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معرفیشخصیت

تامی آنجـلو

امـکان نـدارد اهل بـازی رایانـه ای باشـید و به داسـتان های مافیایـی عالقه مند باشـید و 
نـام تامی آنجلـو شـخصیت اول بـازی مافیـا: شـهر بهشـت گم شـده یا همـان مافیـا 1 را 
نشـنیده باشـید، امـا اگـر این طور اسـت و هنوز بـازی مافیا یک را بـازی نکرده اید به شـما 
توصیـه می کنیـم ادامـه این مطلـب را نخوانیـد و مافیـا 1 رابـازی کنید! تامـی آنجلو یک 
راننده تاکسـی سـاده و معمولی بود که ناخواسـته وارد یک بازی گانگسـتری شـد و مجبور 
شـد در فـرار چنـد گانگسـتر از دسـت پلیس به آن هـا کمـک کند.همین ماجرا باعث شـد 
کـه وی وارد دنیـای گانگسـتر ها شـود و روز بـه روز در ایـن دنیـا معـروف شـود.او در مورد 
وضعیـت بـدی کـه در کشـورش وجـود دارد جمله معروفـی می گویـد که هنوز کـه هنوز 
اسـت در بسـیاری از فروم هـا آن را نقـل می کنند و آن این اسـت که: دنیا به وسـیله قوانین 
روی کاغـذ اداره نمیشـه. دنیا به وسـیله مـردم می گرده. عـده ای به قانون احتـرام میذارن 
و عـده دیگـه نـه و این کامال به خودشـون بسـتگی داره که دنیاشـون رو چطور بسـازن و 
البتـه تـو بایـد خوش شـانس باشـی که یکـی نیـاد و زندگیـت رو بـه جهنم تبدیـل نکنه! 
تامی شـخصیتی اسـت که حتی زمانـی که وارد کار های گانگسـتری می شـود و در دنیای 
مافیـا غـرق می گـردد سـعی می کند تا جـای ممکـن و بی دلیل کسـی را نکشـد و اصوال 
شـخصیتی مهربان و انسان دوسـت دارد. تامی به علت عشـقی کـه دارد و نمی خواهد او را 
وارد داسـتان های مافیایـی بکند کـم کم از گروه های مافیایی جدا شـده و پـس از ازدواج به 
همـراه دو فرزنـدش زندگـی آرامـی را آغاز می کند اما در سـال 1951 و زمانی که پیر شـده 
در حالی که باغچه را آب می دهد توسـط دو مرد با پیام: سـالیری سـالمش را به تو رسـاند 
توسـط شـاتگان به قتل می رسـد! و سـالیری هم کسـی نیسـت جز یکی از گانگستر های 
مافیایـی کـه تامـی را وارد ایـن وادی کـرد. بـازی مافیـا یکـی از بهتریـن سـناریو های 
بازی هـای رایانـه ای را تـا بـه امـروز داشـته اسـت و هنـوز کـه هنـوز اسـت هیچ کـدام 
از قسـمت های بعـدی ایـن بـازی نتوانسـته اند موفقیـت قسـمت اول را کسـب کننـد.

بازیکوچک

Super meat boy

همانطـور کـه می دانیـد مدتـی اسـت در ایـن سـتون بازی هـای سـاخته شـده توسـط 
ایـن  توسـط  شـده  سـاخته  هـای  بـازی  می کنیـم،  ارائـه  را  مسـتقل  بازی سـازهای 
اسـتودیوها الزامـا کوچـک نیسـتند بلکـه تیم سـازنده آن ها بسـیار کوچک اسـت. امروز 
هـم می خواهیـم یکـی از سـخت ترین و پـر جنجال تریـن آن هـا را معرفـی کنیـم. اگر 
هدفتـان از بـازی کـردن صرفـا سـرگرمی اسـت و اهل به چالش کشـیدن خود هسـتید 
 super و در عیـن حـال اعصـاب قـوی ای هـم داریـد به شـما توصیـه می کنیـم حتمـا
meat boy را بـازی کنیـد. ایـن بـازی یـک نمونـه بسـیار خـوب از یـک تیـم دو نفره 

