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ــال  ــه در س ــد ک ــی باش ــری م ــن و فک ــبک اکش ــازی در س ــک ب Castles  ی

2015 توســط Badland Games ســاخته و بــرای کامپیوتــر عرضــه شــده اســت. 
قلعــه  هــا  روایتــی از یــک پادشــاه بلندپــرواز بــا نــام هارولــد )Harold( بــوده کــه 
بزرگ تریــن دســتاورد زندگــی او، برجــی  اســت کــه بــا کمــک شــما برپــا خواهــد 
ــرای آن  ــود ب ــای موج ــود، چالش ه ــر می ش ــد و بلندت ــرج بلن ــه ب ــد. همچنانک ش
ــت  ــازی، 3 حال ــن ب ــد. ای ــدا می کن ــش پی ــما افزای ــروی ش ــا پیش ــق ب ــز مطاب نی
مختلــف را در پیــش روی شــما می گــذارد کــه شــامل حالــت داســتانی، دو نفــره 
ــازی گرافیــک جالبــی دارد و دارای صفحــه ای  و همچنیــن بقــا می باشــد. ایــن ب
ــر روی آن قــرار  ــه صــورت 5 بعــدی ب ماننــد شــطرنج مــی باشــد و بلــوک هــا ب

مــی گیرنــد.
ــی  ــف و تصادفـ ــه مختلـ ــداد 50 مرحلـ ــازی، تعـ ــن بـ ــتانی ایـ ــت داسـ در حالـ
وجـــود دارد و جالـــب آن اســـت کـــه هیچ یـــک از آنـــان در بازی هـــای بعـــدی 
یکســـان نخواهنـــد بـــود. در ایـــن بـــازی، شـــما بـــه جـــای کنتـــرل بلوک هـــا، 
می بایســـت مهندســـان آنـــان را کنتـــرل کنیـــد. مهندســـان می بایســـت 
بلوک هـــای هم شـــکل و رنـــگ را بـــه صـــورت 3 تایـــی یـــا بیشـــتر در کنـــار 
ـــری  ـــس از دیگ ـــی پ ـــازی را یک ـــل ب ـــب مراح ـــن ترتی ـــد و بدی ـــرار دهن ـــم ق ه
ـــه  ـــما را ب ـــن ش ـــدت ذه ـــه ش ـــی ب ـــا گاه ـــازی واقع ـــن ب ـــد. ای ـــر بگذارن ـــت س پش
چالـــش مـــی کشـــد. پـــس اگـــر طرفـــدار بـــازی هـــای فکـــری هســـتید بـــد 

نیســـت Castles را امتحـــان کنیـــد.

Castles
بازیکوچک

جیکوب ســولومون در ابتدا فردی نا امید اســت و در 
ســیاره یخی زمین به این طــرف و آن طرف می پلکد 
بدون این که هدفی داشته باشد تا این که او در کلیسایی 
در زیر برف و یخ گروهی دیگــر از بازماندگان را پیدا 
می کند که به او امید بــرای ادامه زندگی را می دهند. 
جیکــوب برای جمع آوری آذوغــه در برف و بوران  به 
آن ها کمک می  کند تا این که به آن ها خبر می رسد که 
تا 30 روز دیگر گروه نجات برای کمک به آن ها خواهد 
رسید و تمام تالش جیکوب و این گروه زنده ماندن در 
این 30 روز اســت. شما در این بازی می توانید گروهی 
را برای به دســت آوردن آذوقــه رهبری کنید و به هر 
نحوی که شده از زمستان و سرمای ایجاد شده در آن 
جان ســالم به در ببرید. در این بازی تصمیم گیری ها و 
نحوه مدیریت شما تاثیر به سزایی در زنده ماندن افراد 
مختلف دارد . به طور کلی در این بازی شــما در یک 
شرایط ســخت قرار گرفته اید که اشتباهاتتان می تواند 
باعث از دســت رفتن جان انسان ها شود. این بازی در 
سبک نقش آفرینی و تالش برای زنده ماندن محسوب 
می شــود و گرافیک چشــم نوازی دارد. در این بازی 
روباتــی وجود دارد که در انجام کارها کمک شــایانی 
به جیکوب می کند و هیچ کس هم نمی داند این روبات 
کوچک را چه کســی و به چه منظوری ساخته است. 

