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Lamp Head بازی جدیدی در ســبک اکشــن و رانر می باشد که در سال ۲017 

توســط Oriplay ساخته و برای کامپیوتر عرضه شــده است. سازندگان بازی سعی 
کرده اند تا محیطی شــبیه به بازی معــروف limbo ارائه دهند البته همراه با رنگ و 
گیم  پلــی متفاوت و به طور کلــی نمی توان آن را یک کپی از limbo در نظر گرفت. 
کاراکتر اصلی این بازی، یک شخصیت عجیب و غریب است که در محیطی تاریک 
و خطرناک قرار دارد و با المپی که به ســر او بســته شــده، می بایست مسیر خروج 
خــود را پیدا کند. این بازی در نمای ۲ بعــدی  بود ه و گرافیک خوبی دارد و حجم 
بسیار کمی را اشــغال می کند هر چند که سبک آن طوری است که بیشتر می توان 
به عنوان یک بازی موبایل آن را نگاه کرد و نه یک بازی PC در این بازی، شــما 
همچون یک معدنچی در اعماق زمین قرار دارید و خطرات بســیاری پیش روی تان 
قرار می گیرند و این شــما هســتید که با مهارت های منحصر به فرد خود، در برابر 
این خطرات ایســتادگی کرده و مســیر خروج را می یابید. شــما با دریافت باتری در 
مسیر خود، می توانید انرژی المپ خود را تقویت کرده و با جمع آوری سکه ها، امتیاز 
خود را افزایش دهید. در طول مســیر بازگشت، ســگ های وحشی، اره های برنده و 
گوی های خطرناکی شما را تهدید می کنند که می بایست با واکنش به موقع، از آنان 
گــذر کنید. به طور کلی این بازی تنها با یک عکس العمل باال یا پایین رفتن کنترل 
می شــود و شــاید برای این که مدت زیادی آن را بازی کنید خســته کننده باشد اما 
گرافیــک جالب بازی و حجم کم آن باعث  می شــود حداقل ارزش یک بار امتحان 

کردن را داشته باشد.

Lamp Head

بازیکوچک

پیشین وفادار مانده اســت. کمبوهای قدیمی همه وجود 
دارند و المان های جدیدی هم به آن ها اضافه شــده است. 
 Rage Artها هم که همان کمبوهای ویژه شخصیت ها 

هستند خوب کار شــده اند. زمانی که سالمت شخصیت 
به خطر می افتد هالــه ای قرمز اطراف آن را فرا می گیرد و 
 rage در این زمان اســت که شــما می توانید با استفاده از
 art مخصوص خود به حریف آســیبی جدی وارد نمایید.

Power crush ها هم که به شما اجازه می دهند در زمان 

ضربه خوردن به دشمن خود ضربه بزنید، قابلیتی که برای 
مورتال کمبت بازها آن قدرها جدید نیســت. مانند نسخه 
قبل صحنه آهســته هم در زمان زدن ضربات مهم وجود 
دارد. مانند دیگر بازی های مبارزه ای اســتفاده از کمبوها و 
ضربات ترکیبی است که بازی را جذاب و تماشایی می کند. 
در این بازی تا حد کمی می توانید از المان های داخل محیط 
)دیوارها( برای ترکیب ضربات خود استفاده کنید البته اصال 
انتظــار آن چه در injustice 2 دیده ایــد را از تکن در این 
زمینه نداشته باشید. امکان جدید دیگری که در این بازی 
وجود دارد این اســت که می توانید در شــروع جای خود را 
تعیین کنید که البته خیلی حیاتی به نظر نمی رسد. با توجه 
به اینکه کمبوها و حــرکات ویژه بخش مهمی از بازی را 
تشکیل می دهند انتظار می رفت دسته بندی مناسبی برای 
این حرکات وجود داشته باشد متاسفانه اکثر کمبو ها به جز 

Rage Art ها پشت سر هم نوشته شده اند و شما نمی توانید 

به راحتی کمبوهای مورد نظر را در لیست بلندباالی بدون 
دسته بندی خاص به راحتی پیدا کنید. بد نیست به حضور 
شخصیت جدید یعنی آکوما که برای گیمرهای استریت فایتر 
کامال شناخته شده است هم اشاره کنیم که کمبوهای زیبا 
و متفاوتش حال و هوای خوبی به بازی بخشــیده است.

