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معرفیشخصیت

کیت آرچر

اگـر از قدیمی هـای بازی هـای رایانـه ای و طرفـدران  اکشـن اول شـخص باشـید 
را بـازی نکـرده باشـید و اسـتودیو   no one lives forever محـال اسـت بـازی
کیـت  یعنـی  رایانـه ای  بازی هـای  زن  شـخصیت های  بهتریـن  از  یکـی  مانولیـث 
یتیـم  دختـر  یـک  بـود،  آرچـر  آنـه  کاتریـن  او  کامـل  اسـم  کـرد.  خلـق  را  آرچـر 
شـرایط  آن  در  و  گذاشـته  سـر  پشـت  را  سـختی  نوجوانـی  دوران  کـه  اسـکاتلندی 
1942 بـود و  سـخت بـه دزدی هـای کوچـک و... هـم دسـت زده بـود. او متولـد 
مـادرش را در زمـان تولـد از دسـت داده بـود، پـدرش هـم در سـال 1956 دسـت 
بـه خودکشـی زده بـود. او بـه طـور اتفاقـی با شـخصی بـه نام بونـو لـوری، یکی از 
مدیـران ارگانـی بـه نـام یونیتـی آشـنا شـد و بـا توجه بـه این کـه بسـیار باهوش و 
زیـرك بـود و توانایی هـای زیـادی هـم داشـت در یونیتـی اسـتخدام شـد. او یـک 
مامـور و جاسـوس خبـره بـود و توانایی هـای باالیـی در اسـتفاده از انواع سـالح ها 
و وسـایل نقلیـه داشـت. کیـت آرچر یک جاسـوس نتـرس و خبـره بـود و ایرانی ها 
تجربـه بازی هـای no one lives forever را با دوبله فارسـی بـه خاطر می آورند. 
کیـت آرچـر از جملـه شـخصیت های بازی هـای رایانـه ای اسـت که در زمـان خود 
تجربـه جدیـدی را بـا خـود بـه همـراه آورد. تنـوع سـالح ها و وسـایل نقلیـه بازی 
آن  دیالوگ هـای  و  پـردازی  شـخصیت  همین طـور  و   no one lives forever

بسـیار جلوتـر از بازی هـای شـوتر آن زمـان بـود. ایـن بـازی دو قسـمت داشـت و 
بسـیاری کیـت آرچـر را نسـخه زن جیمز بانـد می دانسـتند. چهره این شـخصیت از 
روی یـک بازیگـر بـه نـام میتزی مارتین برداشـته شـده بود. بسـیاری هنـوز منتظر 
ظهـور دوبـاره ایـن شـخصیت در بازی هـای جدیـد اسـتودیو مانولیـث هسـتند کـه 
 Middle0earth:Shadow of Mordor و FEAR امـروزه با سـاختن آثـاری مثـل

می شـود. شـناخته 

بازیکوچک

دره خاطرات

ایـــن هفتـــه می خواهیـــم بـــک بـــازی موبایلـــی و بســـیار موفـــق معمایـــی را 
ـــل  ـــرد و مراح ـــادی ب ـــای زی ـــه جایزه ه ـــازی ای ک ـــم. ب ـــی کنی ـــما معرف ـــه ش ب
ـــرف  ـــم از ط ـــدان و ه ـــرف منتق ـــم از ط ـــد ه ـــث ش ـــذاب آن باع ـــاده ج فوق الع
 monument valley ـــازی ـــرد. ب ـــرار بگی ـــژه ای ق ـــه وی ـــورد توج ـــا م گیمر ه
ـــما  ـــه در آن ش ـــت ک ـــتودیو Ustwo اس ـــاهکار اس ـــرات، ش ـــان دره خاط ـــا هم ی
ــک  ــه او کمـ ــرد و بـ ــت می گیـ ــم را در دسـ ــاهزاده خانـ ــک شـ ــرل یـ کنتـ
ــدی  ــه بعـ ــده و سـ ــای پیچیـ ــو از معما هـ ــی مملـ ــه از مراحلـ ــد کـ می کنیـ
 monument و داالن هـــای تـــو در تـــو بـــه پایـــان بـــازی برســـید. بـــازی
ــد معمایـــی را  ــه ســـبک جدیـ ــته از بازی هایـــی اســـت کـ valley از آن دسـ

