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معرفیشخصیت

ساب زیرو

مورتال کمبت پر از شخصیت هایی است که هر کدام پیشینه ای نسبتا طوالنی دارند. یکی 
از این شخصیت ها ساب زیر است. در مورتال کمبت در واقع دو ساب زیر و وجود دارد که 
با هم برادرند. برادر بزرگتر بی هان و برادر کوچکتر کوآی لیانگ. هر دوی آن ها لباسی 
در  آن ها  دوی  هر  بر می گزینند.  خود  برای  را  صفر)  ساب زیرو (زیر  لقب  دارند  رنگ  آبی 
واقع از نژاد کرایومنسرز هستند که نژادی فرازمینی بوده و توانایی کنترل قدرت های یخ 
را دارا می باشد و برای گروه لین کویی کار می کنند. البته هر دوی آن ها در زمین به دنیا 
آمده و مادری زمینی دارند، در واقع پدرشان اهل کرایومنسرز بوده و در آمریکا برای گروه 
لین کویی جاسوسی می کرده تا این که با مادرشان آشنا می شود و پس از به دنیا آمدنشان 
برادر  تنها  این  می بینند.  تعلیم  آن جا  و  برده  کویی  لین  قبیله  و  چین  به  را  آن ها  پدرشان 
کوچک یعنی کوآی لیانگ است که به پیشینه خود پی می برد. در اولین مورتال کمبات 
کشته  اسکورپیون  توسط  اما  می شود  ظاهر  ساب زیرو  عنوان  به  که  است  بی هان  این 
می شود و آن جاست که کوآی لیانگ قسم می خورد انتقام برادرش را از اسکورپیون بگیرد.
نام گرفت.  سایبوت  نوب  و  شد  برگردانده  روح  شکل  به  کوآن چی  توسط  بی هان  بعد ها 
در  می شد  شناخته  خود  بزرگ  برادر  نام  سایه  زیر  کوچک  برادر  عنوان  به  که  لین کویی 
این  و  داد  بیشتری  اهمیت  خود  انسانی  جنبه های  به  و  کرد  زیادی  تغییرات  زمان  طول 
تغییر نه تنها باعث شد اوو قوی تر شود بلکه او را از قبیله لین کویی جدا کرد به گونه ای 
که با شورش علیه شائوخان همراه شد و به رایدن و لیو کانگ (و دیگر جنگجویان انتخاب 
شده زمین) کمک کرد. او قاتل سایبورگ ها، سکتور را شکست داد و رهبری لین کویی و 
لقب استادبزرگ را به دست آورد و قوی تر و بزرگ تر شد. او یکی از قوی ترین و بهترین 

جنگجویانی است که همواره برای کمک به زمین آمده است.

بازیکوچک

ماجراجویی کماندار

پرنسس یایا توسط جادوگر شیطانی به نام گریزوالد دزدیده شده و در قلعه دوم زندانی شده 
است. هدف شما به عنوان قهرمان بازی نجات او از دست گریزوالد است و در این راه باید 
متحدان گریزوالد را هم از ین ببرید. باید از دیوار های قلعه دوم باال روید و مواظب باشید 
جان خود را در این راه از دست ندهید. بله این یک داستان کامال تکراری است اما واقعا از 
یک بازی کوچک دم دستی نباید انتظار داستانی پیچیده داشت. اصال همین که این بازی 
همین یک پاراگراف داستان هم دارد خودش خیلی است! بازی ماجراجویی کماندار یک 
بازی بسیار ساده اما سرگرم کننده و تا حدی دشوار است. روش بازی کردن هم خیلی ساده 
است. شما یک کماندار هستید که باید به باالی قلعه نفوذ کنید و باال رفتن از دیواره ها 
به روش کالسیک پریدن بر روی سکو هایی که گاهی متحرک هستند صورت می گیرد. 
به  و  هستند  شما  انتظار  در  دشمن  کمانداران  سکو ها  بر روی  می روید  باال  که  همانطور 
سمت شما تیر پرتاب می کنند. شما می توانید با استفاده از سپر خود برخی از این تیر ها را 
دفع کنید. شما نیز باید از تیر و کمان خود استفاده کنید و دشمنان را از پای درآورید. کنترل 
بازی بسیار آسان است و شما عالوه بر حرکت در جهات اصلی می توانید از سپر استفاده 
کنید و یا با زدن کلید اسپیس حمله قدرتی انجام دهید. این حمالت بدین گونه هستند که 
کماندار شما می تواند دو تیر را سریعا و پشت سر هم به سمت دشمن پرتاب کند. اصوال 
بازی هایی که با نشانه گیری همراه هستند بسیار سرگرم کننده اند و ماجراجویی کماندار 
هم از این قاعده مستثنی نیست ضمن این که این بازی حتی در حالت نرمال هم آن قدر ها 
دوست  و  هستید  چالش  دنبال  کمی  پس اگر  می کشد.  چالش  به  را  شما  و  نیست  آسان 
دارید سرگرم شوید توصیه می کنیم به لینک زیر سر بزنید و این بازی را امتحان کنید.
https://goo.gl/EncLfT  

