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Spellspire بازی کم حجم جدیدی در سبک اکشن و ماجرایی می باشد که امسال 

توسط 10tons ltd ساخته و برای کامپیوتر عرضه شده است. Spellspiree ترکیبی 
از یک بازی اکشــن و نقش آفرینی است. در واقع این بازی به نوعی آموزشی بوده و 
به شــما نحوه صحیحی نوشتن لغات انگلیسی را یاد می دهد و در عین حال بازی در 
نوع خودش جذاب است  در این بازی جالب  شما در قالب یک کاراکتر دوست داشتنی 
نقش آفرینــی می کنید کــه ضمن بازی کردن با کلمات، جادوهــای عجیبی را خلق 
می کند. او در مسیری پر خطر در برابر بسیاری از موجودات خطرناک قرار می گیرد که 
شــما می بایست با انجام جادو های مختلف، بر دشمنان خود غلبه کنیدالبته این بازی 
یک بازی کوچک پلتفرمر اســت که نباید انتظار زیادی از آن داشــته باشید اما برای 

سرگرمی با توجه به حجم کمی که میگیرد بازی جالبی است.  
هیوالهای بســیاری در این بازی طراحی شــده اند که شما را از دست یابی به اهداف 
بازمی دارند، اما شما می بایست برای کسب پاداش و طالی بیشتر، تمام توان خود را به 
کار گرفته باشــید.مانند بسیاری از دیگر بازی های این سبک در این بازی هم امکان 
خرید عصاهای قدرتمند شــعبده بازی، کاله، لباس های مخصوص معجون سالمت، 
کتیبه طلســم شده و ... از جمله آیتم های موجود در این بازی هستند که شما با آنان 
ســر و کار خواهید داشت. شــما همواره می توانید با پیش بردن مرحله های بازی، به 
غول ها و موجودات قوی تر دست پیدا کنید و همزمان، جادوگر خود را نیز تقویت کنید. 
به عنوان یک بازی کوچک نقش آفرینی و ســبک گیم پلی جالب آن اگر به ساخت 

بازی عالقه دارید بد نیست spellspire  را امتحان کنید

Spellspire
بازیکوچک

بودند و شخصیت اســکورپیون مورتال کمبت هم به 
Injus-  شــخصیت های قابل بازی اضافه کرده بودند.

tice پــر از نوآوری و خالقیت بود. امکان اســتفاده از 

محیط و این که هر یک از شــخصیت ها در مقر خود 
می توانستند از توانایی های ویژه و محیطی آن استفاده 
کنند به همراه محبوبیت شــخصیت ها باعث شد این 
بازی به ســرعت در بین گیمرها محبوب شود و جای 
خود را در دل آن ها بــاز کند. بازی از نظر بصری هم 
بسیار خوب طراحی شــده بود و خط داستانی در نظر 
گرفته شده برای آن هم بســیار جذاب بود. همه این 
دالیل باعث شــد که گیمرها چشــم به انتظار نسخه 
بعدی ببندند و حاال injustice 2 منتشر شده و موفق 
injus-  شــده تا حد زیادی گیمرها را راضی نگه دارد.

tice 2 هم مانند نســخه اول یک بخش داستانی دارد 

که بسیار خوب روایت می شود و شخصیت های زیادی 
ماننــد supergirl و Red hood هــم در آن حضور 
دارند. Red hood در واقع همان جیسون تاد یا رابین 
اســت که توسط ژوکر کشته شــده اما سال  ها بعد با 

نیروی آب های الزاروس به زندگی برگشته است.
در ســایت بازی ۶ کاراکتر هم وجــود دارد که هویت 
آن ها مشخص نیســت و شما حتما باید injustice را 
بازی کنید تا به هویت آن ها پی ببرید.بد نیست بدانید 

که این بازی برای موبایل هم عرضه شده و هم نسخه 
اندروید و ios آن موجود است.

