
سال دهم/شماره چهارصد و هفتاد و یک /چهارشنبـه 11 مرداد 1396
2 August  2017 /  www.Khorasannews.com

اگر از آن دســته افرادی هستید که به ماشین عالقه زیادی دارید و دست به آچارتان 
 car mechanic simulator 2018 هم خوب اســت بد نیســت نگاهی به بــازی
بیندازید. این بازی که همین امســال توسط Playway S.A ساخته و برای کامپیوتر 
عرضه شــده اســت شــما را در قالب یک مکانیک متخصص در گاراژ خودرو قرار 
می دهــد. در این بازی شــما وظایف مختلفــی از جمله تعمیر و نقاشــی و تیونینگ 
ماشــین ها و هم چنین رانندگی با آن ها را بر عهده خواهیــد گرفت.  نکته جالب هم 
تنوع زیاد ماشین ها از خودروهای کالسیک گرفته تا خودروهای مدرن امروزی است 
که می توانید برای تغییرات و تیونینگ به گاراژ  خود بیاورید. شــبیه سازی بازی بسیار 
دقیق و واقع گرایانه صورت پذیرفته  و در آن می توانید یک کسب و کار حسابی ایجاد 
کنید. شما به مجموعه زیادی ابزار و قطعات مختلف ریز و درشت اتومبیل ها دسترسی 
دارید که می توانید برای شخصی ســازی از آن ها استفاده کنید. نکته جالب دیگر این 
که می توانیــد از اتومبیل های مورد عالقه خود را از حراجی ها تهیه کنید و با تعمیر و 
بهبود دادن آن ها مجددا با قیمتی باالتر به فروش برســانید. بازی امکانات زیادی در 
اختیار شــما قرار می دهد و تنها در این نسخه جدید ۴۰ ماشین به ماشین های موجود 
در نسخ قبلی اضافه شده اند. اگر اهل تعمیر و تیونینگ ماشین ها هستید به شما توصیه 
می کنیم این بازی را به هیچ وجه از دســت ندهید و آن را به دوستان خود هم معرفی 
کنید. می توانید در ســاخت و توســعه ماشین ها به رقابت بنشــینید و عالوه بر بازی 

اطالعات زیادی هم در مورد ماشین ها و قطعات آن ها به دست آورید.

car mechanic simulator

بازیکوچک

تاریک است به همین دلیل در اطراف جستجو می کند 
تا بتواند دلیل حضــورش در دیوانه خانه را درک کند. 
به این شــکل در طول بازی با شــخصیت بلک آشنا 
می شویم. او یک نظامی تعلیم دیده بوده که به خاطر 
اعتیاد از ارتش اخراج شــده است  اما بعدها موفق به 
ترک اعتیاد شــده و به عنوان محافظ مشــغول کار 
می شود. او از طریق مانیتورهای موجود در تیمارستان 
با فردی به نام رد آشنا می شود و به بلک می گوید که 
دلیل حضورش در تیمارســتان تکمیل دوره درمانش 
است. بلک با استفاده از یک هدست  واقعیت مجازی 
به نام پاندورا، در مکان هایی که قبال حضور داشــته 
می رود تا از سرنوشــت خود مطلع شود. داستان بدون 
این که درجا بزند با روند بسیار خوبی پیش می رود به 
طوری که اصال از دنبال کردن آن خســته نمی شوید. 
در طــول بازی دائم به این ور و آن ور بروید و بخوانید 
و یا به کاســت های ضبط شده گوش دهید. برخی از 
اتفاقات بازی )به خصوص قسمت اعظم تیراندازی ها و 
...( در خاطراتی که از طریق پاندورا به آن ها می روید 
رقم می خورند. عالوه بر سالح ابزار مهمی که در این 
بازی احتماال بیشترین استفاده از آن را می کنید، یک 
موبایل پیشرفته اســت که از آن هم به عنوان چراغ 
قوه و هم حرارت ســنج و هم چــراغ مادون قرمز و 

