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Inside

کسب موفقیت های چشمگیر در صنعت بازی برای یک گروه مستقل به طوری که بتواند 
در حد واندازه یک بازی بزرگ نقش ایفا کند کار سختی است اما سخت تر از آن تکرار آن 
موفقیت است. تکراری که بتواند به همان اندازه شکوه مند باشد.این کاری است که بازی 
 Limbo همان شرکتی است که inside موفق شده انجام بدهد. شرکت سازنده inside

بزرگ را ساخت و با آن حد و اندازه توانایی گروه های مستقل را از نو تعریف کرد. حال این 
 call of شرکت پس از 7 سال بازی جدیدی را ارائه کرده. در زمانی که غول هایی مانند
duty بازار را قبضه کرده اند. Inside شباهت های زیادی با limbo دارد. باز هم کودکی 

تنها در محیطی کامال بی رحم که جزای اشتباهات مرگ است درست مانند قبل محیط دو 
بعدی اما این بار رنگ ها نقش بازی می کنند و همه چیز سیاه و سفید نیست.اولین چیزی 
که در شروع بازی شما راغافلگیر می کند طراحی بصری بازی است که به قدری بی نقص 
طراحی شده که جایزه بهترین بازی سال در زمینه را برای inside به ارمغان آورد. محیط 
بسیار چشم نواز است. عامل بعدی که شما را متوجه خود می کند آرامش عجیب محیط در 
دقایق ابتدایی است که جز صدای پای شخصیت بازی چیز دیگری به گوش نمی رسد نه 
موزیک پس زمینه ای و افکت های صوتی عجیبی. Inside در تمام طول بازی تنهایی را 
به شما القا می کند. بازی قالب معما گونه دارد اما معما های بازی چندان سخت نیستند که 
شما را آزار بدهند و در طول بازی زیاد به دردسر نخواهید افتاد. گیم پلی بازی کامال روان 
و لذت بخش است و اما نکته جالب این است که شما احتماال در انتهای بازی متوجه این 
می شوید که بازی هیچ داستان خاصی ندارد و شما نمی دانید که شخصیت بازی چطور با 
به چنین محیط گذاشته و به کجا می رود اما باز هم بازی شما را در تمام دقایق مشتاق نگاه 

می دارد. امیدواریم از این بازی لذت ببرید.

پک من

پک من شخصیتی که از دهه هشتاد میالدی تاکنون تمام گیمر ها با آن سرو کار داشته اند 
و نوستالژی تمام عاشقان قدیمی بازی های رایانه ای است. دایره زرد رنگ حریصی که 
در هزار تو ها ولگردی می کرد و عالقه خاصی به بلعیدن نقاط دارد و هر از گاهی میوه هم 
میل می کرد اما تخصص اصلی او بلغیدن نقاط بود مخصوصا نقاط بزرگ که غدایی مورد 
بازی  دشمنان  می دادند.  هم  را  مزاحمش  دشمنان  بلعیدن  توانایی  به  و  بودند  عالقه اش 
پَک َمن با اصطالح های مختلفی مانند «روح ها»، «گابلین ها»، «اُختاپوس ها» و «هیوالها» 
شناخته می شوند. تورو ایواتانی، خالق پَک-َمن در مصاحبه ای عنوان کرده بود که هر کدام 
از 4 دشمن موجود در بازی شخصیت و طرز رفتار مخصوص به خود را دارند. این باعث 
می شود تا بازی خسته کننده نشود و همچنین تا حد زیادی مشکل نباشد. ایواتانی چند 
سال پیش و در جریان کنفرانس توسعه دهندگان سال 2011، اطالعات بیشتری درباره 
دشمنان پَک-َمن ارائه کرد. او دراین باره گفت که دشمن قرمز، پَک-َمن را دنبال می کند 
و دشمن های صورتی و آبی سعی دارند تا با تعیین مسیر، خودشان را روبه روی پَک-َمن 
در  و  ندارد  ثباتی  نارنجی  دشمن  شخصیت  و  رفتار  که  کرد  اشاره  ادامه  در  او  دهند.  قرار 
پک  مورد  در  جالبی  حقایق  می شود  انجام  تصادفی  صورت  به  او  حرکت های  تمام  واقع 
من وجود دارد. مثال این که بازی طوری طراحی شده بود که پایانی نداشته باشد اما به 
دلیل یک خطای برنامه نویسی در مرحله 256 ام بازی صفحه پراز کاراکتر های عجیب و 
غریب می شد و رد کردن این مرحله عمال غیر ممکن می شد. حتی بعد ها یک جایزه 100 
هزار دالری برای رد کردن این مرحله تعیین شد که هیچ کس موفق نشد آن را به دست 
اورد. در سپتامبر سال 2009، دیوید ِریس از ایالت اوهایو به ششمین نفری تبدیل شد که 
توانست بیشترین امتیاز ممکن را در بازی کسب کند. او توانست در مدت زمان 3 ساعت 
و 41 دقیقه و 22 ثانیه به این مهم دست پیدا کند و با این زمان توانست رکورد مدت زمان 

