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Hopiko  یــک بــازی بســیار جالــب پلتفرمــر رانــر در ســبک اکشــن می باشــد کــه 

در ســال 2016 توســط Laser Dog ســاخته شــده اســت.
ــن  ــد و از ای ــه می باش ــب و خالقان ــیار جال ــود بس ــوع خ ــازی در ن ــن ب ــتان ای داس
ــا نفــوذ پیــدا کــرده  ــام نانوبایــت در سرتاســر دنی ــه ن قــرار اســت کــه ویروســی ب
اســت و بخــش اعظمــی از سیســتم ها را از آن خــود کــرده و بــه ســخت افزارهایی 
ــه  ــم ب ــرادران HoPiKo ه ــن ب ــن بی ــت. در ای ــوده اس ــل نم ــتفاده تبدی ــال اس ب
گــروگان گرفتــه شــده اند و ایــن وظیفــه شــما اســت کــه بــا به کارگیــری 

ــتابید. ــا بش ــک آن ه ــه کم ــود ب ــای خ مهارت ه
بــازی مراحــل بســیار زیــادی دارد و بــا ایــن کــه محیــط گرافیکــی آن بســیار ســاده 
ــا، هیجــان بســیاری دارد . کنتــرل  ــا وجــود صداهــای پس زمینــه زیب اســت امــا ب
ــاند و  ــش بکش ــه چال ــما را ب ــابی ش ــد حس ــادگی می توان ــن س ــازی در عی ــن ب ای
بــرای عبــور از موانــع مختلــف عکس العمــل شــما اهمیــت بســیاری دارد. بــازی بــا 
گرافیــک ســاده نئونــی و خطــی خــود رنــگ آمیــزی زیبایــی دارد شــما را مدت هــا 
ــه  ــت ک ــان داده اس ــازی نش ــن ب ــا ای ــتودیو Laser Dog ب ــد. اس ــرگرم می کن س
ایــن تنهــا گرافیــک خــوب و خیــره کننــده نیســت کــه مــی توانــد یــک بــازی را 
جــذاب کنــد و ایــن بــازی هــم نمونــه دیگــری اســت بــرای بــازی ســازان خــالق 
ــت شــود.  ــث موفقی ــی باع ــه تنهای ــد ب ــی خــوب می توان ــک گیم پل ــد ی ــه ببینن ک
بــا ایــن کــه تعــداد مراحــل بــازی بســیار زیــاد اســت امــا بــاز هــم از بــازی کــردن 

ــه چالــش می کشــاند. ــازی همیشــه شــما را ب خســته نمی شــوید چــرا کــه ب
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بازیکوچک

ابتدای بازی شخصیت اصلی بازی یعنی همین ایلوی پر 
از رمز و راز است مثال این که چرا طرد شده سوالی است 
که شــما در طول بازی به جواب آن پی می برید. بازی 
پر از این رمز و رازهاســت که جوابشان کم کم در طول 
بازی و با ســرعت بسیار خوبی به شما منتقل می شوند. 
بازی در تلفیق تکنولوژی با طبیعت واقعا زیبا عمل کرده 
اســت مثال روبات ها به شکل حیوانات هستند ، گوزن، 
گرگ و حتی دایناســورها !، در عین حال این حیوانات 
روباتیک به سالح های لیزری و پیشرفته ای مجهز هستند 
و شــما با ســالح های بدوی و تله ها و ... باید به جنگ 
آن ها بروید. قرار دادن این همه تناقض در کنار هم تنها 
زمانی باور پذیر می شود که با یک داستان و روایت خوب 
همراه شود. دنیای بازی حقیقتا منحصر به فرد است و با 
گرافیک خیره کننده بازی، تجربه بسیار لذت بخشی را با 
خود همراه می کند. به طور کلی فضاســازی بازی چه در 
زمینه صداگــذاری و چه در زمینه گرافیک و نورپردازی 
جای هیچ انتقادی را نمی گذارد و همه این ها زمانی بهتر 
می شــود که در کنار یک گیم پلی خوب قرار می گیرند. 
سیستم مبارزه ای بازی فوق العاده است. وجود دشمنان با 
اندازه های مختلف و روش های مبارزه ای متفاوت باعث 
می شود این مبارزات اصال خسته کننده به نظر نرسند. در 
این بازی شما هم مبارزه هایی مانند مبارزه های کراتوس 

