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E3 2017 مایکروسافت در
بودند،  زده  حدس  کارشناسان  از  بسیاری  که  طور  همان 
مایکروسافت در نمایشگاه امسال از کنسول میان نسلی اش پرده 
برداشت و عناوین بسیاری هم در جریان کنفرانسش معرفی کرد. 
این کنفرانس همان طور که انتظار می رفت، با رونمایی از پروژه 
اسکورپیو آغاز شد. مایکروسافت نوید کنسول میان نسلی اش را 
در E3 سال قبل داد، اما امسال باالخره رسما از نتیجه این پروژه 
رونمایی کرد. این کنسول Xbon One X نام دارد و قوی ترین 
 ،Xbox One X کنسول تا به امروز محسوب می شود. پس از
نوبت به بازی هایی رسید که از قدرت این کنسول بهره می برند. 
 .Forza Motorsport 7 پرچم دار این بازی ها چیزی نبود جز
تریلر این بازی نوید عنوان ریسینگی فوق العاده را می دهد و از 
برگ های برنده مایکروسافت محسوب می شود. مایکروسافت 
در کنفرانس خود، ۴۲ بازی مختلف را بی وقفه نشان داد. تمرکز 
کنفرانس این شرکت فقط روی بازی ها برای گیمرها بود. به 
هر حال بازی ها هستند که قرار است کنسول های این شرکت 
آمریکایی را به فروش برسانند. دومین غافل گیری بزرگ این 
کنفرانس، نسخه جدید سری مترو بود که با تریلری فوق العاده 
شکوهمند معرفی شد. Metro Exodus ادامه ای است بر مترو 
لست الیت و قرار است در سال ۲۰۱۸ عرضه شود. سپس 
 Playerunknown که با نام مستعار Brendan Greene
 Battlegrounds شناخته می شود روی سن آمد تا از عنوان
بگوید. Playerunknown’s Battleground مدتی پیش 
روی رایانه های شخصی آمد و با استقبال خوبی هم مواجه 
شد. حاال پای این بازی قرار است به کنسول ها هم باز شود. 
این عنوان روی کنسول ها در انحصار Xbox One است و از 
قدرت های Xbox One X هم بهره می برد. نمایش بعدی به 
ماینکرافت اختصاص داشت. حاال قابلیت Cross Play هم 
به این بازی اضافه شده و بازیکنان پلتفرم های متفاوت، حتی 
نینتندو سوییچ می توانند با هم بازی کنند. ماینکرفت در پاییز 
پیش رو به روز رسانی هم دریافت خواهد کرد که به واسطه آن، 
کیفیت تکسچرها افزایش خواهد یافت و پشتیبانی از رزولوشن 
 Super 4 هم به بازی اضافه خواهد شد. این به روزرسانی کهK
Duper Graphics Pack نام دارد، نور پردازی و سایه زنی 
 Dragon Ball FighterZ ،را هم بهبود می دهد. عنوان بعدی
بود، محبوب دل شرقی ها. این عنوان فایتینگ، گرافیکی سل 
شید بسیار خیره کننده با افکت های ۲/۵ بعدی بسیار جذابی 
دارد و برای عرضه در اوایل سال ۲۰۱۸ در نظر گرفته شده 
است. Ashen مثال دیگری از توجه مایکروسافت به بازی های 
در  بار  اولین  برای  عنوان  این  بود.  ایندی  همان  یا  مستقل 
کنفرانس سال ۲۰۱۵ معرفی شد اما تا به امروز اطالعات زیادی 
از آن منتشر نشده بود. Ashen با سبک اکشن-نقش آفرینی 
خود در جهانی جریان دارد که دیگر در آن خورشیدی طلوع 
نمی کند و این گیمرها هستند که باید راز بقا در چنین جهانی را 
آموخته و محلی برای ادامه زندگی پیدا کنند. در این راه به لطف 
بخش چند نفره بازی، با بازیکنان دیگری مواجه خواهید شد که 
هر کدام اهداف و برنامه های مشخص خود را دارند، ویژگی 
که زمینه را برای تعامالت و یا درگیری هایی جالب با دیگران 
فراهم می کند. Ashen قرار است برای کنسول اکس باکس 
وان و کامپیوترهای شخصی عرضه شود، هر چند که تاریخ 
انتشار دقیق بازی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. یکی 
از بازی هایی که نمایش آن در جریان کنفرانس مایکروسافت 
جای تعجب داشت، بازی Super Lucky’s Tale بود که قباًل 
با نام Lucky’s Tale برای هدست واقعیت مجازی آکیلس 
ریفت عرضه شد. تفاوت ها تنها به نامگذاری محدود نمی شوند و 
به نظر می رسد که با یک بازی پلتفرم جذاب و شبیه به عناوین 
کالسیک مواجه هستیم. تنها سوالی که برایمان پیش آمده 
آن است که آیا نمایش Super Lucky’s Tale به این معنا 
خواهد بود که مایکروسافت باالخره هدستی واقعیت مجازی 
برای کنسول اکس باکس وان اکس عرضه می کند یا خیر؟ 
مایکروسافت برای دوست داران بازی های مستقل هم خبرهای 

خوشی دارد و در جریان کنفرانس خود اعالم کرد انبوهی 
از این بازی های کوچک و دوست داشتنی

 در راه هستند. بالغ بر ۱۹ بازی مختلف در راه هستند که از جمله 
 Dunk Lords ،Conan Axiles ،Ooblets آنها می توان به

و Path of Exile اشاره کرد.

