
سال دهم/شماره چهارصد و شصت و پنج /چهارشنبـه 31 خرداد 1396
21June 2017 /  www.Khorasannews.com

ــط  ــه توس ــت ک ــی اس ــبک ماجرای ــازی در س ــک ب Legend of the Skyfish ی

ــت. ــده اس ــر ش ــر منتش ــرای کامپیوت Mgaia Studio ب

ــا  ــت ب ــز و راز اس ــر رم ــه و پ ــازی ماجراجویان ــک ب Legend of the Skyfish ی

ــدی و طراحــی مراحــل  ــه. رنگ بن ــا و خالقان ــا بســیار زیب ــدی ام گرافیکــی دو بع
ایــن بــازی واقعــا زیبــا و پــر از خالقیــت هســتند، تنــوع مراحــل بســیار زیــاد اســت 
ــازی شــما یــک  ــا رونــدی کامــال  منطقــی دشــوار می شــود. در ایــن ب ــازی ب و ب
ــالب  ــک ق ــا ی ــا ب ــه بایســتی تنه ــد ک ــت می کنی ــر شــجاع کوچــک را هدای دخت
ماهیگیــری هیوالهــا و دشــمنان زیــادی را از ســر راه بردارد.طــی مراحــل مختلــف 
ــالحتان را  ــد س ــت، می توانی ــف اس ــه مختل ــش از ۴۵ مرحل ــامل بی ــه ش ــازی ک ب
ارتقــا دهیــد تــا در نبــرد بــا دشــمنان غــول پیکــر پیــروز شــوید، بــازی پــر از انــواع 
ــه راحتــی می تواننــد ســاعت ها  پازل هــا و معماهــای ســرگرم کننــده اســت کــه ب
ــازی بســیار شــبیه بازی هــای قدیمــی کنســول ها  شــما را مشــغول کنندســبک ب
اســت و شــما ۵ جــان داریــد کــه بــه شــکل قلــب در گوشــه تصویــر نشــان داده 
ــز  ــود هرگ ــث می ش ــازی باع ــوع ب ــای متن ــی و مرحله ه ــوع طراح ــا ن ــده اند ام ش
از بــازی کــردن خســته نشــوید و بــرای دیــدن مراحــل بعــد کنجــکاو باشــید. اگــر 
حوصلــه نصــب بازی هــای حجیــم کــه منابــع سیســتم شــما را بــه میــزان زیــادی 
مصــرف مــی کننــد نداریــد بــه شــما توصیــه می کنیــم حتمــا ایــن بــازی را نصــب 

کنیــد و از آن لــذت ببریــد.

  Legend of the Skyfish

بازیکوچک

یا عمودی به دشــمنان وارد کنید می تواند در پیامدهای 
آن مبارزه کامال تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال شما برای 
ارتقای زره خود می توانید از زره های دشــمنان استفاده 
کنید اما اگر همه زره ها در مبارزات را به یک شــکل از 
بین ببرید تمام آپگرید ها به یک شــکل خواهند بود در 
واقع مواد خام به دســت آمده از مبارزات به نوع مبارزه و 
حتی ضربه زدن و بریدن زره دشــمنان بستگی دارد.اگر 
قطعه خاصی از زره دشــمنان را بخواهید باید استراتژی 
خود را به گونه ای بچینید که آن قطعه خاص را به دست 
آورید. این سیستم در مورد اسلحه ها هم صادق است و 
برای این که اسلحه دشمن را از آن خود کنید باید دستی 
که آن اســلحه را دارد قطع کنید!. این سالح ها و زره ها 
هم از تنوع بســیار خوبی نسبت به زمان  گیم پلی بازی 
برخوردارند هرچند که بد نیست همینجا به این مساله که 
مدت زمان بازی با توجه به این که در سبک نقش  آفرینی 
است چندان زیاد و قابل توجه نیست. در واقع بزرگترین 
مزیت surge به  dark souls همین سیستم مبارزاتی و 
به دست آوردن غنایم از دشمنان است که باعث می شود 
شاهد مبارزه های یکنواخت نباشیم و تقریبا تا آخر بازی 
مبارزات جذاب و پرهیجان خواهند بود در صورتی که در 
 dark soulsمبارزات تکراری و خسته کننده می شدند و 