بازی سـازی اسـت کـه مدت ها برای سـاختنش تـالش می کننـد و در نهایت هـم نتایج 
زحمـات خـود را می بینند.اگـر مسـتند indie Game: The Movie را ندیده ایـد حتمـا 
بـه شـما توصیـه می کنیـم آن را ببینید. سـوپر میـت بوی را همـه با آن شـکل مکعبی و 
چشـمی کـه زیـر آن کبـود اسـت می شناسـند، او بـرای رسـیدن به عشـقش به نبـرد با 
دکتـری خبیـث به نـام فیتوس مـی رود. در ایـن راه او باید بـا موانعی مانند انـواع لیزر ها 
و اره هـا و چـرخ دنده هـای خطرناک و... روبرو شـود و از آن ها عبـور کند.بزرگترین دلیل 
معروفیـت ایـن بـازی ایـن اسـت که بسـیار متنوع و بسـیار سـخت اسـت. این بـازی 5 
سـال انحصارا در دسـت مایکروسـافت بـود و بـرای PC و XBOX موجود بـود اما اکنون 
تقریبـا بـر روی همـه پلتفرم هـا نسـخه دارد. ایـن بازی در سـال 2010 سـاخته شـده و 
 steam هنـوز هـم طرفـداران ویژه خـود را دارد، شـاید بـه همین دلیل اسـت که امتیـاز
آن 10 از 10 اسـت. اگـر طرفـدار بازی هـای سـخت هسـتید حتمـا سـوپر میت بـوی را 

کنید. امتحـان 

عزمی که ساخت بازی می طلبد

در هفته های پیش در مورد بازی سازی مستقل و برخی 
از بازی ساز های مستقل سراسر دنیا نوشتیم و همچنین 
سازان  بازی  برای  بازی  ساخت  ابزار های  از  برخی  از 
بردیم.  نام  است   unity آن ها  معروف ترین  که  مستقل 
موتور  این  که  امکاناتی  مورد  در  کمی  می خواهیم  امروز 
و  کنیم  صحبت  می دهد  قرار  شما  اختیار  در  بازی سازی 
با  بازی  ساخت  که  نماییم  معرفی  شما  به  را   asset یک
unity را به مراتب آسان تر از آن چه است می کند. هدف 

بازی  ساخت  اساسا  که  چرا  نیست  بازی سازی  آموزش 
پروسه ای است که به وقت گذاشتن زیاد نیاز دارد و هر 
چقدر هم توسط ابزار های مختلف آسان شده باشد باز هم 
نمی توان با یک مطلب هفتگی به آموزش آن پرداخت اما 
در فرآیند ساخت بازی هم مثل خیلی از کار هایی که به 
زمان و تالش زیاد نیاز دارند شروع کار یکی از مهم ترین 
اختیار  در  خوب  آموزش  منابع  هم  چقدر  هر  چیزهاست. 
داشته باشید و حتی از لحاظ مالی تامین باشید باز هم تا 
زمانی که به این نتیجه نرسیده اید که می توان یک نفره 
هم بازی ساخت و نه تنها یک بازی ساده بلکه یک بازی 
خوب عمال نمی توانید کاری را که می توانید انجام دهید 
اما از آن ترس دارید را انجام دهید.بگذارید از این جا شروع 

کنیم و ببینیم برای ساخت یک بازی عالوه بر عالقه و 
بزرگترین  باشیم؟  داشته  توانایی هایی  چه  باید  خالقیت 
چیز هایی که بازی سازان تازه کار را می ترساند این است 
که اوال برنامه نویسی و به خصوص برنامه نویسی بازی 
کاری بسیار پیچیده است و عالوه بر آن طراحی گرافیک 
نفره  یک  بتوان  که  نیست  آسانی  کار  هم  بازی  صوت  و 
از پس آن ها برآمد. جواب ما به کسانی که این نگرانی ها 
خیر!  هم  و  دارند  حق  هم  واقع  در  که  است  این  دارند  را 
امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که به اشتراک گذاشتن 
اطالعات و استفاده از دانش و توانایی فنی دیگران به یک 
فرهنگ تبدیل شده است فرهنگی که اگر چه متاسفانه در 
کشور ما آن طور که باید و شاید جا نیفتاده است اما بسیاری 
که  افرادی  تالش های  اگر  که  می دانیم  خوبی  به  ما  از 
دانش خود را در اختیار دیگران قرار می دهند نبود دنیا هرگز 
با سرعتی که امروزه پیشرفت می کند، پیشرفت نمی کرد. 
اگر یادتان باشد گفتیم که unity یک asset store دارد 
انواع  می توانید  آن  در  که  است  فروشگاهی  واقع  در  که 
اسکریپت ها و آبجکت های گرافیکی را بیابید و با این که 
این asset ها  از  بسیاری  می کشد  یدک  را  فروشگاه  نام 
کامال رایگان هستند و شما می توانید از آن ها در بازی های 

