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بســیاری از بازی های خوب این چند سال اخیر توسط بازی سازهای مستقل با ذهن 
های خالق ساخته شده است. بازی به سمت ماه هم از آن دسته از بازی هایی است 
که روایت داستانی جذاب آن شما را آن قدر درگیر می کند که نمی توانید از آن دست 
بکشید. داستان از این قرار است که شرکتی به نام سیگموند به فناوری ای دست یافته 
که می توان توســط آن خاطرات مصنوعی ساخت! آن ها این سرویس را با عنوان به 
»واقعیت رساندن آرزوها« به افرادی که در بستر مرگ هستند پیشنهای می دهند چرا 
که با توجه به اینکه این خاطرات با خاطرات واقعی فرد مورد نظر در تناقض هســتند 
ارائه این سرویس تنها به افرادی که مرگشان نزدیک است قانونی می باشد! دکتر اوا 
روزالین و دکتر نیل واتس برای ســاخت خاطرات مصنوعی برای فردی به نام جانی 
وایلز به کار گرفته می شوند. جانی آرزوی رفتن به ماه را دارد هرچند که هرگز دلیلش 
را نمی دانسته. دکترها سعی می کنند خاطرات جانی را از حال تا گذشته و به صورت 
معکــوس مرور کنند و در این مــرور به بخش جدیدی از زندگی جانی پی می برند و 
پس از آن ســعی می کنند عالقه رفتن به مــاه را در ذهن او به وجود آورند اما ذهن 

جانی آن طور که آن ها انتظار دارند رفتار نمی کند ...
 RPG داســتان به شــکل دو بعدی و پیکسلی روایت می شــود و با این که سبک
محسوب می شــود هیچ ســبک مبارزه خاصی ندارد و تنها بر مبنای داستان و حل 
 معما اســت. اگر داســتان بازی برای شــما هم جذاب اســت توصیه می کنیم حتما

to the moon را بازی کنید و از فضای داستانی آن لذت ببرید.

به سمت ماه 
بازیکوچک

پرسشوپاسخبازی

ماهیت کار نباید هم باشــد( شما با یک کنسول ساده 
هم سر و کار ندارید و هر چیزی در جای درست خود 
قرار گرفته اســت. بازی به قدری خوب و هوشمندانه 
چیده شــده اســت که حس یک هکر واقعی به شما 
دســت می دهــد و گاهی اســترس در آن به قدری 
بــاال می رود که یادتان می رد ایــن تنها یک بازی 
کامپیوتری است. فقط کافی است کمی اول بازی را 
تحمل کنید چرا که آموختن روند بازی کمی ســخت 
است و با توجه به اینکه معموال گیمرها برنامه نویس 
و هکر نیســتند حفــظ کردن تمام کدها و اســتفاده 
صحیح از آن ها کمی پیچیده اســت. البته همیشــه 
می توانید با تایپ دســتور Help  راهنمای دستورها 
را ببینید. وقتی کمی در بازی پیشــروی کنید متوجه 
می شــوید که دستورها را به خاطر داشته و مانند یک 
هکر واقعی به دنبال حل مســاله و اســتفاده درست 
از آن ها هســتید. بد نیســت بدانید که بازی با یک 
داستان خیلی خوب هم همراه شده و همه چیز صرف 
گیم پلی نشــده است. روایت داستان در این بازی هم 
بسیار جالب است و هرچه بیشتر در آن پیش می روید 
بیشــتر درگیر داستان بازی می شوید. البته باید از آن 
دســته از افرادی باشید که حوصله خواندن مطالب را 
داشته باشید.بازی گاهی استرس های خاصی به شما 