در God of war تجربــه می کنید و هم مبارزاتی مانند 
مبارزات فاینال فانتزی. بازی شــما را مجبور می کند تا 
برای مبارزه استراتژی داشته باشید و نمی توانید همین طور 
به قلب دشــمنان بروید و همه آن ها را شکست دهید. 
مدیریت مبارزات اهمیت ویژه ای دارد و دشــمنان شما 
هوش مصنوعی خوبی دارند و وقتی متوجه شما می شوند 
به همین راحتی بی خیال شــما نمی شوند و فرار کردن و 
 Horizon .مخفی شدن از آن ها به این آسانی ها نیست
از آن دســته از بازی هایی است که حاالحاالها می توان 
بر روی آن مانور داد چرا که ســازندگان این بازی یک 
دنیای جدید را شکل داده اند و این کار را به صورتی بسیار 
منطقی و بافکر انجام داده اند. همین باعث شده شخصیت 
اصلی بازی یعنی ایلوی بسیار باورپذیر شود و شاید حتی 
بتوان آن را رقیبی برای الراکرافت معروف خواند. ایلوی 
از آن دسته از شخصیت هایی است که پس از بازی کردن 
horizon محال است او را فراموش کنید. از نکات بسیار 

مثبت این بازی این است که اصال و ابدا مشکالت فنی 
در آن مشــاهده نمی کنید و همین باعث می شود تجربه 
بازی بسیار روان و دلچسب باشد. در نهایت باید بگوییم 
 the last of us به انــدازه Horizon zero dawn

می تواند شما را ترغیب کند که اگر پلی استیشن ندارید به 
سراغ این کنسول بروید!

وقتی بازی سازی مستقل در باغ سبز نشان می دهد!

 Horizon Zero Dawn
یک بازی همه چیز تمام

 رضا رهنمای مقدم

موفقیت یک بــازی رایانه ای به عوامل بســیار زیادی 
بستگی دارد و این عوامل آن قدر زیاد و پیچیده هستند که 
هر چقدر هم به بررسی آن ها بپردازید باز هم در نهایت 
موفقیت بازی زمانی تعیین می شود که منتشر گردد. در 
واقع این عکس العمل نهایی گیمرها است که کیفیت یک 
بازی را تعیین می کند به همین دلیل است که زمانی که 
ســازندگان بازی های ویدئویی در یک ژانر خاص موفق 
می شــوند تا جایی که می توانند آن را ادامه می دهند و از 
آن درآمدزایی کنند. معموال خرق عادت و ساخت بازی 
با ایده های نوین یا منجر به یک شــاهکار می شود و یا 
آن قدر بد از آب در می آید که به زودی به فراموشی سپرده 

می شود. 
بازی Horizon:zero dawn از آن دسته از بازی هایی 
است که ســازندگان آن ایده های بسیار جالبی را با هم 
ترکیب کرده اند و بی راه نیســت اگر بگوییم نتیجه کار 
آن ها تبدیل به یک شاهکار شده است. Horizon، یک 
بازی در سبک نقش آفرینی-ماجراجویی است که از همه 
لحاظ خوب طراحی شده است. مانند بسیاری از بازی های 
نقش آفرینی این بازی هم به صورت دنیا باز اســت اما 
هیجان نهفته در این بازی از بسیاری از نمونه های مشابه 
بیشتر است. فضای داستان بسیار خوب و خالقانه طراحی 
شده است و آینده ای را به تصویر می کشد که بشر درگیر 
جنگی با تکنولوژی و روبات های پیچیده شده اســت در 
حالی که خودش کمترین  امکانات ممکن را در اختیار دارد 
و به این شکل است که شما به عنوان ایلوی، دختری که 
در زمان تولدش از طرف قبیله طرد شده است با استفاده 
از سالح های بدوی مانند تیر و کمان به جنگ تکنولوژی 
و ربات ها می روید! ممکن است با خودتان فکر کنید فضا 
بســیار فانتزی تر از آن است که باورپذیر باشد حتی اگر 
بــه عنوان یک بازی تخیلی به آن نگاه کنیم اما ظرافت  
داســتان گویی و روایت داستان به قدری خوب است که 
شــما را ترغیب می کند تا در این دنیای عجیب و غریب 
به این ور و آن ور بروید و سعی کنید بفهمید چه شده که 
بشــر به این روز افتاده است. نکته جالب این است که در 

