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 سالی که گذشت سال تناقض ها بود. سالی که از نظر اقتصادی به
 بسیاری از ماها سخت گذشت. ولی در عین حال سالی بود مملو از امید
 به آینده. می توانم راه  مقاله را کج کنم و برسم به یک نوشته ی تماما
 سیاسی و بی فایده! ولی چون اصا از سیاست و این جور چیزها سر در
 نمی آورم و بلد هم نیستم این شکلی فکر بکنم و بنویسم همان خط
را در پیش می گیرم. پس توضیح می دهم  مستقیم خودم، خودمان 
 که می شود این تناقض را با امید به آینده کاما نقض کرد! می شود
 سیاه نمایی نکرد و نیمه ی خالی لیوان را ندید و از همان نیمه ی پر
و زیادند  چقدر  نیست سختی ها  مهم  برد.  سود  سیراب شدن   برای 
 سنگ های زیرپا، چوب های ای چرخ و جنس میزهای ریاست چقدر
 محکم و خوب! مهم این است که این وسط یک عشقی وجود دارد،
 یک امید و یک روزنه که از آن طرف اش نوری به سمت مان تابیدن
 گرفته که برای رسیدن به آن می شود هر نوع سختی و مشکلی را
 تحمل کرد. این عشق، همان امید به آینده است و امید به آینده هم
 همان عشق به ساختن بازی و تبلور ایده ها و سرانجام اعتا و اوج

سام و درود
خود  کنسول های  از  بودن  دور  ناراحتی  و  تکانی ها  خانه  خسته ی 
نباشید! امیدوارم که حسابی به خانواده کمک کرده و صبح تا شب 

پای بازی ننشسته باشید!
پوزش فراوان بابت تاخیرهای عجیب و غریب! متاسفانه به مشکات 
از آن ها  توانستیم  با همت و تاش دوستان  بسیاری برخوردیم که 
بگوییم  و  برسیم  شما  خدمت  به  دوباره  و  ببریم  در  به  سالم  جان 
بازی های ایرانی را فراموش نکنید. بازی هایی که با تیم های کوچک 
مواجه  رایت  کپی  ناجوان مردانه ی  مشکات  با  و  می شوند  ساخته 
می گردند. بازی های مستقلی که در App Store امتیازهای 4.5 از 
5 می گیرند و نام ایران و بازی ساز ایرانی را به رخ همگان می کشانند.

 با یک فصل تاخیر باز هم آمدیم. تا یادم نرفته سال نو شما فرخنده
داشته پیش  در  ایران  گیم  حوزه ی  برای  خوبی  سال  امیدوارم   باد. 
اندازی و ادامه ی کار از راه   باشیم. اعتماد ما به بنیاد برای حمایت 
 مجله باعث شد تا شماره ی سوم با تاخیر منتشر شود زیرا حمایتی که
 دکتر مینایی قولش را داده بود هیچ وقت کامل محقق نشد )!( شاید
دوباره پارسی  بازی های  تیم  بچه های  با همدلی  اما  نگذاشتند.   هم 
 خدمت شما برگشتیم. جا دارد از گرافیست سابق، مهدی کرباسیان
در دیگر  قبلی تشکر کنم که  در دو شماره ی  بابت زحماتش   عزیز 
 میان ما نیست. هر چقدر سال 92 تولیدات فاخر و ... کم تر بود اما
 تعداد رویدادهای گیم و هم چنین برنامه های صدا و سیما در دو ماه
 آخر سال بیش تر شده بود و امید می رود در سال 93 این رویدادها
 و توجه ها بیش تر شود هر چند که بودجه ی ناچیزی اختصاص پیدا
کلید دکتر روحانی با شاه  امید  و  تدبیر  منتظر  ما هنوز  است.   کرده 

سخن دبیر تحریریه

سخن سردبیر

سخن مدیر
نمی دانیم واقعا  بنیاد  مدیرعامل  تغییر  با  هستیم.  ایران  گیم   برای 
 اتفاق خوبی رخ خواهد داد یا خیر. پر افتخارترین سال را برای گیم
 ایران پشت سر گذاشتیم و امید است سال جدید با پشتوانه ی تجارب
 سال های قبل به بهترین ها دست پیدا کنیم. در شرایط کنونی یا باید
 بسازیم یا بسازیم. بسازیم نخست همان تطبیق با شرایط فعلی است
 اما بسازیم دوم سازندگی این حوزه  در ایران خواهد بود که به امید
 خدا با تاش و خون دل خوردن شکل می گیرد. منتظر دست حمایت
 دولت، بی فایده است و باید به شکلی مستقل دست به کار شد و هر
 کسی گوشه ای از این هنر-صنعت را بگیرد تا همه با هم آن را به
لذت کارهایم  تمام  در  بودن  مستقل  از  به شخصه  برسانیم.   کمال 
 می برم و امیدوارم شما هم این حس عالی را تجربه کنید. در آخر باز
 هم از تاخیر پیش آمده عذرخواهی می کنم و امیدوارم در ادامه بتوانیم

با ارائه ای هر چه بهتر در خدمت شما باشیم. حمزه آزاد

بازی هایی که هنوز هم با وجود هیچ گونه حمایتی در حال ساخت 
هستند و سازندگان آن ها از تاش دست نمی کشند. بازی هایی که 
با وجود نبود بازار مناسب هنوز هم برای رقابت کوشش می کنند و 

از مواجه شدن با این همه مشکات و سختی دل سرد نمی شوند.
در این شماره مطالب خوب و جنجالی ای در نظر گرفته شده تا در 
به شما وارد کنند، دقیقا مانند همان  این روزهای مبارک هیجانی 

هیجانی که بازی سازان و استودیوهای خارجی به ما وارد کردند.
امیدوارم دیگر به مشکل بر نخوریم و سر وقت و به موقع در خدمت 

شما عزیزان باشیم.
آرزومندم.       عزیزان  شما  همه  ی  برای  را  خوشی  و  خوب  سال 

آیدین نوری

بسیاری که  چیزی  آن  دوستان،  ای  نوپا.  هنر  این صنعت/   گرفتن 
و نمی دانند  تهیه کننده ها  و  ناشران  و  نشین  میز  پشت  مدیران   از 
امید با  که  است  همین عشق  گرفت،  نخواهند  یاد  هم  وقت   هیچ 
کرده ایجاد  محشری  و  داشتنی  دوست  ترکیب  روشن  آینده ای   به 
 است. شاید بگویید همه ی این ها شعار است و گول زدن خودمان.
 شاید هم این جور باشد ولی به هر روی نمی شود نشست و زانوی
 غم بغل گرفت و از رویارویی با سختی ها و مشکات ترسید. باید آن
 روزنه ی نور را پیدا کنی و حتی اگر نمی خواهی به سمت اش بروی
 به آن چشم بدوزی تا به سیاهی و تاریکی عادت نکنی. و در آخر
هم شاید  یا  برادر کوچک تر  یک  عنوان  به  توصیه ی کوچک   یک 
 بزرگ تر )!( به بازی سازان داخلی. لطفا گام به گام جلو بروید. برای
 اثبات این که عاشق هستی ازم نیست که حتما تاج محل بسازی.
 گاهی وقت ها با مستقل ها و آرکید های اصولی و خوب و کوچک هم
باد و سال نوی تان راه تان روشن  ثابت کرد.  را  این عشق   می شود 

پیروز. رضا قرالو

اعضای مجله

شبگرد

مقاات

نقد بازی خارجی

بازی سازی

کاراگاه علوی
کاه قرمزی

طوطی کشاورز

دزد دو رگه

فروت کرفت

بمبتر

جزیره بیگانگان

باطری پاور

بازگشت

مصاحبه

کمیک

زیگول

فریاد آزادی

خیابان های خونین

شیرجه شجاع

زنبور بازیگوش

مزرعه شادی

گارد هیولمدافع ترمیناتور کار

ماجرای آوا

روباه و کاغ

آدرنالین

سیم کشی

بانتو

گیگابا

دینگو
نگاهی گذرا به گیم ایران 22

40

30

28
60

26

70

52

48

32

38

73

34

36

96
82

102
72

71

78

76

86

74

80

87

84
81

62

64

66

88

58

22

اخبار
4

جایگاه قهرمانان بازی های ویدیویی در ایران 25

نظرات بازی سازان خارجی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: حمزه آزاد   سردبیر: آیدین نوری   دبیر تحریریه: رضا قرالو
طراح گرافیک: سمیرا مختاری
 تحریریه: فرهنگ هدایتی، مجید رحمانی، برهان قاسم زاده، حسین آدینه، کسری کریمی
بهزاد نجاری،  قاسم  شیروانی،  امین  زعفرانی،  سعید  ضیایی،  شایان  گلخانی،  امیر   طار، 
 شعبانی، آریا نیکخواه، میاد رضایی منش، علیرضا پیر، امیر صلحی، محمد حسن بیگدلی
و امید حسینجان زاده
مسئول تبلیغات و پخش: آیدین نوری، امید حسینجان زاده
با تشکر فراوان از علی فخار



دکتر مینایی رفت... !
پایانی سال 92، بنیاد ملی بازی های  در روزهای 
بعد  اساسی شد. سرانجام  تغییرات  دچار  رایانه ای 
مدیر  و  مدیره  هیات  سال،  هفت  به  نزدیک  از 
کرد.  تغییر  رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد  عامل 
جعفری  آقایان  شامل  جدید  مدیره ی  هیات 
فیض  و  زاده  استاد  مینایی،  افراسیابی،  سواری، 
آبادی است. آقای فیض آبادی نیز به عنوان مدیر 

 DirectX 11.1 کتاب برنامه نویسی بازی با
از 26 آگوست توسط انتشارات PackT به 

چاپ رسید. این کتاب توسط پویا ایماندار، 
برنامه نویس شرکت بازی پرداز )که در حال 

تولید بازی استاد سرآشپز هستند( نوشته شده و 
توسط  Doron Feinstein، برنامه نویس 

  RockStar، Stephan Hodes شرکت
برنامه نویس شرکت AMD در آلمان و 
Vinjn Zhang برنامه نویس شرکت 

NVidia در چین بازبینی فنی شده است.
این کتاب، مفاهیم اولیه ی برنامه نویسی با 

C++/CX و DirectX 11.1 را تحت پلتفرم 
)Metro Style Apps(  8 Windows
مورد بررسی قرار می دهد و قدم به قدم شما را 

در ساخت یک فریمورک گرافیکی برای ساخت 
بازی همراهی می کند.

آنچه در این کتاب خواهید آموخت:
1- آشنایی با Metro Style و بستر 

 Windows Store
2- آشنایی با مفاهیم جدید  Direct2D )نیاز 

بازی های Casual دو بعدی(
HLSL 3- کار با ویژگی های جدید

 2012 Visual Studio 4- آشنایی با
Model Editor

5- مدیریت Taskها و پیاده سازی 
Asynchronous resource loading

6- پیاده سازی انواع دوربین در بازی

کتاب برنامه نویسی بازی با DirectX 11.1 به چاپ رسید
Mouse/Keyboard/ 7- استفاده از

Touch در ویندوز 8
DirectX graphics diagnostics -8

9- ساخت Editor برای موتور بازی
10- استفاده از tessellation برای 

پیاده سازی Displacement Mapping و 
LOD  بهینه کردن

 C++ و Compute Shaders 11- مقایسه
AMP به منظور استفاده ی بهینه از GPU و 

CPU

یک بازی پلتفرمر ناب
بازی بستور در مورد جوان ترین شخصیت شاهنامه 
است که با موتور قدرتمند UDK کار شده است. 
روبه رو  مرحله ای  سه  فصل  چهار  با  بازی  در 
متنوعی  و  مختلف  مراحل  از  که  بود  خواهیم 
تشکیل شده. از جمله مرحله ی غار آن که با سایه 
و نورپردازی و معماری ایرانی و هخامنشی درهم 

آمیخته و جلوه ی زیبایی به محیط داده است.
چون:  مختلفی  مکانیک های  از  بازی  گیم پلی 
پرش، لیز خوردن، باا و پایین رفتن از سکوها و 
... تشکیل شده و با الگوبرداری های خوب و دقیق 

 Donkey Kong و   Mario بازی های  از 
تحویل  بازیکن  به  را  ناب  پلتفرمر  بازی  یک 
می دهد. محیط بازی شامل انواع و اقسام سکوها 
سکوهای  می روند،  پایین  و  باا  که  )سکوهایی 
راه  و  قارچ ها   ،)... و  ریزشی  سکوهای  چرخشی، 
گیاه  کاغ ها،  به  بازی  دشمنان  است.  مخفی 
امتیازات  می شوند.  تقسیم   ... و  مار  گوشتخوار، 
می شود  کسب  سیب ها  آوردن  به دست  با  بازی 
اتفاقات غیرمنتظره در بازی هیجان خاصی به  و 

بازیکن تزریق می کند.

بازی،  از  مشخص  مرحله ی  چند  اتمام  طی 
آن ها  از  استفاده  به دست می آید که  قدرت هایی 
در بخش هایی از گیم پلی ضروری است. با گرفتن 
تمام سیب های محیط هم یک جایزه ی جالب و 

زیبا در انتظار بازیکن است. 
برای ادامه ی ساخت این عنوان جذاب، استودیوی 
دهکده ی سرگرمی های پارسه نیاز به حمایت دارد 
فراهم  برای شان  نیاز  مورد  بودجه ی  امیدواریم  و 
احتماا  و   PC روی  بر  بازی  این  تا شاهد  شود 

iOS باشیم.

عامل جدید انتخاب شد. از شنیده ها حاکی است، 
آقای دکتر ذبیح اه فیض آبادی ثانی، ایشان فوق 
لیسانس الکترونیک از دانشگاه شریف هستند. از 
به  توان  می  آبادی  فیض  آقای  مدیریتی  سوابق 
آموزش  وزیر  مقام  قائم  رایتل،  سابق  مدیرعاملی 
تله  تامین  مدیرعامل   ،  ICT امور  در  پرورش  و 
و  ایران  ارقام  شرکت  مدیره  هیأت  عضو  و  کام 

... اشاره کرد اما تا به حال در زمینه ی بازی های 
ویدیویی هیچ گونه فعالیتی نداشتند. بنابراین انتظار 
می رود که از سال آینده شاهد تغییراتی اساسی در 
امیدواریم  و  باشیم  رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد 
از  بیش  ایرانی  خوب  بازی های  از  حمایت  که 
پیش شود و بازی های ایرانی وارد عرصه ی رقابت 

جهانی شوند.

اخباراخبار
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پیرزن مهربان و مخترع!
»قهرمان  بازی  با  که  آنو  بازی سازی  استودیوی 
ما« در بین مخاطبان شناخته شده است، در حال 
ساخت بازی جدید خود به نام »خاله قزی« است.