تحلیل گر اجسام استفاده می نمایید. خوشبختانه باتری 
این موبایل تمام نمی شود و الزم نیست شما برای پیدا 
کردن باتــری تمرکز خود را برهم بزنید. به طور کلی 
داســتان و گیم پلی بازی به خوبــی در کنار هم قرار 
گرفته انــد. هرچند که گرافیک بــازی مثل بازی های 
کنســول های نسل قبل اســت اما در عوض گیم پلی 
خوب و صداگذاری عالی کــه انصافا نقش مهمی در 
فضاســازی دارد توانسته اند ضعف گرافیکی را پوشش 
دهند. سیســتم صداگذاری بازی بسیار پیشرفته است 
و به شــما توصیه می کنیم اگر می خواهید این بازی 
را تجربه کنید حتما از هدســت های با کیفیت استفاده 
نماییــد. برخی از افراد ممکن اســت به خاطر کمبود 
صحنه های اکشــن و مبارزاتی از این بازی گله کنند 
امــا باید توجه داشــت که این بازی از آن دســته از 
بازی هایی اســت که بر روی محتوای داســتانی خود 
تاکید دارد و در واقع ســازندگان دوست نداشته اند تا 
با نشــان دادن تمام توانایی خود برای خلق اکشن به 
ســناریو لطمه وارد کنند، البته بــد نبود اگر عالوه بر 
المان های معمول بازی های شــوتر، المان های متنوع 
دیگری هم به بازی اضافه می شــد. اتمسفر بازی هم 
مثل اکثر بازی های ترسناک پر از فضاهای تاریک و 
نم گرفته است.                                                                                             

Cry Engine 5، قدرت نمایی موتورهای بازی سازی

روایتی متفاوت از ترس
Get even

 رضا رهنمای مقدم

ژانر ترسناک از آن ژانرهایی است که ساخت بازی در 
آن نیازمند تجربه و ریسک پذیری باالیی است چرا که 
طرفداران زیاد و در عین حال معموال مشکل پســندی 
دارد و معموال شــما نمی توانید بدون یک داســتان و 
ســناریوی خوب و پیچیده، یک بــازی موفق در این 
ژانر پیدا کنید. نگه داشتن حد و مرز ها و حفظ جذابیت 
در روند بازی از مهم ترین عناصری هســتند که یک 
بازی ترســناک را زیبا می کنند، حــال اگر این ژانر با 
سبک پرطرفداری مانند شوتر ترکیب شود در حالیکه 
از یک سناریوی قوی هم بهره می برد می توان انتظار 
تجربــه یک بازی خوب را داشــت. باید اذعان کنیم 
Get even یکــی از همین خوب هاســت. آن چه در 

مــورد Get even خودنمایی می کند این اســت که 
با این که ســازندگان بازی تجربه خوبی در ســاخت 
بازی های شــوتر داشته اند اما شــما شاهد یک بازی 
تماما اکشــن ترسناک نیســتید چرا که کفه سنگین 
سناریوی بازی به سمت ژانر ترسناک است و این طور 
نیست که به صرف توانایی سازندگان سناریوی بازی 
فدا شــود. ترس موجود در بازی هــم تنها به خاطر 
فضاسازی خوب و ایجاد یک داستان پیچیده و مرموز، 
در نوع خود جالب توجه اســت چرا که این زامبی ها و 
موجودات ترسناک نیستند که بازی را در این ژانر قرار 
داده اند بلکه صرفا فضاســازی و روایت خوب داستان 
است که Get even را به یک بازی ترسناک تبدیل 
کرده اســت. این بازی بیشــتر یک شبیه سازی پیاده 
روی اســت که با عناصر اکشن ترکیب شده و اثری 

مرموز و تحسین برانگیز را به وجود آورده. 
داســتان بازی از این قرار است که Cole Black، به 
یک ماموریــت نجات می رود، نجات دختر کارفرمایی 
که او را در تیم حفاظتی خود استخدام کرده است، اما 
بعد از یک انفجار بلــک در دیوانه خانه ای متروکه که 
اتفاقا چند دیوانه هم در آن هســتند به هوش می آید. 
او همــه چیز را به خاطر نمی آورد و ذهنش پر از نقاط 