رسیدن به باالترین امتیاز ممکن را به نام خود ثبت کند.

معرفیشخصیت

بازیکوچک

در ساخت بازی های موبایلی دقت کنیم

از  یکی  کلی  طور  به  رایانه ای  بازی های  ساختن 
جالب ترین و هیجان انگیزترین شاخه های رایانه است اما 
همان قدر که هیجان انگیز و زیبا به نظر می رسد سخت 
و طاقت فرساست به خصوص اگر تمام بار طراحی بازی 
بر دوش یک نفر باشد.وجود موتور های بازی سازی و انواع 
و  افراد  برای  را  کار  بتوانند  ممکن  جای  تا  که  ابزار هایی 
و  هنری  دید  شده  باعث  کنند  ساده  کوچک  گروه های 
روانشناختی به بازی های رایانه ای کم رنگ تر شود و این 
بدان معناست که معموال کسانی که می خواهند بازی را 
گیم پلی  و  سناریو  برای  را  ممکن  زمان  کمترین  بسازند 
آن در نظر می گیرند و با یک ایده اولیه تکراری شروع به 
ساخت بازی می کنند. به عنوان مثال نگاهی به بازی های 
شوتر بیندازید، می بینید که صد ها بازی شوتر وجود دارند 
صدا  سرو  وظیفه  ندای  مانند  آن ها  از  کمی  تعداد  اما 
در  تنها  هم  زیادی  تعداد  و  می شوند  معروف  و  می کنند 
ویترین ها می مانند و هرگز نامی از آن ها برده نمی شود. 
آن چه که در تولید یک بازی رایانه ای و یا موبایلی مهم 
است این است که قبل از شروع تولید به هدف آن فکر 
شود و برایش برنامه ریزی شود. این که نوع طرز فکر که 
چون مثال المان های آماده بازی های شوتر در یونیتی و 

بازی  ساخت  به  پس شروع  است  زیاد  آن   asset store

برای  شاید  است.  غلط  کامال  کنیم  موبایل  برای  شوتر 
که  زمانی  اما  باشد  خوب  آموزشی  اهداف  و  یادگیری 
به  خوبی  به  باید  است  مطرح  بازی  بازار  و  بازی  بحث 
 flappy آن فکر کرد. همان طور که می بینید بازی مثل
از  همگی  bb و...  و   aa مثل  بازی هایی  سری  یا   bird

خاصی  گرافیک  و  هستند  آسان  بسیار  پیاده سازی  نظر 
هم ندارند اما از بسیاری از بازی های پر خرج دیگر بیشتر 
فروش می کنند. اساسا ساخت بازی های سه بعدی که در 
آن کاراکتر در محیط حرکت می کند و گاهی هم نیاز مند 
موبایل ها  برای  است  سریع  عکس العمل های  انجام 
توصیه نمی شود چرا که کاربر از گیم پلی این نوع بازی ها 
خسته می شود مگر این که بر روی نحوه کنترل کاراکتر و 
دوربین فکر شده باشد و به نحوی پیاده سازی شده باشد 
که کاربر را آزار ندهد. نمی خواهیم بگوییم بازی های سه 
بعدی برای موبایل بد هستند بلکه باید با هدف و منظور 
مشخصی ساخته شوند نه تنها به صرف در دسترس بودن 
امکانات! سناریو و گیم پلی بازی بسیار مهم است. یادتان 
بسیار  می شود  طراحی  موبایل  برای  که  بازی  که  باشد 
بیشتر از بازی که برای رایانه طراحی می شود به گیم پلی 