تولید  بعدی  دو  پلتفرمر  سبک  در  بازی  این 
کاما  سیاقی  و  سبک  هنری،  لحاظ  از  می شود.  
شاد و رنگارنگ و فضایی معمایی دارد. خاله قزی، 
زندگی  آباد  شادی  اطراف  در  که  است  پیرزنی 
می کند. بسیار باهوش و سرحال است و در عین 

حال هر روز منتظر بچه های دهکده است تا برای 
بازی کردن و درس خواندن به خانه ی او بیایند. 
سرانجام روزی فرا می رسد که هیچ یک از بچه ها 
به خانه ی او مراجعه نمی کنند. پس از پرس و جو، 
خاله قزی متوجه می شود که تمام بچه های دهکده 
دزدیده شده اند. خاله قزی هم به سراغ زیرزمین 
مخفی خود رفته و آخرین اختراع خود را که یک 
تا  می اندازد  راه  است،  تنبل  کدو  به  شبیه  روبات 

 18 دارای  کند.بازی  پیگیری  را  بچه ها  دزدی 
مرحله است و حدود سه ساعت گیم پلی دارد. تمام 
بک گراندهای آن با دست طراحی و رنگ آمیزی 
شده اند. جزییات در طراحی مراحل بسیار بااست. 
از عنصر طنز در طراحی شخصیت ها استفاده شده 
و گیم پلی جذاب و فانتزی آن، روح تازه ای به آن 
 iOS ،دمیده است. این بازی بر روی ویندوز، مک

و اندروید عرضه خواهد شد.

یاد و خاطره ی مار و پله، گرامی!
یکی از معروف ترین بازی هایی که بدون تردید خیلی از ما آن را تجربه کردیم »مار و پله« نام دارد که این بار توسط شرکت توسعه مجازی کادوس و 

استودیوی غول آخر در شکلی جدید برای تلفن های همراه هوشمند و تبلت های اندرویدی تهیه شده است. 
این بازی جذاب ما را به دوران کودکی خواهد برد و لذتی دوچندان را به بازیکن القا خواهد کرد. هم اکنون می توانید مار و پله ی آکواریومی را از بازارهای 

مختلف تهیه کنید.

دردسرهای تماشای زیاِد تلویزیون
 Team Snore استودیوی  دیگر  جذاب  بازی 
راجع به یک کاراکتر تنبل است! که تمام وقت اش 
در  این که  تا  می کند  تلویزیون  تماشای  را صرف 
سعی  و  می شود  گم  تلویزیون  پیکسلی  فضای 

می کند خودش را از این توهم بیرون بکشد...
یک  است؛    Pixel Runner بازی  این  نام 
Runner سه بعدی با زاویه دوربین اول شخص 
که در یک سری راه روهای رنگی اتفاق می افتد و 
برای موفقیت در دویدن باید به ساختار رنگ های 

دیوار توجه کرد.
این بازی با موتور Unity در حال تولید است و 
در نیمه ی اول سال 93 بر روی Android و 

iOS منتشر خواهد شد.
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یک بازی عظیم دیگر از پتا گیمزی ها!
سبک  در   Dead August یا  انقراض 
Adventure – Hidden Objects است؛ 
بازی  که  استودیویی  گیمز،  پتا  استودیوی  بازِی 

جذاب شبان در کارنامه ی کاری اش می درخشد.
و  می دهد  رخ  آینده  سال  چند  در  بازی  داستان 
از لحاظ جغرافیایی، کشور خاصی مد نظر نیست 
از لحاظ معماری، یک  ولی مکان های مورد نظر 
شهر مدرن امروزی و تا حدودی غربی است. زمان 

بازی در ماه آگوست و تابستان است. 
ویروسی ناشناخته در سراسر زمین پخش شده و 
انسان ها را می کشد و بعد از مرگ دوباره آن ها را 
برقی،   مخابراتی،  سیستم های  اکثر  می کند.  زنده 
عادی  زندگی  و  افتاده  کار  از  فضایی  و  رایانه ای 
مردم به کل مختل شده است. همه ی ارگان های 
ادارات  بیمارستان ها،  وزارتخانه ها،  مانند  دولتی 
پلیس و سازمان های خصوصی از بین رفته است. 
تنها دولت ها به کمک ارتش در حال از بین بردن 
این که  تا  هستند  )زامبی ها(  متحرک  مردگان 
این  کنند.  ایجاد  امن  و شهرهایی  مناطق  بتوانند 
مناطق به نوعی قرنطینه شده اند و دورتادور آن ها 
انقراض،   بازی  داستان  است.  شده  کشیده  حصار 
چند ماه بعد از این اتفاق را روایت می کند. زمانی 
که بیش تر مردم روی زمین از بین رفته اند و تنها 

بازماندگان این اتفاق به سختی زندگی می کنند.
بازی از چند شخصیت مهم و کلیدی تشکیل شده 
داستان  به  خود  خاص  پیشینه ی  با  هرکدام  که 

عجیب بازی شکل می دهند.
حال  در   WME موتور  با   Dead August
ساخت است و حدود 5 ساعت گیم پلی برای آن در 
نظر گرفته شده. تابستان 93 پلتفرم های ویندوز و 
مک شاهد یکی از بهترین بازی های ایرانی دیگر 

از سوی پتا گیمز خواهند بود.

اولین تقویم به سبک گیم ایرانی!
بیداری  ماه  یک  حاصل  هستی،  دیجیتاِل  تقویم 
وجود  با  که  است  دانشجو  دو  زحمات  و  شبانه 
هزاران مشکل و پروژه ی پایان نامه باز هم دست 

از کار نکشیدند.
ماه  اسفند  اواخر  که  است  کاراکتری  هستی، 
1392 از ابه ای کاغذهای به هم ریخته ی اتاق 
زحمات  با  و  آمد  بیرون  پروژه  توانمند  گرافیست 
مسیر  این  در  و  شده  بزرگ  تیم  برنامه نویس 
آن  از  که  کند.  کسب  را  هایی  موفقیت  توانسته 
جشنواره   در  تقدیر  شایسته  عنوان  کسب  جمله 
با  اکنون  هم  هستی  است.  ساز  بازی  دانشجوی 
ورودش به ویندوز و اندروید می خواهد به همه ی 
شما عید را تبریک بگوید و سال خوبی را برای تان 

آرزو کند.

بچه عقاب کوچک در تاش و تکاپو
در  بازی  یک  گمشده،  عقاب  بچه  زیگول  بازی 
بچه  داستان یک  و  است  اکشن-ماجرایی  سبک 
از  توسط کرکس حسود  که  است  عقاب کوچک 
خانه اش به پایین پرتاب می شود. زیگول باید طی 
جنگل  کف  از  پرواز  با  جذاب،  مرحله ی  هشت 
دشمنان  با  مبارزه  و  متعدد  مراحل  کردن  طی  و 
بزهای  )مانند کاغ های موذی،  عجیب و غریب 

نفهم و ...(، راه خود را به آشیانه بیابد. 
مهارت  سطح  و  توانایی  به  بسته  بازی  گیم پلی 
طول  به  ساعت  یک  تا  ساعت  نیم  از  بازیکن،  

می انجامد.
این بازی به عنوان یکی از 12 بازی برتر ایرانی 
بازی های  ملی  بنیاد  توسط  کژوال  شاخه ی  در 
تخصصی  نمایشگاه  در  و  شده  برگزیده  رایانه ای 
سایر  بازدید  مورد  سنگاپور  کانکت  کژوال 

بازی سازان قرار گرفته است.

سریع باش که من گرفتارم!
بازی من گرفتارم یا I’m Busy توسط یکی از بازی سازان مستقل کار خوب مان، محمد ما محمد، در سبک آرکید ساخته و به رایگان عرضه شده است. 
در این بازی شما باید کیف های سیاه رنگ را در محیط جمع آوری کرده و امتیاز کسب کنید. اگر سریع این کار را انجام ندهید، وقت تان به پایان می رسد 
و شکست می خورید. در نسخه ی نهایی بازی، شاهد عبور قطار از وسط محیط، کمک به افراد مسن برای عبور از خیابان و اجرای دونفره ی بازی هستیم. 
 8 Game Maker هم چنین »من گرفتارم« قابلیت ثبت رکورد را دارد و می توانید لیست 10 امتیاز برتر را مشاهده کنید. در ساخت این بازی از موتور

استفاده شده و با این که شاهد گرافیک خوبی نیستیم ولی بازیکن را برای مدتی سرگرم می کند.
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موتور سواری ایرانی را تجربه کنید
توسط  موتورسواری  به سبک  ایرانی  جدید  بازی 
که شروع  است  ماه  ورنال حدود یک  استودیوی 
شده و با موتور یونیتی 4 و به صورت سه بعدی 
و  سنگین  موتورهای  شامل  که  می شود  ساخته 
سبک ایرانی و خارجی از جمله: هندا، ویو، تریل 

و ... است.
در بازی عاوه بر مسابقه دادن با تیم های حریف، 
امکان انجام حرکت های نمایشی هم هست و به 
احتمال زیاد بخش شبکه و چند نفره  که هیجان 

خاص خود را دارد به بازی اضافه خواهد شد.
به صورت حرفه ای روی بخش هوش مصنوعی 
آن کار شده و تا جای ممکن باگ ها و قسمت های 

اضافی حذف و رفع شده اند.
طراحی های گرافیکی و منوهای بازی هم بسیار 
زیبا و جالب کار شده اند، هم چنین منوهای بازی 
که  فیکس  پرشین  پکیج  با  و  فارسی  به صورت 
ساخته شده ی همین استودیو است، تدارک دیده 

شده.
و  فنی  کارهای  از جمله  کلی  به طور  پروژه  این 
فیزیکی بازی به دستان توانمند استودیوی ورنال 

و با استفاده از پکیج وی موتور )اولین سیستم فیزیکی موتورسواری در یونیتی( تهیه شده است. ساخت 
این بازی جذاب در تابستان 93 به پایان می رسد.

از مزرعه داری لذت ببر
مزرعه  بازی  یک  است.  آنو  استودیوی  جدید  بازی    ،Nano Farm بازی 
داری با به همراه داشتن 40 مرحله ی جذاب که شما را به هرچه بزرگ تر کردن 

 Farm Frenzy بازی  از  بازی  این  می کند.  ترغیب  مزرعه 
الگوبرداری کرده و برای رایانه های شخصی، اندروید و iOS در 

دست ساخت است.
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ستاره دریایِی جنگجو
ستاره دریایی شگفت انگیز با تماشای ستاره های 
تصمیم  و  شده  آن ها  شیفته ی  آسمان  درخشاِن 
شود!  تبدیل  واقعی  ستاره ی  یک  به  می گیرد 
آغاز  شاتل  پرتاب  مقر  به  را  خود  سفر  بنابراین 

بازی هفت خوان رستم، با ژانر پازل و سبک 2.5 هفت خوان رستم به سبک پازل
ساخت  حال  در   ViperGame توسط  بعدی 
است. بازی ای که به علت استفاده از داستان های 

جنبه ی  هم  رستم،  خوان  هفت  البته  و  شاهنامه 
داستانی  دارد.  سرگرمی  جنبه ی  هم  و  فرهنگی 
که امروزه فقط عنوان اش مطرح است و شرح و 
بازی،  این  در  نیست.  خوان ها  اسم  از  اطاعاتی 
اثر گران قدر فردوسی به شیوه ی فانتزی در قالب 

پازل طراحی و به تصویر کشیده شده است.
درجه ی  هر  و  سختی  درجه ی   3 دارای  بازی 
سختی دارای 7 مرحله است که مکانیک بازی و 
قوانین آن بر اساس قوانین بازی های پازل است. 
زمان  و  شده  انجام  حرکات  تعداد  به  باید  یعنی 
پایان بازی توجه داشته باشید، چرا که در غیر این  
صورت قادر به آزاد کردن مرحله ی بعدی نخواهید 

بود.
در هر مرحله، تکه های پازل کوچک تر و بیش تر 
راهنماها  تعداد  درجه ی سختی  در هر  و  می شود 

کم تر و انجام بازی سخت تر می شود.
محیط بازی و رابط کاربری آن به گونه ای طراحی 

شده که حس خوبی را به کاربر منتقل می کند. 
به  و  شده  طراحی  دقیق  کاما  بازی  هسته ی 
پاسخ  دقیق  بسیار  User Interactionها 
عملکرد  نظر  مورد  پلتفرم های  روی  و  می دهد 

خیلی خوبی دارد.
بازی هم اکنون در فاز 5 بتاست و در تعطیات 
می شود  عرضه  اندروید  پلتفرم  برای  ابتدا  نوروز 
بر  بازی جذاب  این  از آن می توانیم شاهد  بعد  و 
و  فون  ویندوز   ،iOS شخصی،  رایانه های  روی 

... باشیم.

می کند تا همراه آن به فضا سفر کند! اما اصوا 
که  نیستند  موجوداتی  اقیانوس  خرچنگ های 
به  نرم  و  چرب  دریایی  ستاره ی  یک  دیدن  با 
که  دریایی  ستاره ی  بگذرند.  کنارش  از  سادگی 

است  مصمم  کاما  خود  هدف  به  رسیدن  برای 
عنوان  به  را  او  می خواهند  که  خرچنگ هایی  با 
صبحانه خود میل کنند تا پای جان می جنگد. در 
راه با فراز و نشیب های زیادی روبه رو می شود و 
به یک  را  این سفر سخت و دراز، ستاره  دریایی 

جنگجوی زبده تبدیل می کند.
 Super بازی  جذاب  و  ساده  داستان  بود  این 
Sea Star یا همان ستاره دریایی شگفت انگیز، 
که  فانتزی  اکشن  سبک  در  مستقل  بازی  یک 
در دست   iOS و  اندروید  وب،  پلتفرم  سه  برای 
متشکل  بازی  کننده ی  تولید  تیم  است.  ساخت 
موسیقی  برنامه نویسی،  امور  که  است  نفر  سه  از 
دو  بازی  گرافیک  می دهند.  انجام  را  گرافیک  و 
بعدی فانتزی و زاویه ی دوربین آن باا به پایین 
 Starling است. برای تولید این بازی از موتور
پایه ی  بر  موتور  قدرتمندترین  در حال حاضر  که 
زبان برنامه نویسی فلش است، استفاده شده. تولید 
و  است  خورده  کلید   1392 مهرماه  از  بازی  این 
بازی در فروردین 93 آماده ی  انگلیسی  نسخه ی 

انتشار خواهد بود. 
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فرمانده به دنبال گروه اش در دروازه ی سیاه
و  مستقل  صورت  به  سیاه  دروازه ی  نام  به  سپنتا  استودیوی  جدید  بازی 
گروهی  یک  مورد  در  بازی  داستان  است.  ساخت  حال  در  نفر  دو  توسط 
از انسان هاست که برای کشف انرژی به یک سیاره ی دیگر رفتند. اما در 
راه، سفینه خراب شده و سقوط می کنند و فرمانده که شما باشید، تیمش را 
گم می کند و باید به دنبال پیدا کردن تیمش باشد. سازندگان بازی سعی 
می کنند هر ماه نسخه ی جدیدی از بازی را عرضه کنند، یعنی در هر نسخه، 

نسخه های  در  بازی  دنباله ی  و  بود  خواهد  ادامه دار  و  نمی شود  تمام  بازی 
آینده پیگیری می شود. زمانی که نسخه ی اول تکمیل شود به صورت کاما 
 Free رایگان برای دانلود در اختیار عموم قرار می گیرد. برای این عنواِن
 FPS استفاده شده و سبک بازی هم به صورت UDK از موتور to Play

دنبال می شود.

