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معرفیشخصیت

سفیروث

در  سفیرٍوث  رایانه ای  بازی های  تاریخ  منفی  شخصیت های  محبوب ترین  از  یکی  قطعاً 
سری فاینال فانتزی است، شخصیتی که در ابتدا منفی نیست اما بر اثر اتفاقاتی که می افتد 
و درکی که از نحوه به وجود آمدنش می کند رفته رفته منفی می شود و درصدد کنترل سیاره 
بر می آید.از کودکی به سفیروث تلقین شده که انسانی با قدرت های ماورایی است و از همه 
موجودات روی زمین برتر است و به همین دلیل نباید کسی را هم شان دوست شدن با 
خود ببیند اما سفیروث هم مانند همه انسان ها احساس دارد و با دیدن شخصیت های دیگر 
مثل زک و کلود و جنسیس به آن ها عاقه مند می شود. تتسویا نومورا، طراح شخصیت 
پرداز سفیروث آن را نمادی از زشتی ها و بدی های انسان ها می داند و پلید شدنش را هم 
قدرت  دادن  نشان  و  سفیروث  پردازی  می کند.شخصیت  توصیف  انسان ها  بدی های  اثر 
بی نهایت او به قدری قوی است که در دنیای بازی شکست دادنش تقریباً غیر ممکن به 
نظر می رسد. این شخصیت به گونه ای طراحی شده که همیشه در فاصله میانی تاریکی 
و روشنایی و جایی بین خیر و شر حرکت می کند. هوجو قصد دارد که از او یک آدم کش 
مطلق بسازد اما زمانی که سفیروث زک را می شناسد به سمت روشنایی گام بر می دارد تا 
این که رازی تلخ در مورد گذشته و نحوه به وجود آمدنش او را از همه انسان ها متنفر می کند.
نومورا برای نشان دادن شخصیت دوگانه سفیروث او را با چهره ای خشن و انتقامجو ولی 
با چشمانی آبی و معصوم طراحی کرده است شخصیت پردازی سفیروث و این که از او به 
عنوان یک جنگجوی افسانه ای یاد می شود به گونه ای است که تا زمان کشته شدن رئیس 
شینرا چهره منفی و شیطانی او ظاهر نمی شود اما در خال بازی بار ها به شما یاد آوری 
می شود که سفیروث همیشه به سمت تاریکی قدم برنداشته است و این که وی ذاتاً شرور 
نیست. شخصیت پردازی سفیروث به عنوان یک افسانه قدرتمند آن قدر قوی است ک شما 
پس از شکست او توسط کلود احساس قدرتی عجیب می کنید و دوست دارید بار ها و بار ها با 

خود بگویید که سفیروث بزرگ را شکست داده اید و باز هم این اتفاق را باور نکنید!

بازیکوچک

لوله کش را بکش

حتـی اگـر خیلـی هم اهـل بازی هـای رایانـه ای نباشـید بـاز هـم احتمالش بسـیار کم 
اسـت که بـازی سـوپرماریو یا همـان قارچ خور معـروف را بـازی نکرده باشـید.احتماال 
هـم فضـای بـازی و آن لوله هـای سـبزرنگی کـه ماریـو بـر روی آن هـا می پریـد و یـا 
دون آن هـا می رفـت را بـه خاطـر داریـد. ماریو لباسـی شـبیه یـک لوله کش داشـت و 
دشـمن های او معمـواًل موجوداتـی بودنـد کـه بـر روی زمیـن ایـن ور و آن ور می رفتند 
و گاهـی اوقـات ماریـو بـا پریدن بـر روی آن ها می توانسـت آن هـا را از بین ببـرد. حاال 
بـازی لوله کـش را بکـش در واقـع برعکـس سـوپرماریو طراحـی شـده و شـما بایـد به 
عنـوان دشـمنان ماریـو نگذاریـد وی بـه پرچـم مرحله برسـد. نکتـه جالب ایـن که در 
مراحـل مختلـف شـما در نقش هـای مختلـف ظاهـر می شـوید، از موجوداتـی که روی 
زمیـن حرکـت می کننـد تـا بلوک هـای سـنگی کـه می تواننـد بر سـر ماریـو خـراب 
شـوند و نگذارنـد او بـه پرچم برسـد. بـازی تنـوع زیـادی دارد و در برخی مراحـل ماریو 
گلوله هـای آتشـین هـم پـرت می کنـد و شـما بایـد در مقابـل آن هـا جاخالـی بدهیـد. 
بـازی در بسـیاری از مراحـل شـکلی کامًا سـرعتی دارد و به عکس العمل سـریع شـما 
وابسـته اسـت و در برخـی مراحـل هـم نیاز به فکـر و تأمـل دارد. بـا این که ایـن بازی 
تمـی کامـًا تکـراری دارد اما بـا اضافه کـردن المان های جدیـد و تغییر نقـش بازیکن 
مراحلـی سـرگرم کننده را پیـش روی شـما می گـذارد به خصـوص کـه بـازی ماریـو 
همیشـه بـرای گیمر هـای قدیمی به نوعـی نوسـتالژیک بوده و آن هـا را به یـاد دوران 
بـازی بـا میکـرو و کنسـول های نینتنـدو می انـدازد ایـن بـازی را می توانیـد در لینـک 