Injustice 2 در بیــن منتقدان هم جــای خود را باز 

کرده اســت به طوری که گیم اسپات امتیاز ۹ از ۱۰ را 
به آن داده است در حالی که برای یک بازی مبارزه ای 
معمــوال انتظار چنین امتیازی از ســوی گیم اســپات 
نمی رود. البته دلیل این امتیاز باال قطعا وجود یک خط 
داســتانی عالی و گرافیک بسیار خوب است که مانند 
یک فیلم می تواند برای گیمر جذاب باشــد. عالوه بر 
این استفاده از المان های محیطی و تغییر محل مبارزه 
در حین مبارزه در این بازی بیشــتر از شماره یک آن 
دیده می شود و با توجه به امکاناتی که بازی در اختیار 
شما می گذارد واقعا احســاس خستگی نخواهید کرد. 
در ایــن بازی مانند یک rpg امــکان آپگرید و تغییر 
لباس کاراکتر و ... وجود دارد . injustice 2 یک بازی 
مبارزه ای بســیار خوش ساخت و خوب است که پر از 
نوآوری های مختلف و جالب توجه برای دوســتداران 
بازی  های کامپیوتری است و به شما توصیه می کنیم 
Injus-  حتی اگر بازی های مبارزه ای را دوست ندارید

tice 2 را در حالت داســتانی بازی کنید و از آن لذت 
ببرید. مطمئن باشید پشیمان نخواهید شد.

بهترین تنظیمات گرافیکی برای بازی

Injustice 2
همه خوبی ها در یک جا

 رضا رهنمای مقدم

اگــر از گیمرهای قدیمی باشــید احتماال زمانی را که 
بسیاری از طرفداران بازی های رایانه ای در کلوپ های 
بازی می گذراندند را به خاطــر دارید. کلوپ هایی که 
خیلی از آن ها فقط کنسولی به نام سگا داشتند. یکی از 
بازی های پرطرفدار و مطرح آن زمان هم بازی معروف 
مورتال کمبت بود . این بازی به قدری پرطرفدار شده 
بود که برای حــرکات آن دفترچه چاپ کرده بودند و 
دفترچه هــا را به صورت مجــزا می فروختند. مورتال 
کمبت را شــاید بتوان اولین بازی رایانه ای مبارزه ای 
خوانــد که تــا این حد معروف شــد. بعــد از آن هم 

بازی های مانند Tekken پا به میدان گذاشتند. 
بــه طور کلی زمانی که یک بــازی را مقابل یک فرد 
دیگر انجام می دهید بسیار لذت بخش تر است تا زمانی 
کــه آن را صرفا در مقابل کامپیوتر بــازی می کنید. 
ساختن بازی های مبارزه ای هم کار آسانی نیست چرا 
که عالوه بر شخصیت پردازی شخصیت ها نیازمند این 
است که تعادل مناسبی بین همه آن ها برقرار باشد در 
حالی که هر کدام باید حرکات و قدرت های خاص خود 
را داشته باشند. این قضیه باعث می شود طراحی یک 
بازی مبارزه ای کار سختی شود چرا که اگر مثال یکی 
از شــخصیت  ها قدرت بیشــتری از دیگر شخصیت  ها 
داشته باشد باعث می شود تعادل بر هم خورده و دیگر 
کســی رغبت انتخاب نداشته باشد. با تمام این تفاسیر 
باز هم همیشه شخصیت  های خاصی مورد توجه بیشتر 
قرار می گیرند. در بین تمام بازی های مبارزه ای شــاید 
تنها mortal kombat و tekken  بودند که مدت ها 
 street فرمانروایی می کردند البتــه بازی هایی مانند
fighter هــم طرفداران پرو پاقــرص خود را دارند اما 

الاقــل در ایران هیچ  بازی  دیگری بــه اندازه تکن و 
مورتال کمبت طرفدار نداشت تا این که سرو کله بازی 
جدیدی به نام injustice با ابر قهرمان های DC پیدا 
شــد. بازی که عالوه بر ابر قهرمان هایی مانند بتمن 
و ســوپرمن ، ضد قهرمان   هایــی مانند ژوکر را هم به 
همراه داشت و حتی سازندگان بازی پا را فراتر گذاشته 