دوئل ایرانی با تیر و کمان
سنگ  هفت  گروه  توسط   Robo Duel بازی 
رایگان  کاما  صورت  به  اندروید  پلتفرم  برای 
سبک  در  بازی  است.  پیاده سازی  حال  در 
و  است   Strategy-Artillery Game
تشکیل  بازی  صفحه ی  در  کاراکتر  دو  از  تنها 
می شود  دنبال  نوبتی  صورت  به  گیم پلی  شده. 
داشتن  دست  در  برای  زمانی  محدودیت  ولی 
نوبت وجود ندارد. بازیکن زمانی که نوبت اش فرا 
می رسد، وظیفه دارد هدف گیری مناسبی نسبت به 
تعیین  با  دهد. هدف گیری  انجام  حریف  موقعیت 
بازیکن  هم چنین  می شود.  انجام  کمان  زاویه ی 
به صورت  که  آیتم هایی  جمع آوری  با  می بایست 
تصادفی در صفحه تولید می شود بر حریف غلبه 

کند.
شلیک  و  هدف گیری  شده،  تعریف  مکانیک  تنها 
از  می توانید  آیتم ها  آوردن  به دست  با  است.  تیر 
مزایایی چون: چند شلیک پشت سر هم، شلیک 
با  تیری  شلیک  آهن ربایی،  خاصیت  با  تیر  یک 
تیر هم زمان  الکتریکی، شلیک چند  حالت شوک 
که  آتشین  تیری  شلیک  و  متفاوت  زوایای  با  و 
همه ی این ها اثرات خاصی را بر دشمن می گذارد، 

بهره مند شوید.
بازی  ساخت  برای  شده  استفاده  موتور 
Unity3D است و به دلیل مشکات پیش آمده 
برای اعضای گروه، گرافیک بازی کاما ساده اما 

جذاب پیاده سازی شده است. 
این بازی از 20 اسفند ماه شروع شده و توسط سه 

نفر برنامه نویس پیگیری می شود. 
این  از  ایرانی  بازیکن های  استقبال  اگر حمایت و 
بازی خوب باشد، برای نسخه ی درست و حسابی 

کاس های  وجود  مانند:   قابلیت هایی  بعدی 
مختلف از دشمنان، قابلیت رقابت با چند دشمن با 

درجه هوش های متفاوت، ارتقای گرافیک بازی، 
اضافه شدن سیستم جوی، افزودن آیتم های بازی 
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ژاکوب، پیرمردی بی اعصاب و خشن است که سال های سال 
در  اما  دارد.  بر عهده  را  بین سیاره ای  نامه رسانی  وظیفه ی 
چاله ای  درون کرم  ژاکوب  از سفرها، سفینه ی  یکی  جریان 
ناشناخته که بر روی نقشه های ماهواره ای وجود نداشته، گیر 
می افتد... ژاکوب از هوش می رود و پس از به هوش آمدن، 

خود را در یک سلول تاریک می بیند...
سیاره ی کله بشقابی ها نامی است که بر در و دیوار این سلول 
و تمامی محیط اطراف نقش بسته است. هم اکنون شما در 
نقش ژاکوب عصبانی، بدون دانستن این که کجا هستید بازی 

را آغاز می کنید.
در بازی شما سفینه ای را کنترل می کنید که در ابتدا قابلیت 
چندانی ندارد اما با پیشرفت در مراحل، ساح ها و قابلیت های 
جدیدی نظیر لیزر به دست می آورید. این بازی از سنسورهای 
مراحل  می کند.  استفاده  تبلت ها  و  همراه  تلفن های  حرکتی 
بازی متنوع هستند و انواع دشمنان و موانع جذاب، پیشروی 

را برای شما دشوار می کنند. 
از سیاره ی کله بشقابی ها توسط استودیوی غول  بازی فرار 
مارکت های  از  را  آن  می توانید  هم اکنون  و  شده  تولید  آخر 

معتبر ایرانی دریافت کنید.

گیر افتادن نامه رسان در سیاره ی کله بشقابی ها

فینادی های صلح دوست و راستگو
بازی شکارچی سیاره توسط استودیوی یگانه افزار 

پویا در دست ساخت است. 
بروکلی،  راه  کهشکان  در  دور  روزگاران  در 
داشتند  وجود  زیادی  بزرگ  و  سیاره های کوچک 
هوشمند  و  غریب  و  عجیب  موجودات  از  پر  که 
بودند. یکی از سیاره ها که نه خیلی کوچک و نه 
فیناد  مردم  بود.  فیناد  نام اش  بود،  بزرگ  خیلی 
انسان های قوی و باهوشی بودند و همیشه سعی 
با  کهشکان  دیگر  سیاره های  مردم  با  می کردند 
تمام  در  فینادی ها  کنند.  رفتار  محبت  و  دوستی 
این  با  بودند.  معروف  دوستی  صلح  به  کهشکان 

وجود، مردم سیاره های دیگر می دانستند که مردم 
فیناد هیچ وقت زیر بار حرف زور هیچ کس نمی روند 
برای همین حتی مردم قوی ترین سیاره ها هم به 
مهم  خصوصیت  می گذاشتند.  احترام  فینادی ها 
آنقدر  بود. آن ها  دیگر فینادی ها راستگویی آن ها 
راستگو بودند که مردم هیچ سیاره ای به یاد نداشتند 
که حتی یک دروغ از یک فینادی شنیده باشند. 
راستگویی و انصاف آن ها باعث شده بود که مردم 
همه ی سیاره ها به آن ها اعتماد کنند و برای خرید 
و فروش کااهای مختلف از همه جای کهکشان 
به این سیاره می آمدند و در مرکز سیاره ی فیناد 

یعنی شهر فینالود با مردم سیاره های دیگر خرید و 
فروش انجام می دادند.

 NeoAxisEngine استفاده  مورد  انجین 
تیراندازی  شامل  گیم پلی  اصلی  و هسته ی  است 
معما  حل  و  سکوبازی  هم چنین  و  شخص  سوم 
اکشن  بازی  گیم پلی  بخش  اصلی ترین  است. 
از ساح ها  زمانه  دو  به صورت  که  است  تفنگی 
استفاده می کند. بازی جذاب شکارچی سیاره برای 
رایانه های شخصی در تابستان 93 منتشر می شود.
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نبردی زمینی، هوایی و دریایی
تیم مستقل کارخانه ی رویایی در چند ماه اخیر در 
حال کار بر روی یک پروژه ی مستقل و جذاب در 
سبک Race بوده و نسخه ی بتای آن به زودی 
این  وب سایت  طریق  از  رایگان  کاما  به صورت 
تیم و سایت های مرتبط منتشر خواهد شد. تاریخ 
اما  این پروژه اعام نشده  انتشار  از زمان  دقیقی 

نظر  در  پروژه  این  برای  که  احتمالی ای  تاریخ 
گرفته شده است 15 تیر ماه است.

ستاره های  همه ی  کوچک:  سرعت  بازی 
پلتفرم های  برای  پروژه  یک  ایرانی  بازی های 
از  و  است   iOS و  اندروید  شخصی،  رایانه های 
یک ایده ی جدید و کاما جذاب بهره گرفته است 

و آن استفاده از شخصیت های بازی های ایرانی در 
این شخصیت های  بر  که عاوه  است  بازی  این 
بازی های خارجی نیز در این بازی حضور خواهند 
و  هوایی  زمینی،  ریس  صورت  سه  به  و  داشت 

دریایی با هم به جدال خواهند پرداخت.

پشمولک ها سالیان سال در کنار یک دیگر به خوبی و خوشی زندگی می کردند تا این که یک روز به 
دستور پادشاه ظالم سرزمین همسایه، به آن ها حمله کردند و بیش تر پشمولک ها از بین رفتند و تعداد 

اندکی از آن ها باقی ماندند.
این پشمولک های باقی مانده به کمک بازیکن نیاز دارند! پس بازیکن عزیز نگذار صدمه ای به آن ها 

برسد!
این بازی دارای 30 مرحله ی متنوع و جذاب است که تمام مراحل دارای چالش های مختلفی هستند. 

تشکیل  اصلی  چهار شخصیت  از  بازی  هم چنین 
فردی  به  منحصر  ویژگی های  کدام  شده که هر 

دارند.
ساینا  بازی سازی  استودیوی  توسط  پشمولک ها 
طی مدت زمان 15 روز ساخته شده و به مناسبت 
عید نوروز در تمامی مارکت های اندرویدی فارسی 

زبان منتشر خواهد شد.

مراقب پشمولک های کوچولوی بانمک باش

به روزهای خاکستری خوش آمدید
از  خاکستری  روزهای  شوتر  شخص  اول  بازی 
ایران  سراسر  در  تازگی  به  هخامنش  استودیوی 
منتشر شده است. داستان بازی از این قرار است 
که چند نفر از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل 
در کشور گامبونا که به تازگی در آن کودتا شده و 
کودتاکنندگان جنگ  و  رییس جمهور سابق  بین 
داخلی در گرفته است، مدارکی دال بر نسل کشی 
گامبونا  از  می خواهند  که  وقتی  اما  می کنند  پیدا 
را سرنگون می کنند  آن ها  خارج شوند هواپیمای 
می کنند  از سقوط سعی  باقی مانده پس  نفرات  و 
که به همراه مدارک از کشور گامبونا خارج شوند. 
این بازی با موتور UDK تهیه شده و هم اکنون 
رایانه های شخصی خود  بر روی  را  می توانید آن 

اجرا کنید.
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بسیار  بازی  این  از  پیش  که   Team Snore
کرده  تولید  را   In Between فکری  و  جذاب 
بودند )نقد آن را می توانید در شماره ی اول مطالعه 
عجیبی  بازی  ساخت  حال  در  هم اکنون  کنید( 
دیگر به نام he Flower Story هستند. در 
برای  اصلی در حال تاش  بازی، شخصیت  این 

روند تولید بازی ارتش های فرازمینی به مرحله ی 
تست و عیب یابی نهایی رسیده است. با توجه به 
دستاوردهای اخیر این بازی و بازخوردهای داخلی 
گرفت  تصمیم  راسپینا  استودیوی  بین المللی،  و 
بازیکن ها  انتقادات  و  پیشنهادات  کردن  لحاظ  با 
داشته  پیاده سازی  روند  ادامه ی  به  نو  نگاهی 
توقعات داخلی،  برآورده کردن  بر  تا عاوه  باشد،  

نماینده ای شایسته در عرصه ی جهانی باشد.
فرازمینی  ارتش های  ورود  زمان   1393 تابستان 

حمله به زامبی های بیچاره!
بازی دو بعدی Poor Zombies توسط استودیوی ساینا در حال ساخت 
است و به زودی منتشر می شود. این بازی دارای سه شخصیت اصلی است 

و در هر فصل از بازی، بازیکن یک شخصیت جدیدی را تجربه می کند. 
داستان آن از جایی آغاز می شود که شخصیت اصلی بازی در کمپ نیروی 
ویژه در حال تعلیم است. سپس برای بازرسی به شهری فرستاده می شود، 
در میان راه متوجه می شود که کنترل این منطقه از دست نیروهای ویژه 
پی  بعد  بیاورد. کمی  در  این موضوع سر  از  تا  و سعی می کند  خارج شده 
می برد که شهر به ویروسی آلوده شده که حاصل از فعالیت شرکتی مرموز 

در منطقه است...
از امکانات بازی می توان به خرید ماشین های گوناگون،  خرید انواع اسلحه ی 
جنگی، ارتقای خودرو )مثل نیتروژن( و وجود اچیومنت های متنوع و باس 

فایت اشاره کرد.
برای ساخت مراحل بازی زمان زیادی صرف شده و یکی از نکات مهم آن، 
مراحل بزرگ و پر جزییات اش است. عرضه ی این بازی برای فروردین ماه 

در نظر گرفته شده است.

جلب توجه معشوقه ی خود با بردن گل است که 
سختی  درخواست  اصلی  شخصیت  از  عزیز  آن 

می کند...
گیم پلی بازی ترکیب Tetris با پازل و سکوبازی 
را  موجود  گل های  باید  پازل،  حالت  در  است! 
جمع آوری کرد و بااترین امتیاز را به دست آورد. 

مکانیک های مختلف بازی هم شامل:  راه رفتن و 
پرش و جابه جا کردن بلوک های Tetris به طور 

هم زمان با جابه جایی کاراکتر )!( است.
موتور استفاده شده برای ساخت این بازی عجیب 
)!( XNA است و در نیمه ی دوم سال 93 برای 

رایانه های شخصی منتشر می شود.

یاد و خاطره ی Tetris و گیم پلی ای عجیب!

ارتش قدرتمند راسپینا در مراحل آخر کار است
به بازار ایران خواهد بود. زمان دقیق انتشار پس 
اعام  به صورت رسمی  ناشر  بهترین  انتخاب  از 
که  همان گونه  است  امیدوار  راسپینا  شد.  خواهد 
نو  جریانی  ایرانی  بازی سازان  تولید،   در عرصه ی 
را شروع کرده اند، چرخه ی نشر نیز همگام با این 

جریان پیش رود.
بهار 93 با اطاعات، تصاویر و ویدیوهایی جدیدی 
بازیکنان خواهند  E.T.Armies همراه شما  از 
کرد.  خواهند  رونمایی  ویژه  سورپرایزی  از  و  بود 

است  امیدوار  توانمند  استودیوی  این  هم چنین 
تاش شبانه روزی آن ها طی این مدت، موجبات 
رضایت شما را فراهم آورد و تجربه ای لذت بخش 

را برای تان به همراه داشته باشد.
برای برقراری ارتباط و مشاهده ی اخبار جدید از 
 www.raspina.co به  ایرانی  شاهکار  این 

مراجعه کنید.
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گیم  طایی  سال  می توان  را   92 سال  بی شک 
کارنامه ای  و  دانست  حال  به  تا  شروع  از  ایران 
گیم  حوزه ی  سربلندی  کرد.  ارائه  را  درخشان 
در  نیز  جهانیان  و  نیست  پوشیده  بر کسی  ایران 
که  سالی  بوده اند.  امر  این  شاهد  رویدادها  برخی 
در بدترین شرایط بودجه ای قرار داشت، به شکلی 
به  ابتدای سال  در  بودجه  از صفر شدن  خبر  که 
گوش می رسید و روح ناامیدی فضای گیم ایران را 
احاطه کرده بود. گرفتن حق هولوگرام از بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای یکی از بزرگ ترین ضربه هایی 
پشتوانه ی  وارد شد چرا که  این حوزه  بر  بود که 
محکمی برای بازی های ایرانی و تامین بودجه ی 
که  پروژه هایی  از  خیلی  می آمد.  حساب  به  گیم 
حتی ناشر سراغ آن ها هم نمی رفت با تخصیص 
فروخته  باایی  رقم های  با  رایگان  هولوگرام 
می شد و بازی های ایرانی به خوبی در بازار پخش 
می شدند، حال شاهد به صف ایستادن بازی های 
خوب ایرانی برای پیدا کردن ناشر و پخش کننده 

هستیم.
در سال 92  تومان  میلیارد  دو  از  بودجه ای کم تر 
آن هم به صورت قطره چکانی خیلی ها را از این 
حوزه راند و خیلی ها را به سمت تولید بازی های 
از  نباید  البته  برد.  پیش  موبایلی  بعضا  و  کوچک 
چند پروژه ی فاخر تولید شده و در حال تولید سال 
92 چشم پوشید. پروژه هایی که اکثرا با بودجه ای 
مستقل تولید شدند یا با بودجه ای اندک به بقای 

خود ادامه می دادند.

