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سونی و واقعیت مجازی
اسکایریم امسال تقریبا در تمامی کنفرانس ها حضور داشت که 
مراسم سونی نیز از این قضیه مستثنی نبود. سونی با انتشار 
تریلری از نسخه واقعیت مجازی اسکایریم برای پلی استیشن 
وی آر پرده برداشت. در جریان برگزاری مراسم، سونی استار 
چایلد را برای هدست واقعیت مجازی خود معرفی کرد. نمایش 
استار چایلد که توسط پلی فول در دست توسعه است، دنیای زیبا 
و رنگارنگ بازی را به تصویر می کشید که در انتها به مبارزه 
با یک باس فایت ختم می شد. پس از نمایش های مختلف 
از بازی های واقعیت مجازی، نوبت به توسعه دهندگان آنتیل 
دان رسید تا از بازی جدیدشان بگویند. The Inpatient نام 
بازی تازه استودیو سوپر مسیو است که همانند آنتیل دان اثری 
با ژانر وحشتناک است. Monster of the Deep نیز یکی 
بود که در جریان  بازی های واقعیت مجازی سونی  از  دیگر 
برگزاری مراسم معرفی شد. Monster of the Deep یک 
بازی ماهیگیری است که در اصل زیر مجموعه فرانچایز بسیار 
پر طرفدار فاینال فانتزی به حساب می آید. Bravo Team نیز 
یکی دیگر از بازی های انحصاری پلی استیشن وی آر است که 
در جریان برگزاری مراسم معرفی شد. یکی دیگر از بازی هایی 
کرد،  معرفی  خود  مجازی  واقعیت  هدست  برای  سونی  که 
Moss نام داشت. ماس در واقع داستان یک موش کنجکاو را 
روایت می کند که باید در نقش آن سفری پر ماجرا را آغاز کنید. 

E3 2017 نینتندو سوئیچ در
با   Nintendo Spotlight عنوان  تحت  نینتندو  کنفرانس 
خبر معرفی بازی راکت لیگ برای نینتندو سوییچ آغاز شد، 
یک تجربه عالی برای جمع های دو تا چهار نفره که می تواند 
از پر فروش ترین های این کنسول نیز باشد. تمرکز نینتندو بر 
معرفی پشت سر هم بازی ها برای سوییچ است و بدون فوت 
وقت، نینتندو به سراغ یکی از بزرگ ترین بازی های در دست 
می رود.   Xenoblade Chronicles 2 یعنی  خود  توسعه 
عنوانی که قطعا تاثیر قابل توجهی روی فروش سوییچ خواهد 
 داشت. خوشبختانه آن طور که شایعه شده بود، زنوبلید کرونیکلز ۲

سوییچ  برای  امسال  پایان  و  نشده  موکول   ۲۰۱۸ سال  به 
عرضه می شود. البته تاریخ عرضه دقیقی ارائه نشد و نینتندو 
 Kirby به  نوبت  سپس  کرد.  بسنده  »تعطیالت ۲۰۱۷«  به 
ِکربی روی  و  بسازد  نینتندو کنسولی  می رسد. مگر می شود 
در  آن  برای  خاصی  نام  هنوز  که  جدید   Kirby نباشد؟  آن 
نظر گرفته نشده، قرار است سال ۲۰۱۸ عرضه شود. پوکمون 
کمپانی نیز یک بازی مبارزه ای برای سوییچ در دست توسعه 
Pokemon Tournament DX نام  با  پیشتر  که   دارد 
 Game Freak .معرفی شده بود اما سورپرایز اصلی این نیست
برای نینتندو سوییچ یک پوکمون در دست توسعه دارد که همه 
منتظر آن بودند. یک عنوان اصلی از سری پوکمون که ماه ها در 
مورد شایعه یا حقیقت بودن آن صحبت شده بود و حاال می دانیم 
که این اتفاق قرار است رخ دهد. Metroid Prime 4 دقیقا 
همان عنوانی است که 
طرفداران قدیمی 
نینتندو سال ها 
را  انتظارش 

می کشیدند. متروید هیچگاه برای وی یو عرضه نشد و همین 
جدید  متروید  یک  تجربه  برای  انتظار  تا  شد  سبب  مسئله 
طوالنی تر شود. یوشی یکی از بازی های محبوب Wii U بود 
و حاال نینتندو می خواهد نسخه جدیدی برای کنسول سوییچ 
بسازد. این بازی هم مثل ِکربی هنوز اسم خاصی ندارد و برای 
انتشار جزئیات و اطالعات بیشتر از آن باید حداقل چند ماهی 
منتظر ماند و در انتهای کنفرانس کوتاه نینتندو هم نمایشی از 
سوپر ماریو اودیسه را شاهد بودیم. ماریو حاال می تواند با قدرت 
کالهش وارد هر جسم یا شخصی شود و در شهر برای خودش 
جوالن دهد. از ساختمان ها باال برود، وارد بدن دشمنانش شود 
و آن ها را کنترل کند و... سوپر ماریو اودیسه ۵ آبان ماه امسال 

برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. 