خوب نیاز مند است. اساسا بازی های موبایل بازی هایی 
مثل  انتظار  شرایط  همه  در  را  کاربرانشان  که  هستند 
بر روی  نشستن  یا  و  طوالنی  صف  یک  در  داشتن  قرار 
صندلی های مترو و... سرگرم می کنند. بازی های موبایلی 
حتما نیازی به داستان عجیب و غریب و پیچیده ندارند 
کوتاه  زمان  مدت  یک  در  ندارند  رغبتی  هم  کاربر ها  و 
خودشان را درگیر بازی کنند که شخصیت آن تنها این 
طرف و آن طرف می رود تا معمایی را حل کند و... این 
طور بازی ها معموال در خانه و در خلوت انجام می شوند و 
به همین دلیل هم هرگز نمی توانند جای بازی های ساده 
آمدن  با  متاسفانه  بگیرند.  را  خوب  گیم پلی  با  جذاب  اما 
موبایل و فراگیر شدن آن بسیاری از بازی ساز های ما به 
دلیل نبود وضعیت حمایتی درست از بازی های رایانه ای 
رو به ساخت بازی های موبایلی آورده اند، بازی هایی که 
قطعا موبایل پلتفرم خوبی برای آن ها نیست و چه بسا اگر 
در شرایط مناسب و کمی کار بیشتر بر روی رایانه عرضه 
به  بازی  ساخت  می درخشیدند.  بیشتر  بسیار  می شدند 
خیره کننده  و  خوب  گرافیک  به  موبایل  برای  خصوص 
محدود نمی شود بلکه به میزان خالقیت شما و هیجانی 
که می خواهید به واسطه بازیتان ایجاد کنید بستگی دارد. 
قبل از این که شروع به ساخت بازی کنید که نحوه اجرای 
آن مشخص است کمی با خودتان فکر کنید و ببینید چه 
پلتفرمی برای شما مناسب است و آیا بازی شما بر روی 
رایانه بهتر جواب می دهد یا بر روی موبایل؟ اگر هم هنوز 
ایده خاصی ندارید در همین ابتدا پلتفرم خود را مشخص 
 PC چه و  موبایل  چه  پلتفرم،  همان  اقتضای  به  و  کنید 
شروع به ایده پردازی نمایید. بازی سازی فرآیند سخت 
و پیچیده ای است که برنامه نویسی و اجرای بازی تنها 
را  آن  عمده  بخش  و  می دهد  تشکیل  را  آن  از  بخشی 

خالقیت و ذهنیت شماست که می سازد. 

بازی های رایانه ای در طول زمان دچار تغییرات زیادی 
شده اند و پیشرفت فناوری بزرگترین دلیل آن بوده است 
شاید  و  باید  که  آن طور  پیشرفت ها  این  همیشه  آیا  اما 
دیده شده اند؟ آیا حس گیمر ها در زمان انجام بازی های 
سواالتی  این ها  یافته؟  بهبود  و  کرده  فرق  رایانه ای 
هستند که جواب دادن به آن ها آن قدر ها آسان نیست. 
بازی های زیادی هستند که گیمر ها با آن ها خاطره دارند 
و این بازی ها هرگز از ذهنشان نمی رود همان طور که 
کرده  بازی  را  سونیک  ماریو  سوپر  مانند  بازی هایی  اگر 
باشید محال است خاطره خوبشان از ذهنتان رفته باشد. 
به  که  است  بازی هایی  از  دسته  آن  از  هم  مافیا  بازی 
بخش خاصی از بازی های رایانه ای تعلق دارد بخشی که 
شاید بتوان آن را شروع موج جدید تحول در بازی های 
رایانه ای خواند. بازی بسیار خوش ساخت با داستانی بسیار 
جذاب و عالی و یک گیم پلی رضایت بخش. از لحاظ فنی 
هم این بازی یکی از بهترین های زمان خودش بود چه 
از لحاظ گرافیکی و صداگذاری و چه از لحاظ گیم پلی. 
بازی  این که  با  مافیا  دوم  بازی  می دانید  که  همان طور 
خوبی بود اما بیشتر شبیه یک آش شله قلم کار بود که نه 
انسجام بازی قبل را داشت و نه آن حسی که یک بازی 
دنیا باز دارد را به شما القا می کرد اما حاال مدتی است که 
قسمت سوم این بازی هم ساخته شده، بازی که با تمام 
نقاط قوتش باز هم نمی تواند حتی به اولین قسمت این 
نظر  از  هم چنان  بازی  این  البته  شود.  نزدیک  مجموعه 
بازی دوستانی  قطعا  و  است  قوی  بسیار  داستانی  روایت 
که عاشق غرق شدن در فضای داستانی هستند را راضی 
شهری  ودر  سال1986  در  بازی  داستان  می دارد.  نگه 
است  نیواولیانز  از  شده  گرفته  که الهام  نیوبوردر  نام  به 
قوی  و  سیاه پوست  جوان  کلی  لینکلن  می افتد.  اتفاق 
می خواهد  و  برگشته  ویتنام  جنگ  از  که  است  هیکلی 
خانواده ای  کند.  وپا  دست  کار  خود  برای  نیوبوردر  در 
که سرپرستی لینکلن را عهده دار هستند اعضای باندی 
کار  اساس  و  می باشند  سیاه  باند  به  موسوم  زمینی  زیر 
آن ها را فعالیت های غیرقانونی تشکیل می دهد، چیزی 

