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اگر شــما از آن دســته ازگیمرهایی باشــید که با میکرو وقت گذرانده باشــید حتما 
بازی های تانک این کنسول با نام battle city را به خوبی به یاد دارید و احتماال زمان 
 زیادی را  برای دیوارچینی و محافظت از نشان خودتان صرف کرده باشید. خب البته
battle tank armada هیچ ربطی به آن بازی ندارد جز اینکه در آن شما یک تانک 

را هدایت می کنید آن هم در فضایی ســه بعدی. این بازی در ســبک اکشن در سال 
۲۰۱۶ توسط Ragnar ســاخته و برای کامپیوتر عرضه شده است. اگر از بازی های 
شبیه ســازی خوشــتان می آید و هدایت تانک را هم جذاب می دانید این بازی گزینه 
بســیار خوبی برای شماســت. در این بازی کامپیوتری، شما با یک شبیه سازی بسیار 
خوب از تانک ها طرف هســتید که می بایســت در برابر تانک های دشمن ایستادگی 

کرده و با آن ها درگیر شوید و در نهایت نابودشان کنید.
تانک های ارتش دشــمن در خط مقدم قرار گرفته و ســعی بر آن دارند که شــما را 
از پیشــروی بازدارند و این شما هستید که بایســتی با استفاده از مهارت های خود و 
مانورهایی که در میدان جنگ  از خود به نمایش می گذارید به سمت آنان شلیک کنید 
و آن ها را ازبین ببرید . اگر شما نیز از عالقمندان به نبردهای تانک ها هستید و کنترل 
تانک ها و قدرت تخریب باالی آن ها در میدان جنگ را دوست دارید به شما پیشنهاد 
می کنیم  در قالب هدایت کننده یکی از پیشــرفته ترین تانک های ارتش قرار گرفته و 
جنگیدن با این ماشین نظامی که قدرت باالیی دارد اما توانایی مانور آن محدود است 
را تجربه کنید و توانایی های اســتراتژیک خود در میادین جنگ را آزمایش کنید . این 

.battle tank armada شما و این بازی

Battle Tank Armada 

بازیکوچک

گیم پلی و چه از لحاظ پرداخت شخصیت بازی بر شمرد. 
شخصیت بازی در محیط زیبای بازی به این ور و آن ور 
می رود، شنا می کند و وظایفی مانند جمع آوری کلید ها و 
حرکت دادن جعبه ها و ... را انجام می دهد و همان طور 
که گفتیم خیلی کم پیش می آید شــما احساس خوبی 
از حل معماها را داشــته باشید به غیر از چند مورد که 
به اســتفاده از نورها وسایه ها و پرسپکتیو مربوط است. 
نکته جالبی که در مورد این بازی هســت این است که 
هرچقدر معماها برای شــما خسته کننده باشند، هرگز 
از نگاه کردن به rime و دنیای آن خســته نمی شوید. 
هر قسمت از این جزیره جادویی زیباست. مانند جزیره 
بازی شاهد، گرافیک هنری و رویاگونه  rime و معماری 
زیبای آن بسیار چشم نواز اســت. نکته جالب در مورد 
ایــن بازی این اســت که با این کــه از نظر گرافیکی 
بسیار چشم نواز اســت اما با توجه به فانتزی بودن آن 
و عدم وجود جزئیات انتظار نمی رود بر روی کنســولی 
مانند ps4 با افت فریم و زمان های طوالنی لود مواجه 
شــویم که البته می بینیم در برخی از بخش های بازی 
این مشکالت وجود دارد. باید اذعان داشت که داستان 
بازی  هم در نوع خود جالب اســت و بــه اندازه کافی 
ذهن شــما را برای دانستن اتفاقی که در پیش رو است 
درگیر می کند. بازی هایی مانند rime، نشــان می دهند 