وارد می کند مثل زمانی که سیســتم امنیتی متوجه 
نفوذ شــما به سیستم شده و نیاز اســت که شما در 
یــک زمان خاص کار خود را تمام کنید این اتفاق در 
این بازی خیلی خوب می افتد و با اینکه شما می دانید 
دارید بازی می کنید باز هم استرس به شما منتقل می 
شود.نکته دیگر بازی که در خوب بودن آن مثل اکثر 
بازی های خوب دیگر تاثیر به ســزایی دارد موسیقی 
ان است. موسیقی های الکترونیک این بازی که تنوع 
بســیار زیادی هم دارند واقعا گوش نواز و شــنیدنی 
هســتند به طوری که می توان بــه عنوان یک آلبوم 
موســیقی مســتقل آن ها را در پلی لیست روزانه خود 
قرار داد. گیم پلی متفاوت و زمان یادگیری نسبتا باال 
و برخی مراحل تکراری می تواند گاهی خسته کننده 
باشد اما القای حس یک هکر واقعی در این بازی به 
قدری خوب و قوی اســت که به این چیزها می ارزد. 
Hacknet از آن دسته بازی هایی است که در دنیای 

بازی های رنگارنگ امروزی به معنای واقعی متفاوت 
است و تجربه بازی کردن آن به خوبی در ذهن گیمر 
می ماند. این بازی از آن دســته بازی هایی است که 
سال ها بعد هم آن را به خاطر خواهید آورد و احتماال 
در مــورد تجربــه خاصتان در زمان بــازی صحبت 

خواهید کرد.

نقش های کلیدی در فرایند ساخت یک بازی

Hacknet
حس واقعی یک هکر

 رضا رهنمای مقدم

وقتی با یک بــازی کامپیوتری کــه در ژانر خاصی 
قــرار نمی گیرد مواجه می شــوید معموال یا آن بازی 
 بســیار بد از کار در می آید و یا بسیار عالی می شود.
Hacknet بازی اســت که ژانــر خاص خود را دارد. 

اگر بخواهیم به اولین بازی های کامپیوتری در زمانی 
کــه هنوز رابط گرافیکی وجود نداشــت نگاه کنیم با 
بازی هایی مواجه می شــویم که تنها بر مبنای نوشته 
و تصمیم گیری بودند. یعنی در بازی شرایطی توصیف 
می شــد و بعد شما می بایســت در لحظه ای خاص 
بین گزینه های ارائه شــده به عنــوان تصمیم یکی 
را انتخــاب می کردید و بازی به همین شــکل پیش 
می رفت. در واقع بازی کامال بر مبنای متن بود. شاید 
اآلن این نوع بازی ها به نظرتان بســیار خسته کننده 
باشــد اما گاهی فضاسازی و داســتان پردازی آن ها 
آن قدر خوب بود که نمی توانســتید از جلوی کامپیوتر 
بلند شــوید و همیشه دوست داشــتید ببینید باالخره 
 Hacknet داستان شــما را به کجا می کشاند . بازی
هم بر مبنای نوشته است اما نه مانند بازی های قدیم، 
همان طور که از اسم این بازی مشخص است داستان 
بازی در مورد هکرها و هک کردن اســت.این بازی 
آن قدرها که باید و شــاید حال و هوای یک بازی را 
ندارد بلکه بیشتر شبیه یک خط فرمان داس است. اما 
وقتــی مدتی از زمان بازی بگذرد متوجه پیچیدگی ها 
و جذابیت های آن می شــوید. Hacknet از آن دسته 
از بازی هایی اســت که در ابتــدا آن قدرها که باید و 
شــاید به دل شما نمی نشیند اما پس از این که بازی 
را شــروع می کنید و با خم و چم آن آشــنا می شوید 
نمی توانیــد از آن دل بکنید! ایــن بازی که به نوعی 
 Team Fractal شبیه ســازی کار هکرهاست توسط
Alligator ســاخته شده است و جذابیت های خاص 

خود را دارد. ســازندگان بازی در طراحی محیط آن 
دقت بســیار زیادی کرده اند با ایــن که این محیط 
یک محیط گرافیکی بسیار زیبا نیست )که با توجه به 