مبارزه برای شرافت

خود  خاص  طرفدار های  همیشه  مبارزه ای  بازی های 
از  دسته  آن  از  هم  شما  اگر  احتماال  و  داشته اند  را 
و  کرده اند  بازی  سگا  و  میکرو  با  که  هستید  کسانی 
رایانه ای  بازی های  کلوب های  به  قدیم  زمان های  در 
می شناسند  خوب  را  کمبت  مورتال  بازی  می رفته اند 
پس از موفقیت مورتال کمبت بازی دیگری که در این 
بود.اولین  تکن  کرد  پیدا  زیادی  نسبتا  طرفداران  سبک 
نسخه این بازی دو سال بعد از مورتال کمبت یعنی در 
سال 1994منتشر شد و برای آن ادامه های زیادی نیز 
نیز  بازی  این  از  اقتباسی  فیلم  سه  تاکنون  شد.  ساخته 
ساخته شده است. به طور کلی 6 قسمت اصلی از این 
بازی منتشر شده است و هفتمین قسمت آن هم هنوز 
منتشر نشده است. داستان کلی بازی در مورد اتفاقات 
رویداد های تورنومنتی به نام پادشاه مشت آهنی است 
می گردد.  برگزار  زایباتسو  میشیما  کمپانی  توسط  که 
بازی  است.  کمپانی  کنترل  گرفتن  دست  به  آن  جایزه 
شخصیتی  هر  با  واقع  در  دارد،  متفاوتی  پایا ن های 
مواجه  مخصوص  پایان  یک  با  کنید  تمام  را  بازی  که 
می شود و معموال بازی سری بعد در ادامه یکی از این 

میشیما  فرقه  نفرین  حول  بازی  داستان  پایان هاست. 
پسرش  میشیما  هیهاچی  می شود  گفته  که  می چرخد 
پایین  به  صخره ای  از  پنج سالگی  در  را  میشیما  کازویا 
یک  طریق  از  اما  می میرد  تقریبا  کازویا  می کند.  پرت 
انتقامش  می خورد  قسم  و  می ماند  زنده  شیطانی  ژن 
آهنین  مشت  پادشاه  تورنمنت  زمان  در  پدرش  از  را 
 1995 سال  در  که  بازی  این  نسخه  اولین  بگیرد. 
بر روی پلی استیشن هم آمد 8 شخصیت قابل انتخاب 
و بازی کردن داشت البته در ورژن پلی استیشن برخی 
وجود  بازی  در  متفاوتی  ظاهر های  با  شخصیت ها 
امکان پذیر  هم  باس ها  با  بازی  هم چنین  داشتند 
 18 به  را  بازی  قابل  شخصیت های  تعداد  و  بود  شده 
رسانده بود. بازی به این شکل تمام می شود که کازویا 
انتقامش را می گیرد و هیهاچی میشیما را در تورنمنت 
را  وی  صخره ای که  همان  از  را  او  و  می دهد  شکست 
تکن  دوم  قسمت  می اندازد.  پایین  بود  انداخته  پایین 
سال  در  و  ی  باز  دستگاه های  بر روی   1995 سال  در 
ی  باز  این  در  شد.  منتشر  استیشن  پلی  بر روی   1996
 15 و  داشت  وجود  کردن  بازی  برای  شخصیت  ده 