که برای لینکلن کامال عادی است اما داستان از آن جا 
قتل  دسیسه  یک  در  لینکلن  خانواده  که  می شود  شروع 
از  را  آن ها  انتقام  می گیرد  تصمیم  وی  و  عام می شوند 
می بینید  که  همان طور  بگیرد.  مارکانو  نام  به  باندی 
موضوع کلی بازی کمی تکراری و در مورد انتقام جویی 
است اما نحوه روایت و شخصیت پردازی های داستان به 
قدری خوب است که تکراری بودن موضوع کلی روندی 
تکراری نداشته و بازی پیچیدگی های خاص خود را دارد 
نمی گیرد.  خود  به  خسته کننده ای  شکل  اصال  بازی  و 
در  و  دارد  زیادی  خیز های  و  افت  بازی  داستان  واقع  در 
بی حوصلگی  احساس  است  ممکن  شما  بازی  اواسط 
مراحل  و  می گیرد  اوج  چنان  دوباره  داستان  اما  کنید 
بازی آن قدر جذاب می شوند که نمی توانید از آن دست 
خوب  باید  که  طور  آن  بازی  گیم پلی  متاسفانه  بکشید. 
مافیای  در  که  مبارزاتی  خوب  حس  آن  شما  و  نیست 
مصنوعی  هوش  از  مشکل  این  و  ندارید  را  داشتید  یک 
کمی  اگر  که  جایی  می شود  ناشی  دشمنان  ضعیف 
شاهکاری  با  دوباره  شاید  می شد  کار  آن  بر روی  بیشتر 
مانند مافیای یک روبه رو می شدیم البته گرافیک بازی 
هم در سطح بازی های رده باالی امروزی نیست اما در 

کل قابل قبول است. اگر به دنبال یک بازی با داستان 
خوب هستید مافیا 3 قطعا شما را راضی می کند اما اگر 
به فکر مبارزاتی هیجانی هستید متاسفانه توی ذوقتان 
بازی  در  زیادی  تکراری  مراحل  متاسفانه  خورد.  خوهاد 
گنجانده شده و بازی از مشکالت فنی زیادی هم رنج 
می برد و گاهی مجبور می شوید از بازی خارج شوید و 
دوباره به آن وارد شوید اما همان طور که گفتیم این بازی 
در شخصیت پردازی بسیار عالی عمل می کند. مافیا 3 
می توانست بهترین بازی رایانه ای امسال باشد اگر کمی 
بیشتر بر روی گرافیک و گیم پلی آن وقت می گذاشتند 
چرا که داستان و نحوه روایت و صداگذاری ها به بهترین 
بازی های  از  اگر  نهایت  در  شده اند.  انجام  ممکن  نحو 
 3 مافیا  می کنیم  توصیه  شما  به  می برید  لذت  مافیایی 
سایت  کنید.  بازی  قشنگش  داستان  خاطر  به  الاقل  را 
نظر  به  که  داده  را   6 امتیاز  بازی  این  به  اسپات  گیم 
این دلیل  به  به نظر نمی رسد و در واقع  اصال منصفانه 
است که با توجه به بازخورد های بازی مافیا 2 انتظار ها 
برای مافیا 3 بسیار باال بود به طوری که به نوعی نقاط 
بدل  سوم  بازی  برای  ضعف  نقاط  به  دوم  بازی  قوت 
می باشد. پسرفت  نوع  یک  حدی  تا  این  و  بود  شده 
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