ـــن  ـــالوه بر ای ـــازی ع ـــن ب ـــم دارد. ای ـــیاری ه ـــداران بس ـــرده و طرف ـــاد ک ایج
ـــیار  ـــم بس ـــی ه ـــاظ گرافیک ـــی دارد از لح ـــاص و زیبای ـــیار خ ـــی بس ـــه گیم پل ک
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــازی ای ـــن ب ـــب ای ـــا عی ـــت. تنه ـــده اس ـــه کار ش ـــا و خالقان زیب
و  می شـــود  تمـــام  ســـریع  بر بیاییـــد  آن  معما هـــای  پس همـــه  از  اگـــر 
ـــود.  ـــام ش ـــد تم ـــان بخواه ـــه دلت ـــت ک ـــوری نیس ـــازی ط ـــن ب ـــد ای ـــاور کنی ب
اگـــر بـــه بازی هـــای خالقانـــه بـــا تـــم معمایـــی عالقـــه داریـــد بـــه شـــما 
توصیـــه می کنیـــم دره خاطـــرات را بـــه هیـــچ وجـــه از دســـت ندهیـــد البتـــه 
ــد  ــل جدیـ ــار مراحـ ــد و در انتظـ ــام نکرده ایـ ــال آن را تمـ ــه حـ ــا بـ ــر تـ اگـ

ید! ا ننشســـته 

رقابت دیرین PC و کنسول ها

و  است  داغ  گیمر ها  بین  همیشه  که  بحث هایی  از  یکی 
 PC، XBOX تمامی ندارد انتخاب پلتفرم بازی است و قطعا
و Playstation هر کدام جایگاه خاص خود را دارند. این 
که کدام پلتفرم بهتر است کامال به سلیقه و نوع نگاه شما 
بستگی دارد اما قطعا یکی از فاکتور های مهم انتخاب میزان 
پرداخت  آن  برای  که  است  هزینه ای  و  کارایی  و  قدرت 
رایانه های  گیمر ها  از  بسیاری  ایده  بر خالف  می شود. 
محسوب  بازی  پلفرم های  مهم ترین  از  یکی  خانگی 
می شوند اما به دلیل کاربرد های زیاد دیگری که دارند در 
رقابت مورد نظر گرفته نمی شوند از طرف دیگر دو کنسول 
رقیب یعنی پلی استیشن و ایکس باکس از شرکت های 
رایانه های  شدن  اضافه  و  هستند  مایکروسافت  و  سونی 
شخصی به این دنیا کمی تعادل را بر هم می زند چرا که 
اساسا بازی های خوب و سطح باال فقط برای رایانه های 
که  می شوند  ارائه  ویندوز  عامل  سیستم  دارای  شخصی 
محصول مایکروسافت است، دلیل این اتفاق هم این است 
مانند  بی نظیری  نرم افزاری  امکانات  مایکروسافت  که 
directx را در اختیار بازی ساز ها قرارداده است. البته از سایر 

کنسول ها مانند wii نیز نباید چشم پوشی کرد اما حقیقت 

این است که رقابت زیادی بین دو کنسول پلی استیشن و 
مایکروسافت وجود دارد. در رقابت بین کنسول ها احتماال 
که  زمانی  اما  باشد  داشته  بهتری  وضعیت  پلی استیشن 
پای رایانه های شخصی هم به میان می آید داستان کمی 
متفاوت می شود. اولین چیزی که باید در این وادی به آن 
توجه داشت توانایی اجرای بازی هاست که پلی استیشن 
4 نسبت به ایکس باکس وان از توانایی بیشتری برخوردار 
است البته نمی توان رایانه های شخصی را وارد این کارزار 
کرد چرا که اساسا رایانه های شخصی با توجه به امکان 
شخصی سازی توانایی های بسیار باالیی دارند که البته در 
قبل آن هزینه های بسیار بیشتری هم صورت می پذیرد. 
یکی از عوامل مهم دیگر هم بازی های ارائه شده مختص 
دیگر  بر روی  که  انحصاری  بازی های  کنسول هاست، 
که  چند  هر  زمینه  این  در  و  نیستند  اجرا  قابل  پلتفرم ها 
کامال نظرات متفاوتی وجود دارد اما به نظر می رسد باز هم 
 the سونی کمی موفق تر عمل کرده و با بازی هایی مانند
last of us که جوایز زیادی هم برد از مایکروسافت جلوتر 

است البته این بدان معنا نیست که ایکس باکس بازی های 
انحصاری خوبی ندارد، مثال forza horizon و یا Halo از 