جیکوب عالوه بر اینکه برای جمع آوری آذوقه  تالش 
می کند در جهت نمایاندن محل اقامتشــان برای تیم 
نجات با استفاده از روشــنایی هم تمام تالشش را به 
کار می بندد. بازی با واکنش های ضد و نقیض متفاوتی 
همراه شده است، البته یکی از دالیلی که در ابتدا باعث 
پایین آمدن جایگاه این بازی شــد باگ ها و ســختی 
کنترل شــخصیت در  آن بود که البتــه با دادن چند 
پچ ظاهرا این قضیه تا حد زیادی برطرف شــده است. 
از طرفــی دیگر افکت های زیاد یــرف و بوران گاهی 
اوقات باعث می شــود به سختی بتوان محیط بازی را 
دیــد، هرچند که این قضیه می توانــد باعث طبیعی تر 
شــدن فضا و درگیری بیشــتر گیمر باشد اما در عین 
حال در برخی از مواقــع کامال روی اعصاب مخاطب 
می رود. بازی روند داستانی و نحوه روایت بسیار خوبی 
دارد که شــما را بــه خود جذب می کند. ســوال های 
زیادی در ذهن شــما شــکل می دهد و شما را ترغیب 
می کند تا برای رســیدن به جواب  بازی را ادامه دهید.

صداگذاری بازی هم بســیار خوب و مناســب محیط 
بازی طراحی شــده.کاراکترهای بازی سبکی فانتزی 
دارند اما محیط و فضای بازی بسیار طبیعی و زیباست. 
اگر به بازی های داســتانی و سبک نقش آفرینی عالقه 
دارید توصیــه می کنیم بازی را حتمــا امتحان کنید.

چرا ما به یک شبکه توزیع داخلی بازی نیازمندیم؟

وقتی یک داستان خوب فدای مشکالت فنی می شود

 رضا رهنمای مقدم

صنعت بازی های کامپیوتری از آن دســته از صنایعی 
اســت که خرق عادت در آن به خصوص در پروژه های 
بزرگ با زیسک بســیار باالیی برخوردار است. گاهی 
بازی هایی منتشر می شــوند که با این که برای به ثمر 
رسیدنشــان هزینه زیادی صرف شده آن طور که باید 
و شــاید دیده نمی شــوند. بســیاری از بازی ها هم با 
این که خیلی امیدی به آن ها نیســت و نام و نشــان 
چندانی ندارند چنان می درخشند که رکوردهای فروش 
را جابه جــا می کنند و معموال ایــن اتفاقات عجیب و 
غریب برای بازی هایی می افتد که حرف جدیدی برای 
گفتن دارند که گاه ایــن حرف جدید به مذاق گیمرها 
خوش می آید و گاه این طور نیست.سال گذشته کمپانی 
باندای نامکو )Bandai Namco( به همراه اســتودیو 
 Impact Winter بازی )Mojo Bones( موجو بُنــز
را برای رایانه های شــخصی معرفی و اعالم کردند که 
این بازی در اوایل سال 2017 میالدی منتشر می شود. 
طبق اخباری که بعدا از این بازی منتشــر شد قرار بود 
که بازی در روز 23 فروردین منتشــر شــود اما تاریخ 
انتشــار این بازی به تاخیر خورد و در خرداد ماه روی 
سایت اســتیم قرار گرفته است و دوستداران این بازی 
می توانند این بازی را تهیه کنند. همچینین طبق گفته 
ســایت Bandai Namco نسخه ایکس باکس و پی 
اس 4 این بازی در اواخر سال منتشر خواهد شد. آن چه 
در مورد این بازی حائز توجه اســت نوع واکنش های 
ضد ونقیضی اســت که در مورد آن می خوانیم. خب در 
ابتدا باید بگوییم که این بازی جزو بازی هایی که یک 
کمپانی بزرگ بازی سازی پشت آن باشد نیست اما در 
عین حال با تبلیغات خوب خــود خیلی ها را در انتظار 
انتشارش گذاشته بود. بازی از آن دسته بازی هایی است 
که حول داستان و فضاسازی می چرخد. بازی از سمت 
فردی به نام جیکوب سولومون روایت می شود که شما 
در نقش او بــازی می کنید. وی یکــی از بازماندگان 
فاجعه ای است که در آن شهاب سنگی به زمین برخورد 
کرده و باعث افت دمای شــدید کره زمین شده است. 