زیـر انجـام دهدید.
https://goo.gl/VcBNIS

داستان او
شکلی متفاوت از بازی

بازی های رایانه ای از همان ابتدا به شکل های مختلفی 
وجود داشتند. نوع خاصی از این بازی ها، بازی های مبتنی 
بر نوشته بودند. در این بازی ها ابتدا داستان و فضای آن به 
صورت نوشته بیان می شود و شما به عنوان بازی کننده 
داستان  و  کنید  تصمیم گیری  به  اقدام  باید  مرحله ای  در 
بازی با توجه به تصمیم گیری های شما شکل می گیرد. 
در واقع بازی های این چنینی هیچ آلمان گرافیکی خاصی 
نداشته و همه چیز بر پایه متن است. شاید چنین بازی در 
نگاه اول بسیار خسته کننده به نظر آید اما اگر داستان بازی 
از  یکی  اساساً  کرد.  خواهد  درگیر  را  شما  قطعاً  باشد  زیبا 
مهم ترین مسائل بازی که آن را متفاوت می کند داستان 
متفاوتی  گیم پلی  بر داستان  عاوه  اگر  حال  است.  بازی 
رفت.  نخواهد  ذهن ها  از  بازی  قطعاً  باشیم  داشته  هم 
خیلی  و  شد  ارائه   ۲۰۱5 سال  در  که  بازی هایی  از  یکی 
در ایران مورد توجه قرار نگرفت بازی بود به نامه داستان 
او. این بازی عاوه بر داستان جالب گیم پلی متفاوتی هم 
ارائه می دهد. در شروع این بازی تنها چیزی که متوجه 
می شوید این است که شما وارد دیتابیس یک رایانه قدیمی 
پلیس شده اید و این دیتابیس پر از مصاحبه هایی است که 
بر روی  بازی  کل  در واقع  شده اند.  ضبط   ۱۹۹۴ سال  در 

با  باید  شما  و  می افتد  اتفاق  قدیمی  رایانه  یک  دسکتاپ 
تایپ یک کلمه کلیدی به ویدئو هایی که ترتیب خاصی 
ندارند دسترسی پیدا کنید.در این ویدئو ها زنی به نام هانا 
اسمیت را می بینید که در مورد مرگ شوهرش صحبت 
می کند و ظاهراً خودش هم مظنون است. اولین کلمه ای 
 murder کلمه  می کند  پیشنهاد  شما  به  بازی  خود  که 
(قتل) است. در واقع اینترفیس بازی شما یک رایانه با ظاهر 
ویندوز ۹5 است و شما می توانید فایل ها را به این ور و آن ور 
بکشید و آن ها را باز کنید. درواقع کل فیزیک بازی یک 
پایگاه داده است که صد ها ویدئو از مصاحبه های نا مرتب از 
یک زن را شامل می شود و با شنیدن داستان هایی که وی 
تعریف می کند شما باید کم کم به آنچه در واقع اتفاق افتاده 
است پی ببرید. بازی در ابتدا بسیار گسترده و پر از نکات و 
سرنخ های پراکنده است. بعد از این که چندین مصاجبه را 
می بینید متوجه می شوید که فرد مصاحبه شونده آنقدر ها 
صحیح  نیز  می گوید  آنچه  همه  و  نیست  صادق  باید  که 
در  جست وجو  با  می بایست  که  شمایید  این  و  نمی باشد 
این پایگاه داده به داستان پی ببرید. تمام فیلم های این 
بازی به صورت واقعی فیلمبرداری شده اند.و ویوا سیفریت 
در نقش این زن بازی می کند.این بازی توسط سم بارلو 