نیازی هم به تغییر استراتژی برای از بین بردن دشمنان 

وجود نداشــت. در بازی آپگرید هــای زیادی وجود دارد 
و شــما با توجه به نوع زره ای کــه بر تن دارید و میزان 
ظرفیت آن می توانید از آن ها بهره ببرید. باس های بازی 
)یا به قول گیمرهای قدیمی غول های بازی( هم از تنوع 
بسیار باالیی برخوردارند و روبرو شدن با هر کدام نیازمند 
یک استراتژی خاص است. هر چند که تعداد این مبارزات 
کم است اما هر کدام چالش های مخصوص خود را داشته 
و باعث به وجــود آمدن مبارزه ای پرهیجان و نفس گیر 
می شــود و همین باعث می شــود که دوســت داشتید 

مبارزات بیشتری از این سبک را در بازی ببینید.
گرافیک بازی هم بســیار زیبا و بی نقص است و بازی 
با توجه به جزئیات باال و شــلوغ بودن صحنه ها بسیار 
روان اجرا می شــود. اتمسفر مدرن بازی به بهترین نحو 
ممکن طراحی شده  و هر کدام از لوکیشن ها جزئیات و 
نورپردازی خارق العاده ای دارند و واقعا در زمینه گرافیکی 
نمی توان به این بازی ایراد گرفت. در واقع شــاید تنها 
ایرادهایی که بتــوان به یک بازی با این کیفیت گرفت 
کوتاه بودن آن در ســبک خودش اســت، هر چند که 
نزدیکی زیاد گیم پلی به بازی dark souls حتی با وجود 
نوآوری های خوب و کارا می تواند کسانی را که همیشه 
به دنبال تجربه های متفاوت از یک بازی خوب هستند 

را کمی دلسرد کند.

بازی سازی، صنعتی سوخته در ایران

Surge
کیفیت با چاشنی تقلید

رضارهنمایمقدم

بازی های نقش  آفرینی از آن دسته از بازی هایی هستند 
که معموال تنها دوست داران واقعی بازی های کامپیوتری 
را به خود جــذب کرده و درگیر می کنند، کســانی که 
هدفشــان از بازی کردن تنها ســرگرم شدن برای یک 
مدت کوتاه نیســت. اگر بخواهیــد از این بازی ها لذت 
ببرید و با همه جهات آن ها خوب آشنا شوید  معموال به 
صبر و حوصله زیادی نیاز دارید.   بازی ســرج هم جزو 
همین بازی های نقش  آفرینی قرار دارد. البته بازی های 
نقش آفرینی انواع مختلفی دارند و اگر با آن ها آشــنایی 
داشته باشــید می دانید که سری بازی های ارواح تاریک 
)Dark souls( به نوعی ســبکی خــاص از بازی های 
نقش  آفرینــی را معرفی کردند که بــازی surge هم با 
تقریب بسیار باالیی در همان سبک قرار می گیرد در واقع 
اگر دقیق به بــازی surge نگاه کنیم می بینیم با یک 
نسخه مدرن از dark souls طرف هستیم که به جای 
استفاده از شمشیر و تبر از لیزرها و ابزار مدرن برای مبارزه 
با دشــمنان مدرن  و روباتیک استفاده می کنیم و قطعا 
فضاســازی بازی هم به فراخور این تغییر دچار تغییرات 
شگرفی شده و شما به جای این که در قلعه ها و راه های 
مخفی آن ها به این ور و آن  ور بروید مشغول کنکاش در 
راهروهای ایســتگاه ها و سفینه های فضایی هستید. اما 
هســته بازی و گیم پلی دقیقا همان چیزی است که در 
dark souls داشــتیم یعنی جمع آوری واحد الزم برای 