بازیشناسی

خبربازی

بـدون شـک یکـی از بـه یادماندنـی تریـن بـازی هـا در سـبک ترسـناک بـازی 
سـایلنت هیـل یا همـان تپه خاموش اسـت و یکـی از مخوف تریـن، قدرتمندترین 
و مرموزتریـن ضدقهرمـان هـای بـازی هـای کامپیوتـری نیـز کلـه هرمی اسـت. 
شـخصیتی کـه در آن دنیـای عجیـب و مـه گرفته و نامعلوم سـایلنت هیـل، جایی 
کـه گذشـته و آینـده و حتـی حـال هیچکـدام معلوم نیسـتند حسـابی روی اعصاب 
مـا راه مـی رود و هـر وقـت در ایـن بـازی بـا ایـن شـخصیت روبـرو می شـویم 
بـار در  اولیـن  اسـترس سراسـر وجودمـان را فـرا می گیـرد. کلـه هرمـی بـرای 
قسـمت دوم سـری بـازی هـای سـایلنت هیل حاضـر شـد، او هیچ وقـت نمی مرد 
و هیچ گونـه وسـیله ای بـرای از بیـن بـردن یـا جلوگیـری از پیشـرفتش وجـود 
نـدارد پـس هـر موقـع او را می دیـد یـا فـرار کنیـد یـا منتظـر بمانیـد تا پوسـتتان 
کنـده شـود! ایـن شـخصیت یـک شمشـیر بسـیار بـزرگ دارد و هیچ چیز بـر او اثر 
نمی کنـد. نحـوه حضـور او در بـازی، شـخصیت آمیخته بـا ترس او را بـه خوبی به 
تصویـر می کشـد در زمـان حضـور او مه ناپدید شـده آژیرهـا به صـدا در می آیند و 
پوسـت دیوارهـا کنـده می شـود و وقتی ایـن اتفاق هـا می افتـد می فهمیـم که کله 
هرمـی در نزدیکـی ماسـت و بعـد صدای خـش خش شمشـیر بزرگ تـر از خودش 
را می شـنویم کـه بـر روی زمیـن کشـیده می شـود اینجاسـت کـه بایـد بهتریـن و 
سـریع ترین راه فـرار را پیـدا کنیـم! شـخصیت کلـه هرمی بـه معنای واقعـی کلمه 
تـرس را بـا خـود بـه همـراه دارد و محـال اسـت کـه اهـل بازی هـای ترسـناک 

باشـید و ایـن ضـد قهرمـان شکسـت ناپذیـر را از یـاد ببرید.

کله هرمی
معرفیشخصیت

کامپیوتری  بازی های  ساخت  دور  چندان  نه  زمانی  در 
بزرگ  استودیو های  توسط  تنها  قبول  قابل  کیفیت  با 
بازی سازی و با صرف هزینه های بسیار باال ممکن بود. در 
سال های اخیر و با پیشرفت فناوری چه در حوزه سخت افزار 
و چه در حوزه نرم افزار کم کم بازی سازان مستقل پای به 
میدان گذاشتند و شروع به ساخت بازی هایی کردند که 
شاید از لحاظ وسعت در اندازه  بازی های ساخته شده توسط 
کمپانی های بزرگ نبودند اما از لحاظ خالقیت و نوآوری 
توان رقابت با آن ها را داشتند اما باز هم زمان نسبتا زیادی 
صرف می شد تا این بازی ها دیده شوند. همان طور که در 
مقاالت قبلی هم اشاره کردیم publisher و توزیع کننده 
بازی نقش  بسیار مهمی در شناخته شدن و فروش آن دارند. 
چه بسا بازی های بسیار خوبی که به دلیل عدم وجود یک 
بخش کننده خوب و قوی هرگز دیده نشده اند و یا الاقل 
بسا  چه  و  نرسیده اند  داشته اند  را  آن  استحقاق  آن چه  به 
بازی هایی که بیشتر از آن چه که باید فروخته شده اند در 
حالیکه اصال در حد و اندازه های الزم نبوده اند.به وجود آمدن 
شبکه هایی مانند  steam که در آن بازی سازان مستقل به 
راحتی می توانند اقدام به فروش بازی های خود کنند باعث 