تکــن در بخش آن الین بســیار ضعیف عمــل کرده و 
ســرورهای آن که همواره قطع می شوند و یا در دسترس 
نیســتند تقریبا تجربه بازی آن الیــن را در آن غیر ممکن 
کرده اند. بخش arcade این بازی هم بســیار ضعیف کار 
شده و برای هر شخصیت تنها 5 مبارزه گنجانده شده که 
برخی از آن ها با پایان های جالب و طنزی همراه هستند اما 
هوش مصنوعی بازی کمی شما را نا امید خواهد کرد چرا 
که در سه مبارزه اول شما تقریبا هیچ چالشی ندارید اما دو 
مبارزه آخر بسیار چالش انگیز خواهد بود و اصال تعادل خوبی 
بین مبارزات وجود ندارد. گرافیک بازی هم آن طور که باید و 
شاید قوی نیست و با توجه به اینکه در سال ۲017 هستیم 
خیلی کارتونی و با جزئیاتی نه در حد و اندازه های بازی های 
امروزی طراحی شده. البته گرافیک بازی در کل بد نیست 
و شاید نباید از یک بازی مبارزه ای انتظار بیشتری داشت اما 
جزئیات گرافیکی شخصیت ها خیلی ضعیف تر از آن چیزی 

است که انتظار داشتیم. 

شروع بازی سازی با چاشنی خالقیت

تکن ۷
داستانی خوب در سبک مبارزه ای

 رضا رهنمای مقدم

مدتی است که بازار بازی های مبارزه ای حسابی داغ است 
و بعد از injustice 2 حاال نوبت tekken شــده است. اگر 
اهل بازی های مبارزه ای باشید محال است حداقل یک بار 
تکن را بازی نکرده باشید. تکن به همراه مورتال کمبت از 
مهم ترین بازی های مبارزه ای بوده اند که همیشه طرفداران 
خاص خود را داشــته اند. حاال تکن 7 پس از مدت ها انتظار 
آمده است و امروز قصد داریم در مورد این بازی و اینکه آیا 
آن طور که باید و شاید طرفدارانش را راضی می کند بنویسیم. 
اگر اهل این بازی بوده باشید خوب می دانید که تقابل بین 
پدر و پسر یعنی کازویا میشیما و پدرش خط داستانی اصلی 
بازی را تشکیل می دهد. در این بازی مشخص می شود که 
چرا هیهاچی کازومی را کشــت و هم چنین در مورد تنفر 
کازویا از پدرش بیشتر خواهیم فهمید به گونه ای که احتماال 
در نسخ بعدی روند بازی از این داستان خارج شود. داستان 
بازی توســط یک خبرنگار که در مورد میشیما زایباتسو و 
شرکت جی تحقیقات خود را آغاز کرده است روایت می شود. 
داســتان بازی به چند قســمت مختلف تقسیم می شود 
و عالوه بر خط داســتانی اصلی شامل یک خط داستانی 
فرعی می شود. داستان بازی به شکل خوبی روایت می شود 
و در نهایت شــاهد کنار هم قرار گرفتن قطعات داستان به 
شکل قابل قبولی در کنار هم هستیم. اصوال در بازی  های 
مبارزه ای داستان بازی اهمیت چندانی ندارد اما باید اذعان 
داشت که در تکن داستان بسیار خوب پرداخت شده است. 
در بخش فرعی بازی هم ۲۲ مبارزه با ۲۲ شخصیت بازی 
وجود دارد که در آن شاهد داستان هر کدام از شخصیت های 
بازی هستیم البته جا داشت که تعداد مبارزات و اطالعاتی 
که در مورد هر کدام از شخصیت ها داده می شود بیشتر باشد 
تا کســانی که تازه می خواهند با دنیای تکن و یا داســتان 
آن بیشــتر آشنا شوند بتوانند اطالعات کامل تری به دست 
بیاورند. در واقع تنها راه آشــنایی با شــخصیت ها در این 
مبارزات خواندن اطالعاتی اســت کــه در این بخش در 
ابتدای هر مبارزه داده می شــود. این توضیحات بسیار کم 
بوده و اصال در خور شــخصیت های با سابقه تکن نیست. 
گیم پلی بازی تکن خوب اســت و بســیار به سری های 