ارتقای شــخصیت و دیگر عوامل مربوط به بازی های 
نقش  آفرینی به خصوص dark souls.اما آیا این بازی 
تنها یک کپی ناشیانه از یک بازی خوب است؟ حقیقت 
 dark souls را نمی توان مانند surge این اســت که
یک بازی نوآورانه تلقی کرد اما اگر بخواهیم بگوییم که 
این بازی یک کپی از dark souls اســت و تنها ظاهر 
آن کمی عوض شده هم در حق بازی اجحاف کرده ایم. 
به عنوان مثال سیســتم مبــارزه ای surge به مراتب 
هوشمندانه تر و بهتر طراحی شده به گونه ای که ضربات 
و حمالت و کنترل آن ها بیشــتر در دست گیمر است. 
این که شما توســط شمشیر لیزری خود ضربه ای افقی 

بازیشناسی

خبربازی

در شماره های پیشین در مورد SHODAN، هوش مصنوعی و دشمن اصلی شما در 
بازی قدیمی System shock صحبت کردیم. SHODAN یک هوش مصنوعی 
بســیار خطرناک و قدرت طلب بــود که از همان اوایل بازی بــه دنبال نابودی آن 
بودیم. یک هوش مصنوعی که حضورش در همه جا احســاس می شــد و برایمان 
دردسر آفرین می شــد اما GLaDOS در بازی پرتال یک هوش مصنوعی متفاوت 
اســت و GLaDOS با این که یک ضد قهرمان اســت اما زمانــی که در انتهای 
بازی پورتال ۱ آن را نابود می کنیم اصال احســاس شادی به ما دست نمی دهد چرا 
کــه از روی ناچاری این کار را انجام می دهیــم. GLaDOS یک هوش مصنوعی 
خبیث نیست بلکه کامال شــبیه یک کاراکتر چند شخصیتی است. کاراکتری که به 
دنبال کشــتن نیســت بلکه تنها آن چه را انجام می دهد که برای آن ســاخته شده. 
آن قدر شــخصیت این ضدقهرمان در بازی پورتال پررنگ و فراموش نشــدنی است 
 GLaDOS با صدای still alive  کــه در انتهای پورتال یک آهنگ به یاد ماندنی
نویدبخش این اســت که این کاراکتر را در قســمت دوم دوباره خواهیم دید. کمتر 
ضدقهرمانی در بازی هــای کامپیوتری وجود دارد که گیمرها برای دیدن مجددش 
لحظه شــماری کنند. GLaDOS همیشه سعی می کند در طول بازی شما را بازی 
دهد و هرگز از شــوخی کردن دست بر نمی دارد. بســیاری ازگیمرها و سایت های 
مربــوط به آن ها مانند IGN این شــخصیت را به عنوان محبوب ترین شــخصیت 
ضدقهرمــان بازی های کامپیوتــری انتخاب کرده اند که البته در ایــن زمینه نباید 
نمســیس رزیدنت اویل را هم دست کم گرفت چرا که در بین ضد قهرمان ها قطعا 

نمسیس هم جای ویژه ای دارد.

GLaDOS

معرفیشخصیت

همان طور که در هفته های پیش گفتیم بازی  سازهای بزرگ 
به ندرت به ســراغ ایده ها و سبک های جدی بازی سازی 
می روند چرا که اساســا سرمایه گذاری های بزرگ و کالن 
نیازمند کمترین ریسک ممکن است به همین دلیل است 
که  اســتودیوهای بزرگ بازی سازی تمام توان خود را بر 
روی جلوه های بصری و باال بــردن جزئیات گرافیکی و 
ایجــاد تنوع زیاد برای گیمر می گذارند چرا که می خواهند 
فروش بازی خــود را تا جای ممکن تضمین کنند عالوه 
بر این شرکت های سازنده سخت افزار هم از آن ها حمایت 
می کنند و می بینیم که هر چند وقت یک تکنولوژی جدید 
برای روان تر اجــرا کردن بازی ها پا به میدان می گذارد و 
گیمرها را ترغیب به آپگرید سیســتم های  خود می کنند 
چه بسا که برخی از ورژن های خاص کارت های گرافیک 
به همراه نســخه ای از یک بازی ارائه می شوند و از میزان 
محبوبیت آن بازی در بین گیمرها برای تبلیغ و فروش بهره 
گرفته می شود. به هر حال نمی توان نسبت به این قضیه 
که بازی سازی به یک صنعت بزرگ و بسیار درآمدزا تبدیل 
شــده بی اعتنا بود چه بسا بازی هایی بوده اند که به اقتصاد 
یک کشــور کمک کرده اند و باعث رشــد آن شده اند! به 