مانند  بود  کی  »شنیدن  گفته اند:  اایام  قدیم  از 
دیدن«. بله این اواخر هر چه می گوییم بازی سازی 
ایران پیشرفت کرده است و مسئولین محترم لطفا 
توجه کنند، خیلی ها می گویند این ها حرفی بیش 
نداریم.  بازی  باایی در ساخت  توان  ما  نیست و 
در یک  ایران  مستعد  جوانان  که  شاکریم  را  خدا 
که  کرده اند  آفرینی هایی  افتخار  چنان  اخیر  سال 

جای هیچ حرف و حدیثی باقی نمانده است.
افتخارات بازی سازان ایرانی

در صدر افتخار آفرینان ایرانی می توان به مهدی 
بهرامی، اشاره کرد که انصافا در مجامع بین    المللی 
و  »بو«  بازی های  و  است  درخشیده  خوش 
»فرش« از تولیدات سرآمد مستقل ایران است که 
حتی در IGF هم توانست افتخار آفرینی کند و 
نشان دهد بازی سازان مستقل ایرانی توان رقابت 

با غول های جهانی را دارا هستند.
آسمان دژ 2، ایران را در صدر سازندگان بازی های 
MMO قرار داد چرا که در سال 2013 توانست 
دنیا  در  خود  سبک  هم  بازی های  انبوه  میان  در 
خود  آن  از  را  سال  مستقل  بازی  بهترین  عنوان 
کند. به گفته ی فرزام ملک آرا، این جایزه به نوعی 
اسکار گیم محسوب می شود که در آلمان برگزار 

شد.
می کنیم  آسیا  کانکشن  گیم  به  نگاهی  وقتی 
در  نخست  رتبه ی  مطرح،  کشور   67 میان  از  و 

بازی های کژوال نصیب ایرانیان می شود، آن هم 
نفرت  و  بازی عشق  تیم مستقل که  توسط یک 
را ارائه کرده بودند به نتایج خیلی خوبی خواهیم 
رسید. تیمی که در مرکز رشد بنیاد واقع بود و با 

حمایت اندک معنوی توانست خوش بدرخشد.
فرازمینی  ارتش های  و  شبگرد  سیاووش، 
بهترین  انتخاب  در  ایران  گیم  طایه داران 
 2013  indiedb در  دنیا  مستقل  بازی های 
نصیب  را  و چهارم  دوم  اول،  رتبه های  و  بوده اند 
خود کرده اند. بازی روباه و کاغ مکار هم توانست 
برای  که  بگیرد  جای  انتظار  مورد  بازی   5 جزو 

نخستین بار در تاریخ گیم ایران رخ داده است.
معتبرترین  و  بزرگ ترین  در  ایرانی  بازیکن  وقتی 
چین  در   2013  WCG یعنی  دنیا  مسابقات 
قهرمان می شود و در سکوت خبری باقی می ماند 
چه می شود گفت؟! بله، کیوان جوادی، نوجوان 16 
ساله ی اصفهانی توانست در بازی فیفا 14 که با 
پوشش زنده ی تلویزیونی بیش از 15 شبکه همراه 
بود قهرمان جهان شد اما دریغ از یک خبر کوتاه 
در ایران! بزرگ ترین افتخار گیمری ایران و دنیا 
در سکوت خبری و بدون هیچ حمایتی به تاریخ 

پیوست!
بازی سازی  سبک  دنیا  در  بار  نخستین  برای 
شد!  برگزار  مازندران  دانشگاه  توسط  ساعته   24
شرکت  با  بازی ساز  دانشجوی  جهانی  مسابقات 
 92 ماه  اسفند  در  دنیا  مطرح  کشور   23 از  بیش 
به کار خود پایان داد و تیم سپیتا از ایران توانست 
شرح  به  ادامه  در  کند.  کسب  را  نخست  رتبه ی 

بیش تری از این مسابقات خواهیم پرداخت.

نتیجه گیری منصفانه از افتخارات
بازی سازان  که  است  مانده  قله ای  شما  نظر  به 
و بخش  دولت  باشند؟  نکرده  فتح  را  آن  مستقل 
آیا  می دهند؟  بها  حوزه  این  به  چقدر  خصوصی 
بوده  حمایت ها  با  متناسب  شده  کسب  افتخارات 
است؟ آیا بودجه های تخصیص یافته از شروع تا 
به حال به اندازه ی یک بازی معمولی خارجی بوده 
تا  بود  پاسخ هایی  بلکه  نبود  سوال  این ها  است؟ 
کمی تلنگر را احساس کنیم. بزرگ ترین رسانه ی 
دنیا در بخش مستقل در تسخیر ایران قرار گرفته 
داد.  از دست  را  ارزنده  فرصت  این  نباید  و  است 
گیم  جایگاه  تثبیت  برای  زمان  بهترین   93 سال 
ایران در منطقه، آسیا و دنیاست. با بی توجهی به 
آن و بودجه های اندک تنها به آن صدمه خواهیم 

زد. در ادامه به ارائه ی راهکارها می پردازیم.
بازی سازی ایران در سالی که گذشت

بین  در  شده  ایجاد  جو   92 سال  شروع  از  قبل 
که  چرا  بود  انگیزه  و  امید  از  سرشار  بازی سازان 
گرفته  نظر  در  آن  برای  میلیاردی  ده  بودجه ای 
شده بود اما با آغاز سال و خبر هایی مبنی بر صفر 
ایران  در  اضطراب  و  نگرانی  موج  بودجه،  شدن 
تاخیر در  یا  لغو و  احتمال  تا جایی که  حاکم شد 
رایانه ای  بازی های  نمایشگاه  سومین  برگزاری 
اعام  در  تاخیر  می رسید.  گوش  به  هم  تهران 
از  رایانه ای تهران  بازی های  فراخوان جشنواره ی 
سویی دیگر فشارها را دو چندان می کرد. نامه ها 
پی  حوزه  این  فعاان  و  بازی سازان  بیانیه های  و 
نهادهای  و  ارشاد  وزارت  و  مجلس  به  پی  در 
دیگر ارسال می شد اما توجه چندانی به آن نشد. 
نمایشگاه  برگزاری  برای  مختصر  بودجه ای  البته 
و  یافت  اختصاص  تهران  گیم  جشنواره ی  و 
خوش بختانه مردادماه سال جاری شاهد استقبال 
بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر در پنج روز 

نمایشگاه بودیم.
بنیاد تنها حامی گیم در سال 92

گیم  حامی  نهادهای  که  می شد  92 سپری  سال 
کم کم با روی کار آمدن دولت جدید خود را کنار 
کشیدند و تنها ناظر فعالیت های بنیادی بودند که 
مواجه  حمایت  تقاضاهای  و  خالی  حساب های  با 
شده بود. شورای عالی فضای مجازی در دوران 
و  اصلی  حامیان  از  یکی  عنوان  به  اخوان،  دکتر 
دیری  اما  می کرد  فعالیت  کشور  در  گیم  مطرح 
انتظاری  آمدن مهندس  کار  با روی  که  نگذشت 
بسته  حوزه  این  فعالیت های  و  حمایت ها  کلیه 
هم  مصاحبه  یک  شاهد  حتی  که  طوری  به  شد 
از ایشان در این باره نبودیم و حتی افتخار دیدار 
با  دیجیتال  رسانه های  ایشان! مرکز  با  و نشست 
دل  در  تازه  امیدی  نجفی،  دکتر  آمدن  کار  روی 
نگذشت  زیادی  زمان  اما  کرد  منتقل  بازی سازان 

که ایشان هم به کل از حمایت در حوزه ی گیم 
سر باز زدند و آن را تنها وظیفه ی  بنیاد دانستند. 
دولت  در  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
قبل به صورت جدی وارد صحنه شده و مبحث 
دستور  در  را   ... و  رایانه ای  بازی های  پارک های 
کار خود قرار داده بود اما نمی دانیم این چه آفتی 
بود که به دل دولت مردان ما افتاد که چشم دیدن 
این وزارتخانه هم کنار کشید.  نداشتند و  را  گیم 
در این میان سپاه و بسیج هم به صورت محدود 
خودش  نوع  در  که  دادند  انجام  را  حمایت هایی 
راه  با  جوانان  و  ورزش  وزارت  است.  تقدیر  قابل 
گام هایی  الکترونیک  ورزش های  بخش  اندازی 
برداشت که بیش تر در خفا بوده است. خود را بانی 
داد؟  انجام  واقعا حمایتی  اما  معرفی کرد  گیمرها 
نمی دانیم شاید این گیمر قهرمان جهان ما از دید 
آن ها مخفی ماند یا بودجه ای که به او رسید، ته 
از  حمایت هایی  شاهد   92 سال  اواخر  در  کشید. 
بوده ایم  سازمان فضای مجازی سراج هم  جانب 
آینده شاهد  به گفته ی مسئولین آن در سال  که 
آن ها  توسط  حمایتی  خوب  خبرهای  و  حرکت ها 

خواهیم بود.

فروش خارجی بازی های ایرانی
در این اوضاع و احوال سال 92 که بی پولی و توقف 
خیلی از پروژه ها را شاهد بودیم، چند بازی ایرانی 
و  بدرخشند  خوش  جهانی  بازارهای  در  توانستند 
از  بعضی  باشند.  برخوردار  خوبی  نسبتا  فروش  از 
شرکت ها هم به خاطر بحث تحریم ها بازی های 
خود را به نام کشوری دیگر عرضه کردند و البته 
موفق هم بودند. این ها همه توان باای تولید گیم 
در ایران را مشخص می کند و سرمایه گذاران باید 
این سمت  به  و  استفاده  نهایت  بکر  بازار  این  از 

گرایش پیدا کنند.
جشنواره ها و مسابقات در سال 92

از ابتدای سال 92 شاهد دومین دوره ی مسابقات 
ملی بازی سازی 48 ساعته در دانشگاه آزاد کاشان 
بودیم که تیم های مستقل از سراسر ایران گرد هم 
ارائه شده ظرف 48  به موضوع  با توجه  و  آمدند 
ساعت بازی مرتبط با آن را طراحی کردند. فراخوان 
اردیبهشت  سومین دوره هم منتشر شده است و 
سال 93 شاهد برگزاری آن خواهیم بود. بعد از آن 
نوبت به جشنواره و نمایشگاه بازی های رایانه ای 
تهران می رسد که با استقبال بی نظیر مخاطبان و 
اهمیت  دیگر  بار  و  شد  مواجه  حوزه  این  فعاان 
این حوزه را برای همگان نمایان ساخت. دومین 
نیز  بازی ساز  دانشجوی  ملی  جشنواره ی  دوره ی 
کار  به  جاری  سال  مهرماه  مازندران  دانشگاه  در 
خود پایان داد و شاهد آثار مختلف و با کیفیتی در 
رسانه های  جشنواره ی  بودیم.  مختلف  حوزه های 
اعام  فراخوانش  مبهم  صورت  به  هم  دیجیتال 
شد و هنوز هم اطاعات دقیقی از اختتامیه موجود 
مسابقات  مهم ترین  از  یکی  به  ادامه  در  نیست. 

تاریخ گیم ایران اشاره می کنیم.
مسابقات جهانی دانشجوی بازی ساز

برای نخستین بار در دنیا آن هم توسط ایرانیان، 
مسابقات بازی سازی 24 ساعته برگزار شد و 500 
کشور   23 از  گروه   142 قالب  در  کننده  شرکت 
مطرح دنیا شرکت کردند که از این بین 62 بازی 
کنندگان  شرکت  درصد   70 حدود  شد.  ارسال 
ایران  این جاست  جالب  و  بودند  خارجی  تیم های 
با شرکت 30 درصدی توانست 50 درصد تیم های 
و  دهد  اختصاص  خود  به  را  مسابقات  کاندیدای 
ایران  آِن  از  مسابقات  نخست  رتبه ی  هم چنین 
مسابقات  این  برگزاری  آن  از  جالب تر  شاید  شد. 
در دانشگاه مازندران واقع در بابلسر باشد که توان 
شهرستانی ها را به رخ جهانیان کشیده است. آری 
در  نه  می کند  ثابت  عمل  در  و  می تواند  ایرانی 
حرف! این دقیقا کاری است که بازی سازان ایرانی 
انجام داده اند و ملقب به هنرمندان گمنام گشته اند.

جشنواره بازی سازان مستقل ایران
گیم  حوزه ی  در  جشنواره   جامع ترین  بی شک 
برای  است.  عنوان  همین  مستقل  هم  آن  ایران 
بازی سازان  ساماندهی  جامع  طرح  بار  نخستین 
مستقل ایران هم در دستور کار این جشنواره قرار 
که  دارد. محفلی خودمانی مختص مستقل کاران 
استعداد  نیز  بزرگ  شرکت های  و  سرمایه گذاران 
این  نخبگان  از  را  سرمایه گذاری ها  و   یابی 
ماه  بهمن  از  فراخوان  داد.  خواهند  انجام  حوزه 
ادامه   93 ماه  فروردین  پایان  تا  و  شد  آغاز   92
این جشنواره رخ  به نوعی سنت شکنی در  دارد. 
داده است و کلیه ی آثار به صورت آناین ارسال 
می شوند و امتیازات و نظرات داوران و کاربران در 
صفحه های جداگانه ی هر اثر قابل مشاهده خواهد 

نگاهی گذرا به گیم ایران در سال 92
ترافیک باایی از افتخارات و رویدادها برای ایران رقم خورد

کوتاه بازی سازی  صدرنشین   ایران، 
مدت در دنیا

 مشکل اساسی بازی سازی بلند مدت در
ایران، عدم سرمایه گذاری مناسب
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صادر  بسته  درهای  پشت  نتیجه ای  دیگر  و  بود 
این  اختتامیه ی  می شود  بینی  پیش  نمی گردد. 
جشنواره مردادماه 93 در تهران برگزار شود. این 
نخستین جشنواره در سطح ملی و به این جامعیت 

است که به صورت خصوصی برگزار می شود.
چشم اندازی برای سال 93

در سال 93 بی شک شاهد آثار فاخری خواهیم بود 
که در متن باا هم به آن ها اشاره شد و بازی های 
شد.  خواهند  رونمایی  آینده  سال  در  که  دیگری 
سمت  به  بیش تر  ایرانی  بازی سازان  و  شرکت ها 
چون  کرده اند  پیدا  گرایش  کوچک  بازی های 
وجود  فاخر  بازی  تولید  جهت  مناسب  بودجه ی 
ندارد پس شاهد ضربه ای بزرگ و جبران نشدنی 
که  حالی  در  باشید  آینده  سال  در  ایران  برای 
میلیاردی  گذاری های  سرمایه  منطقه  کشورهای 
داده اند.  انجام  بازی  ساخت  پروژه های  روی  بر 
رهبری  معظم  مقام  منویات  جهت  از  ما  نگرانی 
است که به اهمیت این حوزه بارها اشاره کرده اند 
انجام  خاصی  کار  حرف  در  جز  مسئولین  اما 
انداز  چشم  به  است  بعید  شرایط  این  با  نداده اند. 
در نظر گرفته شده برای این حوزه در سال 1404 

