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معرفیشخصیت

Duke Nukem

مگر می شود در مورد بازی های شوتر اول شخص صحبت کرد و نامی از دوک به میان 
نیاورد. دوک در واقع اولین قهرمان عناوین شوتر اول شخص است و سری بازی های 
این  شخصیت پردازی  مدیون  را  خود  موفقیت  از  زیادی  درصد   Duke Nukem

اما  نیست  دسترس  در  چندانی  اطالعات  دوک  گذشته  از  که  هرچند  هستند.  شخصیت 
می دانیم که او به ارتش می پیوندد و زیر نظر ژنرال گریوز به جنگ می رود وی در آن جا 
ارتش  از  دوک  بعد ها  می دهند.  تشکیل  را  خوبی  تیم  و  می شود  آشنا  دیالن  کاپیتان  با 
جدا می شود و هیچ اطالعاتی در مورد این که در این مدت چه بر او می گذرد در اختیار 
نیست. تا این که در اولین بازی Duke Nukem است که CIA او را ا ستخدام می کند تا 
در برابر ماشین های شیطانی دکتر پروتون بایستد و آن ّها را از بین ببرد. دوک قهرمان 
مو های  با  همیشه  و  دارد  اندام  پرورش  قهرمان  یک  مانند  هیکلی  که  است  بزله گویی 
دوک  که  خالصه  باشد.  خوش استیل  می کند  سعی  آفتابی  عینک  یک  و  کوتاه  بلوند 
را  شخصیتی  خاص  پیچیدگی ّهای  بدون  و  کالسیک  قهرمان  یک  خصیصه های  تمام 
در خود دارد. او مهارت بسیار زیادی در استفاده از تمام سالح های جنگی است. آن چه 
دوک را خیلی محبوب کرد بزله گویی ها و تکه پرانی هایش به دشمنان بود که هنوز که 
هنوزه بسیاری از گیمر ها از آن ها استفاده می کنند. بعد از شکست دکتر پروتون، دوک 
ریوده  ریگالتین ّها  نام  به  بیگانه  یک نژاد  توسط  که  زمانی  تا  می شود  محبوب  حسابی 
می شود. در واقع آن ها قبل از این که بخواهند به زمین حمله کنند دوک را می دزدند تا 
او را در سیاره خود نابود کنند اما دوک با آن ها مبارزه می کند و پس از کشتن رهبرشان 
از سیاره شان می گریزد و در اینجاست که او با نژادی دیگر از فرازمینی ها که به زمین 

حمله کرده اند روبه رو می شود و البته آن ها را هم نابود می کند و از بین می برد. 

بازیکوچک

RUNNING  WITH  RIFLES

اکشـن  و  اسـتراتژیک  سـبک  در  حجـم  و کـم  جالـب  بـازی  یـک  تفنـگ،  بـا  فـرار 
می باشـد کـه در سـال 2015 توسـط Modulaatio Games سـاخته و بـرای پلتفرم 
رایانـه عرضـه شـده است. شـما در ابتـدای ایـن بـازی در نقش یک سـرباز عـادی به 
ماننـد هـزاران نفـر دیگر به صفـوف ارتش پیوسـته و در ادامـه نیز با تعریـف مبارزات 
مختلـف و انتخابـات از طـرف شـما رویکـردی خاص را در خط داسـتانی بـازی پیش 
خواهیـد گرفـت. شـما بایـد بـه خطـوط دشـمن حملـه ور شـده و بـا همـکاری گروه 
خـود دشـمن را وادار بـه عقب نشـینی کنیـد. شناسـایی و کشـف تـوپ خانـه دشـمن 
و محـل تـدارکات آن هـا بسـیار مهـم بـوده و نیاز منـد نیـرو و تجهیـزات و اسـتفاده 

درسـت از آن ها اسـت.
در بـازی ماموریت هـای مختلفـی نظیـر نابـود کـردن کامیون هـای دشـمن و نجات 
اسـیران برعهـده شـما خواهـد بـود. سـرقت از محموله هـای دشـن و تیـز نابـودی 
برج هـای دیدبانـی از دیگـر وظایـف شـما خواهـد بـود. مـرگ و میـر در بـازی بـا 
نیـز  زیبایـی  گرافیکـی  صحنه هـای  شـامل  و  شـده  داده  نمایـش  ویـژه  جلوه هـای 
خواهـد بود. بـد نیسـت بدانیـد ایـن بـازی در steam امتیـاز 9 و در metacritics که 
امتیـاز آوردن در آن بـه آسـانی steam نیسـت امتیـاز خـوب 78درصـد را بیـاورد که 
واقعـا بـرای یـک بازی در این سـطح قابـل توجه اسـت. بـازی گیم پلی بسـیار خوبی 
 commandos دارد و گرافیـک آن در عین سـادگی بسـیار زیباسـت. اگر بازی هـای
را بـازی کرده ایـد و دلتـان بـرای آن سـبک بازی هـا تنـگ شـده حتمـا این بـازی را 
بـازی کنیـد البتـه انتظـار شـخصیت پـردازی و جزئیـات commandos را نداشـته 