تولید، طراحی و توزیع شده و توسط موتور بازی یونیتی 
برای ویندوز، مکینتاش، ios و اندروید تولید شده است.بعد 
از دیدن هر ویدئو شما می توانید برای آن یک تگ وارد 
کنید که با استفاده از آن تگ می توانید آن را جست وجو 
نمایید.بر روی دسکتاپ هم فایلی وجود دارد که با استفاده 
از آن می توانید بفهمید چه ویدئو هایی دیده شده و تعداد 
دیدن آن را ببینید.یکی از نکات جالب این بازی این است 
که در ابتدا همه چیز کامًا مبهم است و شما کامًا سردر 
پرونده  این  که  می کنید  احساس  هم چنین  هستید.  گم 
پرونده ای قدیمی و بسته شده است ولی دلیل دیدن آن 
نمی فهمید.در  را  هستید  کسی  چه  شما  اساساً  که  این  و 
واقع شما با یک کاربر مهمان وارد رایانه شده اید.بارلو برای 
تولید این بازی داستان را در یک فایل ذخیره می کرد و 
این فایل به قدری بزرگ شده بود که رایانه در باز کردن 
آن با مشکل مواجه می شد.وی نیمی از زمان تولید را به 
برای  و  پرداخت  آن ها  داستان های  و  شخصیت ها  تولید 
هر کدام از آن ها پیشینه کاملی نوشت.هم چنین به دقت 
در  بازی  کرد.سیفریت  تنظیم  را  مصاحبه ها  زمان های 
دید  خسته کننده  حدی  تا  و  سخت  بسیار  را  فیلم ها  این 
بر روی  بازی  تمام  که  شد  متوجه  که  زمانی  به خصوص 
بازی او می گردد.بارلو به صورت مستقل بر روی این بازی 
کار می کرد و برای ساختن آن زحمات زیادی کشید.برای 
به  ابتدا  در  بارلو  برسند  نظر  به  قدیمی  ویدئو ها  که  این 
فیلتر های دیجیتال فکر کرد اما به نظرش آن طور که باید 
و شاید شکل قدیمی به خود نگرفته بود.به همین خاطر 
نوار های VHS ضبط کرد تا فیلم ها  را بر روی  او فیلم ها 
ظاهر قدیمی و طبیعی داشته باشند. سپس او فیلم ها را به 
صورت دیجیتالی در آوردو وارد بازی کرد.بارلو ریسک های 
و  دهد  ارائه  را  متفاوتی  بازی  بتواند  تا  پذیرفت  را  زیادی 
باید اذعان داشت که این کار را به نحو احسن انجام داد. 

همیشه یکی از جالب ترین و هیجان انگیز ترین بخش های 
بازی های رایانه ای فرار کردن از مخمصه هایی است که 
در آن گرفتار می شوید. قرار گرفتن تحت فشار و در شرایط 
سخت و در حالی که باید از علم خود برای حل یک معما 
استفاده کنید تا از مخمصه بیرون آیید بیشترین استرس 
و هیجان را دارد و تنها بعد از پایان معماست که احساس 

خوبی به شما دست می دهد.
خوبی  به  را  حس ها  این  تمام  بمیری!  دارم  انتظار  بازی 
منتقل می کند.در این بازی که با استفاده از عینک های 
واقعیت مجازی مثل اوکولوس هم می توان آن را انجام 
داد شما در نقش یک جاسوس بین المللی که نقشه های 
هستید.  می کند،  خنثی  را  زوراکسیس  شرکت  شیطانی 
می  گیرید  قرار  فراری  سناریو های  در  شما  بازی  این  در 
که در آن ها هوش و عکس العمل شما در شرایط سخت 
سنجیده می شود. در اینجاست که بازی انتظار دارم بمیری 
با استفاده از واقعیت مجازی همه چیز را بسیار واقعی تر 
می کند. وقتی عینک واقعیت مجازی را بر چشم دارید و با 
به این طرف و آن طرف نگاه کردن باید به دنبال آنچه نیاز 
دارید بگردید حس اضطراب بازی بیشتر از هر وقت دیگر 
به شما منتقل می شود. هر چند که می توانید با استفاده 
از ماوس و کیبورد هم این بازی را انجام دهید اما حس 
منتقل شده زمانی که از عینک واقعیت مجازی استفاده 
می کنید چیز دیگری است.معما های بازی به صورت کلی 
آسان هستند اما زمانی که از عینک های واقعیت مجازی 
استفاده می کنید و معما ها را حس می کنید داستان کمی 
کنید  فرار  آن ها  از  باید  که  موقعیت هایی  می کند.  فرق 
متنوع و جالب هستند، از خنثی کردن بمب گرفته تا فرار 
وزود  از  سال  یک  از  بیش  این که  وجود  با  زیردریایی.  از 
بازی های واقعیت مجازی گذشته است توصیف حاالت و 
احساساتی که این بازی ها ایجاد می کنند سخت است.در 
هر یک از سناریو های فرار این بازی شما در حالت نشسته 
و یا ثابت قرار دارید. مثًا در صندلی راننده یا پشت میز 
دفتر و یا روی یک پلتفرم یک آسمان خراش قرار دارید. 
است  داده  تلکنسیس  قدرت  شما  به  بازی  این  سازنده 