E3 2017 الکترونیک آرتز در
به   E3 2017 نمایشگاه  در  آرتز  الکترونیک  کنفرانس 
به  شروع  نمایشگاه،  در  کنفرانس ها  اولین  از  یکی  عنوان 
کار کرد و این کمپانی ناشر آمریکایی مثل همیشه بازی ها 
نظر  به  داشت.  مخاطبانش  برای  ویژه ای  سورپرایزهای  و 
می رسد که الکترونیک آرتز امسال اندکی با کمبود عناوین 
مشتریان  روی  تمرکز  با  جهت  همین  به  و  است  مواجه 
آمریکایی کار خود را آغاز کرد. در ابتدا شاهد بخش داستانی 
نام   Longshot که  بودیم   Madden NFL 18 بازی 
داشت و دقیقا سبک و سیاق همان Journey فیفا ۱۸ را 
دنبال می کرد. کنفرانس با صحبت درباره تجربه های جدید 
بتلفیلد ادامه پیدا کرد و سازندگان به صحبت درباره بسته 
الحاقی جدید و برنامه های الکترونیک آرتز برای پشتیبانی از 
این بازی پرداختند. نوبت فیفا ۱۸ می شود و سازندگان یک 
نمایش  به   Journey داستانی  از بخش  تریلری  بار دیگر 
 The Journey: Hunter با نام در می آورند که این بار 
Returns شناخته می شود. از طرف دیگر تریلر گیم پلی 
جدید فیفا ۱۸ هم بسیار نویدبخش به نظر می رسد و شاید 
بتوانیم امیدوار باشیم که فیفا بعد از نسخه ۱۴ باالخره دچار 
تغییرات بسیار فاحش شده باشد و نه صرفا تفاوت های جزئی 
 Need For Speed نسبت به قبلی ها. توسعه دهندگان
هم روی صحنه آمدند تا اطالعاتی جدید از آخرین نسخه از 
این سری را با ما در میان بگذارند. در این نسخه بازیکنان 
اتومبیل های  آن ها،  با  و  کنند  آوری  جمع  اوراق  می توانند 
برای  هم  متعددی  امکانات  همچنین  بسازند.  اسپورت 
شخصی سازی ماشین ها در نظر گرفته شده است. تریلری 
بازگشت  نوید  که  درآمد  نمایش  به  بازی  پلی  گیم  از  هم 
به ریشه ها را می دهد. گرافیک بازی فوق العاده با کیفیت 
هیجان  و  سینماتیک  هم  پلی  گیم  و  است  جزئیات  با  و 
از  آور به نظر می رسد. تصادف ها و برخوردها بسیار خوب 
و  می آیند  در  نمایش  به  آهسته  با صحنه  آمده اند،  در  آب 
 Fast and Furious فیلم های  مانند تصادف های سری 
 Brothers: A بازی  دهندگان  توسعه  می رسند.  نظر  به 
از بازی  Tale of Two Sons هم روی صحنه آمدند تا 
بعدی خود رونمایی کنند. A Way Out که گویا عنوانی 
این  قبلی  عنوان  خالف  زندان،  از  فرار  محوریت  با  است 
بیشتری  نمی رسد و هزینه  نظر  به  بازی کوچکی  استودیو 
برای تولید آن صرف شده است. شرکت های دیگری نظیر 
یوبی سافت و بتسدا هم کنفرانس های خوبی داشتند و مورد 
توجه بسیاری از بازی دوستان قرار گرفتند. به طور کلی باید 
گفت که نمایشگاه امسال به دلیل آزاد بودن بازدید برای 
عموم، هیجان و لذت بیشتری را برای عالقه مندان صنعت 

بازی به همراه داشت.