بازیشناسی

خبربازی

اتزیو در ۲۴ ژون ۱۴٥٩  در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد. او در یک خانواده ثروتمند بزرگ شد و 
زندگی راحتی داشت اما یک  سری از اتفاقات به طور کلی زندگی او را دگرگون ساختند. یکی 
از دوستان پدرش به نام اولبرتو آلبرتی به او وخانواده اش خیانت کرد و در توطئه ای باعث کشته 
شدن پدرش و برادرانش فدریکو و پتروچیو شد. از تمام مردان خانه آدیتور تنها اتزیو بود که جان 
سالم به در برد. با کمک او مادر و خواهرش نجات یافتند و راهی برای فرار به خارج از شهر به 
همراه او یافتند.  خاطرات اتزیو در دوران رنسانس و در قرن ۱٥ شکل گرفته اند جایی که پدرش 
یعنی جیووانی از توطئه ای برای قتل رهبر فلورانس با خبر می شود. این واقعه باعث می شود که 
جیووانی سعی کند جلوی آن را بگیرد اما متوجه می شود افراد با نفوذ زیادی در این توطئه دست 
دارند و همین اتفاق در نهایت به دستگیری خانواده آدیتور می انجامد. بعد از دستگیری هم به 
جرم خیانت اعدام می شوند. اتزیو که در زمان دستگیری در خانه نیست به خانه بر می گردد و 
ابزارهای مبارزه پدر را بر می دارد و به همراه مادر و خواهر خود از شهر می گریزند و به ویالی 
عموی خود در اطراف شــهر می روند. ماریو به اتزیو کمک می کند تا کسانی را که پشت این 
توطئه بودند پیدا کند. هر چه بیشتر و بیشتر در این باره تحقیق می کند متوجه می شود افراد 
دولتی زیادی در توطئه دست دارند او با افراد زیادی آشنا می شود که یکی از آن ها داوینچی است 
که به او کمک می کند تا ابزار خود را بهبود بخشد. اتزیو شخصیتی بسیار استوار دارد و در آدم 
کشتن مهارت های بسیار باالیی کسب می کند. او بدون دلیل کسی را نمی کشد و اراده راسخش 
برای رو کردن دســت توطئه گران و خیانت کاران باعث می شود جایگاه خاصی میان دوستان 
خود داشته باشد. او شجاعتی مثال زدنی دارد و هیچ چیز باعث نمی شود دست از مبارزه بردارد 
حتی زمانی که سرنخ ها به فرد قدرتمندی مانند رودریگو بورجیا می رسد اتزیو عزم خود را بیش 
از پیش جزم می کند تا انتقام خون خانواده اش را بگیرد. شخصیت اتزیو را می توان از مهم ترین 

دالیل محبوبیت بازی Assasin’s creed دانست که دنیای بازی سازی را متحول کرد.

اتزیو
معرفیشخصیت

همان طور که می دانید توسعه بازی های ویدئویی بسیار 
زمان بر و سخت می باشد. تمامی مراحل ساخت یک بازی 
از نوشتن ســناریو گرفته تا مدل سازی و برنامه نویسی و 
بعد از آن انتشــار و بازاریابی برای آن همگی سختی ها و 
مشــکالت خود را دارند اما اگــر فقط از بعد فنی به یک 
بــازی نگاه کنیم قطعا آن چه در زمان و هزینه های تهیه 
و تولید بازی بســیار موثر است، نحوه برنامه نویسی و در 
واقع انتخاب موتور بازی ســازی اســت. حتی امروزه با 
وجود موتورهای بازی ســازی بسیار خوب و حتی رایگان 
باز هم می بینیم که برخی از شــرکت های بازی سازی از 
موتورهای بازی سازی خود استفاده می کنند یعنی عالوه 
بر تمرکز بر روی توســعه بازی در چارچوبی مشخص و 
از پیش تعیین شده، ابتدا چارچوب مورد نظر را می نویسند 
و یــا حتی به صورت موازی در حین ســاخت بازی آن را 
توســعه می دهند. یکی از مهم ترین تصمیم گیری هایی 
که در شــروع ســاخت هر بازی باید انجــام دهید این 
اســت که ببینید با چه موتوری می خواهید بازی خود را 
بسازید؟ و اولین ســوالی که باید به آن جواب دهید این 
است که آیا موتورهای بازی سازی موجود امکان ساخت 