خبربازی

خبربازی

ناتـان دریـک شـخصیت اصلـی بازی uncharted اسـت که حسـابی در بین نسـل 
جدیـد طرفـدار پیـدا کرده اسـت.  دیالـوگ ها و رفتار خـاص و منحصر بـه فرد ناتان 
کـه عـاری از طنـز و شـوخی هـم نیسـت بـه او شـخصیتی بخشـیده که به آسـانی 
از ذهـن نمـی رود . ناتـان دریـک شـخصیتی نیسـت که فقـط دنبـال ماجراجویی و 
کارهـای خطرنـاک باشـد او بـه همراه دوسـتان خـودش یعنـی سـالیوان و کلویی و 
الینـا فیشـر بـه دنبـال یک راز هسـتند و آن راز، راز فرانسـیس دریک اسـت. البته در 
ایـن راه همیشـه در خطـر قـرار مـی گیرنـد و ایـن مبـارزات و صحنه هـای هیجان 
انگیـز بـا این کـه با بـزرگ نمایی زیـادی مانند فیلم هـای جیمز باند همراه هسـتند 
امـا بـه خاطـر نوع شـخصیت پـردازی بسـیار خـوب و دلنشـین بـه نظر می رسـند. 
ناتـان دریـک شـخصیتی بـا اعتماد به نفس بـاال را به تصویر می کشـد کـه توانایی 
مواجهـه بـا هـر شـرایط سـختی را دارد. او روحیـه جنگجویـی دارد امـا در عین حال 
ماننـد یـک قهرمـان ضـد گلولـه نیسـت و مـی تـوان آن را در صحنـه هایـی کامال 
ناتـوان دیـد مثـل زمانی که زخمـی در یک واگن قطـار در سـرمای هیمالیا از هوش 
مـی رود. او توانایـی بدنـی بسـیار باالیـی دارد و مبـارزی بسـیار چیره دسـت اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه  صداگـذاری بسـیار عالـی ایـن شـخصیت یکـی دیگـر از 
عوامل ماندگار شـدن آن در ذهن گیمرهاسـت. نحوه معرفی و آشـنایی با گوشـه ای 
از شـخصیت ناتـان هـم در بـازی هـای uncharted به قـدری خوب کار شـده که 
شـما احسـاس مـی کنیـد بـا یـک فیلمنامـه خـوب و قـوی سـرو کار داریـد نه یک 

بازی برای سـرگرم شـدن.

ناتان دریک

امروز می خواهیم به نقش های اصلی و کلیدی استودیوهای 
بازی سازی نگاهی بیندازیم.

تولید کننده: برنامه ریزی و هماهنگی تولید بازی با تیم 
تولید کننده است. تولید کننده به عنوان مدیر تولید یک بازی 
وظایف نظارتی خاص خود را دارد و باید نسبت به پیشبرد 
اهداف با توجه به گزارش کار و فعالیت سازندگان اقدام نماید. 
تولید کننده و نحوه برنامه ریزی و دریافت کار از سازندگان 
نقش بسیار مهمی در کیفیت نهایی بازی دارد. یادتان باشد 
اگر زمانی به عنوان مدیر تولید یک بازی کامپیوتری خواستید 
مشغول به کار شوید تا جای ممکن در مسائل فنی و هنری 
بازی نباید دخالت کنیــد و آنها را به متخصصان مربوطه 
بسپارید، چرا که به عنوان مدیر تولید شما در تعیین وظایف 
نقش اساسی داشته و باید به افرادی که انتخاب می کنید 
اطمینان داشــته باشــید. تولید کننده بازی وظیفه تامین 
بودجه، بازاریابی، انجام مذاکرات و بستن قرارداد با ناشرها 
برای عرضه بازی را بر عهده دارد و نمی بایست اجازه دهد 
استرس ناشی از این بخش ها به هسته بازی سازی برسد.