بازیشناسی

خبربازی

در یــک روز معمولی کــه او همراه با دیگــر هم بازی هایش از قبیلــه نورا در حال 
جمع آوری تمشــک بود و بــه این ور و آن ور می دوید به صــورت اتفاقی در چاله ای 
افتــاد که بــه یک غار ختم می شــد. همان طور که در غار به دنبــال یک راه خروج 
می گشــت یک وســیله عجیب مثلثی شــکل که مانند یک پیکان بود پیدا کرد که 
اتفاقات عجیبی را در اطرافش نمایان ســاخت.)در واقع این دســتگاه برخی از وقایع 
پیشی را به صورت هولوگرافیک نشان می داد(. الوی موفق شد که از غار خارج شود. 
داســتان بازی از اینجا شروع می شــود که الوی وارد دنیایی پر ماجرا می شود و سعی 
می کند از آن چه در دنیا اتفاق افتاده سر در بیاورد. الوی فردی بسیار کنجکاو، مصمم 
است و می خواهد تا می تواند در مورد اسرار دنیای اطرافش سر در بیاورد. او بر خالف 
بســیاری از افراد قبیله اش که از تکنولوژی بیزارند، فناوری را بسیار کاربردی می داند 
و از آن برای رســیدن به اهداف خود اســتفاده می کند. او زودتر از دیگر افراد قبیله 
خود به قدرت هایش پی می برد و ســعی می کند از آن ها در کشــف آن  چه بر سر دنیا 
آمده اســتفاده کند. او توسط فردی به نام Rost که به نوعی نگهبان اوست پرورش 
یافته و همیشــه Rost را مانند پدری که همیشه از داشتنش محروم بوده می پندارد. 
او در مورد گذشته و مادرش و این که چقدر او در شکل  گیری شخصیتش مهم بوده و 
تاثیر داشته اســت هیچ چیز نمی داند اما اتفاقات بازی باعث می شوند بیشتر و بیشتر به 
گذشــته خود فکر کند و از راز و رمزهای آن باخبر شود. الوی با اینکه یک شخصیت 
جدید در بازی های ویدئویی اســت اما حسابی پرطرفدار شده و با توجه به شخصیت 
محکم و نفوذناپدیری که از خود نشــان می دهد می توانــد به یکی از پرطرفدارترین  

شخصیت های بازی های ویدئویی بدل شود.

Aloy

معرفیشخصیت

در این که ما در دوره ای بی نظیر در زمینه ساخت بازی های 
ویدئویی هستیم شکی نیست. وجود پخش کننده هایی مانند 
steam و هم چنین نرم افزارهــا و امکاناتی که می توان با 

کمترین هزینه از آن ها استفاده کرد همه و همه فرصت های 
زیادی را برای بازی سازان مستقل فراهم می کنند تا بتوانند 
خودی نشــان دهند. در سال های اخیر بازی های موفقی را 
دیده ایم که توســط تیم های کوچک دو یا سه نفره ساخته 
شده اند و توانســته اند رکوردهای فروش خوبی را هم ثبت 
نمایند. همین جاست که تیترهای خبری مربوط به موفقیت 
این گروه های کوچک با امکانات کم این حقیقت را که تعداد 
بسیاری از این افراد هم در راه خود شکست خورده اند پنهان 
نموده اســت. زمانی که می بینید یک یا دو نفر توانسته اند با 
ساخت یک بازی میلیونر شوند وسوسه می شوید، البته که 
انگیزه گرفتن از موفقیت دیگران خوب است اما قطعا برای 
موفقیت کافی نیست. سازندگان مستقل به طور کلی عملکرد 
خوبی از خود نشــان داده اند و پــس از موفقیت در PC راه 
خود را به سمت کنسول ها هم باز کرده اند و با به وجود آمدن 
سرویس هایی مانند steam نمی توان آن ها را ندیده گرفت. 
مشکلی که موفقیت های این چنینی با خود به همراه دارد این 

