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در راســتای بازی های ساخته شده توســط برنامه نویسان مســتقل بازی این هفته 
هم می خواهیم بازی معرفی کنیم که در نوع خودش بســیار خالقانه اســت و شــما 
می توانیــد در مرورگر خود هم آن را بازی کنید. احتماال همه شــما بازی تتریس یا 
همان خانه ســازی را بازی کرده اید. بازی که با قرار دادن اشــکال مختلف در روی 
هــم باید خطوطی کامل ایجاد کنیــد و با از بین رفتن این خطوط امتیاز شــما باال 
می رود. بعد از تتریس بازی های بسیار زیادی مشابه آن ساخته اند. بازی هایی که باید 
 candy crush المان های یکسان در کنار هم قرار گیرند و منفجر شوند  مانند بازی
و ... همه این بازی ها تقریبا یک تم خاص دارند.  آقای سیکورســی یک برنامه نویس 
مســتقل بازی لهستانی است که تتریس را به شکل خاصی طراحی کرده. زمین بازی 
شــما به شــکل یک دایره است و کمان هایی از اطراف به ســمت این دایره نزدیک 
می شــوند)دقیقا مثل کره زمین که آن ها را جذب می کند( این کمان ها چند بخشــی 
هستند و هر بخش آن ها یک رنگ دارد و شما به جای اینکه آن ها را کنترل کنید باید 
زمین را بچرخانید تا آن ها در محلی که شما می خواهید قرار گیرند. هر وقت سه کمان 
یک رنگ به شــکل افقی یا عمودی در کنار هم قرار گیرند از بین رفته و شما امتیاز 
می گیرید. نکته جالب اینکه شما می توانید این بازی را دو نفره و بر روی یک کامپیوتر 
هم بازی کنید و هر کس با یک ســمت کیبورد سیاره خود را مدیریت کند. این بازی 
با موس و گیم پد هم قابل بازی کردن اســت و حاالت مختلفی دارد . به شما توصیه 
می کنیم اصال آن را از دست ندهید. Bezoner  را می توانید در لینک زیر بازی کنید:
http://qbqbqb.rezoner.net/play/

بعید می دانم تا به حال اسم بتمن یا همان مرد خفاشی را نشنیده باشید شخصیتی که 
حول آن نه تنها بازی های کامپیوتری بلکه کلی فیلم هم ساخته شده است اما حضور 
او در بازی های کامپیوتری به شــکل قوی در این چند سال اخیر بسیار بیشتر از پیش 
دیده شده است. شاید بی راه نرفته باشیم اگر بگوییم بتمن پرطرفدارترین ابرقهرمان 
دنیاست. ابر قهرمانی که در واقع هیچ نیروی خارق العاده غیربشری ندارد و هر چه دارد 
از فناوری است. منشأ شخصیت بتمن، واقعه قتل پدر و مادر بروس است. به نظر باب 
کین »تجربه ای وحشتناکتر از کشته شدن پدر و مادر کودک در برابر چشمانش وجود 
ندارد.«ســوگند بروس بر ســر قبر آنها، اصلی ترین خصلت او را می سازد و آن چیزی 
نیست جز تعهد به عدالت. هر چند، گاهی برای از بین بردن شر، مجبور است قوانین را 
بشکند.شاید به همین دلیل است که بتمن بیشتر از دیگر ابرقهرمان ها محبوب است. 
او اشــتباه می کند و حتی قدرتش هم ماورایی نیســت بلکه بیشتر توانایی های او به 
خاطر عزم و رسیدن به هدف عدالت است. بابا کین طراح شخصیت بتمن گفته او را از 
چند شخصیت الهام گرفته است، اول زورو که یکی از قهرمان های مورد عالقه بچگی 
خودش بوده است دوم لئوناردو داوینچی و کتاب اختراعاتش و سوم فیلمی صامت به 
نام خفاش که تاثیر خاصی بر او داشته است البته در آن فیلم مرد خفاشی نقشی منفی 
داشته و باب کین هم از خفاش ها می ترسیده به همین دلیل شخصیت بتمن را طوری 
طراحی می کند که برای دشمنان رعب آور باشد .بتمن جمله معروفی دارد که می گوید:

خالفکارها در اصل آدم هاي ترســویي هســتند، براي اینکه ترس را به وجودشــون 
بیندازم خودم را شــبیه خفاش کردم، یک هیوال در شــب... حاال من هم  مثل همه 

هیوال ها تنهاي تنهایم.