جمله بازی هایی هستند که نمی توان آن ها را نادیده گرفت، 
اما داستان به این جا ختم نمی شود و مایکروسافت که با 
آمدن ساتیا نادال دوباره جان گرفته است به نظر می رسد در 
حوزه بازی های رایانه ای هم دارد بسیار خوب عمل می کند 
سرو  حسابی   scorpio یعنی آن  جدید  کنسول  پروژه  و 
صدا به پا کرده است و ممکن است باعث تحولی در این 
حوزه شود. در ماه های گذشته در مورد اسکورپیو خبر های 
بسیاری منتشر شده است. این کنسول قرار است تجربه 
اجرای بازی ها به صورت 4k را در اختیار گیمر ها قرار دهد. 
مایکروسافت در نهایت به طور غیر رسمی بخش عمده ای 
از اطالعات و مشخصات scorpio را منتشر کرد. کنسول 
اسکورپیو از پردازنده شخصی سازی شده Jaguar شرکت 
AMD بهره می برد که البته بر روی ایکس باکس وان، پلی 

استیشن 4 و پلی استیشن 4 پرو هم استفاده شده بود. البته 
همانطور که حتما حدس زده اید فرکانس این پردازنده باال 
پلی  به  نسبت  که  است  رسیده  گیگاهرتز  به 2/3  و  رفته 
استیشن 4 پرو 0/2 گیگاهرتز و نسبت به ایکس باکس وان 
 L2 0/65 گیگاهرتز قوی تر است و البته 4 مگابایت کش
 GPU دارد اما آن چه در مورد اسکورپیو خودنمایی می کند
آن و تراشه Polaris است که از 40 واحد پردازشی پشتیبانی 
می کند در حالی که این مقدار در پلی استیشن 4 پرو 36 واحد 
بود و این تازه زمانی است که فرکانس پردازشگر گرافیکی 
اسکورپیو 1172 مگاهرتز است در حالی که در پلی استیشن 
4 پرو این مقدار تنها 911 مگاهرتز است. در مجموع قدرت 
از  درصد   43 حدود  چیزی  اسکورپیو  گرافیکی  پردازش 
نزدیک ترین رقیبش یعنی پلی استیشن 4 پرو بیشتر است! 
قدرت اسکورپیو به اینجا محدود نمی شود چرا که از 12 
گیگابایت رم GDDR5 استفاده می کند که 8 گیگابایت آن 
در اختیار بازی قرار می گیرد در حالی که در پلی استیشن 4 
پرو تنها 5 گیگ به اجرای بازی اختصاص پیدا می کند. 

مثل  هم  رایانه ای  بازی های  می دانید  که  همان طور 
هستند  مختلفی  ژانر های  دارای  سینمایی  فیلم های 
ویکی از این ژانر ها که هم در فیلم های سینمایی و هم 
ژانر  دارد  را  خود  خاص  طرفدار های  رایانه ای  بازی های 
ترسناك است. یکی از این بازی های ترسناك که در سال 
2013 منتشر شد بازی ای به نام outlast بود. این بازی 
داستان خبرنگاری بود که گزارشی مبنی بر آزمایش های 
غیر مجاز بر روی انسان ها در یک پناهگاه دریافت می کند 
و پس از رسیدن به آن جا متوجه می شود انسان هایی که 
تغییر ژنتیکی پیدا کرده اند به کارمندان پناهگاه حمله کرده 
بر سر  عالوه  می کند  سعی  و  کرده اند  عام  قتل  را  همه  و 
در  به  سالم  جان  آن جا  از  افتاده  که  اتفاقاتی  از  آوردن  در 
ببرد. این بازی را می توان به جرات یکی از ترسناك ترین 
گفته  برد.  نام  اخیر  سال  چند  در  شده  ارائه  بازی های 
بازار  وارد  زودی  به  که  بازی  این  دوم  قسمت  می شود 
خواهد شد از بازی اول هم ترسناك تر است. نسخه دوم 
این بازی دنباله ای غیرمستقیم بر نسخه قبلی این بازی 
است. در واقع فضا و دنیای بازی مانند بازی قبل است اما با 
خط داستانی و شخصیت پردازی متفاوتی روبه رو خواهیم 
را خواهد  التهاب و وحشتناك  پر  حالت  بازی همان  بود. 
داشت و گیم پلی آن در عین این که تغییر نکرده است اما 
بهبود یافته و ما شاهد نکات جدیدی در آن خواهیم بود. 
گرافیکی  موتور  توسط  قبل  قسمت  مانند  هم  بازی  این 
البته  است،  شده  ساخته  سوم  نسخه   ،Unreal Engine