خبربازی

خبربازی

ندای وظیفه بی شک یکی از معروف ترین و پرطرفدارترین بازی   های شوتر اول شخص 
است و جان پاریس ملقب به کاپیتان پرایس هم یکی از محبوب ترین شخصیت های این 
ســری بازی هاست. پرایس از آن دسته شخصیت هایی است که گیمرها به شدت تحت 
تاثیر آن قرار می گیرند. ظاهر خاص پرایس و سیگار کوبایی که بیشتر مواقع در کنار لبش 
است او را به شخصیتی فراموش نشدنی تبدیل کرده. او یک سرباز ماهر و عضو نیروی 
SAS بریتانیاســت و فداکاری های زیادی در زمان خدمت خود انجام داده اما شاید به 

یادماندنی ترین آن ها عملیات چرنوویل به همراه کاپیتان مک میالن باشد ماموریتی که 
گیمرهای عالقه مند به این ســبک از بازی هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. در زمان 
آن عملیات پرایس سک سروان بود که برای کشتن زخاریوف ماموریت داشت. موفقیت 
او در این ماموریت باعث ارتقای رتبه و کاپیتان شدنش گشت.  در انتهای قسمت چهارم 
این ســری بازی ها پرایس به کمک گیمر می آید و صحنه ای به یاد ماندنی را رقم میزند 
اما سرنوشت او و این که زنده مانده یا نه تا قسمت دوم Modern Warfare در هاله ای 
از ابهام باقی می ماند . بســیاری از گیمرها بــر این عقیده بودند که پرایس در روی پل 
جان خود را از دســت داده اســت اما در MW2 ایت که پرایس از زندان روسیه نجات 
داده می شــود تا گیمرهایی که دوست داشتند باز هم او را ببینند خوشحال شوند. وجود 
شخصیت هایی مانند پاریس در بازی  های کامپیوتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
چرا که گیمرها  نسبت به آن چه برای آن ها اتفاق می افتد واکنش نشان می دهند. شاید 
بتوان وجود کاپیتان پرایس را یکی از عوامل موفقیت MW2 نامید و این که گیمرها به 
شدت مشتاق بودند او را دوباره ببینند. کاپیتان پرایس کارکشته و با روحیه که کار خود 

را به خوبی بلد است و هرگز از خود ضعفی نشان نمی دهد.

کاپیتان پرایس
معرفیشخصیت

اگر بازی هایی مانند مافیا و یا desperados را بازی کرده 
باشید به خوبی گرافیک فوق العاده آن ها را به خاطر دارید. 
البته ایــن دو بازی در ژانرهای کامال متفاوت بوده و هیچ 
ربطی به هم نداشتند فقط با یک کارت گرافیکی معمولی 
می توانستید آنها را اجرا کنید. به عنوان مثال دسپرادوز با یک 
کارت گرافیک onboard و مافیا ۱ با یک کارت گرافیک 
۳۲ مگابایتــی nvidea و ۲۵۶ مگابایــت رم به راحتی و 
روانی اجرا می شدند. بازی هایی که عالوه بر دمو های بسیار 
زیبا از گرافیک بسیار خوبی هم برخوردار بودند. سوالی که 
پیش می آید این است که چرا بسیاری از بازی های امروزه 
با سیستم ها و کارت های گرافیکی به مراتب قوی تر گاهی 
حتی کیفیت  همان بازی های گذشته را هم ندارند. جواب 
این سوال کمی پیچیده است و تنها به یک عامل مرتبط 
نمی شــود. اول اینکه در  گذشــته مانند امروز موتورهای 
بازی سازی با این تنوع و امکانات وجود نداشتند و معموال 
سازندگان بازی های کامپیوتری خودشان اقدام به ساخت 
یک موتور بازی سازی برای بازی خود می کردند. از طرفی 
به دلیل محدود بودن امکانات و ظرفیت ها در طمان ساخت 
بازی بهینه سازی های بسیار زیادی انجام می دادند اما امروزه 