که می توان بدون امکانات بســیار زیاد هم بازی هایی 
با گرافیک چشــم نواز ساخت درست است که گرافیک 
این بازی ها واقع گرایانه نیســتند اما مطمئنا می توانند 
همان قدر و یا حتی بیشــتر چشــم نواز باشند. گرافیک 
بازی یکی از بخش هایی اســت که همواره غول های 
بزرگ بازی سازی در آن جلوتر از بازی سازهای مستقل 
بوده اند و زمانی که سبکی جدید در گرافیک بازی های 
ویدیوئی مطرح می شــود که می تواند به همان اندازه 
چشــم نواز باشــد و در عین حال پیاده سازی آن بیشتر 
نیازمند هنر باشد تا فناوری می توان به ظهور بازی های 
زیبا در این ســبک امید بســت. آن چه باعث به وجود 
آمدن یک شاهکار می شــود قرار داشتن یک داستان، 
گیم پلی و فضاسازی خوب در کنار هم است، هر کدام 
از این بخش ها با مشــکلی مواجه شود، بازی دیگر آن 
گیرایی خود را ندارد، هرچند که بازی هایی وجود دارند 
که تنها المان داســتان و یا گیم پلــی بوده که آن ها را 
تبدیل به شــاهکارهایی فراموش نکردنی کرده است. 
Rime  از آن دسته از بازی هایی است که در این میانه 

قرار گرفته و فقط گیم پلی آن است که جای سوال دارد 
اما به هر حال Rime از آن دسته از بازی هایی است که 
طرفداران زیادی هم کسب کرده و بسیاری به آن امتیاز 

۱۰ از ۱۰ را داده اند.

فراتر از یک بازی
آن اژدها، سرطان

خالقیت هنری به جای همه چیز
Rime

 رضا رهنمای مقدم

هرچقدر هم بازی های ســاخته شده توسط غول های 
بازی ســازی دنیا چشــم نواز باشــند باز هم نمی توان 
ســازندگان بازی هــای مســتقل را نادیــده گرفت. 
ســازندگانی که تنها سالح قدرتمندشان در مقابل این 
غول های بزرگ خالقیت و انگیزه ای اســت که گاهی 
آن قدر خوب است که  تنه به تنه بزرگان می زند. بازی 
rime در مورد ماجراجویی هــای یک ماجراجوی تنها 

ماننــد بازی های witnessو Ico، Journey اســت. 
احتمــاال با این توضیحات کوتــاه در مورد rime فکر 
می کنید با یک شاهکار دیگر طرف هستیم اما حقیقت 
این اســت که rime آن شادابی و تازگی این بازی ها را 
ندارد. اشــتباه نکنید، rime بازی بسیار خوبی است اما 
همان طــور که گفتیم آن المان خالقیت مورد انتظار از 
یک بازی مستقل مانند rime که خیلی ها انتظارش را 
می کشیدند ندیدیم با این حال مطمئن باشید از گرافیک 
هنری و موســیقی عالی بازی قطعا لذت خواهید برد. 
بازی پر از مکان های دیدنی اســت و معماهای زیادی 
هم پیش رو می گذارد که همین معاها هســتند که به 
نوعی تبدیل به پاشنه آشیل بازی می شوند، معماهایی 
که شــاید بتوان گفت بسیار ســطحی طراحی شده اند 
و حس چالش را در شــما ایجــاد نمی کنند و اگر اهل 
بازی  باشید متوجه می شوید که بسیاری از آن ها تکرار 
معماهای دیگر بازی هاست. داستان rime  بسیار ساده 
شــروع می شــود. پس از این که یک کشتی با حادثه 
مواجه می شــود شــما در یک جزیره جادویی که پر از 
معماهای مختلف اســت که البته همان طور که گفتیم 
آن خالقیــت الزم را ندارند. به طور کلی گیم پلی بازی 
که حدودا شش ســاعت به طول می انجامد حول حل 
این معماهایی که در تعامل با محیط هستند می  چرخد. 
شخصیت بازی هیچ اسمی ندارد ولی راهنمایی بسیار 
دوست داشتنی دارد که در واقع یک روباه جادویی است. 
وجود این روباه دوست داشــتنی که جز نشان دادن راه 
کار خاصی نمی کند در جذابیت بازی بی تاثیر نیســت و 
می توان آن را یکی از نقاط قوت خوب بازی چه از لحاظ 