. شید با

نابودی یک داستان خوب

چطور نبود گیم پلی همه چیز را خراب می کند

در سـال 1959 ده کوهنورد و اسـکی باز جوان روسی از 
دانشـگاه پلـی تکنیـک اورال بـه رهبری ایگـور دیالتوو 
بـرای کوهنـوردی و فتـح قلـه اتورتـن بـه رشـته کـوه 
اورال واقـع در غـرب کشـور روسـیه رفتـه بـودن کـه 
یک نفـر آن هـا به علـت مریض شـدن کمـی زودتر به 
پاییـن بـاز می گردد. امـا هیچ کـدام از 9 نفـر دیگر زنده 
بـر نگشـتند! تیـم نجاتـی کـه بـرای بررسـی وضعیت 
وضعیتـی  در  را  اجسادشـان  بـود  شـده  اعـزام  آن ّهـا 
 Kholat Syakhl عجیـب پیدا کـرد در حالی که حوالـی
(بـه معنـی کوهسـتان مـردگان!) پراکنـده شـده بودند. 
ظاهـر قضیـه این طور نشـان مـی داد که چیزی شـدیدا 
آن هـا را ترسـانده بـود و باعـث شـده بـود آن هـا چادر 
خـود را پـاره کـرده و بـا لبـاس زیر و پـای برهنـه فرار 
کننـد. نکتـه جالـب ایـن بـود کـه 6 نفـر از آن ّهـا فقط 
دچـار سـرمازدگی شـده بودنـد و هیـچ آثار شکسـتگی 
در آن هـا دیـده نمی شـد امـا سـه نفـر دیگر گویـا دچار 
ضربـه مغـزی شـده بودنـد بـه گونـه ای کـه جمجمـه 
یکـی از آن هـا شکسـته بـود دیگـری بـا وجود آسـیب 
مغـزی کوچکتریـن نشـانی از آسـیب جمجمه نداشـت 
و ایـن در حالـی بـود کـه زبـان و چشـم های یکـی از 

اعضـای زن ایـن گـروه هـم گـم شـده بـود! تحقیقات 
در ایـن زمینـه هرگـز بـه جایـی نرسـید تـا اینکـه تیم 
تحقیقـات دلیل مـرگ را نیروی ناشـناخته اعـالم کرد! 
ورود بـه منطقـه جهت ادامه تحقیقات برای سـه سـال 

ممنـوع شـده بود.
بر   Kholat بازی  که  است  واقعی  داستان  یک  این 
می بینید  که  همان طور  است.  گرفته  شکل  آن  پایه ی 
می تواند  و  است  جذاب  بسیار  خود  خودی  به  داستان 
کار  که   Kholat بازی  کند.در  درگیر  را  شما  حسابی 
خودنمایی  که  چیزی  اولین  است  مستقل  تیم  یک 
که  است  آن  هنری  طراحی  و  بازی  گرافیک  می کند 
مستقل  بازی سازی  تیم  یک  کار  که  این  به  توجه  با 
است واقعا جای هیچ ایراد و خرده گرفتنی نمی گذارد. 
فوق العاده  گرافیکی  موتور  از  بازی  ساخت  برای 
Unreal engine 4 استفاده شده است و این طراحی و 

فضاسازی به قدری خوب انجام شده که فکر می کنید 
بر  زیادی  مدت  یک  درجه  بازی سازی  استودیوی  یک 
ژانری  در  را  بازی  بخواهیم  اگر  کرده اند.  کار  آن  روی 
طبقه بندی کنیم باید آن را در ژانر ترسناک و ترس و 
نگاه  دقیق  خیلی  بخواهیم  اگر  اما  کنیم  طبقه بندی  بقا 