بازی  با  باید  شما  و  بودند  قفل  هم  دیگر  شخصیت 
کردن آن ها را باز می کردید. مود های مختلف بازی در 
مبارزه  ماندن،  زنده  مود های  شدند  اضافه  قسمت  این 
داده  نشان  بازی  این  در  تمرین.  و  زمانی  حمله  تیمی، 
تورنومنت  وارد  و  مانده  زنده  هیچاچی  که  می شود 
شکست  را  کازویا  و  می شود   2 آهنین  مشت  پادشاه 
در  می اندازد.  فعال  آتشفشان  یک  در  را  او  و  می دهد 
دستگاه های  برای   1997 سال  در  که  سوم  قسمت 
بازی و 1998 برای پلی استیشن منتشر شد شخصیت 
اصلی این بازی جین کازاما، پسر کازویا بود. هم چنین 
و  ژیائو  مثل  جدیدی  شخصیت های  قسمت  این  در 
شخصیت های  تعداد  که  شدند  اضافه  هم  هوآرانگ 
23 رساندو در این قسمت جین با شکست  بازی را به 
یعنی  پدربزرگش  اما  می گیرد  را  مادرش  انتقام  واقعی 
کمک  به  جین  اما  می کند  شلیک  او  به  هیهاچی 
نجات  برده  ارث  به  پدرش  از  که  شیطان  ژن  همان 
بود  تگ  تورنمنت  تکن،  بعدی  نسخه  می کند.  پیدا 
شد  عرضه   2 استیشن  پلی  برای   2000 سال  در  که 
تقریبا  اما  نبود  قبلی  سری  ادامه  در  آن  داستان  البته  و 
 34 شامل  که  را  قبل  سری های  شخصیت های  همه 
از تورنمنت  بعد   4 شخصیت بود در بر می گرفت. تکن 
در  می کرد.  روایت  را   3 تکن  داستان  ادامه  و  آمد  تگ 
سقوط  از  کازویا  که  می شود  داده  نشان  قسمت  این 
و  بود  یافته  نجات  پیش  سال  بیست  در  آتش فشان  در 
می شود.  آهنین  مشت  پادشاه  تورنمنت  چهارمین  وارد 
پسرش  از  آن  پس از  و  هیهاچی  از  کازویا  نهایت  در 
را  هیهاچی  جین  سپس  می خورد،  شکست  جین 
شکست می دهد و به شکل شیطانی خودش درمی آید 
تصویری  دیدن  با  اما  بکشد  را  وی  می کند  سعی  و 
می کند.  صرف نظر  هیهاچی  کشتن  از  مادرش  از 

نـام فومیتـو اوئـدا گیمر هـا را به یـاد بازی هـای آیکو و 
سـایه کلوسـوس می انـدازد. حـاال او بـا بـازی دیگری 
بـه نـام آخریـن نگهبـان آمده تـا نبوغـش در داسـتان 
سـرایی را بـار دیگر به اثبات برسـاند. بازی کـه در مورد 
یـک پسـر بی نـام و یـک موجـود بـزرگ بـه نام تریکو 
اسـت. رابطـه ای کـه بین شـخصیت های بازی شـکل 
می گیـرد توانایـی بـاالی قصه گویـی بـا ظرافت هـای 
بسـیار بـاال را نشـان می دهـد. داسـتان از جایی شـروع 
می شـود کـه شـما از خـواب بیـدار شـده و در می یابید 
نزدیـک  تریکـو  شـده اید.  زندانـی  رمزآلـود  غـاری  در 
شماسـت در حالـی کـه حلقـه ای فلزی بـه دور گردنش 
اسـت و دو نیـزه هم در پشـتش قـرار دارد. هـر چند که 
دلیلـش تـا انتها یـک معمـا باقی می ماند شـما سـریعا 
در می یابیـد بایـد نیزه هـا را از بدنـش خـارج کنیـد و 
نقشـه ای بـرای فـرار طرح کنید. زمانـی که اولیـن نیزه 
را از بـدن تریکـو درمی آوریـد تریکـو ضربه ای به شـما 
می زنـد و شـما بیهـوش می شـوید امـا دوبـاره کـه بـه 
هـوش می آییـد دوبـاره بـرای آزاد کـردن تریکـو از بند 
و در آوردن نیـزه دیگـر تـالش می کنیـد و وقتـی کـه 
وی آزاد می شـود هـر دو برای فـرار از این غـار رمز آلود 
بـا هـم همـراه می شـوید. شـما و تریکـو بـه هم دیگـر 
کمـک می کنید تـا از موانـع مختلـف عبـور کنید.عبور 
از راه هـای باریـک بـرای جابه جـا کـردن اشـیا و فعال 
کـردن مکانیـزم در هـا و...بـرای شـما آسـان اسـت از 
طرفـی ایـن تنها تریکوسـت کـه می توانـد چندین متر 
بپـرد و به مکان های دور از دسـترس برسـد. بـرای این 
کـه تریکـو با شـما همـراه شـود و به شـما کمـک کند 
بایـد او را ترغیـب کنیـد. برخـی اوقـات غذا هایـی کـه 
در بازی به شـکل بشـکه های درخشـان هسـتند برای 