اگراهلبازیباشید،میدانیدکه
هفتهگذشتهبرایعاشقانبازی،بهترین

شاهد آن در که هفتهای است. بوده سال زمان
بامجموعهای E3 نمایشگاه بودیم. E3 نمایشگاه برگزاری

ازکنفرانسهایبسیاربزرگهمراهاستوهرسالهمبهتعداداین
کنفرانس یک اندازی راه به تصمیم هرشرکتی و میشود افزوده کنفرانسها

در بازی،معموال وکنسولهای بزرگ بازیهای ومعرفی رونمایی برایخودشمیگیرد.
کنفرانسهایE3صورتمیگیرد.E3مهمترینوبزرگتریننمایشگاهگیمدرجهاناستو
درطولسالتمامیبازیسازانوگیمرهابیصبرانهمنتظربرگزاریایننمایشگاههستند.در
جریاناینرویدادضمنرونماییازعناوینویدئوییجدید،رقابتشرکتهایبازیسازاز
جملهمایکروسافتوسونی،هیجانکنفرانسهاراباالمیبردومجددادوجناحایکسباکس

Electronic En�پلیاستیشن4درمقابلیکدیگرقرارمیگیرند.رویدادبزرگ وانو
tertainment ExpoکهبیشتربهنامE3شناختهمیشود،هرسالهدرتاریخ۱3

ژوئندرشهرزیبایلسآنجلسایاالتمتحدهآمریکاودرسالننمایشگاهی
بزرگکنوانسیونبرگزارمیشود.اینرویدادتایکهفتهادامهدارد
وبازدیدکنندگانمیتوانندبامراجعهبهمحلبرگزارینمایشگاه،

درآنحاضرشدهوازنزدیکشاهدتمامرویدادهاییباشندکهبهآنها
عالقهمندهستند،اگرچهاهمیتمراسمE3مربوطبهکنفرانسهایآن
میشودچراکهپیشازبرگزاریE3،شرکتهایبزرگبازیسازدنیا
ازجملهمایکروسافت،سونی،یوبیسافتوالکترونیکآرتز،به

صورتاختصاصیکنفرانسرسمیخودرابرگزارمیکنند
خود جدید ویدئویی عناوین از آن طول در و
آیندهخود برنامههای از و کرده رونمایی

امسال E3 نمایشگاه میکنند. صحبت
برایعاشقانبازیازاهمیتباالتری
برخورداراستزیرامایکروسافت

خانواده جدید کنسول از
یعنی باکس ایکس

ایکسباکساسکورپیورسمارونماییکردهاست.
اگرچهدرگذشتهمشخصاتفنیایندستگاهتوسطدیجیتال

فادریمنتشرشداماتاهفتهگذشتهخودمایکروسافتبهصورترسمی
اطالعاتوجزئیاتیراازقیمت،ظاهر،نحوهعملکردو...ایندستگاهارائه
نکردهاست.ایکسباکساسکورپیوکهباشعار«قویترینکنسولتاریخ«پا
بهعرصهمیادینگذاشتهاست،قدرتبیشترینسبتبهکنسولپلیاستیشن4
4Kپروداردوبنابهادعایسازندگان،بهراحتیقادربهاجرایعناوینبارزولیشن
حقیقیمیباشد.درطرفدیگرکمپانیژاپنیسونینیزبیشتررویعناوینانحصاری
کنسولپلیاستیشن4تمرکزدارد.اینشرکتدرکنفرانسخودازبازیهایمورد
انتظارینظیرThe Last of Us part IIرونماییکردهاست.سایرکمپانیهای

بازیسازنیزبازیهایجدیدخودرابهنمایشگذاشتهاند.بدونتردیدنمیتوانبه
در که اتفاقاتی اماتمامی پرداخت است، داده رخ E3 2017 برگزاری طول

درموضوعویژهاینهفتهبهاتفاقاتیخواهیمپرداخت
اولینسالیاست امسال باالتریداشتهاند. اهمیت که
کهدرهاینمایشگاهبرایعمومبازبودهاستو
افرادعادیعالقهمندهمتوانستهاندبا
خریدبلیتازایننمایشگاهبازدید

، بههمیندلیلتعدادبازدیدکنندگانکنند
امسالبهنسبتسالهایگذشتهرشدمحسوسی

داشتهاست.اگربهصنعتبازیعالقهداریدوشماهم
بودهاید،میتوانیددر E32017 منتظربرگزاری

ادامه،روندکلیبرگزاریکنفرانسهای
چندشرکتبرتررادنبالکنید.

E3 2017 نگاهی به کنفرانس های شرکت های معتبر در نمایشگاه

نمایشگاهی برای عاشقان صنعت بازی
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