بازیشناسی

خبربازی

این هفته را می خواهیم به مشــهورترین شخصیت تاریخ بازی های رایانه ای اختصاص 
دهیم! شخصیتی که به خصوص برای دهه شصتی ها پر از خاطره است و آن شخصیت 
کسی نیســت جز لوله کش معروف بازی سوپرماریو نینتندو یعنی ماریو! واقعا چه چیزی 
ممکن اســت باعث شود که یک لوله کش عنوان یکی از محبوب ترین و پرفروش ترین 

بازی های تاریخ رایانه ای را از آن خود کند؟
ماریو یک لباس کش دار دارد که شــبیه لباس کار اســت، یک جفت دستکش و کفش 
مقاوم و کاله و یک سبیل معروف. همین نمادها کافیست که این شخصیت را هرگز از 
یاد نبرید. ماریو که در ایران با نام قارچ خور معروف است اولین بار به عنوان یک نجار در 
ســال 1981 در بازی Donkey Kong معرفی شد و در آن جا هم برای نجات lady از 
 دســت یک میمون بزرگ و بدجنس تالش می کرد. در سال 1983 در یک بازی به نام

Mario bros ظاهر شد که به همراه برادر جوان خود لوئیجی در شغل لوله کشی مشغول 

به کار بودند و باید در برابر حمالت بیگانگان در داخل فاضالب ایســتادگی می کردند. و 
سرانجام در سال 1985 بود که با عنوان سوپرماریو برای نینتندو منتشر شد و برای نجات 
پرنسس وارد داالن ها و فاضالب های  دنیای بازی شدو ماریو هیچ سالحی ندارد و تنها 
با پریدن بر روی موجودات بیگانه و قارچ های ســمی آن ها را له کرده ومراحل را پشت 
سر می گذارد.بد نیست بدا نید که گفته می شود ماریو به علت مشکلالتی که در کودکی 
داشــت به همراه خانواده خود به پزشک مراجعه می کند و پزشکان به او خوردن قارچ را 
تجویز می کنند به همین دلیل هر موقع ماریو قارچ می خورد بدنش رشد کرده و عضالنی 
می شــود. خالق این اثر کسی نیست جز شیگرو میاماتو که او را به عنوان یک بازی ساز 
افسانه ای می شناسند بد نیست بدانید که عالوه بر ماریو بازی legend of Zelda هم 

که یکی از پرفروش ترین بازی های تاریخ است توسط همین فرد به وجود آمده است.

ماریو
معرفیشخصیت

در مورد بحث فنی و موتورهای بازی ســازی به خصوص 
یونیتی صحبت کردیم و گفتیم که ساخت بازی از نظر فنی 
شاید آن قدرها آسان نباشد که بدون هیچ علمی در این زمینه 
بتوان به سراغ آن رفت اما امروزه با پیشرفت ابزارهای ساخت 
بازی آن قدرها هم پیچیده و ســخت نیست که برای یک 
فرد یا یک تیم کوچک غیر ممکن باشد. همیشه زمانی که 
می خواهیم یک پروژه که ابعاد مختلفی دارد را شروع کنیم 
نحوه شروع و محل ورود به کار از مهم ترین عواملی است 
که موفقیت یا شکست پروژه  را رقم می زند. زمانی که شما 
می خواهید یک بازی کامپیوتری را شروع کنید باید بدانید که 
کار آسانی در پیش ندارید و با توجه به توانایی ها و خواسته 
خود زمانی برای پایان آن در نظر بگیرید. توصیه می کنیم 
برای شــروع کار از ساده ترین  بازی ممکن که رغبت زمان 
گذاشتن برای آن را دارید شروع کنید. همان طور که می دانید 
بازی های کامپیوتری ژانرهــای مختلفی دارند. مهم ترین 
عامل برای این که بتوان یک بــازی کامپیوتری را خوب 
نامید گیم پلی است که اگر بخواهیم تعریف مختصری از آن 
ارائه دهیم در واقع همان نحوه انجام گرفتن و تعامل گیمر 
با بازی است، نحوه ارتباط گیمر با بازی و حل چالش های 