بازیشناسی

خبربازی

اگر به بازی های ســبک ماجراجویانه عالقه مند باشــید حتما بازی جزیره میمون را 
بــازی کرده اید و قطعــا Guybrush Threepwood را به خاطر دارید. گای از آن 

شخصیت هایی است که زمانی وب سایت معروف IGN در مورد او نوشت:
 »هــر بازیکنــی بایــد قبــل از اینکه بــه گیمــر بودنش خاتمــه دهد، یــک بار

Guybrush Threepwood را ببینــد«. فکر می کنــم همین جمله به تنهایی مهم 

بودن این شخصیت در بازی های ویدئویی را می رساند. البته بازی های جزیره میمون 
ممکن اســت برای گیمرهای جدید خیلی آشــنا به نظر نیاید و در نتیجه شــخصیت 
guybrush را نشناســند. داســتان بازی های جزیره میمون ها به خودی خود جذاب 

بــود اما قطعا شــخصیت پردازی گای براش هم در این موفقیــت بی تاثیر نبود. او در 
تمام قســمت های این بازی حضور داشته اســت و از بچگی رویای تبدیل شدن به 
یــک دزد دریایی را در ســر می پرورانده و برای رســیدن به ایــن رویا از هیچ کاری 
دریغ نکرده اســت. معماهای زیــادی در جلوی او قرار گرفتــه و او تمام آن ها را با 
زیرکی خود حل می کند. شــخصیت گای براش بسیار شــوخ طبع است و همیشه در 
بازی شــوخی های جالبی می کنــد. او به ظاهر و تیپ خــود اهمیت زیادی می دهد. 
البتــه همین ظاهر متفــاوت در میان همه دزدان دریایی او را کامال برجســته کرده 
اســت. موهای طالیی صورت کشــیده و بر خــالف اکثر دزدهــای دریایی کامال 
بذله گــو. قطعا گای بــراش معروف ترین دزد دریایی بازی های ویدئویی اســت و اگر 
از کســانی هســتید که به بازی های ماجراجویانه عالقه مندید و دوســت دارید تمام 
شــاهکارهای موجود در این ژانر را که امروزه بســیار کمتر از قبل ســاخته می شود 
بــازی کنید حتمــا جزیره میمون را بازی کنید. مطمئن باشــید با بــازی کردن این 
بازی محال اســت شخصیت خاص و دوست داشــتنی گای براش را فراموش کنید.

Guybrush Threepwood

معرفیشخصیت

در مورد صنعــت بازی هــای رایانه ای و ایــن که چقدر 
می تواند پولســاز باشد زیاد گفته ایم و شــنیده اید اما بازی 
های رایانــه ای عالوه بر این می تواننــد تاثیرگذاری های 
زیاد دیگری هم داشــته باشند حتی ممکن است بسیاری 
از ایــن بازی ها نه به هــدف درآمدزایی بلکه برای تبلیغ و 
ترویج یک تفکر مورد اســتفاده قرار بگیرند. اما یک بازی 
کامپیوتری می تواند در عین سرگرم کنندگی بسیار آموزنده 
باشد. زمانی که سخن از بازی های آموزشی می شود ممکن 
است سریعا ذهن ما به بازی های ریاضیاتی و ... که علمی 
را در قالب بازی آموزش می دهند و معموال برای رده های 
سنی پایین طراحی شــده اند، منحرف می شود اما آیا تا به 
حــال به این فکر کرده اید از طریق یک بازی می توانید در 
روحیه بســیاری از افراد بزرگسال و یا حتی اطرافیان آن ها 
تاثیربگذارید؟ آیا به این فکر کرده اید که بازی های ویدئویی 
فراتر از صرفا سرگرم کردن می توانند شما را با روش های 
مقابله با بسیاری از مشکالت آشنا سازند؟ بازی آن اژدها، 
سرطان، یکی از این بازی های خوب است. این بازی توسط 
 رایان و ایمی گرین، جاش الرســن و تیمی کوچک به نام