نزدیک شویم.
راه حل و سخن پایانی

همبستگی نهادهای حمایتی که روزی حامی این 
اندک  بودجه ی  با  را  بنیاد  حال  و  بوده اند  حوزه 
نقطه ی  می تواند  گذاشته اند،  تنها  میلیاردی  سه 
در  باشد.  حوزه  این  در  عظیم  جهشی  و  شروع 
رأس آن شورای عالی فضای مجازی با بودجه ی 
صد میلیاردی قرار دارد که توقع ما از آن شورا و 
شخص مهندس انتظاری حمایت هر چه بیش تر 
است. عزل و نصب ها شاید تاثیر اندکی در پیشبرد 
گیم ایران داشته باشد اما الگو قرار دادن منویات 
به آن می تواند چاره  مقام معظم رهبری و عمل 
راه باشد چرا که در آن صورت همگی در راستای 
رسیدن به هدف که ارتقای جایگاه گیم ایران در 
خانه  تا  است  آن  وقِت  می کنند.  تاش  دنیاست 
روابط  شاهد  و  دهد  رخ  سیاست ها  در  تکانی 
باشیم.  راستا  این  در  مختلف  نهادهای  حسنه ی 
حوزه ی  در  شکوفایی  سال  می توان  را   93 سال 
گیم ایران تصور کرد. به امید پیشرفت روز افزون 
ایران و ایرانی به خصوص در حوزه ی بازی های 

رایانه ای.
حمزه آزاد

بیایید باهم در رابطه با جایگاه قهرمانان بازی  های 
ویدیویی در ایران چند دقیقه تفکر کنیم. برای به 
را  سوال  چند  باید  اول  تفکر،  این  رسیدن  نتیجه 
با  بازی  مطرح کرد. ورزش فوتبال چیست؟ یک 
مجموعه قوانینی که با حرکات بدنی همراه است. 
فوتبال برای یک فوتبالیست احترام، پول و شهرت 
می آورد حتی اگر آن بازیکن در تیم های خارجی 
شطرنج  ورزش  حاا  باشد.  نکرده  بازی  معروف 
چیست؟ مثل فوتبال یک بازی با مجموعه قوانینی 
است که در آن حرکات بدنی وجود ندارد و به این 
تقویت  را  به آن ورزش می گویند که مغز  دلیل 
می کند. حاا تعریف برخی مسئولین از بازی های 
نه چندان خوب است  ویدیویی چیست؟ یک چیز 
که از طرف غربی ها برای سرگرم کردن کودکان 
ما  بین  خشونت  رواج  اصلی اش  هدف  و  آمده 
ایرانیان است و هیچ فایده ی دیگری ندارد! حاا 
کسانی  چه  حرفه ای  بازیکن های  اساس،  این  بر 

یاد  آن ها  از  زعفرانی  پشمک  عنوان  به  هستند؟ 
می شود! به گفته ی برخی های دیگر به این دلیل 
چون  نمی شود  داده  بها  )گیمرها(  بازیکن ها  به 
آن ها در هنگام بازی، ورزش بدنی نمی کنند. پس 
بازی های  از  کم  هم  شطرنج  است  این طور  اگر 
فوتبال  مثل  ویدیویی   بازی  هر  ندارد.  ویدیویی 
که  شده  تشکیل  قوانینی  مجموعه  از  شطرنج  و 
می تواند مخاطب خود را به چالش بکشد و بهترین 
کسی  چه  دهد  نشان  تا  است  این  برای  بستر 

حافظه، هوش و سرعت عمل بیش تری دارد.
اما به راستی جایگاه قهرمانان بازی های ویدیویی 
تا حاا اسم  این مملکت کجاست ؟ خوِد شما  در 
شنیده اید ؟  را  گیم  ملی  قهرمان های  از  نفر  چند 
به  حال  به  تا  سیما(  و  )صدا  ملی  رسانه ی  آیا 
جوادی  کیوان  آقای  جهان،  در   14 فیفا  قهرمان 
بها داده است؟ آیا مصاحبه ای با مربی اش مرتضی 
مسابقاتی  از  خبری  آیا  داده؟  انجام  منتظرالظهور 

جایگاه قهرمانان بازی های ویدیویی در ایران

مقام  و  آن شرکت می کند  در  که شهریار شاکی 
ملی،  رسانه ی  یا موضوع  کرده؟  آورد پخش  می 
می شود؟  کهن  مایلی  و  دایی  علی  دعواهای 
برای  سفرها  خرج  بگذریم،  سیما  و  از صدا  حاا 
شهریار  و  مرتضی  کیوان،  کشور  خارج  مسابقات 
را چه کسی پرداخت می کند؟ بنیاد ملی بازی های 
ورزش  وزارت  می گوید  و  نمی دهد  که  رایانه ای 
بود  این طور  اگر  گیمرهاست.  متولی  جوانان  و 
ایران  بازی سازی  ملی  بنیاد  به  باید  نام اش  پس 
برخی  نظر  به  می کنم  گمان  من  می کرد.  تغییر 
زمین  در  هم  استارکرفت  و  فیفا  بازی  مسئولین، 
می کند  تبلیغ  را  جادوگری  دارد  و  است  دشمن 
پاسکاری  را  قهرمان هایمان  صورت  این  به  که 
می کنند. حاا بحث مالی به کنار! تا به حال چه 
حمایت های معنوی ای از آنان شده؟ آیا برای شان 
یک جلسه گذاشتند که دل خوشی به آن ها بدهند؟ 
شده اند؟  جویا  را  مشکات شان  حال  به  تا  آیا 
اینترنت نفتی، این  دوستان  با این  اصا می دانند 
چگونه در مسابقات آناین شرکت می کنند؟ پس 
حتی  اگر  کشور،  این  در  که  می گیریم  نتیجه  ما 
قهرمان بازی ای هم در دنیا بشوید برای تان تره 

هم خرد نمی کنند...
کام آخر؛ این عزیزان، قهرمانان ملی ما هستند 
در  توانسته اند  حمایتی  هیچ  بدون  حال  به  تا  و 
تبعیض  لطفا  کنند.  آفرینی  افتخار  جهانی  سطح 
ملت،  و  بنیاد  دولت،  سیما،  و  صدا  نشوید؛  قائل 
بیایید رویکرد خود را تغییر دهید و آنان را حمایت 
بازی ای  که  بازیکن هایی  همه ی  امیدوارم  کنید. 
که  هرکجا  می کنند  دنبال  حرفه ای  به صورت  را 

هستند موفق و پیروز باشند. 
امید حسینجان زاده

مقالهمقاله نگاهی گذرا به گیم ایران در سال 92
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آماده ی حل معما و فرارهای تند و تیز باشید.

در  لیزرها  است.  لیزر  از  پر  بازی 
شده اند  جایگذاری  طوری  مراحل 
که با ذهن بازیکن بازی می کنند و 
کار  به  را  او  خاکستری  سلول های 

می اندازند. 

فکر  به  همه  که  افتاده  اتفاقی  چه  نیست  معلوم 
این  افتاده اند؟!  دزدی  موضوع  با  بازی  ساختن 
و  کرده  پیشرفت  بدجوری   )!( سوز  مردم  بای 
یا  جایی  از  دزدی  شاهد  روز  هر  دیگر  متاسفانه 
اوقات  گاهی  که  ناگواری  اتفاق  هستیم.  کسی 
از بعد  می شود.  عزیزانی  رفتن  دست  از  باعث 

بازی  یک  شاهد  حاا   hief و    Pay Day
ایرانی-ایتالیایی با چنین موضوعی هستیم. آن دو 
بازِی کاما خارجی به صورت اول شخص اکشن 
و مخفی کاری هستند اما این بازی دو رگه سبک 
متفاوت و جالبی دارد؛ معمایی با زاویه ی دوربین 

از باا به پایین!
 Project( دزدی«  »عملیات  بازی  داستان 
حرفه ای  بسیار  دزد  یک  درباره ی   )Heist
او هستند ولی هیچ کس  دنبال  به  است که همه 
زندگی  داستان  بازی،  بگیرد.  را  نمی تواند مچ اش 
روزانه ی او را روایت می کند. برای این که بازیکن 
فکر نکند به جای یک نفر بازی می کند و حس 
کند که خودش واقعا در بازی حضور دارد و کنترل 
همه چیز بر عهده ی اوست، برای دزد بازی هیچ 

اسمی انتخاب نشده است!
است،  دزدی  درباره ی  بازی  اصلی  هسته ی  کل 
به همین علت، کار اصلی بازیکن این است که از 
دست پلیس ها فرار کند و هیچ آژیری را به صدا 

در نیاورد.
نام  به  و  استودیو  خود  ساخته ی  بازی  موتور 
زبان  است.   Inception یعنی  استودیو  همان 
برای  و  بوده   5  HTML بازی  برنامه نویسی 
کامپایل   C++ صورت  به  آن  ویندوز  نسخه ی 

می شود.
خواهد  هاپ  هیپ  و  تکنو  بازی،  موسیقی  سبک 
بود که هیجان بازی را دوچندان می کند و کاما با 
ریتم بازی هماهنگ است. افکت ها و صداگذاری 
بتواند  تا  می کند  بازیکن  به  زیادی  کمک  هم 
موقع  به  و  دهد  تشخیص  را  رو  پیِش  خطرات 

عکس العمل مناسبی از خود نشان دهد.
برای این بازی حدود 4.5 تا 5 ساعت گیم پلی در 

نظر گرفته شده است.
می خواستیم  اول  »ما  می گوید:  بازی  سازنده ی 
یک بازی Top Down Shooter با سبک 
بسازیم   2  Pay Day بازی  همانند  استایلی  و 
ولی بعد از آن به خودمان گفتیم که اگر قرار است 

مالیستی  مینی  هنری  طراحی  بازی  محیط 
»Minimalistic« دارد که خیلی با تم و جو 

بازی سازگار است.
هوشمند  را  بازیکنان  سازندگان،  این که  دلیل  به 
و  داشت  نخواهد  راهنما  بازی  کرده اند  فرض 
شاید کمی سخت به نظر برسد. به همین خاطر 
به  بازیکن  که  کرده اند  را طوری طراحی  مراحل 
شود.  آشنا  بازی  مختلف  مکانیزم های  با  تدریج 
مثا اگر می خواهید ببینید دوربین امنیتی چگونه 
از دوربین وجود دارد  کار می کند، یک مرحله پر 
باید  باشد  داشته  کمکی  این که  بدون  بازیکن  و 

مرحله را پشت سر بگذارد. 
معماها هم سخت تر  بروید  پیش  بازی  در  هرچه 
فراهم  برای شما  را  بیش تری  چالش  و  می شوند 

خواهند کرد.
در بازی هیچ گونه ساحی وجود ندارد. سازندگان 
بازی در این رابطه می گویند: »ما تصمیم گرفتیم 
ساحی به کار نبریم تا بازیکن به ذهن خودش 
را  ماشه  می رود  که  هرجا  و  بیاورد  فشار  کمی 

نکشد«
طوری  مراحل  در  لیزرها  است.  لیزر  از  پر  بازی 
بازی  بازیکن  ذهن  با  که  شده اند  جایگذاری 
کار  به  را  او  خاکستری  سلول های  و  می کنند 

می اندازند. 
با  را  او  که  داشت  خواهد  را  قدرت هایی  بازیکن، 
یک دزد عادی متفاوت می کند اما هنوز مشخص 
نیست که چه قدرت هایی دارد و چگونه می توان 

از آن ها استفاده کرد.
در  استودیوشان  و  بازی هستند  نفر سازنده ی  دو 
آن ها  می رسد  نظر  به  و  دارد  قرار  کانادا  کشور 

همکاری جالبی را با هم شروع کرده اند.
 Web، روی    )!( جذاب  دورگه ی  بازِی  این 
دیجیتالی  به صورت  ویندوز  و   Mac، Linux
روی  بر  آن  انتشار  احتمال  شد؛  خواهد  منتشر 
iPhone و iPad هم هست. به شخصه منتظر 
سد  از  می شود  چطور  ببینم  تا  هستم  بازی  این 

معماهای عجیب و سخت آن گذشت. 
آیدین نوری

دزد دو رگه!
یک بازی خوب ساخته شود باید خاقانه باشد نه 
یک کپی از بازی دیگر! برای همین دو هفته اصا 
تا بااخره  ایده و قسمتی کار نکردیم  روی هیچ 

بتوانیم یک ایده ی خوب از کار در بیاوریم.«
پایه و همین طور زبان  به علت محدودیت موتور 
برنامه نویسی، شاهد سایه و نورپردازی در محیط  

بازی نیستیم.

سبک:  پازل
PC. Mac. Linux. Web :پلتفرم

 Inception :سازنده
ناشر: -

پیش نمایش
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سرعت العمل خود را بسنجید!

بمب بخور، سکه بگیر، رکورد بزن و مانع را از بین ببر.
وجود آیتم های کمکی متنوع و موانع 
بازیکن  برای  بازی،  در  مختلف 
سرگرم کننده خواهد بود و می توان 

گفت به نوعی اعتیاد آور است. 
بگوییم  همه  به  که  است  رسیده  آن  زمان  دیگر 
در  نه  گفتن  برای  حرفی  ما  مستقل  بازی سازان 
صعودی  سیر  دارند.  جهان  در  بلکه  خاورمیانه 
مشخص  کاما  بازی سازان  این  پیشرفت  نمودار 
است. اگر شماره های پیشین این مجله را مطالعه 
به  برده اید.  این موضوع پی  به  باشید قطعا  کرده 
انجام  را  ایرانی ای  مستقل  بازی های  شخصه 
داده ام که لذت اش برایم از برخی بازی های چند 
میلیون داری خارجی بیش تر بود! حاا وقت آن 
رسیده است که برویم سروقت یک بازی مستقل 

جذاب دیگر از بچه های تیرنام.
فانتزی  تمی  و  است  آرکید  سبک  در  بازی  این 
بازی، قبا عنوان  این  دارد. استودیوی سازنده ی 
که  داشت  خود  کارنامه ی  در  را  کشاورز  طوطی 

نقدش را می توانید در همین شماره بخوانید.
همان طوری که در شماره ی قبل گفتم برای سبک 

آرکید داستان خاصی در نظر گرفته نمی شود؛ این 
بازی هم همین گونه است. شخصیت اصلی بازی 
بمب  می تواند  که  است  بمبیتر  نام  به  موجودی 
در شکم اش یک  بمب،   چند  خوردن  با  و  بخورد 
بمب قوی تر درست کند و با پرتاب آن به طرف 
این مانع یک نوع موجود تخیلی است  مانع )که 
که فقط سر راه ما را گرفته تا نگذارد به مرحله ی 
به  و  برداشته  خود  راه  سر  از  را  او  برویم(  بعدی 

مرحله ی بعد برود.
رده سنی بازی باای سه سال است، پس با خیال 
دنیای  پیشکسوتان  تا  گرفته  کودک  از  راحت 
بازی ها می توانند از این بازی کوچک لذت ببرند.