کنیم باید بگوییم این بازی بیشتر از این که یک بازی 
ساخته  داستانی  از  هنری  روایت  یک  باشد  کامپیوتری 
پایه  بر  داستان  گفتیم  که  همانطور  (البته  است  ذهن 
ساخته  ماورا اطبیعه  اتفاقاتی  با  خب  اما  است  واقعیت 
به  بازی  داستان  است).  آمیخته  در  سازندگان  ذهن 
صورت مستقیم روایت نمی شود و شما تنها با خواندن 
می برید.  پی  آن  به  که  است  نوشته ها  و  نامه ها  متن 
بااین که داستان پایه بازی بسیار ذهن را درگیر می کند 
اما سازندگان بازی به هیچ وجه نتوانسته اند جذابیت آن 
را حفظ کنند و تنها داستان را گنگ و گنگ تر کرده اند. 
و  است   Sean bean بازی کننده های  روایت  از  یکی 
کرده  جذاب ةر  بسیار  را  داستان  روایت  او  صدای  قطعا 
خوب  بسیار  بازی  صداگذاری  کلی  طور  به  و  است 
بازی!  بودن  ترسناک  نسبتا  دلیل  تنها  شاید  و  است 
همان طور که مشخص است باز از نظر هنری و بصری 
خوب است اما آن چه باعث شده که آن طور که باید و 
بی راه  واقع  در  است.  بازی  گیم پلی  نباشد  موفق  شاید 
نرفته ایم اگر بگوییم این بازی تقریبا هیچ گیم پلی ای 
ندارد! بیشتر شبیه این است که یک کارگردان با سبک 
این  به  اصال  و  بسازد  بازی  کرده  سعی  سورئال  کاری 
نکته که بازی چیزی جز این طرف و آن طرف رفتن نیاز 
دارد توجه نکرده است! حتی در بازی هایی که اکشنی 
در آن ها وجود ندارد با طرح معما و... گیمر نقش خود 
را در بازی حس می کند در حالی که در Kholat فقط 
باید راه بروید و سرنخ ها را جستجو کنید و با یک نقشه 
بگردید (که  جغرافیایی  مختصات  دنبال  به  قطب نما  و 
بارها  است  ممکن  و  است  سخت  بسیار  بازی  این  در 
شما راه را گم کنید.البته به نظر می رسد عمدا طراحی 
به این شکل بوده تا حس گم شدن در کوهستان را به 

شما القا کند!). 

مسابقه ای  و  رقابتی  بازی های  از  صحبت  که  زمانی 
و  اتوموبیلرانی  به  مربوط  بازی های  نمی شود  می شود 
 NFS مانند  بازی هایی  نادیده گرفت.  را  ماشین سواری 
اگر  دارند.  خاصی  جای  گیمر ها  همه  خاطرات  در  که 
استودیوی  حتما  باشید  خودرورانی  بازی های  اهل 
هم  اگر  و  می شناسید  را   codemasters معروف 
که  می کنیم  یادآوری  شما  به  نمی آید  یادتان  خوب 
است.  استودیو  همین  محصول   Dirt فوق العاده  بازی 
وارد  گرفت  تصمیم   2009 سال  در  استودیو  این 
کالس  شود.  اتوموبیلرانی  مسابقات  از  دیگری  کالس 
خودرورانی  مسابقات  سریع ترین  واقع  در  که   1 فرمول 
کار  این  شد.  عرصه  این  وارد   2009  F1 باز  با  و  است 
ریسک باالیی داشت چرا که وقتی وارد دنیای فرمول 
شکل  و  ماشین ها  تنوع  از  خبری  دیگر  می شوی   1
مختص به هر کدام نیست و این بدان معنی است که 
قطعا دامنه هدف طرفداران کمتری هستند اما با توجه 
فرمول  سطح  در  دیگری  خوب  بازی  هیچ  که  این  به 
یک وجود نداشت می توان این ریسک را یک ریسک 
منطقی نامید. البته در طول زمان F1 به چیزی مثل یک 
به  داشت  زیادی  پیچیدگی های  و  شد  تبدیل  شبیه ساز 
همین دلیل در نسخه جدید codemasters دست به 
اقدامی عجیب زدند و در F1 2015بسیاری از امکانات 
بازی را حذف کردند تا بازی ساده تر شود! این کار یک 
صورت  به  تنها  را  آن  اگر  که البته  است  دیگر  ریسک 
یک بازی و نه شبیه ساز نگاه کنیم تاثیر چندانی بر روی 
آن نگذاشته است اما به هر حال در نسخه 2015 انتظار 
می رفت بازی تعداد mode های بیشتری داشته باشد. 
 handling در  بازی  این  پیشرفت  مهم ترین  البته 
دیگر  وقت  هر  از  بیشتر  که  بود  ماشین  کنترل  یا  و 
با  مدرن  یک  فرمول  ماشین های  خاص  کنترل  حس 
در  رانندگی  می کند.  منتقل  را  خود  خاص  موتور های 
متوجه  کامال  و  می کند  درگیر  را  شما  کامال  بازی  این 
می شوید که این تنها فشردن پدال گاز نیست که باعث 
که  جالبی  نکته  می شود.  رقیب ها  از  شما  افتادن  جلو 