خود استفاده کنید. اسلحه های آماده، ساختمان های آماده 
انواع اشیای مختلف مانند میز و صندلی و... و هم چنین 
موجود   asset store در  آن چه  و...  texture ها  انواع 
است تنها برای مرتفع کردن گرافیک نیست بلکه انواع 
اسکریپت ها برای دادن هوش مصنوعی به شخصیت ها 
به  نیاز  این که  بدون  شما  و  دارد  وجود  هم  و...  دربازی 
کدنویسی داشته باشید می توانید تمام المان های الزم را 
آماده کنید. کافی است یک سناریوی ساده بنویسید و کار 
تمام است. صدای راه رفتن و شلیک کردن و... هم تا دلتان 
بخواهد است که می توانید استفاده کنید. آن چه می ماند 
صحبت کردن به جای شخصیت هاست که امروزه ضبط 
تجهیزات  به  نیاز  قبول  قابل  و  متوسط  حد  یک  در  صدا 
استودیویی پیشرفته ندارد و تنها خالقیت و هنر شما را 
می طلبد.ممکن است بپرسید باالخره مگر می شود اصال 
کد ننوشت و منطق بازی را همانطور که در ذهن داریم 
طراحی کرد؟ سوال خوبی است و احتماال تعجب خواهید 
 unity های asset کرد وقتی بگوییم بله می شود! یکی از
به نام playmaker به شما این امکان را می دهد تا منطق 
بازی خود را مانند تکه های لوگو در کنار هم قرار دهید 
و بازی خود را بسازید! البته که به شما پیشنهاد می کنیم 
برنامه نویسی با unity را یاد بگیرید اما به شما اطمینان 
می دهم بدون حتی یک خط کد نویسی و طراحی می توانید 
بازی مانند IGI بسازید. حتی شاید تعجب کنید اگر به شما 
بگویم هستند کسانی که ابن کار را کرده اند و حتی برخی 
از قسمت های شهر های کشورمان را بدون امکانات در 
بازی  ساخت  باشد  یادتان  کرده اند.  مدل سازی   unity

بیش از آن که توانایی فنی بخواهد عزم و اراده می خواهد 
و عزم و اراده در انتظار کمک نهاد ها نمی ماند و خود را به 
آن ها وابسته نمی کند پس اگر عالقه و پشتکار کافی را در 
خود می بینید بهتر است هر چه زودتر دست به کار شوید.

اصـوال بازی هـای رایانـه ای سـاخته شـده اند تـا شـما 
را سـرگرم کننـد و کسـی هـم هیـچ وقـت منکـر ایـن 
موضـوع نبـوده اسـت. هر چنـد کـه در سـال های اخیر 
بازی هـای  سـازندگان  جدیـد  فناوری هـای  وجـود  بـا 
بازی هایـی  بعضـا  و  نهـاده  فراتـر  را  پـا  رایانـه ای 
را  شـما  گیم پلـی  بـا  کـه  آن  از  بیـش  کـه  سـاخته اند 
و  معمایـی  و  پیچیـده  داسـتان های  بـا  کننـد  سـرگرم 
بعضـا فلسـفی ذهـن شـما را نـه تنهـا در طـول بـازی 
بلکـه بعـد از آن هـم درگیـر می کننـد اما آن چـه کامال 
مشـخص اسـت ایـن اسـت کـه سـرگرمی مهم تریـن 
هـدف یـک بـازی رایانـه ای اسـت. دربیـن بازی هـای 
سـرگرم کننده متاسـفانه همیشـه بازی هایـی کـه تـم 
خشـونت آمیـزی داشـته و در مـورد جنـگ و کشـت و 
کشـتار بوده اسـت بیشـترین طرفدار را داشـته شـاید به 
ایـن دلیـل کـه ایـن بازی ها حـس قهرمـان پـروری و 
قهرمان سـازی را بیـش از هر بازی دیگـری در گیمر ها 
بیـدار می کننـد عـالوه بر این کـه هیجـان خـاص خود 
آن  از   Sniper Elite بازی هـای سـری  دارنـد.  هـم  را 
جملـه بازی هایـی اسـت کـه در ایجـاد حـس قهرمـان 
عمـل  موفـق  بسـیار  بازی کننده هـا  بیـن  در  پـروری 
اساسـا  گفتیـم  بار هـا  کـه  همان طـور  اسـت.  کـرده 
بازی هـای سـبک شـوتر بیشـترین طرفـدار را در بیـن 
ژانر هـای مختلـف بازی هـای رایانـه ای دارنـد و البتـه 
در همیـن سـبک شـوتر هـم بـاز در نقـش اسـنایپر یـا 
همـان تـک تیر انـداز بودن هـم جایـگاه ویـژه ای دارد. 
شـاید بـا خودتـان فکـر کنیـد بـازی کـردن بـه عنوان 
رایانـه ای  بـازی  یـک  در  مدتـی  بـرای  اسـنایپر  یـک 
لـذت بخـش باشـد امـا این کـه همیشـه در ایـن نقش 
بـازی کنیـد هم می توانـد به همـان اندازه لـذت بخش 
وقتـی که البتـه  اسـت  بجایـی  سـوال  خیـر  یـا   باشـد 