بازی فقط توسط حرکت ماوس و کلیک  کنترل 
چپ انجام می شود و به هیچ کلید دیگری احتیاج 

ندارد که سادگی بازی را بیش از پیش می کند.
بازی دارای پنجاه مرحله ی مختلف و جالب است، 
و  رفته  کار  به  آن  در  هم  فراوانی  آبجکت های 
حالت  در  دارد.  بی پایان  و  ماجراجویی  حالت  دو 
بمبیتر  پنجاه مرحله است،  ماجراجویی که شامل 
تمام موانع  از  باید  و  بازی آشنا شده  آیتم های  با 
عبور  کند. در حالت بی پایان هم بازی به صورت 

بی پایان خواهد بود و باید زیِر موج های موانع دوام 
آورد و امتیاز بیش تری کسب کرد. 

امکانات بازی به شرح زیر است:
گزارش  می توانید  قسمت  این  در  بازی:  گزارش 
را  داده اید  انجام  بازی  در  که  کارهایی  از  کاملی 

مشاهده کنید.
وسیله ی  می توانید  قسمت  این  در  فروشگاه : 
بیش تر  و  کنید  بازی  راحت تر  تا  بخرید  جدیدی 

از بازی لذت ببرید. 
کارهای  انجام  با  قسمت  این  در  موفقیت ها: 
موفقیت های  به  می توانید  بازی  در  خارق العاده 

مختلف و متنوعی دست یابید.
فانتزی  و  جذاب  شاد،  محیطی  دارای  بازی 
است. رابط کاربری منوی بازی با اَشکال و نماد 
تصویرسازی شده است. با تعداد بسیار کمی متن 
برای بخش راهنما رو به رو هستیم تا حواس مان به 
متن پرت نشود و کا تعداد متونی که در بازی با 
چه  و  راهنما  برای  چه  کرد،  خواهید  برخورد  آن 
برای قسمت های دیگر، بسیار کم است و بیش تر 
سعی شده بازیکن با خود گیم پلی در تعامل باشد.

دشمنان  و  آیتم ها  می گذرد  که  مرحله  چند  هر 

متنوعی به بازی اضافه می شود که از خستگی شما 
مشاهده ی  مانند  نمی گذارد  و  می کند  جلوگیری 
روید! صد  فرو  به خواب عمیقی  دربی  بازی های 
البته که با پیشروی بیش تر، مراحل سخت تر هم 
می شوند، به مرور دشمنانی اضافه می شوند که با 
سرعت بیش تری حرکت می کنند و به سمت شما 
می آیند تا نگذارند شما به بمب برسید. برای نمونه 
یکی از دشمنان قیچی است که وقتی در محیط 
به حرکت در می آید و به بازیکن برخورد می کند 
یا  می شود  باعث شکست  و  می کند  قیچی  را  او 
یک دشمن دیگر که شبیه به ماهی است به دنبال 

بازیکن می آید تا به او برسد و نابودش کند.
کردن  ساده تر  هرچه  برای  هم  بازی  آیتم های 
یکی  نمونه  برای  بمبیتر می آیند.  به کمک  بازی 
از آیتم ها، آهن ربا است که بمب ها و سکه ها را به 
سمت او جذب می کند. دیگری حلزون است که به 
 Slow( کمک آن می شود صحنه را آهسته کرد

Motion( و به سرعت، بمب ها را گرفت.
وارد  می توان  بازی  در  سکه ها  از  استفاده  با 
فروشگاه شد و وسایلی را تهیه کرد که با کمک 
آن ها می توان بازی را ساده تر انجام داد. با آسیب 
زدن به مانع، گرفتن بمب در همان زمانی که به 
وجود می آید و گرفتن صندوق سکه می توان تعداد 

سکه ها را افزایش داد.
و شادی  و صداهای جذاب  موسیقی  از  بازی  در 
استفاده شده که کاما با تم و پس زمینه ی بازی 

همخوانی دارد.
از  که  است  ساده  بسیار  بازی  یک  بمبیتر،  بازی 
گیم پلی جذابی برخوردار است. کنترل بازی بسیار 
با حرکت دادن ماوس  بازیکن فقط  ساده بوده و 
و کلیک کردن می تواند بازی را انجام دهد. وجود 
آیتم های کمکی متنوع و موانع مختلف در بازی، 
برای بازیکن سرگرم کننده خواهد بود و می توان 
گفت به نوعی اعتیاد آور است. مراحل زیاد بازی 
باعث می شود زود از بازی دست نکشید و از آن 
بازی  بی پایان  قسمت  ببرید.  را  استفاده  نهایت 
حالتی رکورد شکنی خواهد داشت و هیچ انتهایی 
در  بازی  مراحل  تمام  ندارد.  وجود  حالت  این  در 
یک محیط خواهد بود. هم چنین در همه ی مراحل 
از  بمب  توسط  را  مانع  باید  ماجراجویی  قسمت 
وجود  رفت.  بعد  مرحله ی  به  و  برداشت  میان 
باعث  موفقیت ها  و  فروشگاه  گزارش،  صفحات 
می شود بازی هیچ وقت خسته کننده نشود. طبق 
نسخه ی اختصاصی ای که در اختیار ما قرار گرفته 
بود و چند مرحله ی آن را انجام دادیم، واضح بود 
که شاهد یک بازی مستقل جذاب دیگر خواهیم 
بود. پس شما هم خود را آماده کنید برای حمایت 
بازی  این  از  بردن  لذت  و  بازی سازان مستقل  از 

جذاب آرکید. آیدین نوری

سبک:  آرکید
PC :پلتفرم

سازنده: تیرنام 
ناشر: -

پیش نمایش
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تقلیدهای  به  توجه  با  بازی  محیط 
 Rayman عنوان  از  که  مثبتی 
بوم  یک  به  شبیه  بیش تر  کرده، 

نقاشی شده است.
بازی هایی است  از  بازی »زیگول« یکی دیگر    
دو  ایرانی، سبک  مستقل  عناوین  سایر  مانند  که 
بُعدی را انتخاب کرده است. شما در نقش زیگول، 
بروید که  نبرد خرابکارانی  به  باید  بازی،  قهرمان 
جنگل زیزیگال، زادگاه زیگول را مورد هدف قرار 
داده اند. این خرابکاران، شیگول، فکال و تاسکال 
که  است  شیگال  آن ها  سردسته ی  دارند.  نام  
اکنون  است.  زیگال  آتش فشان  اقامت اش  محل 
خرابکاران،  تمامی  نابودی  برای  باید  زیگول 
به  و  کرده  دشمنان  از  عاری  را  زیزیگال  جنگل 
آرزوی خود که همان ساختن یک قصر در جنگل 
به  بخواهیم  اگر  کند.  پیدا  دست  است  زیزیگال 
داستان بازی نگاهی کلی داشته باشیم باید گفت 
نجات سرزمین مادری از دست خرابکاران به یک 
داستانی کهنه تبدیل شده است، اما زمانی که پای 
مانند  مستقلی  بازی  هم  آن  و  ایرانی  بازی  یک 
»زیگول« در میان باشد حتی چنین داستانی نیز 

بازی  داستان  اگر  بود.  خواهد  جذاب  شما  برای 
نتواند شما را مجذوب خود کند، بخش گرافیکی 
بود.  خواهد  جذاب  شما  برای  حتم  طور  به  بازی 
هم سبک  عناوین  به  شبیه  بسیار  بازی  محیط 
عمق  است.   Rayman و    Braid خارجی، 
 Braid در عنوان  اندازه ای که  به همان  محیط 
ترکیب  اما  نیست،  بودیم  شده  رو به رو  آن  با 
بسیار خوب  با یک دیگر  تیره  و  رنگ های روشن 
انجام گرفته و حس نابودی جنگلی سرسبز توسط 
برخواهد  در  را  شما  خوبی  به  سیاهی  دشمنان 
ظرافت  با  نیز  محیط  جزییات  تمامی  گرفت. 
نقاشی  بگوییم  است  بهتر  یا  و  طراحی  خاصی 
شده  است. شخصیت های اصلی بازی نیز همگی 
طراحی مناسبی دارند و خوش بختانه در این بخش 
توجه  با  بازی  ندارد. محیط  کمبود چندانی وجود 
 Rayman عنوان  از  که  مثبتی  تقلیدهای  به 
شده  نقاشی  بوم  یک  به  شبیه  بیش تر  کرده، 
نمی توانید  شما  سازندگان،  گفته ی  بنابر  است. 
عقب  به  می خواهید  که  اندازه  هر  به  را  زیگول 
بازگردانید و اگر دوربین بازی همراه با شخصیت 
چند  به  بازگشت  توانایی  دیگر  بیاید  جلو  اصلی 

مسئله  این  البته  داشت.  نخواهید  را  عقب تر  قدم 
را خود سازندگان برای بازی در نظر گرفته اند تا 
برای به دست آوردن »اُرب ها« دچار چالش شوید. 
شخصیت زیگول توانایی راه رفتن، دویدن، پریدن 
برای  دارد.  را  شدن  آویزان  طناب  از  هم چنین  و 
با پرش روی آن ها، راه خود  نیز  کشتن دشمنان 
را برای پیشروی هموار می سازید. در بازی چهار 
نوع طناب وجود دارد که همه ی آن ها در عملکرد، 
یکدیگر  با  آن ها  ظاهر  تنها  و  ندارند  تفاوتی 
متفاوت است. برای عبور از چاله ها و بعضی دیگر 
از طناب ها  العبور به استفاده  از مکان های صعب 
کاربری  رابط  دارای  بازی  کرد.  خواهید  پیدا  نیاز 
زیبایی است. در صفحه  ی بازی آیکون های زمان، 
اُرب هایی که جمع  تعداد  قلب، میزان سامتی و 
آوری خواهید کرد نمایش داده می شوند. در این 
اُرب های  بود.  خواهید  اُرب  نوع  سه  شاهد  بازی 
طایی که رنگ زیگول را از آبی به طایی تغییر 
تکی  به صورت  که  آبی رنگ  اُرب های  می دهند، 
و  تاسگال ها  کشتن  از  پس  3تایی  دسته های  و 
فک گال ها بدست خواهید آورد و در آخر اُرب های 
از  بیش تر  برابر   5 ارزشی  اُرب ها  نوع  این  قرمز. 
اُرب های آبی رنگ دارند. در کل تنها مزیت بدست 
آوردن اُرب ها، رسیدن سریع تر به جایزه هایی است 
که در انتها می توانید مشاهده کنید. از دیگر جمع 
کردنی های بازی  می توان به »قلب ها« اشاره کرد. 
باشید،  از دست داده  را  اگر یک جان کامل خود 
با جمع آوری 3 عدد قلب، جان زیگول  می توانید 
نیز  بازی  مکان های  از  بعضی  در  کنید.  کامل  را 
»نماد زیگول« یافت می شود و اگر تنها یک عدد 
از آن ها را پیدا کنید، نوار سامت شخصیت بازی 
کشتن  نحوه ی  شد.  خواهد  ُپر  کامل  صورت  به 
عناوین  دیرینه ی  رسم  مانند  به  نیز  دشمنان 
است.  دشمنان  روی  پرش  سکوبازی،  دوبُعدی 
همان گونه که ابتدا به آن اشاره کردیم، در بازی 
سه نوع دشمن وجود دارد. برای کشتن تاسگال ها 
تنها با یک پرش روی سرشان شما موفق خواهید 
شد آن ها را از سر راه بردارید. فک گال ها نسبت 
دو ضرب  با  باید  و  بوده  قوی تر  قبلی  دشمن  به 
آن ها را بکشید. تنها دشمنانی که نابود نمی شوند، 
جسمی  دشمن ها  از  نوع  این  هستند.  شیگول ها 
آتشین دارند و بهتر است از آن ها دوری کنید. در 
جریان باشید، بازی زیگول که برای تمامی سنین 
در نظر گرفته شده، برخاف ظاهری کودکانه اش 
شدن  کامل  زمان  تا  است.  برانگیز  چالش  بسیار 
دست اندرکاران  و  نمانده  باقی  چیزی  بازی  این 

زیگول
ماموریت، نجات جنگل زیزیگال

ورود به جنگلی که رفته رفته به سوی نابودی کشانده می شود.

استودیو به سختی در حال کار روی نواقصی که 
هستند.  دارد  وجود  بازی  مختلف  بخش های  در 
متاسفانه سازندگان بازی هم چنان موفق نشده اند 
یک حامی رسمی برای بازی پیدا کنند تا بتوانند با 

کمک آن ها بخش عمده ای از مشکات بازی را 
حل کنند. آن چه که ما در نگاه اول از بازی دیدیم 
نویدبخش یک عنوان بسیار خوب ایرانی در سبک 
سکوبازی است. پس امیدوار خواهیم ماند تا زمان 

انتشار بازی اصلی و کامل »زیگول« یک حامی 
پیدا شود تا بازی سازان مستقل کشورمان، خود را 

در این عرصه تنها نبینند. 
محمدامین شیروانی

PC :پلتفرم
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و  شعور  درخور  عناوینی  همواره  و  شوند  نزدیک 
ازم  هم چنین  کنند.  تولید  ایرانی  گیمر  فرهنگ 
استودیو  مدیریت  عزیز،  طرفی  فواد  از  تا  است 
آریا گیم تکنولوژی، برای همکاری و پاسخگویی 
حرفه ای اش در رابطه با »بازگشت«، تشکر ویژه 

به عمل آوریم. امیر گلخانی

چه  هر  یا  و  گرفتن  الهام  الگوبرداری،  را  نام اش 
به  و  هنری  اثر  یک  از  برداشت  می گذارید؛  که 
کار بستن آن در اثر هنری دیگر خود نوعی هنر 
با ظرافت  و  به درستی  این مهم  اگر  البته  است. 
انجام بگیرد، می توان نام هنر را بر آن نهاد. هنر 
بازی سازی ایران، همیشه زیر سایه ی عمل »الهام 
گرفتن« از بازی های غربی و یا همان نمونه های 
موفق هنر هشتم بوده و هست. عنوان »بازگشت: 
به  تا کنون  معرفی  ابتدای  از  کوروش«،  کتیبه ی 
محبوب  و  موفق  بازی  سری  از  گرفتن«  »الهام 
شده  محکوم  »آنچارتد«  ناتی داگ،  استودیوی 
منکر  هم  سازندگان  خود  که  مسئله ای  است. 
بازی  از  تمامی اطاعاتی که  در  و  آن نمی شوند 
منتشر می کنند به آن اشاره دارند. در این مطلب 
سعی می کنیم تا ضمن پرداختن به جزییات منتشر 
شده از عنوان »بازگشت«، دیدگاه های مربوط به 
الگوبرداری عناوین داخلی از نمونه های موفق را 

نیز بررسی کنیم. 