الزم به ذکر است که موتور این بازی نسخه اصالح شده 
استفاده  است.   unreal engine شده شخصی سازی  و 
اجازه  بازی ساز ها  به  این چنینی  گرافیکی  موتور های  از 
طور  به  و  انیمیشن  و  اسکریپت ها  و  مدل ها  از  می دهد 
کلی منابع بازی های قبل خود بتوانند حداکثر استفاده را 
ببرند تا تمرکز خود را بیشتر و بیشتر صرف بهبود جزئیات 
و... نمایند. با این که با یک بازی اول شخص در سبک 
مخفی کاری و فرار مواجه هستیم سازندگان بازی بر روی 
بازی  محوریت  تا  نکرده اند  کار  آن قدر ها  بازی  گیم پلی 
گیم پلی آن باشد بلکه بیشتر بر روی فضا سازی و روایت 

داستان تاکید داشته اند و باید بگوییم که انصافا خوب از 
پس این کار بر آمده اند و این بازی به خوبی حس ترس را 
به شما القا خواهد کرد (کافی است نگاهی به ویدئو های 
چه   تا  فضا سازی  بفهمید  تا  بیندازید  بازی  این  گیم پلی 

حدخوب و ترسناك است).
بلیک  بازی  این  قهرمان  واقع  در  و  نخست  شخصیت 
سعی  که  است  خبره  فیلمبردار  و  عکاس  یک  لنگرمن، 
بیابد.  را  دویی  جین  نام  به  مرموز زنی  مرگ  راز  می کند 
او به همراه همسر خود، لین، با استفاده از هلی کوپتر به 
ماجرا  سرنخ  نوعی  به  که  می روند  آریزونا  در  تنگه ای 
است. بنا به دالیلی هلی کوپتر قبل از رسیدن به مقصد و 
در آن حوالی سقوط می کند. بلیک بی هوش می شود و 
پس از مدتی که به هوش می آید خود را تنها می یابد در 
حالی که اثری از لین نیست. وی در می یابد در روستایی 
و  هستند  مرموز  بسیار  آن  مردمان  که  است  دور افتاده 
اعتقاد داردند که پایان دنیا نزدیک است.آن چه از شواهد 
به نظر می رسد داستان بازی هم در مورد همین موضوع 
همانند  است.  لین  کردن  پیدا  و  روستا  این  از  فرار  یعنی 
و  فیلمبرداری  دوربین  از  استفاده  قابلیت  قبلی  بازی 
استفاده از دید در شب آن وجود دارد البته دوربین باتری 

دارد و نمی توانید به طور مداوم از آن استفاده کنید بلکه 
باید با مدیریت میزان شارژ و باتری های باقی مانده به 
استفاده از آن بپردازید. هوش مصنوعی دشمنان از بازی 
هوش  سازنده  استودیوی  طبق  و  است  شده  بهتر  قبل 
مصنوعی بازی دوباره نوشته شده است در نتیجه احتماال 
شاهد پیچیدگی های بیشتری خواهیم بود.در این بازی 
راه های فرار متفاوتی وجود دارد از قایم شدن در نیزار ها 
یا  و  بشکه  درون  رفتن  تا  گرفته  ساختمان ها  پشت  و 
برای مدتی زیر آب رفتن و ماندن تا دشمنان از منطقه 
خطر عبور کنند. به طور کلی با توجه به تریلر های بازی 
است  ترسناك  حسابی   2  outlast که  فهمید  می توان 
باالی  گرافیک  بازی های  حد  در  بازی  گرافیک  البته 
امروزی نیست اما در حد خودش خوب است. صداگذاری 
خوب هم قطعا در هر چه ترسناك شدن این بازی کمک 
کرده است. خالصه اگر اهل بازی های ترسناك هستید 

outlast 2 را از دست ندهید.

تاریخ  اما  شود  منتشر  سال 2016  در  بود  قرار  بازی  این 
انتشار آن با تاخیر مواجه شد و به اردیبهشت امسال افتاد. 
ترسناك  بازی های  سبک  طرفدار  گیمر های  از  بسیاری 

بی صبرانه منتظرند ترس این بازی را تجربه کنند.

بازیشناسی

خبربازی

Outlast 2، تجربه هیجان انگیزی از ترس

 رضا رهنمای مقدم