 Sniper Elite 4 را بـازی کنیـد قطعـا بـا حـس خاصی 

کـه ایـن بـازی به شـما می دهد جـواب خـود را خواهید 
گرفـت. این بـازی که محصول اسـتودیو ربلیون اسـت 
و در واقـع بـه نوعـی هسـته ایـن شـرکت اسـت. ایـن 

بـازی پر از لحظات سـرگرم کننده اسـت و شـما تنها در 
نقـش یک تـک تیر انـداز ظاهـر نمی شـوید بلکـه باید 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود به مبـارزات تـن به تن 
و نزدیـک هم بپردازید.سـازندگان این بازی در قسـمت 
چهـارم تمـام سـعی خـود را کرده انـد تـا سـطح کیفـی 
آن را بـاال بـرده و بـه قـول خودشـان، بهشـتی بـرای 
و  حـال  در  هـم  آن  تک تیرانـدازی،  بـه  عالقه منـدان 
هوای جنـگ جهانی دوم ارائـه بدهند.اگـر از بازی های 
سـری  و  می ایـد  خوشـتان  کاری  مخفـی  سـبک 
متال گیـر را هـم بـازی کرده باشـید و دوسـتش داشـته 
باشـید المان های آشـنای زیـادی می یینید. بـازی یک 
ترکیـب کامـل از سـبک مخفی کاری و شـوتر اسـت و 
شـده اند  طراحـی  واقع گرایانـه  بسـیار  آن  محیط هـای 
بـه جـرات می تـوان گفـت اگـر بـه گشـت و گـذار در 
عالقـه  جنگـی  خصـوص  بـه  و  بـازی  محیط هـای 
اسـت  خوبـی  خیلـی  انتخـاب   4  Snipe Elite داریـد 
بـه خصـوص زمانـی کـه در بـازی شـما گلوله هایـی با 
بـا  حتـی  و  می کنیـد  شـرکت  زیـاد  تاثیرگذاری هـای 
یـک گلوله یـک شـهر را نجـات می دهید حـس خوب 
رضایـت و افتخـار بـه خـود در شـما شـکل می گیـرد.

در کل محیـط بـازی واقعـا شـگفت انگیـز اسـت. در 
ضمـن در زمـان از بیـن بردن دشـمنان گاهـی حرکت 
گلوله هـا تـا رسـیدن بـه دشـمنان و ازبیـن رفتنشـان 
بـه صـورت صحنه آهسـته نمایـش داده می شـود و در 
نهایت متالشـی شـدن دشـمن بر اثـر برخـورد گلوله به 
سـبک Xray را می بینیـد. بـازی حالت چند نفره بسـیار 
خوبـی دارد. البتـه مشـکالتی هم دارد مثال شـخصیت 
پـردازی آن قدر هـا کـه بایـد و شـاید خوب نیسـت و به 
جـز کارل فربـرن نقـش اول بـازی آن طور که می شـد 
بـه شـخصیت ها پرداخـت نشـده اسـت. داسـتان بازی 
در سـال 1943 و در کشـور ایتالیـا جریـان دارد. گیمـر 
در نقـش کارل فربـرن کـه یـک تک تیرانـداز حرفه ای 
اسـت، بـازی می کند و در کنـار اعضای مقاومـت ایتالیا 
بـه مبـارزه در برابـر فاشیسـم و موسـلینی می پـردازد. 
عـالوه بر بخـش داسـتانی، نسـخه چهـارم دارای یـک 
حالـت همکاری اختصاصـی و همچنین بخش چندنفره 
رقابتـی خواهـد بـود، الزم بـه ذکـر اسـت کـه وظیفـه 
 Rebellion 4 بـه عهـده Sniper Elite توسـعه و نشـر
 505 کمپانـی  قبـل  قسـمت های  بر خـالف  و  اسـت 
Games هیـچ نقشـی در ایـن نسـخه نخواهد داشـت.

بازیشناسی

خبربازی
Sniper Elite 4

تجربه بی نظیر در نقش یک تک تیرانداز

 رضا رهنمای مقدم