عنوان مثال استودیوی بازی supercell که بازی معروف 
 clash of clansرا ساخته است ۵۱ درصد سهام خود را 

با قیمت ۱/۵ میلیارد دالر فروخته است! این میزان تنها از 
فروش سهم این شرکت بوده و ربطی به درآمد های آن در 
su�  سال های گذشته نداشته است. توجه داشته باشید که
percell تنها در حدود ۱۲۰ کارمند دارد و تنها با فروش ۵۱ 

درصد از سهم خود نزدیک به سه درصد کل درآمد نفتی 
یک سال کشور ما را کسب کرده است  و این در حالی است 
که کشور فنالند کمتر از ۶ میلیون نفر جمعیت دارد ! در نظر 
بگیرید که بازی های ساخته شده توسط supercell که 
 clash of clans معروف ترین و درآمدزاترین آن ها یعنی
از لحاظ فنی اصال پیچیده نیست اما پر از خالقیت و فکر 
است. متاســفانه هنوز که هنوزه در کشور ما این صنعت 
جدی گرفته نشــده و بیشــتر از آن به عنوان یک رسانه 
تبلیغاتی و نه درآمدزا استفاده می شود. تخصیص بودجه های 
کالن برای بازی هایی که امکان فروش آن ها در بازارهای 
جهانی نیست و تنها جنبه تبلیغاتی دارد نمی تواند باعث رشد 
و پیشرفت صنعت بازی سازی شود. یک بازی کامپیوتری 
برای این که بتواند درآمدزا باشــد باید فاکتورهای زیادی 

داشته باشد، به عنوان مثال سازندگان بازی هایی به سبک 
clash of clans به خوبی می دانند چه طور از کم صبری 

آدم ها پول درآورند در حالی که افراد صبور را هم جذب خود 
می کنند! و خب کم صبری هم یک خصیصه انسانی است 
و به هیچ فرهنگ و آیینی وابســته نیست، اگر دقت کنیم 
می بینیم که این بازی ها به گونه ای طراحی شده اند که برای 
پیشروی در آن ها اصال نیازی به صرف هزینه نیست بلکه 
با صرف هزینه می توان ســرعت این پیشرفت را تا حدی 
منطقی افزایش داد، به این ترتیب حتی کسانی که در این 
بازی ها پولی خرج نمی کنند هم در واقع کاربرهای فعال به 
حســاب می آیند و باال بودن کاربرهای فعال یعنی فراگیر 
شدن بیشتر بازی و در نتیجه درآمدزایی بیشتر، چرا که حتی 
اگر درصد خیلی کمی از گیمرها حاضر به دادن هزینه برای 
بازی کردن باشــند با فراگیر شدن بازی در دنیا، آن درصد 
کم میزان قابل توجهی را رقم می زنند، به همین دلیل است 
که زمانی که به بازی سازی نگاهی دقیق بیندازیم و آن را به 
عنوان یک صنعت درآمدزا نگاه کنیم متوجه می شویم که 
باید جهانی فکر کنیم تا به موفقیت برسیم. درست است که 
بازی های کامپیوتری می توانند رسانه های تبلیغاتی خوبی 
باشــند اما یک رسانه زمانی مفید و موثر واقع می شود که 
مخاطب زیاد داشته باشد. اگر بازی هایی که می سازیم تنها 
در بین مخاطب های خاص و طرز تفکرهای مشابه مورد 

توجه واقع شود چه ارزش رسانه ای و تبلیغاتی دارد؟!
صنعت بازی سازی کشور در زمینه فنی و حتی توان تولید 
محتوایی ضعیف نیســت اما متاسفانه در یک چهارچوب 
بســته قرار گرفته، چهارچوبی که نه نقش درآمدزا دارد و 
نه در نقش رسانه به اندازه هزینه هایی که برای آن انجام 
می شــود کارکرد دارد. امیدواریم در آینده سرمایه گذاری و 
توسعه بازی های رایانه ای با دید واقع گرایانه تری در کشور 

مورد توجه قرار گیرد.