با فراگیر تر شدن موتورهای بازی سازی و تجهیزات بسیار 
قوی و باکیفیت سازندگان بازی خیلی خودشان را در این 
زمینه مقید نکرده و به اصطالح به خود سختی نمی دهند و 
از موتورهای آماده گرافیکی استفاده می کنند. نکته دیگر این 
که شرکت  هایی که در زمینه ساخت کارت  های گرافیکی 
 )AMD فعالیت می کنند ) در واقع دو شرکت اصلی انویدیا و
اسپانسر ساخت بسیاری از بازی ها شده و به همین دلیل 
ســازندگان تا جای ممکن بازی ها را با دقت و رزولوشن 
تصویری باال می سازند و تا جای ممکن از آخرین امکانات 
ارائه شده توسط شرکت  های سازنده کارت گرافیک استفاده 
می کنند در نتیجه  شرکت  های سازنده کارت های گرافیکی 
بقای خــود را  به میزان زیادی به ســازندگان بازی های 
کامپیوتری پیوند زده اند.بازی های مدرن و امروزی همگی 
به کامپیوترهای قوی و پرتوان نیاز دارند و این نیاز باعث 
می شود گیمرها دست به جیب شوند و در نتیجه سازندگان 
قطعات به بقای خود ادامه دهند. تجربه یک بازی خوب و 
ایده ال و روان بر روی کامپیوتر بسیار لذت بخش است و 
دارندگان بازی های کامپیوتری دوست ندارند یک بازی را 
با افت سرعت و گرافیک بازی کنند. قطعا خرید قطعات و 

ارتقا سیستم یکی از راه های روان تر اجرا شدن بازی  ها بر 
روی سیستم می باشد اما برخی از تنظیمات هم می ةواند 
در این زمینه مفید باشــد.زمانی که یک بازی کامپیوتری 
می گیرید و از ســرعت آن راضی نیستید قاعدتا به منوی 
تنظیمــات بازی رفته و ســعی می کنید بــا پایین آوردن  
سطح برخی از تنظیمات گرافیکی به بهبود سرعت بازی 
کمک کنید. برای این کار به شما توصیه می کنیم در ابتدا 
افکت های تصویــری را غیر فعال کنید این افکت ها می 
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Reflections  و ... باشد. این تنظیمات می ةوانند به میزان 

قابل توجهی در سرعت بازی شما تاثیرگذار باشند. تنظیم 
دیگر که به خصوص در بازی های دنیای باز بسیار اهمیت 
دارد و در کاهش افت فریم بازی هم نقش بســیار مهمی 
ایفا می کند draw distance است که معرف فاصله دید 
شخصیت در بازی است. قطعا هر چه این میزان کمتر باشد 
المان  های کمتری باید رندر شوند که این خود به شدت در 
میزان فریم تصویر موثر اســت.   Anti aliasingهم که 
جهت صاف نشــان دادن خط ها و لبه ها در گرافیک مورد 
استفاده قرار می گیرد باعث افت فریم زیادی می شود پس 
حتما آن را کم کرده و یا کال ببندید.اگر با غیر فعال کردن 
افکت ها بازی باز هم سرعت ایده ال خود را نداشتید آخرین 
را پایین آوردن رزولوشن تصویر است که البته همان طور که 
می دانید این کار به شدت در کیفیت بازی تاثیر می گذارد. 
البته یادتان باشد که آپدیت بودن درایور کارت گرافیک هم 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هیچ وقت آن را سرسری 
نگیرید. در ضمن یادتان باشد هر چند وقتی درب های کیس 
خود را باز کرده و خاک آن را بزدایید به خصوص فن های 
کارت گرافیک که از اهمیت ویژه ای بر خوردار هستند. نکته 
دیگر این که قبل از اجرای بازی همیشه برنامه های زمینه را 

ببندید تا منابع بیشتری در اختیار بازی قرار گیرد.