ناشر: ناشر بازی در واقع شرکتی است که وظیفه توزیع و 
تبلیغات در آن حوزه را در دست می  گیرد و استراتژی های 

آن اهمیت بسیار زیادی در فروش موفق بازی دارد.
تیم توســعه: تولید کننده و ناشر بازی های کامپیوتری 
معموال خارج از تیم توسعه هستند و تنها تیم توسعه بازی را 
تحت نظر دارند اما اساسا تیم توسعه بازی کامپیوتری هسته 
کار بوده  و این تیم است که به صورت اجرایی و مستقیم در 
پیاده سازی بازی و روح بخشیدن به آن نقش دارد.تیم توسعه 
بازی خود از گروه  های مختلفی تشکیل شده است. این تیم 
توســعه در شرکت های بازی ســازی می تواند ۲0 تا ۱00 
عضو و حتی خیلی بیشتر عضو داشته باشد. برنامه نویسان 
و طراحان و متخصصان تیم توسعه به گروه های اصلی زیر 

تقسیم می شوند.
طراح بازی ویدیوئی: کســی که طراحی کلی بازی و 
گیم پلی آن را برعهده دارد. بســیاری از طراحان کار خود 
را به صورت آزمــون و خطا پیگیری می کنند و با تعامل 
با دیگر بخش ها تایید نهایی در مورد هر بخش از بازی را 
می دهند. طراح بازی های کامپیوتری ممکن است خیلی در 
مورد مسائل فنی توانایی نداشته باشد اما باید با محدودیت ها 

و سطح توانایی تیمش آشنا باشد.
طــراح هنــری: آنچه ما به عنوان گرافیک بازی از آن یاد 

می کنیم کار کسی نیست جز همین طراح هنری. فرآیند 
ایجاد مدل های دو بعدی و سه بعدی برای شخصیت ها و 
محیط و ... همه و همه کار طراح هنری است. در این بخش 
هم هر فرد تخصص خود را دارد برخی فقط کار مدلسازی 
را انجام می دهند و برخی بر روی سایه ها و تکسچرها کار 
می کنند. گاهی در شرکت های بزرگ این تخصص ها به 
قدری ریز می شــوند  که مثال فردی تنها مسول طراحی 
سنگ یا شیشــه های موجود در فضا می شود به همین 
دلیل اســت که معموال در بازی هایی که اســتودیوهای 
بزرگ می سازند جزییات به طرز عجیبی پرداخته می شود.

برنامــه نویس:  برنامــه نویــس دارای مهارت های 
مهندســی نرم افزار بوده و به شــکل تخصصی در حوزه 
توســعه بازی های کامپیوتری مهارت دارد. این افراد هم 
در زمینه های مختلف دارای تخصص هستند از جمله تهیه 
موتور بازی سازی و فیزیک بازی، برنامه نویسی گیم پلی، 
صدا، واسط کاربری و یا هوش مصنوعی و ... همه و همه از 

تخصص های مربوط به برنامه نویسی بازی است.
طراح مرحله: این هم یکی از کلیدی ترین کارها در زمان 
ســاخت یک بازی کامپیوتری است وظیفه طراحی محیط 
و ماموریت های موجود در آن به گونه ای که اســتثناهای 
غیرقابل پیش بینی در آن به وجود نیاید کار بســیار مهم و 

پیچیده ای است که به تخصص  خاص خود نیاز دارد.
صدا: خب همان طور که می دانید نقش صدا در تاثیرگذاری 
بازی بسیار مهم اســت و قطعا وجود یک شخص و یا تیم 
متخصص می تواند تاثیر به سزایی در نتیجه کار داشته باشد.

آزمایش کننده: بله برخی از افراد هستند که برای بازی 
کردن پول می گیرند! تسترهای بازی، گیمرهای حرفه ای 
هستند که با بازی کردن کیفیت بازی را تضمین و مشکالت 
و باگ های بازی را گزارش می کنند تا در زمان انتشار بازی 

با کمترین مشکل ممکن همراه باشد.