که این بدان معناست که می توانید اشیا را به سمت خود 
بکشانید. هر چند که در ابتدا کمی عجیب به نظر می رسد 
روان  گیم پلی  یک  آمدن  وجود  به  باعث  امکان  این  اما 
می شود چرا که شما می توانید با عینک واقعیت مجازی 
عادت  ابتدا  در  البته  ببرید.  لذت  بازی  از  و  بنشینید  خود 
کردن به کنترل بازی کمی سخت است و برای استفاده از 
آنالوگ دسته خود باید کمی با آن کلنجار بروید اما پس از 
یک  مثًا  طوری که  به  کرد  خواهید  عادت  آن  به  مدتی 
کارت را از بین شبکه های پیچیده لیزری عبور می دهید. 
در طول بازی صدای یک دستیار با لهجه انگلیسی شما 
را همراهی می کند و معمواًل از جماتی کوتاه و طنز گونه 
بهره می برد. به طور کلی بازی شما را در فضایی خاص 
وقتی  می اندازد.  باند  جیمز  فیلم های  یاد  و  می دهد  قرار 
اکسیژن  یا  و  است  رسیدن  پایان  به  حال  در  شما  زمان 
شما در حال تمام شدن است حس اضطراب به بهترین 
نحو ممکن منتقل می گردد. در این بازی ممکن است به 
۳۰ روش مختلف بمیرید اما این روش ها به شش دسته 
شلیک  آتش سوزی،  انفجار،  می شوند:  تقسیم  مختلف 
اسلحه، غرق شدن و خفگی. پس از مرگ هم یک صفحه 
گزارش بر روی صفحه ظاهر می شود که در آن علت مرگ 

شما ذکر شده است.گرافیک بازی بسیار معمولی است و 
نباید انتظار بازی های بسیار با کیفیت را داشت. این بازی 
با استفاده از موتور یونیتی ساخته شده و برای ویندوز و 
پلی استیشن ارائه شده است. این بازی به گونه ای طراحی 
شده است که مردن در آن بسیاری مواقع بازیکن را آزار 
نمی دهد بلکه گاهی حتی باعث خندیدن شما می شود! 
همانطور که گفتیم معما های بازی آن قدر ها سخت نیست 
که اعصاب خردکن شود و آن قدر ها هم آسان نیست که 
باعث خستگی شما گردد.در عین حال گاهی اوقات کنترل 
بازی کمی سخت می شود و کنترل ها آن طور که باید و 
امتیاز  بازی  این  به   gamespot.نمی کنند عمل  شاید 
متفاوتی  امتیاز های  بازیکنان  که  حالی  در  است  داده   ۸
بسیار  امتیاز های  آن ها  از  بسیاری  طوری که  به  داده اند 
پایین و بسیاری دیگر امتیاز های باالیی به آن داده اند و 
احتمااًل یکی از دالیل این موضوع این است که همه به 
امکانات VR دسترسی ندارند و احتمااًل بسیاری این بازی 
را با ماوس و کیبورد انجام می دهند که در این صورت این 
بازی واقعاً حرف چندانی برای گفتن ندارد! به هر حال اگر 
اوکولوس و یا پلی استیشن وی آر دارید به شما این بازی و 

دنیای جالب آن را پیشنهاد می کنیم.

بازیشناسی

خبربازی
انتظار دارم بمیری

لذت واقعیت مجازی

 رضا رهنما مقدم