بازی مورد نظر را برای شما فراهم می کنند؟ حقیقت این 
است که با موتورهای بازی سازی موجود می توان هر نوع 
بازی را ســاخت اما فراگیری و تسلط به برخی از آن ها 
)مانند unreal engine(، خــودش فرآیندی زمان بر و 
طاقت فرسا اســت به طوری که توسعه دهنده را مجبور 
می کند به ســراغ موتورهای بازی سازی ساده تر برود و 
یا حتی موتور بازی ســازی خود را با توجه به آن چه نیاز 
دارد بســازد. نکته بسیار مهم و تعیین کننده دیگر، میزان 
بودجه شــما برای بازی است. با بودجه محدود شما باید 
سراغ موتورهای بازی سازی رایگان بروید که از قضا دو 
 unreal تا از بهترین موتورهای بازی ســازی دنیا یعنی
engine و unity رایــگان هســتند )unreal هم اپن 

 unity ســورس و هم کامال رایگان است در صورتی که
اگر فروش بازی شــما از مبلغی باالتر رود درصدی از آن 
را کســب می کند که البته این بدان معنی است که شما 
هرگز ضرری نخواهید کرد مگر این که هزینه های تولید 
نجومی داشته باشــید(. همان طور که قبال هم گفته ایم، 
unity  از unreal سبک تر است و خروجی  گرفتن از آن 

به خصوص برای موبایل هابسیار آسان تر است در حالی که 

unreal امکانات بی شماری دارد و البته منابع بیشتری هم 

از شما می گیرد اما توان تولید بازی هایی بسیار سطح باال 
 Gears با گرافیک خیره کننــده را دارد، بازی هایی مثل
of war 4 و Tekken 7، بــا موتــور unreal ســاخته 
شــده اند  اما بسیاری از بازی سازان مستقل به علت ساده 
بودن کار با unity به سراغ آن رفته اند و بازی هایی مثل 
سری temple run و یا بازی  های زیبای firewatch و 
monument valley، با استفاده از یونیتی ساخته شده اند. 

قطعا یکی از مهم ترین دالیل معروف شدن و استفاده از 
این موتورهای بازی ســازی، رایگان بودن آن هاست اما 
اخیرا یکــی از قوی ترین موتورهای بازی ســازی دیگر 
 Cry .هم به این جرگه اضافه شــد CryEngine یعنی
engine 5 به صورت متن باز و کامال رایگان منتشر شده 
تا دست بازی سازها را کامال باز بگذارد. بازی هایی مانند 
Crysis و Prey از جمله بازی های ســاخته شده با این 

موتور بازی سازی هستند که حضورش در بین موتورهای 
بازی سازی رایگان می تواند نویدبخش حضور بازی هایی 
بســیار با کیفیت در آینده باشد. Cryengine فقط برای 
 playstation و xbox ویندوز و لینوکس و کنسول های
و عینک Oculus خروجی می دهد بنابر این اگر به فکر 
ساخت بازی برای موبایل هستید هم چنان یونیتی بهترین 
انتخاب شماست. اما Cryengine توانایی تولید بازی هایی 
با گرافیک های بسیار باال دارد چرا که عالوه بر امکانات 
گرافیکی از یک موتور فیزیک بســیار قوی بهره می برد. 
امکانات گرافیکی باالی cryengine باعث شده رقیب 
قدری برای unreal  باشد هرچند که unreal هم چنان 
یکی از بهترین موتورهای بازی سازی دنیا است اما وجود 
رقیبی قدر مانند cryengine می تواند نویدبخش امکانات 
بهتر و آپدیت های ســریع تر از سمت این دو رقیب برای 

جذب کاربران بیشتر باشد. 