اول بازی خوب، بعد خاقیت
آنچارتد  شبه  یک  می دهید:  ترجیح  را  یک  کدام 
عنوان  یک  یا  و  خوش ساخت،  و  استاندارد 
و  خام  ایده های  با  نیمه  و  نصفه  و  بلندپروازانه 
اشکاات فراوان در مرحله ی تولید؟! پاسخ واضح 
است. اگر قرار است عنوانی بسازیم که مخاطب 
فرمول هایی  از  قطعا می بایست  ببرد،  لذت  آن  از 
را  خود  امتحان  این  از  پیش  که  کنیم  استفاده 
پس داده اند. فراموش نکنید که ما از بازی سازی 
نمی کنیم؛  صحبت  کوچک  عناوین  و  مستقل 
بحث ما عناوینی است که قدمت ساخت شان در 
کشورمان حداکثر به 5 سال می رسد، اما نزدیک 
صنعت  این  بازار  بطن  در  که  است  دهه  سه  به 
صحبت  عناوینی  از  می شود.  کار  آن ها  روی  بر 
می کنیم که با بودجه های چند ده میلیون تومانی 
ساخته می شوند و از آن ها انتظار رقابت با عناوین 
چند میلیون داری بازار را داریم. دیدگاه من – و 
اگر  که  است  این   – همکارانم  از  بسیاری  قطعا 
قرار است عنوانی با ایده های خام در این هنر خلق 
یک  از  گرفتن«  »الهام  به  که  است  بهتر  شود، 
عنوان خارجی باشد و نه با ایده های خام و اجرای 

ضعیف.

ایندیانا جونز ایرانی
برای  ابتدایی  سطر  چند  که  می کنم  تصور 
شناساندن ماهیت »بازگشت« کافی باشد. بازی، 
یک اکشن سوم شخص با تمی آشناست. داستان 
نام مازیار است که بر  با  اصلی آن روایت فردی 
اثر اتفاقاتی درگیر ماجرای دزدیده شدن کتیبه ی 

داستان  روند  ادامه ی  در  و  می شود  کوروش 
وظیفه ی این را دارد تا کتیبه را از دست سارقان 
خط  چند  همین  در  بازی  داستان  بازپس گیرد. 
خاصه می شود و روند بازی نیز به شکلی است 
نمی گیرد.  صورت  آن  روی  بر  چندانی  تاکید  که 
با »بازگشت«، گیم پلی  رابطه  در  نکته  مهم ترین 
قرار گرفت،  ما  اختیار  در  نسخه ای که  است.  آن 
نهایی شدن محیط ها و  و  از نظر طراحی مرحله 
با  متاسفانه  اما  بود.  ایده آلی  شرایط  در  چیدمان 
باگ های  دمو،  نسخه ی  نشدن  پولیش  به  توجه 
کلی  ماهیت  می شد.  دیده  آن  در  درشتی  و  ریز 
کردیم،  تجربه  ما  که  مراحلی  به  توجه  با  بازی 
بیش تر بر مبنای تیراندازی و کاورگیری بنا شده 
است و در بخش هایی نیز کنترل خودرو به بازیکن 
در  آن  حرکات  و  خودرو  فیزیک  می شود.  سپرده 
بازی دارای مشکاتی است، اما با توجه به نهایی 
نبودن محصول، می توان از آن چشم پوشی کرد. 
هم چنین ساح های بازی نیز آن باانس ازم را 
ندارند که این مورد نیازمند کار و تقویت بیش تری 
نسبت به سایر بخش های گیم پلی است. در کنار 
تعداد کم  به  توجه  با  نیز  بازی  گیم پلی، گرافیک 
تجربه ی  هم چنین  و  بازی  سازنده ی  تیم  افراد 
نه چندان طوانی مدت بازی سازان ایرانی در کار 
با موتور گرافیکی UDK، سازندگان توانسته اند 
تا خروجی مناسبی برای بازی ایجاد کنند و بازی 
کردیم  تجربه  ما  که  نسخه ای  حداقل   – نهایی 
بارگذاری  به جز  )البته  فاحشی  گرافیکی  باگ   –
مشکلی  البته  ندارد.  بافت ها(  از  برخی  دیرهنگام 
که گریبان گیر بسیاری از عناوین داخل است، در 
بازی  این که  »بازگشت« هم دیده می شود و آن 
بر روی سیستم های متوسط و یا نسبتا خوب بازار 
معناست  بدین  این  نمی شود.  اجرا  خوبی  به  نیز 
رایانه  یک  می بایست  بازی  تجربه ی  برای  که 
اصطاح  به  یا  شاخص  گرافیکی  مشخصات  با 
High End داشته باشید. البته سازندگان قول 
این را داده اند که عنوان نهایی برای اجرا بر روی 
تمامی سیستم ها برنامه نویسی می شود و کاربران 
از این بابت مشکلی نخواهند داشت. نظر دادن در 
زود  هم چنان  نیز  بازی  موسیقی  و  با صدا  رابطه 
است و به نظر می رسد که برای شنیدن بهترین 
بازی  شدن  نهایی  تا  می بایست  ممکن  خروجی 

صبر کرد.
در انتها ازم می دانم تا یادآوری کنم که پیش بینی 
در  کوروش«  کتیبه ی  »بازگشت:  توفیق  و  آینده 
از  که  کاری  تنها  است.  دشواری  کار  داخل  بازار 
گیم  آریا  تیم  که  است  این  می آید  بر  ما  دست 
به  بیش تر  چه  هر  تا  کنیم  تشویق  را  تکنولوژی 
استانداردهای عناوینی که از آن ها الهام می گیرند، 

»نیتن« یا »مازیار«؛ مسئله این نیست!
گیم  »آریا  استودیوی  بازی سازی  روند  از  دفاع  در 

تکنولوژی«؛ و نه »بازگشت: کتیبه ی کوروش«!

کاورگیری یکی از اصلی ترین مکانیزم های بازی استبازی طراحی هنری قابل قبولی دارد
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طراحی  خوب  را  بازی  محیط های  وقتی 
در  مختلف  مکانیک های  و  باشید  کرده 
حالت  از  خود  به  خود  بازی  بکارید،  آن 
غیرتکراری بودن خارج می شود. در پنج 
بازی  دموی  نسخه ی  از  که  مرحله ای 
تجربه کردیم همه ی این ها رعایت شده  

بودند.

خراب  بازار  درباره ی  بحث  و  صحبت  هرچه 
اقتصادی، نداشتن پشتوانه و عدم حمایت درست 
داخل  ساخِت  رایانه ای  بازی های  از  کافی  و 
گام های  درباره ی  نکردن  صحبت  است،  منطقی 
اصولی و آکادمیک برای آموزش و تربیت نسلی 
بازی ها بی انصافی  توسعه ی  پویا جهت ساخت و 
رایانه ای  بازی های  ملی  انستیتو  است.  محض 
است  مدتی  چند  بازی سازی  رشد  مرکز  کنار  در 
آموزش  در  سعی  کاس هایی  برپایی  با  که 
و  ساخت  اولیه ی  اصول  و  تکنیک ها  آکادمیک 
چند  داشته اند.  عاقه مندان  به  بازی ها  توسعه ی 
هستیم  شاهد  را  بازی هایی  که  هم هست  وقتی 
آموزشی  مراکز  این  خروجی های  از  مستقیما  که 
هستند و می شود ردپای رعایت اصول، فرمول ها 
بازی  دید.  آن ها  همه ی  در  را  مرحله  طراحی  و 
 )Bloody Streets( خونین«  »خیابان های 
خروجی های  از  که  بازی هاست  همین  از  یکی 
مرکز رشد بازی سازی به حساب می آید و توسط 
طراحی   Headless Wizard استودیوی 
و  مستقل  استودیوی  این  است.  شده  ساخته  و 
موتورپایه ی  سراغ  بازی،  ساخت  برای  کوچک 

XNA و سبک تیراندازی با زاویه ی دید از باا 
از  که  دمویی  نسخه ی  در  است.  رفته  پایین  به 
بازی تجربه کردیم اولین و مهم ترین عاملی که 
طراحی  اولیه ی  اصول  رعایت  می آمد  چشم  به 
مرحله بود. وقتی با یک بازی رایانه ای مستقل و 
آرکید طرف هستید اولین گام در برخورد با بازی 
بسیار مهم است. بازی های آرکید دسکتاپِی جمع 
و جور، بیگ پروداکشن و پرهزینه نیستند که برای 
رسیدن به تِم اصلی و خوب یا بد بودن شان مدت 
زمان زیادی نیاز باشد. به همین دلیل به محض 
این که وارد بازی می شوید، در همان برخورد اول 
باید طراحی اصولی و خوب و چند مکانیک اولیه 
بکشد.  خودش  با  خط  ته  تا  و  بگیرد  را  یقه تان 
رعایت  خوبی  به  خونین  خیابان های  که  اصلی 
کرده بود. بازی داستانی ندارد و لزومی هم ندارد 
ارتش  سرباز  نقش یک  در  شما  باشد.  داشته  که 
و  زامبی  از  پر  آشنای  آخر الزمان  یک  وسط  که 
گرفتار  خطرناک  و  غریب  و  عجیب  موتانت های 
شده، باید در میان موج های پرتعداد دشمن دوام 
بازی دوبعدی و  بیاورید. همان طور که گفته شد 
زاویه ی دوربین از باا به پایین است و شماره های 
خاطر  به  را   Alien Breed مجموعه ی  اول 
می آورد. بازی هایی از این دست شدیدا وابسته به 
طراحی نقشه و محیط بازی شان هستند. طراحی 
یک نقشه ی یک دست که در آِن واحد در دسترس 
باشد در کنار اضافه کردن امکانات و مکانیک هایی 
اصول  از  بدهد  عمق  گیم پلی  به  که  نقشه  به 
بازی طراحی خیلی  نقشه های  است.  کار  اولیه ی 
این که  بر  عاوه  که  معنی  این  به  داشتند  خوبی 

خاطر  در  بودند  شده   طراحی  پرجزییات  و  شلوغ 
مخاطب هم می ماندند. این خیلی مهم است چون 
دومین عاملی که در این گونه بازی ها نقش اساسی 
ایفا می کند، کاما وابسته به آن است. خیابان های 
خونین بازی بسیار سختی است. بازی های سخت 
هم نیاز به تکرار دارند و چیزی که در تکرار یک 
بازی به کمک مخاطب می آید طراحی محیط هایی 
است که در خاطر مخاطب بماند ودر عین حال با 
کمک مکانیک های متعددش حوصله ی مخاطب 
را خوب  بازی  وقتی محیط های  نبرد.  را هم سر 
طراحی کرده باشید و مکانیک های مختلف در آن 
بکارید، بازی خود به خود از حالت تکراری بودن 
نسخه ی  از  که  مرحله ای  پنج  در  می شود.  خارج 
رعایت  این ها  همه ی  کردیم  تجربه  بازی  دموی 

شده  بودند. 
در  را  شما  بالگردی  می شود  شروع  بازی  وقتی 
بعد است  به  این  از  از نقشه رها می کند و  جایی 
که موج های زامبی ها و موتانت های بازی شروع 
می شوند که باید تا پایان، بین سه تا چهار موج را 
تحمل کنید. سرعت بازی زیاد است و نقشه های 
شلوغ  شدت  به  اکشن ها  هنگام  در  هم  بازی 
دشمن،  با  مبارزه  برای  شما  امکانات  می شوند. 
گرمی  ساح های  قدرتمند،  چاقوی  یک  شامل 
و  می آورید  به دست  مختلف  مراحل  طی  در  که 
توضیح  ادامه  در  که  است  جذاب  مکانیک  یک 
می دهیم. بعد از کشتن دشمن، گوی های نارنجی 
با جذب آن ها خط  رنگی روی زمین می افتد که 
به محض فعال  خشم شما پر می شود. می توانید 
شدن این قابلیت با زدن کلید Q آن را فعال کنید 

روزگار مستقل های استاندارد
آرکید امیدوار کننده ی خوش ساخت

خیابان های خونین

اگر فکر می کنید این صحنه از بازی خیلی شلوغ است هنوز شخصیت تحت کنترل تان را وسط صدها 
دشمن و خون و انفجار و آتش گم نکرده اید!
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ولی می توان تا پر شدن کامل این خط صبر کرد تا 
مدت زمان استفاده از آن افزایش پیدا کند. وقتی 
کلید Q را فشار بدهید شخصیت تحت کنترل تان 
را  دشمن ها  و  می چرخد  خودش  دور  فرفره  مثل 
مواردی  از  دیگر  یکی  این  می کند!  گوشت  چرخ 
است که می شود در آن اصول طراحی مرحله را 
این  کردن.  بازی  خوب  برای  جایزه  دادن  دید؛ 
عامل باعث شده بود هدف من از کشتن دشمن ها 
تمام کردن مرحله  و  تمام کردن موج ها  به  فقط 
خاصه نشود و هدف ثانویه  ام جمع کردن گوی ها 
و فعال کردن قدرت خشم باشد. گلوله ها نامحدود 
نبودند و باید آن ها را از محل های خاصی که روی 
این  می آوردیم.  دست  به  شده اند  نقشه مشخص 
محل های خاص که محل جان اضافی، نارنجک و 
حتی تعویض ساح هم هستند به شکل تصادفی 
عمل می کردند. به این معنی که هر دفعه محل 
همه ی  بر  عاوه  بودند.  متفاوتی  آیتم  خروجی 
با  مقابله  برای  هم  دیگری  مکانیک های  این ها 
وابسته  کاما  که  داشت  وجود  بازی  دشمن های 
به محیط های بازی بود. ایستادن روی سکوهای 
و  فعال می کردند  را  افکن هایی  خاصی که شعله 
ِکشاندن  و  ایستادن  یا  می سوزاندند  را  دشمن ها 
دشمن روی خط آهنی که یک قطار سریع السیر 
از روی اش رد می شد و متعاقبا دشمن ها را از بین 
قوس  بودند.  مکانیک ها  این  جمله ی  از  می برد 
زامبی های  از  و  بود  اصولی  هم  بازی  سختی 
و  موتانت ها  به  و  شروع  اولیه  مراحل  کند  نسبتا 
عنکبوت هایی که زهر به سمت تان پرت می کنند 
ختم می شد. در نسخه ای که ما دیدیم در مجموع 
هفت ساح مختلف برای بازی در نظر گرفته شده 
بود. خوبی ساح های بازی به این بود که طراحی 
بود.  شده  انجام  اصولی  و  استاندارد  کاما  آن ها 
قدرت ساح های مختلف فرق های اساسی با هم 
از آن ها هم لذت  داشت و در عین حال استفاده 
بخش بود. گرافیک بازی که با کمک موتورپایه ی 
در عین حال  و  پیدا کرده، ساده  توسعه   XNA
نرخ تصویر در  بود.  بازی  با سبک  کاما منطبق 
شلوغ ترین حالت تغییری نمی کرد و در عین حال 
شفاف و پرجزییات بود. صداگذاری و موسیقی هم 
قابل قبول بودند و عاوه بر این که حس خوبی به 
مخاطب می دهند در لذت بردن هرچه بیش تر از 
بود. صدای  اکشن ها کمک حال اش هم خواهند 
شلیک ها، صدای برخورد گلوله و افکت هایی که 
خوب  و  اصولی  داشتند  ارتباط  بازی  گیم پلی  به 
طراحی شده اند و به بازی رنگ و جا داده اند. البته 
شدن  بهتر  برای  هم  کوچکی  توصیه ی  می شود 
بازی داشت. مثا از آن جایی که بازی شدیدا به 
استراتژی چیدِن سریع شما برای مقابله با دشمن 
از  کامل  نقشه ی  بودن  دسترس  در  دارد  احتیاج 