آن به گیم پلی بازی مربوط اســت. در مورد اینکه گیم پلی 
چیســت تعریف متعددی وجود دارد امــا در نهایت آن چه 
حس بازی کردن بیشــتر را در گیمر بــه وجود می آورد به 
میزان زیادی به گیم پلی بستگی دارد. البته دو المان بسیار 
مهم دیگر هم وجود دارد : فضاسازی )که می تواند شامل 
گرافیک و موســیقی و صدا باشد( و داستان. اگر بخواهیم 
مثال خوبی از یک بازی بزنیم که صرفا گیم پلی خوبی دارد 
 flappy ویا aa و  نه داستان و فضاسازی خاصی شاید بازی
bird مثال های خوبی باشند چرا که اساسا نه موسیقی و نه 

گرافیک و داستان است که آن ها را محبوب کرده بلکه گیم 
پلی خوب است که گیمر را درگیر خود کرده است. انتخاب 
این سبک بازی ها که کامال مبتنی بر گیم پلی باشند می تواند 
بهترین شروع برای ساخت بازی های کامپیوتری باشد. این 
ســبک بازی ها معموال برای موبایل منتشر می شوند و با 
توجه به اینکه موبایل ها روز به روز بیشــتر وبیشتر در بین 
مردم مورد استفاده قرار می گیرند مخاطبان بسیار زیادی هم 
دارند. ساخت بازی های مبتنی بر داستان مستلزم این است 
که شــما داستانی جذاب نوشته و چالش هایی برای تبدیل 
آن به بازی به آن اضافــه کنید، چالش هایی که نه خیلی 

آسان باشند که گیمر را خسته کنند و نه آن قدر سخت که 
اعصــاب او را به هم بریزند و او را از روند داســتانی خارج 
کنند به همین دلیل ســاخت چنیــن بازی هایی عالوه بر 
تجربیات فنی نیازمند تجربه بازی کردن و بازی دیدن زیاد 
است و ســاخت آن معموال زمان بر و با ریسک باال است. 
توصیــه می کنیم اگــر می خواهید وارد عرصه ســاخت 
بازی های کامپیوتری شوید به فکر ساخت بازی های مبتنی 
بر گیم پلی باشید. یکی از خوبی های این کار این است که 
نه تنها از لحاظ فنی با چم و خم کار آشــنا می شوید و به 
اصطالح دســتتان راه می افتد بلکه شاخه های کاری شما 
محدود شده و در نتیجه زمان و تمرکز بیشتری می توانید 
بر روی ســاخت بازی بگذارید. حتما داســتان های برخی 
بازی های مستقل معروف مثل fez را شنیده اید، بازی هایی 
که 3 تا 5 ســال برای ساخته شدنشان وقت گذاشته شد 
و با خودتان گفته اید چطور می توان 5 ســال وقت را برای 
یک بازی که شاید هرگز موفق نشود گذاشت؟...سوال به 
جایی است و معموال جوابی منطقی برای آن وجود ندارد. 
تنها عشق و عالقه اســت که می تواند یک فرد را تا این 
حد در انجام یک کار صبور کنــد. در زندگی های روزمره 
ما شــاید حتی با وجود عالقه و  پشتکار هم نتوان به این 
زمان فکر کــرد چرا که باید هزینه هــا  و درآمدها را در 
نظر گرفت  و متاســقانه نمی توان آن قدرها که باید روی 
ســرمایه گذاران در این زمینه در کشور حساب باز کرد. اما 
بازی های موفقی مانند flappy bird در تعطیلی های آخر 
هفته طی چند ماه ساخته شده اند چرا که تمام تمرکز سازنده 
بازی بر روی گیم پلی بوده. وقتی بر روی گیم پلی تمرکز 
می کنید ارزش خالقیت را در می یابید چه بسا که در ساخت 
یک بازی بیشــترین زمان به طراحی گیم پلی آن در ذهن 
بازی ساز اختصاص می یابد، پس خالق باشید و از همین 
امروز ایده های ســاده اما خالقانه خود را یادداشــت کنید.