است که باعث می شــود تعداد زیادی با دیدن آن ها عجله 
کنند و سعی کنند برای باال رفتن از پله های ترقی آن ها را 
چند تا یکی طی کنند. اگر کمی موشکافانه تر به قضیه نگاه 
کنیم می بینیم که تعداد بسیار کمی از بازی سازهای مستقل 
موفق شده اند به موفقیت های چشم گیری دست پیدا کنند. 
بادیدن این موفقیت ها دنیا پر از بازی ســازانی شده است که 
تشنه موفقیت و دیده شدن هستند کسانی که دوست دارند 
بازی هایی خلق کنند که ماننــد minecraft و limbo و ... 
موفق باشــند و حسابی سر و صدا به پا کنند. تعیین اهداف 
بند باال باعث می شود بســیاری از سازندگان بازی به تمام 
آن چه برای موفقیت بازی الزم است فکر نکنند. یک بازی 
هرچقدرهم خوب ساخته شــود اگر درست بازاریابی نگردد 
دیده نخواهد شــد. در واقع، تعداد زیادی از توسعه دهندگان 
بسیار خوب و با استعداد بازی به این خاطر که عناوین خوب 
خود را بدون نگاهی تجاری بیرون داده اند و برای آن ها هزینه 
بازاریابی در نظر نگرفته اند متهم به سوزاندن و از بین بردن 
بازی های خوبی که قربانی عدم شناخت کافی سازندگانشان 
شده اند هســتند. این قضیه می تواند باعث شود بسیاری از 
ســازندگان با استعداد بازی از این صنعت کناره گیری کنند 

و بســیاری از ایده های خوبان هرگز ساخته نشود، چرا که 
 ساخت یک بازی کامپیوتری خوب و قابل قبول خودبه خود

زمان گیر و هزینه بر اســت و زمانی که با شکســت مواجه 
می شود می تواند اثرات روحی بدی برای تیم سازنده اش به 
جای بگذارد به گونه ای که آن ها از پیاده سازی ایده های دیگر 
خود باز بمانند. یکی از مهم ترین دالیل موفقیت یک بازی 
مســتقل متفاوت بودن آن است، اصوال گیمرها بازی های 
مستقل را برای این که تجربه جدیدی از بازی داشته باشند 
انتخاب می کنند به همین دلیل است که معموال در بازی های 
مستقل قسمت های بعدی یک بازی به همان سبک قبلی 
آن قدرها که باید و شاید موفق نمی شود. سازندگان بازی های 
مســتقل باید این قضیه را در نظر بگیرند که ساخت یک 
بازی خوب هزینه بردار اســت و در نتیجه وجود پشــتیبانی 
مالی در ابتدای کار واقعا الزم است. البته این که دید شما به 
بازی های مستقل چه طور باشد هم مهم است به عنوان مثال 
بازی هایی که بر روی کامپیوتر و یا کنســول ها مورد توجه 
قرار می گیرند معموال از لحاظ فنی یک ســر و گردن باالتر 
از بازی های موبایلی هستند و نیازمند زمان و هزینه بیشتر 
 Johnathan Blow ســاخته braid به عنوان مثال بازی
پس از این که او سه سال برای آن زمان گذاشت و بیش از 
200 هزار دالر از جیب خود برای آن هزینه کرد )هزینه های 
توسعه و زندگی خودش(، به موفقیت دست یافت. بسیاری 
از توسعه دهندگان بازی مستقل درجه یک دنیا بدون این که 
بتوانند سرمایه ای جذب کنند مجبور شدند خودشان بر روی 
کار خود سرمایه گذاری کنند و این چیزی است که قطعا در 
توان همه نیست. قبل از این که ساخت یک بازی مستقل 
را شروع کنید سعی کنید برآوردی از زمان و هزینه ها داشته 
باشید و قبل از شــروع مطمئن شوید که می توانید از پس 
آن بربیایید چرا که آواز دهل شــنیدن از دور خوش است و 
نمی توان موفقیت را بدون تالش و پشــتکار پشت آن دید. 