Bezoner

)Batman( بتمن

بازیکوچک

معرفیشخصیت

کنید به عنوان مثال برخی از افراد به شــدت نسبت 
به باختن و به اصطالح Game over شدن حساس 
هســتند و این باعث مي شــود زمانــی که در یک 
بازی به طــور متوالی می بازید و یا احســاس خطر 
می کننــد بازی را کنار بگذارند، این افراد بیشــتر به 
دنبال بازی هایی مثل شــبیه سازی کشت و کار در 
مزرعه و ... هســتند در حالتی کــه این طور بازی ها 
برای افرادی که به دنبال هیجان و سرعت می باشند 
بسیار خسته کننده می باشد اما اگر شما هدف خود را 
فردی قرار داده باشــید که بتوانید نحوه بازی کردن 
او را مورد بررســی قرار دهید به بهترین نحو ممکن 
قادر خواهید بود بازی مورد نظر را بســازید. به طور 
کلی ایــن که بخواهیــد همه را راضــی نگه دارید 
باعث می شــود آش شــله قلم کاری داشته باشید که 
هیچ کس در نهایت از آن راضــی نخواهد بود. نکته 
دیگر این است که همیشــه باید قدرت تغییر داشته 
 باشــید آن هم تغییرات اساســی. زمانی که بازی ها
 F2P(free�to�play) یعنــی بــازی هایــی که به 

صورت رایــگان می توان آن ها را بازی کرد اما برای 
  gemداشتن برخی از امکانات می توان پول داد مثل
های (clash of clans) بسیاری از بازی ساز ها با آن 
به مخالفت پرداختند کمــا این که هنوز هم این نوع 

بازی ها مخالفان سرســخت خود را دارد اما بسیاری 
هم این تغییر را قبول کردند و حتی بازی های جدید 
خود را به این شــکل ســاختند، و اکنــون می بینیم 
بازی های F2P اغلب بیشتر از دیگر بازی ها درآمدزا 
هســتند هر چند که بسیاری این روش درآمدزایی را 
درســت نمی دانندو شــاید تا حدی هم حق با آن ها 
باشــد اما به هر حال در دنیای تجــارت بازی های 
رایانه ای این اتفاقی اســت که افتــاده و باید آن را 
پذیرفت. اما همیشــه باید به این نکته هم رسید که 
ممکن اســت فرد اشتباهی را به عنوان هدف ساخت 
بازی انتخاب کرده باشــید و به این ترتیب بازی شما 
اقبال عمومی چندانی نداشــته باشــد. در این صورت 
شــما بازی را برای گروه خاصی ساختید اما مهم این 
اســت که تجربه خوبی کســب کرده اید پس یادتان 
باشد فروش نداشــتن بازی هر گز بدین معنا نیست 
که شــما شکســت خورده اید بلکه به پایان نرساندن 
آن اســت که معنی شکســت می دهدو یادتان باشد 
هر زمان که تصمیم به ســاخت یک بازی می گیرید 
به این فکر کنید که همه دنیا بازی شــما را خواهند 
دید و تمام کسانی که سالیق آن یک نفری که شما 
انتخاب کرده اید دارنــد از آن لذت خواهند برد پس 

تاجایی که می توانید باید آن را خوب بسازید.

کابوس های کوچک
دنیایی متفاوت و پر از شگفتی

تنها برای یک نفر بازی بسازید!