 numinous games و با اســتفاده از موتور بازی سازی 

یونیتی ساخته شده است. داستان روایت گونه این بازی بر 
اساس تجربه خانواده گرین از بزرگ کردن پسرشان، جوئل، 
است که در یک سالگی به سرطان مبتال شد و زمان کمی 
برای زندگی داشت اما چهارســال در کنار خانواده زندگی 
کرد و در نهایت در مارس ۲۰۱۴ از دنیا رفت. بله داســتان 
بسیار غم انگیزی است که متاسفانه شاید خیلی ها به نحوی 
با آن ســر و کار دارند.این بازی به گونه ای طراحی شــده 
تــا تمام باال پایین های آن لحظات را به گیمر منتقل کند. 
یک بازی به سبک اشــاره و کلیک که بسیار تاثیرگذارتر 
از یک فیلم ســینمایی عمل می کند.بازی کامال بر اساس 
احساســات رایان و ایمی و تجربه آن هــا در زمانی که از 
وضعیت سالمتی جوئل اطمینان نداشتند ساخته شده بود، 
اما پس از مرگ او، آن ها بسیاری از قسمت های بازی را به 
ارتباط گیمر با جوئل اختصاص دادند، در اواخر سال ۲۰۱۵ 
هم مستندی که هم زندگی جوئل و هم داستان این بازی 
را روایت می کرد ســاخته شــد. این بازی در ابتدا قرار بود 
تنها برای کنسول بازی اندرویدی ouya که سازندگان آن 
برای سرمایه گذاری به آن کمک کرده بودند،  منتشر شود 
اما باتوجه به این که بازی گســترده تر شده بود و نیازمند 

بودجه بیشتری بود سازندگان آن تصمیم گرفتند تا از روش 
سرمایه گذاری جمعی و kickstarter استفاده کنند و بازی 
را بر روی پلتفرم های دیگر هم منتشــر کنند. بازی در ۱۲ 
ژانویه ۲۰۱۶ که هفتمین سالروز تولد جوئلی بود که دیگر در 
میان خانواده اش نبود برای ویندوز، اویا و مکینتاش منتشر 
شــد. در اکتبر ۲۰۱۶ هم نسخه ای برای ios منتشر شد تا 
این بازی بر روی اکثر پلتفرم ها در دسترس باشد. بازی پس 
از انتشار از طرف بسیاری مورد توجه قرار گرفت. این بازی 
به علت نشــان دادن رابطه والدین با فرزندشان و این که 
گیمر می بایست از دید والدین با مسائل و مشکالت مربوط 
به سرطان فرزند دست و پنجه نرم می کرد بسیار تشویق شد 
چرا که گیمر را به زیباترین شکل ممکن با مشکالتی که 
این خانواده ها دارند آشنا می کرد. وجود یک بازی این چنینی 
و اســتقبال از آن حرف های زیادی برای گفتن دارد. شاید 
یکی از مهم ترین آن ها عشــق و عالقه ای است که برای 
ساخت این بازی صرف شده است. این بازی حاصل عشق 
و عالقه والدین نسبت به فرزندشان است و به همین دلیل 
است که بعد از مرگ جوئل و زمانی که سازندگان احساس 
می کنند علیرغم باال رفتن هزینه ها باید بخش هایی از آن 
را تغییر دهند، این کار را می کنند. بازی از لحاظ احساسی 
کامال شــما را درگیر می کند و پر است از صداهای ضبط 
شــده واقعی اعضای خانواده گرین و همچنین نوشته ها 
و کارت هایی که افراد مختلف با تجربه های مشــابه برای 
همدردی با آن ها برایشــان فرستاده بودند. حال فکر کنید 
چقدر یک بازی که داستانی بسیار خوب و درگیرکننده دارد 
می تواند در نحوه مواجهه افراد در دنیای واقعی تاثیر گذارد و 
این که چقدر نکات آموزشی مفید را می توان در یک بازی با 
این سبک گنجاند. »آن اژدها، سرطان«، یک بازی آموزنده 
اســت که مانند همه بازی هایی که به داســتان وابسته اند 

المان های یک بازی ویدئویی را در خود گنجانده است. 