کنسول مایکروسافت
پیش از پایان کنفرانس، مایکروسافت یک بار دیگر به سراغ 
کنسول اکس باکس وان اکس رفت و جزییات هیجان انگیز 
بیشتری در اختیارمان گذاشت. به گفته فیل اسپنسر، از این 
پس می توان منتظر ارائه بازی های نخستین اکس باکس نیز 
از طریق ویژگی Backward Compatibility بود که قطعًا 
مورد توجه قرار می گیرد. همین چند روز پیش مایکروسافت 
اعالم کرد که بیشتر از ۵۰ درصد از کاربران اکس باکس وان 
از این قابلیت استفاده می کنند و پشتیبانی از بازی های اولین 
اکس باکس قطعاً به این موفقیت دامن می زند. پس از این خبر 
خوشایند، اسپنسر به صحبت درباره برخی بازی های قبلی که 
روی اکس باکس وان استاندارد عرضه شده اند پرداخت و گفت 
می توان منتظر ارائه آپدیت ها و پچ هایی برای بهبود گرافیکی 
بازی هایی نظیر گیرز آو وار ۴، رزیدنت اویل ۷، هیلو وارز ۲ 
و راکت لیگ بود؛ درست مانند کار مشابهی که سونی با پلی 
استیشن ۴ پرو انجام داد. و در نهایت، مدیر برند اکس باکس 
از آخرین دقایق حضور خود روی استیج E3 برای رونمایی از 
قیمت کنسول اکس باکس وان اکس استفاده و اعالم کرد این 
کنسول میان نسلی قدرتمند، با قیمت ۴۹۹ دالر در تاریخ ۱۶ 
آبان ماه روانه بازار می شود؛ یعنی درست در فصل کریسمس و 

خرید گیمرها. 

نگاهی به کنفرانس سونی
بعد از برخی نمایش های ناامیدکننده کمپانی های مختلف طی 
کنفرانس های E3 2017، انتظارات از سونی بسیار باال بود و 
حاال که این رویداد به پایان رسیده، می توان گفت که سونی 
را خرید. کنفرانس کمپانی  امسال   E3 آبروی زیادی  تا حد 
یا سال  بازی های مختلفی که امسال  از تریلر  ژاپنی پر بود 
آینده عرضه می شوند. نخستین بازی  که در کنفرانس سونی 
به نمایش درآمد، Uncharted: The Lost Legacy بود؛ 
نسخه مستقل و تازه ای از سری آنچارتد که در قالب بسته 
الحاقی فروخته می شود اما در واقع یک بازی کامل با گیم پلی 
۱۰ ساعته است. خوشبختانه Bend Studio یکبار دیگر در 
کنفرانس سونی ظاهر شد تا بازی Days Gone را نمایش 
دهد؛ همان بازی زامبی محوری که سال گذشته با نمایش 
انبوهی از زامبی ها به سبک فیلم World War Z، ترس را 
به دلمان انداخت. موتور سواری، محیط باز، تله گذاری برای 
دشمنان انسانی و پرت کردن حواسشان به همراه مبارزات تن 
 E3 2017 به تن، تنها بخشی از محتویاتی بودند که در تریلر
 Days Gone بنابراین بازی Days Gone مشاهده شد؛ 
احتمااًل عمیق تر از آن چیزی خواهد بود که بعد از تماشای 
نخستین تریلر برداشت شد. و اما بعد از همه این ها، نوبت به 
بزرگترین بمب خبری سونی رسید؛ نسخه بازسازی شده بازی 
دوست داشتنی Shadow of the Colossus. توسعه این 
بازی، برعهده ژاپن استودیو و نیز استودیوی بلوپوینت گیمز 
است؛ همان استودیویی که آنچارتد کالکشن، گرویتی راش 
ریمستر و متال گیر سالید HD کالکشن را مجدداً بازسازی و 
روانه کنسول های پلی استیشن ۴ و پلی استیشن ۳ کرد. زمان 
بندی عرضه بازی هنوز مشخص نشده اما در تاریخ نامعلومی از 
سال ۲۰۱۸ باید منتظر آن بود. همانطور که انتظار می رفت، کال 
آو دیوتی جدید نیز روی صحنه کنفرانس سونی حاضر شد و 
شاهد صحنه هایی از گیم پلی بازی بودیم. نمایش کال آو دیوتی 
شباهت بسیاری به گیم پلی بتلفیلد ۱ داشت و معلوم بود که 
استودیو اسلجهمر گیمز درس های بسیاری از رقیب دیرینه خود 

گرفته است. 
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