 رضا رهنمای مقدم

تا به حال از خود پرســیده اید چطــور یک بازی آن 
قدر موفق می شــود که می تواند در بین هزاران بازی 
دیگر دیده شــود به خصوص زمانی که آن قدرها هم 
بیشــتر از همتایان خود تبلیغ نمی کند؟ البته که اگر 
به فاکتوری مانند شانس اعتقاد داشته باشید می تواند 
فاکتور بســیار مهمی به حســاب آید اما حقیقت آن 
اســت که آن چه مــا آن را شــانس می نامیم از قرار 
گرفتن المان درســت در زمان مناســب و در جای 
مناســب اســت. البته این که تا چه حد می توان این 
درست بودن در زمان و مکان مناسب را محاسبه کرد 
خود جای سوال دارد. مت هال یکی از بازی سازهای 
مستقل اســت که با هر اســتانداردی محاسبه کنید 
موفق به حســاب می آید. او تا به حال 7 بازی برای 
ios ســاخته است که پنج تای آن به رده اول دانلود 

رســیده اند و این بدان معنی است که مت خوب می 
داند چه می کند و این تنها شــانس نیســت که او را 
موفق کرده اســت بلکه پایبند ماندن به اصولی است 
که او برای خود مشخص کرده است به عنوان مثال 
یکــی از مهم ترین ایده هایی که او دارد این اســت 
که باید بازی را برای یک نفر ســاخت! ممکن است 
با خودتــان بگویید که این یک تفکر کامال اشــتباه 
اســت اما حقیقت این است که اگر بتوانید یک بازی 
را برای یک نفر طوری بسازید که او کامال در بازی 
غرق شــود و از آن لذت ببرد مــی توانید با تقریب 
خوبی اطمینان داشته باشید که تعداد زیادی از بازی 
خوششان می آید. ساختن بازی برای یک فرد خاص 
باعث می شود که شــما در هنگام تصمیم گیری در 
مورد اضافه یا کم کــردن یک امکان بتوانید از خود 
بپرســید آیا واقعا آن فرد خاص نیازی به آن امکان 
دارد یا نه و با جواب دادن به این ســوال راه خود را 
بیابیــد.. به عنوان مثال مت هــال دارد بر روی یک 
بازی برای دخترش کار می کند و می خواهد با عالیق 
و سالیق او سازگار باشــد! نکته دیگر این است که 
همیشــه به این که مردم چطور بازی می کنند دقت 

خبربازی

خبربازی

ساخت بازی هایی با محیط تاریک و تا حدی ترسناک این 
روزها رونق گرفته و می بینیم که استودیوهای مختلفی 
ســعی می کنند پای بــه این عرصــه بگذارند. ترکیب 
بازی های معمایی با تم ترسناک باعث می شود حسابی 
درگیر فضاسازی بازی شوید. البته بازی های ترسناک از 
قدیم وجود داشته اند اما شاید می بایست امتیاز این سبک 
جدید ترســناک که هیچ دیالوگی در آن در کار نیست و 
پلیر کامال به حال خود رها می شــود تا داستان را دریابد 
 را بــه اســتودیوی PLAYDEAD بدهیم کــه با بازی
Limbo شهرتی جهانی برای خود دست و پا کرد و با ساخت 

 LIMBO .این موفقیت را تا حد زیادی تکرار کرد INSIDE

پلت فرمری بود که آن سبک شلوغ و رنگارنگ معمول در 
اکثر بازی های پلتفرمر را نداشــت و در عین این که هیچ 
دیالوگی هم نداشت حسابی شما را درگیر فضا سازی زیبای 
Little nightmares سیاه و سفید خودش می کرد.بازی 

مانند ساخته های playdead آغاز می شود و شخصیت 
اصلی بازی که دختر ۹ ســاله کوچکی به نام six است با 
دیدن کابوس یک زن که شباهت زیادی به رقصنده های 
ژاپنی  دارد از خواب بر روی یک چمدان بلند می شــود در 