ترغیـب تریکـو موثـر واقع می شـوند.
در بسـیاری مواقـع هم شـما بایـد در جای درسـت قرار 
بگیریـد و بـا اسـتفاده از فرمان هـای صوتـی تریکـو را 
هدایـت کنید. شـما همیشـه باید بـه دنبال راهـی برای 
پیشـروی بگردید و تشـخیص دهید که از کدام وسـیله 

و مسـیر کمـک بگیرید. در تمـام طول این مسـیر برای 
رسـیدن به آن چه می خواهیـد بایـد از تریکو هم کمک 
بگیریـد. شـما می توانیـد برای رسـیدن بـه مکان ّهایی 
کـه در ارتفـاع بـاال قـرار دارنـد بر پشـت تریکـو سـوار 
شـوید و یـا برعکـس بـرای پاییـن رفتـن از چاله هـای 
عمیـق از دم او کمـک بگیریـد. همیشـه بایـد در مقابل 
و  باشـید  صبـور  تریکـو  پاییـن  عکس العمـل  سـرعت 
سـعی کنیـد زبـان بـدن او را درک کنیـد. در واقع یکی 
از جالب تریـن بخش هـای داستان سـرایی ایـن بـازی 
همیـن تعامل بیـن دو موجودیت متفاوت اسـت. دنیای 
بـازی از معمـاری بسـیار زیبا و چشـم نـوازی برخوردار 
اسـت. بـازی معما های بسـیار جالبـی دارد امـا حل این 
معما هـا مثـل خیلـی دیگـر از بازی هـا نیسـت. تریکـو 
را  آن  بگیـرد،  یـاد  را  چیـزی  می خواهیـد  شـما  چـون 
نمی آمـوزد امـا بـه مـرور زمـان شـما متوجه پیشـرفت 
او در درک آن چـه می خواهیـد می شـوید و ایـن یـک 
پـس از  مـی آورد.  همـراه  بـه  را  بی نظیـر  بـازی  رونـد 
در  تریکـو  بـا  زدن  کلـه  سـرو  و  کـردن  بـازی  مدتـی 
می یابیـد کـه هیچ کـدام از ایـن ور و آن ور رفتن هـا در 
بـازی بیهـوده نیسـت بلکـه باعـث ایجـاد تعامـل بهتر 

بیـن شـما و تریکـو می شـود. آخریـن نگهبـان، یـک 
تجربـه متقاعدکننـده از بـازی از ابتـدا تـا انتهـا میـان 
تریکـو و پسـر اسـت هر چنـد، بـازی هـر از چندگاهی 
شـما را متوجـه محیـط بـازی می کنـد. از ابتدا تـا انتها 
زمانـی کـه شـما مقابـل یک شـیء قابـل تعامـل قرار 
شـما  بـه  کـه  می شـود  ظاهـر  دکمـه ای  می گیریـد 
یـاد آوری می کنـد کـه شـما می توانیـد بـا ایـن شـیء 
تعامـل داشـته باشـید و هیـچ تنظیمی هم برای نشـان 
داده نشـدن ایـن یادآوری وجـود نـدارد. در واقع این که 
بـازی بـرای انجـام کار هـای سـاده بـه شـما اطمینان 
نمی کنـد کمـی عجیـب اسـت. بـاز ی بسـیار خـوب و 
روان اجـرا می شـود امـا در برخـی از صحنه هـا بـا افت 
فریـم مواجه هسـتیم. به هر حـال بازی دنیـای زیبایی 
را بـه نمایـش می گـذارد و البتـه گاهی اوقـات به دلیل 
سـر و کلـه زدن بـا تریکـو کـه موجـودی لجباز اسـت 
می توانـد اعصـاب خـورد کن باشـد، هر چند کـه بدون 
شـک نقطـه قـوت بـازی تریکـو اسـت. بـازی بسـیار 
شـجاعانه طراحـی شـده اسـت چـرا کـه اگـر رابطـه 
شـکل گرفتـه بیـن تریکـو و پسـر نتوانـد آن طـور کـه 

بایـد شـما را تحـت تاثیر قـرار دهد

بازیشناسی

خبربازی
آخرین نگهبان

شمشیری دو لبه در صنعت بازی سازی
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