را  بازی  این   xbox  360 دسته  با  که  کسانی  مورد  در 
بر روی PCبازی می کنند این است که توجه به فیدبک 
 xbox دسته به  نسبت  کنسول  این  کنترلر  که  کمتری 
one دارد، کنترل ماشین ها بسیار سخت تر است و در 

شما  و  است  مشخص  وضوح  به  قضیه  این  بازی  این 
رسیده  فرا  آن  زمان  شاید  که  می اندازد  فکر  این  به  را 
در  کنید.  تهیه  خود  برای   xbox one کنتزلر  یک  که 
خیلی  مسابقه  مهندس   2016  F1 و   2015  F1 بازی 
پر حرف تر شده و اطالعات مفید زیادی را در جلسات 
مسابقه  زمان  در  می دهد.  قرار  شما  اختیار  در  تمرینی 
شما  سرعت  مورد  در  او  هم  اصلی  مسابقه  یا  و  تاییدیه 
با توجه به استراتژی اخذ شده و آن چه که باید بر روی 
بازی  این  در  می دهد.  خوبی  اطالعات  کنید  تمرکز  آن 
و  شده  تقویت  خوبی  به  مصنوعی  هوش  کلی  طور  به 
پیش  از  بیش  که  نیست  مسابقه  مهندس  تنها  این 
این  در  هم  راننده ها  دیگر  بلکه  می کند  چلوه  واقعی 
هستند  برخوردار  خوبی  بسیار  مصنوعی  هوش  از  بازی 
بازی  یک  در  حسابی  می خواهید  اگر  کلی  به طور  و 
رانندگی به چالش کشیده شوید و اعصابتان از این که 
خورد  می کند  عمل  خوب  خیلی  بازی  مصنوعی  هوش 
که  هرچند  است!  مناسبی  انتخاب   2016  F1 نمی شود 
با  گاهی  شما  رقیبان  و  دارد  وجود  باگ هایی  هم  هنوز 
اشتباهاتشان شما را سورپرایز می کنند اما این اشتباهات 
بر روی  پیروزی  برای  شما  که  نیست  زیاد  آن قدر  اصال 
آن ها حساب کنید.نکته خیلی خوب این بازی این است 
که اگر از طرفداران فرمول یک باشید می توانید راننده 
مسابقه  او  عنوان  با  و  کنید  انتخاب  را  خود  عالقه  مورد 
کلی  طور  به  نیست  بد  نسبتا  هم  پیست ها  تنوع  دهید. 
پیش  سال  عنوان  در  که  پیست هایی  و  افراد  تمامی 
این بازی هم وجود دارند و شما  بازی وجود داشتند در 

بازی  کلی  طور  به  بزنید.  بک  فلش  آن ها  به  می توانید 
هرگز  که  می زند  رقم  شما  برای  را  چالش هایی  گاهی 
 career 2016 حالت F1 فراموششان نخواهید کرد. در
قبل کم  سال  عنوان  مانند  دیگر  و  است  برگشته  دوباره 
 formation بخش نیست.  هنده  آزار  بودن Mode ها 
با  آن  در  که  بخشیده  مسابقه  به  اصی  هیجان  lap هم 

گرم کردن تایر ها و ترمز ها قبل از مسابقه حس هیجان 
خاصی به شما منتقل می شود و بیش از پیش درگیر این 
که در یک مسابقه فرمول 1 مسابقه می دهید، هستید. 
F1-2016 تا جای ممکن مشکالت عنوان سال قبل را 
برطرف کرده و بعد از گذشت هشت سال می توان F1 را 
یک بازی اتوموبیلرانی فرمول یک کم نقص نامید و در 
انتظار F1 2017 ماند. اگر عشق سرعت و اتوموبیلرانی 
و علی الخصوص فرمول یک هستید F1 2016 را حتما 

بازی کنید.

بازیشناسی

خبربازی
F1 2016، بهتر از همیشه

یک بازی خوب برای عاشقان سرعت

 رضا رهنمای مقدم