حالیکه در محیطی مانند یک کشتی است . همانطور که 
گفتیم بازی بدون هیچ دیالوگ و راهنمایی است. شما یک 
فندک دارید که از طریق آن می توانید در جاهای تاریک دید 
  PLAYDEAD داشته باشید. بازی بر خالف ساخته های
کــه تنها حرکت خطی دارند، حرکت عمقی هم دارد که 
البته گاهی این کنترل بازی شما را اذیت می کند. در واقع 
فقط محیط اطراف سه بعدی نیست بلکه شما در سه بعد 
بازی می کنید. دوربین بازی در نوع خودش جالب اســت 
و شما عالوه بر حرکت شخصیت می توانید با کلید های 
جهتی کمی دوربین را هم جابه جا کنید و به اطراف نگاهی 
بیندازید که در یک بازی سوم شــخص پلتفرمر می تواند 
جالب باشــد. پس از کمی پیشروی در بازی متوجه می 
شوید که دنیایی که در آن قرار دارید )Maw( اصال یک 
دنیای عادی نیســت . از قصاب های چاق و وحشتناک 
گرفتــه تا مردی با دســتان دراز کــه هر لحظه ممکن 
اســت شــما را دیده و از بین ببرند. بازی شاید به اندازه 
عنوانی مانند outlast ترســناک نباشد اما حس هیجان 
و دلشــوره خاص خودش  را دارد . موســیقی این بازی 
واقعا عالی اســت و حس بازی را به بهترین نحو ممکن 

انتقال می دهد.جالب اینجاست که با اینکه شخصیت های 
بازی با دقت و ظرافت بسیاری طراحی شده اند شخصیت 
خود 6 آن قدرها که باید و شاید قوی طراحی نشده است. 
دختری با یک کاپشن زردرنگ که کالهش را همیشه به 
سر کشــیده به طوری که چهره اش را نمی بینید. نوع راه 
رفتن این شخصیت هم آن قدرها که باید و شاید چنگی به 
دل نمی زند و با توجه به گرافیک هنری بسیار خوب بازی 
انتظار بیشتری از طراحی شخصیت آن دارید، هر چند که 
این شخصیت کامال مرموز است اما مثل شخصیت های 
بازی های  playdead به دل نمی نشیند. بازی عالوه بر 
محیط منحصر به فرد خود معماهای جالبی هم در پیش 
روی شما قرار می دهد هر چند که تعداد این معماها زیاد 
نیســت اما در نوع خود جالب بوده و پس از  حل کردن 
آن ها با توجه به دلهره آور بودن محیط بازی حس خوبی 
را به شما انتقال می دهد. تعقیب و گریزها هم خیلی خوب 
در آمده اند هرچند که کنترل بازی گاهی آزار دهنده است 
و دلیل آن هم این است که بازی خطی نیست و با کمی 
این طرف و آن طرف رفتن در عمق گاهی یک پرش ساده 
  Littleهم آن طور که باید و شاید انجام نمی شود. در کل
 nightmaresتجربه جدید و عجیبی است و اگر از محیط 

بازی خوشتان بیاید در آن غرق می شوید و به همین دلیل 
بــه خاطر کوتاه بودن آن کمی ناامید می شــوید چرا که 
دوســت دارید بیشتر و بیشتر در محیط آن بمانید و آن را 
تجربه کنید. پایان بازی هم در نوع خودش کمی عجیب 
و غیرمنتظره است نه از آن جهت که به روند آن آسیبی 
بزند بلکه با توجه به شناخت شما از شخصیت اول بازی 
متفاوت و شاید حتی شوک آور باشد! . اگر فکر می کنید این 
بازی را بازی نخواهید کرد و اساسا حوصله این طور بازی ها 
را ندارید می توانید با جستجو در اینترنت فیلم بازی شده 

آن را دانلود کنید و فضای خاص آن را تجربه کنید.