شد بازی سازان مستقل و یا تازه کار روز به روز بیشتر دیده 
شوند به طوری که امروزه steam مجموعه عظیمی از 
بازی ها و کاربرهای عالقه مند به بازی را در خود دارد که هر 
کدام از آن ها می توانند ساخته های خود را در چنین محیطی 
که پر از مخاطب های مخصوص بازی است به اشتراک 
بگذارند و از طریق آن درآمدزایی کنند. Steam کم کم به 
یک شبکه بسیار بزرگ با مخاطب های خاص بازی تبدیل 
شد و امروزه شما به عنوان یک بازی ساز مستقل می توانید 
تنها بر روی بازی خود تمرکز کنید و خیلی به بازاریابی و 
جذب کاربر فکر نکنید. اگر بازی شما بازی خوبی باشد به 
احتمال زیاد در steam دیده می شوید و سریعا رشد خواهید 
کرد. به هر حال شما بدون پرداخت هزینه های آن چنانی 
یک توزیع کننده خوب با مخاطب های مناسب در اختیار 
دارید که برای شما بازاریابی هم می کند. متاسفانه در کشور 
ما چنین امکاناتی در اختیار بازی سازهای مستقل نیست 
و به دلیل تحریم ها و این دست مسائل امکان استفاده 
از سرویس هایی مانند  steam هم فراهم نیست. وجود 
چنین سرویسی به شکل داخلی و مختص بازی می تواند به 
بازی سازان و عالقه مندان بازی سازی کمک شایانی بکند. 

آن چه که بسیار مهم است این است که بتوان چنین پایگاهی 
را به گونه ای طراحی کرد که توسط همه و از همه جای دنیا 
قابل دسترس باشد. البته الزاما نباید انتظار داشت از همان 
ابتدا امکاناتی را مانند api های steam در اختیار بازی سازها 
بگذارد اما می توان با یک طرح و نقشه درست این وضع 
نا به سامان صنعت بازی سازی کشور را نجات داد. وجود 
پلتفرم ها و امکاناتی که در آن بازی سازها توسط گیمرها 
نقد شوند و گیمرها تصمیم گیرنده باشند و نه عده ای خاص 
می تواند بسیار کمک کننده باشد.بارها گفته ایم که صنعت 
در آمدزای  صنایع  مهم ترین  از  یکی  می تواند  بازی سازی 
کشور باشد اگر برنامه ریزی ها در این حوزه بر مبنای خواست 
کاربران باشد، کاربرانی که بتوانند با سراسر دنیا تعامل کنند. 
بازی سازهای ما نیاز دارند تا در عرصه های بین المللی دیده 
شوند و محک بخورند و باید امکانات زیرساختی برای این 
حداقل نیاز تا جای ممکن فراهم شود.برای تخصیص بودجه 
به پروژه ها می بایست راه کارهایی مبتنی بر آن چه صنعت 
بازی سازی دنیا می طلبد ارائه شود نه فقط راه کارهایی که 
آن  دنبال  به  مشخص  سوی  و  سمت  با  خاص  عده ای 
هستند. نگاه کردن به این حوزه به دید صنعت قطعا متفاوت 
است از نگاه کردن به آن به دید یک بیلبورد تبلیغاتی و 
البته که می توان بین این دو تعادل مناسبی ایجاد کرد به 
شرط آن که اولویت ها واقع گرایانه تنظیم شوند. اساسا نگاه 
پیدا می کند  بازی سازی زمانی معنی  تبلیغاتی به صنعت 
که مخاطب های الزم را جذب کرده باشد و برای جذب 
مخاطب، حداقل در شروع کار کیفیت و خالقیت فاکتور 
بسیار مهمی است. امیدواریم مسئوالن با نگاهی موشکافانه 
و دقیق به اهمیت این صنعت پی ببرند و یا گروهی خالق 
و آینده نگر در راستای یک پارچه سازی صنعت بازی سازی 
ما  مستقل  بازی سازان  تا  بزنند  باال  را  خود  آستین های 
از پیش و همان قدر که حقشان است دیده شوند. بیش 