ضروریات است. مثا اگر می شد در یک آن و مثا 
با غلطک ماوس نقشه ی بازی را به عقب کشید و 
وضعیت نقشه را سریعا مورد ارزیابی قرار داد، رد 
کردن مراحل شلوغ بازی و رسیدن به هدف نهایی 
کمی آسان تر و درعین حال لذت بخش تر می شد. 
حتی می شد با قرار دادن یک نقشه ی کوچک و 
بازی   HUD کنار  یا  کادر  از  گوشه ا ی  در  پویا 
این امکان را فراهم کرد. با این که این نوشته به 
نقد نزدیک تر بود تا پیش نمایش ولی فقط توصیف 
بازی و مکانیک هایش در چهار مرحله ی محدودی 
بود که در اختیار داشتیم. دلیل اش هم این است 
که معموا برای بازی های جمع و جور دسکتاپی 
پیش نمایش نمی نویسند که دلیل اش را در شروع 
متن توضیح دادم؛ صفر تا صد بازی های جمع و 
همان  در  اگر  و  است  کم  خیلی  مستقل  و  جور 
نکنند  روشن  مخاطب  با  را  تکلیف شان  کار  اول 
خونین  خیابان های  است.  معرکه  پس  کاه شان 
کرد  ثابت  اول اش  مرحله ی  چهار  سه  همان  در 
خوب  بازی  یک  با  هم  وقتی  است.  خوبی  بازی 
طرف هستید چاره ای ندارید که در کنار توصیف 

مکانیک های بازی و روند گیم پلی از آن ها تعریف 
پیش  تمجید  و  تعریف  این  اگر  حتی  بکنید،  هم 
امیدواریم  باشد.  نقد شبیه کرده  به  را  نمایش تان 
بقیه ی مراحل بازی هم مثل این نسخه خوب و 
خوش ساخت باشند و در عین حال با روندی که 
در طی مراحل دیدیم با اضافه شدن مکانیک های 
جدید و باز شدن ساح  هایی که تجربه شان نکرده 
به  مخاطب  برای  مفصل تری  تجربه ی  بودیم، 

همراه داشته باشند. منتظر می مانیم...
رضا قرالو

نکات مثبت:  طراحی مرحله ی اصولی و تَرو تمیز، 
و  گرافیک، صداگذاری  لذت بخش،  مکانیک های 

موارد فنی استاندارد.
نکات منفی: سختی بیش از حد و نیاز به تکرار

در هنگام بارگذاری می توانید اسلحه انتخاب کنید؛ یک راه حل خوب برای قطع نشدن سرعت و 
روند بازی.

این همان قدرت خشم است! این شکلی نگاه اش نکنید، فعال کردن اش خیلی حال می دهد!

پیش نمایش

سبک:  پازل

PC :پلتفرم
ناشر: -

 Headless Wizard :سازنده
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فریاد آزادی سعی دارد تا یک اکشن اول 
و علیرغم  باشد  استاندارد  شخص کاما 
قدیمی  محیط های  و  اسلحه   از  که  این 
استفاده می کند، از روند عناوین نامداری 

چون ندای وظیفه بهره گرفته است.

برای  بهانه ای  تاریخی  وقایع  از  یکی  هم  باز  و 
ساخت یک بازی رایانه ای شد. این بار استودیوی 
خواهانه ی  آزادی  جنگ  از  بهره گیری  با  پژواک 
ارتش های مردمی در جنوب ایران در برابر ارتش 
اول شخص  اکشن  ساخت  حال  در  انگلستان، 
گفته ی  به  که  بازی  یک  است؛  آزادی  فریاد 
سازندگان اش تمامی استانداردها را رعایت کرده و 
با گریز از کلیشه ی اکشن اول شخص های مدرن 
سعی دارد تا ما را به قرن هجدهم و جنگ بوشهر 

ببرد.
بازی هستند.  اصلی  و خالو، دو شخصیت  خسرو 
و  انگستان  ارتش  علیه  و  جبهه  یک  در  آن ها 
نظر  به  این طور  می جنگند.  شرقی  هند  کمپانی 
پردازی  شخصیت   از  گیمز  پژواک  که  می رسد 
ایرانی  شخصیت های  کرده  سعی  و  نشده  غافل 
ساله  پنجاه  مردی  خالو  کند.  خلق  باوری  قابل 
نماد  تا  شده  سعی  بودن،  جنگاور  ضمن  و  است 
یک شخصیت با تجربه باشد. دوستی او با رئیس 
واقع  را  او  شخصیت  توانسته  هم  دلواری  علی 
بیش تر کند.  را  داستانی  گرایانه تر و جذابیت های 
دیگر  شخصیت بازی، خسرو جوانی شجاع است 
البته  ندارد.  انگلیسی ها  با  جنگ  از  واهمه ای  که 
بازی  در  هم  دیگری  ساختگی  شخصیت های 
فرعی  شخصیت  هیچ  شاهد  اما  دارند  حضور 

از  که  نیستیم  انگلیسی ها  جبهه ی  در  جذابی  و 
جذابیت های داستانی بازی کم می کند. 

تاثیرگذاری  آنجایی که داستان، عنصر مهم و  از 
در یک بازی اکشن اول  شخص نیست، سازنده ها 
کاما  شخص  اول   اکشن  یک  تا  دارند  سعی 
استاندارد بسازند  که هم از اسلحه و محیط های 
عناوین  روند  از  هم  و  می کند  استفاده  قدیمی 
نام داری چون ندای وظیفه بهره گرفته است. در 
بازی فریاد آزادی با یک روند به اصطاح بکش 
برو جلو )!( طرف نیستیم و با روند نسبتا متنوعی 
روبرو هستیم؛ مثل مراحلی که در آن باید از یک 
اسلحه ی  با  خودی  یاران  از  یا  کرد  دفاع  منطقه 
دورزن محافظت نمود. به عاوه استفاده از محیط 
تعیین  می¬تواند  هم  اشیا  پذیری  تخریپ  و 
کننده¬ ی مسیر شما باشد.  بخش هایی از بازی 
هم مخفی کاری است و سازنده ها سعی داشته اند  
با کار کردن بر روی هوش مصنوعی، مراحل  تا 
مخفی کاری جذابی خلق کنند. سعی سازندگان بر 
محدودیت های  از  بسیاری  وجود  با  که  بوده  این 
موتور گرافیکی 3D Unity با هوش مصنوعی 
متعادلی روبرو باشیم که البته این مسئله در مورد 

توانایی یاران¬مان هم صدق می¬کند.
آزادی  فریاد  قوت  نقاط  از  یکی  بازی  اسلحه ی 
برای  سازندگان  که  بدانید  است  جالب  است. 
موزه ی  در  موجود  اسلحه ی  از  ساح ها  طراحی 
رئیس علی دلواری در شهر بوشهر الهام گرفته اند. 
امیدواریم که در این بخش از بازی هم تنوع کافی 

وجود داشته باشد.
برای  سازندگان  که  قدم هایی  از  دیگر  یکی 
از  استفاده  برداشته اند،  بازی  شدن  جذاب تر 

هجدهم  قرن  در  بوشهر  شهر  معماری های 
محیط  طراحی  پژواک،  گفته ی  به  است.  بوده 
میسر شده  بناها  همین  از  با عکس برداری  بازی 
فضاها  این  جذابیت  به  هم  بندی ها  رنگ  است. 
کننده  خسته  بازی  محیط های  تا  کرده  کمک 
تریلرها و هم چنین  به تصاویر و  با توجه  نباشند. 
دریافت تندیس بهترین طراحی هنری از سومین 
جشنواره ی بازی های رایانه¬ای تهران می¬توان 
از جذابیت این طراحی ها اطمینان حاصل کرد. اما 
در طرف دیگر گرافیک فنی بازی قرار دارد.  بدون 
شک 3D Unity قادر نیست انتظار مخاطبان را 
از نظر فنی برآورده کند. خوشبختانه طراحی های 
هنری خوب بازی سرپوشی بر ضعف های گرافیک 
گرفتن  نظر  در  با  به هر حال  بازی هستند.  فنی 
شرایط بازی سازی در ایران می شود از این ضعف 

با ارفاق چشم پوشی کرد.
آن  صداگذاری  بازی  قوت  نقاط  از  دیگر  یکی 
بهترین  تندیس  هنری،  طراحی  مثل  است. 
آزادی  فریاد  بازی  نصیب  هم  سال  صداگذاری 
صداپیشگی  جوان،  گویندگان  گروه  است.  شده 
شخصیت های این بازی را عهده دار شده اند.  با 
افراد  صداهای  و  سر  جنگ،  شلوغی های  وجود 
بازی  این  صوتی  جذابیت های  به  هم  درگیر 
افزوده است چرا که برای سربازان در هر دو جبهه 
که  اتفاقاتی  و  شرایط  با  متناسب  دیالوگ هایی 

می¬افتد در نظر گرفته شده است.
آقای  برعهده ی  هم  بازی  موسیقی های  ساخت 
پیام آزادی است که پیش از این با ساخت موسیقی 
بازی های فراوانی از جمله گرشاسپ توانایی هایش 

را ثابت کرده است.

PC :پلتفرم

Pejvak Games :سازنده

ناشر: -

نبردی برای آزادی با طعم یونیتی

رعایت  ضمن  دارد  سعی  آزادی  فریاد  بازی 
رخ  با  اول شخص،  اکشن  یک  استانداردهای 
دادن وقایعش در قرن هجدهم ما را با یک بازی 
جذاب دیگر روبه رو کند. اما مانند بسیاری دیگر از 
رنج  فنی  گرافیک  از مشکل  ایرانی،  بازی¬های 
می¬برد. اما به قطع نمی¬توانیم سطح یک بازی 
را در گرافیک فنی آن خاصه کنیم. پس فقط باید 
صبر کرد و دید که آیا پژواک گیمز و فریاد آزادی 

¬می¬توانند خود را ثابت کنند یا خیر!
 بهزاد شعبانی

سبک:  شوتر اول شخص
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پیش نمایش فریاد آزادی: تنگستان
فریادی برای میهن



PC :پلتفرم

سازنده: شیوا پرداز کرمان 
ناشر: -

Shoot’em Up، Action  :سبک
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پیش نمایش

هوش مصنوعی خوب دشمنان و همراهان 
در طول بازی از نکات قابل ذکریست که 
خاطره ی  آن  از  ایرانی  کننده ی  مصرف 
خوشی ندارد اما شرکت شیوا پرداز قول 
سطح  در  و  متفاوت  تجربه ای  ارائه ی 

بازی های مشابه خارجی را داده است.

صنعت  اخیر  سال  چند  اتفاقات  بهترین  از  یکی 
بازی ایران، تشکیل گروه های کوچکی است که 
با ایده های متفاوت و تا حدودی بهتر خود نسبت 
به سایر تیم ها، دست به ساخت بازی هایی می زنند 
که نه تنها در داخل و بلکه در خارج از کشور نیز 
مورد استقبال قرار می گیرد. این تیم ها معموا نه 
پشتیبانی مالی خاصی دارند و نه از سوی نهادهای 
دولتی )که البته ادعایشان بسیار زیاد است!( چندان 
حمایت می شوند. یکی از این تیم ها شرکت »شیوا 
بازی جدید خود قصد  با  پرداز کرمان« است که 
دارد سبکی را وارد بازی سازی ایران کند که شاید 
پیش از این شاهد آن )یا حداقل نه با این کیفیت( 

نبوده ایم.
داستان بازی حول عطش پایان ناپذیر انسان برای 
پی بردن به ندانسته هایش روایت می شود. جایی 
که انسان با مستقر کردن تجهیزاتی پیشرفته در 
جزیره ای متروک به دنبال برقراری ارتباط با حیات 
الکترومغناطیسی  امواج  آن ها  است.  خود  ماورای 
پرقدرتی را به خارج از سیاره می فرستند غافل از 
این که این امواج قوی در سیاره ای دیگر و برای 
موجوداتی دیگر، نه تنها پیام آور صلح نیست بلکه 
می کند.  ایجاد  آن ها  زندگی  در  نیز  را  اختااتی 
دسته ای روبات از طرف ساکنان سیاره ی ناشناخته 

به سمت منبع امواج حرکت می کنند و در جزیره 
مستقر می شوند. فعالیت ها و تغییرات مشکوک در 
آن جا  روانه ی  نیز  را  انسان ها  از  گروهی  جزیره، 
می کند تا تقابلی ناخواسته بین دو گونه ی حیات 

شکل بگیرد.
بازی Fast 2 Kill یا جزیره ی بیگانگان )!( که 
 Top Down پیرو سبک بسیار دوست داشتنی
نقش  در  را  مخاطب  است،   Shoot’em Up
به  شده  فرستاده  انسانی  گروه  اعضای  از  تن  دو 
ادامه ی  در  اما  می دهد  قرار  داستان  در  جزیره 
داستان ظاهرا هیچ چیز آن طور که به نظر می رسد 
جزیره،  پاک سازی  از  بعد  و حتی  نمی رود  پیش 
حادثه ای دیگر رخ می دهد که بسیار مشکوک و 

دور از انتظار است.
درحال  روز  به  روز  ایران  در  بازی سازی  صنعت 
در  زیادی  خاهای  هم چنان  اما  است  پیشرفت 
فعالیت شرکت های داخلی مشاهده می شود. یکی 
سبک ها  روی  حد  از  بیش  تمرکز  خاها  این  از 
و عناوینی محدود است. مطمئنا مصرف کننده ی 
ایرانی که نمونه های درجه یک و چندین میلیون 
اختیار  به راحتی در  را  بزرگ  داری شرکت های 
و  سبک  همان  تجربه ی  به  زیادی  تمایل  دارد، 
پایین تر،  مراتب  به  کیفیتی  با  هم  آن  داستان ها، 
برچسب  بازی ها  این  که  هرچند  نمی دهد؛  نشان 
»ساخت ایران« را یدک بکشند. با در نظر گرفتن 
این معضل و بررسی های فراوان دیگر، شرکت شیوا 
پرداز کرمان قدم در راه جدیدی گذاشت و تولید 
 Top down Shoot’em  عنوانی در سبک
محبوبی  عناوین  که  سبک  این  زد.  کلید  Upرا 
برجسته ی  نمونه های  از   Alien Breed چون 

و  شخص  سوم  دوربین  با  می رود  شمار  به  آن 
گیم پلی »جزیره  در  ایزومتریک شناخته می شود. 
سایر  به  نسبت  سرعت  مولفه ی  بیگانگان« 
مولفه های بازی مورد توجه بیش تری بوده است تا 
ضمن القای هیجان بیش تر به مخاطب، تجربه ی 
جدیدی به او ارائه شود. مکانیک های متنوعی هم 
برای بازی طراحی شده تا آن را از ابتا به بیماری 
شایع »فقط بکش و برو جلو« دور نگه دارد که 
از بین آن ها می توان به تله های انفجاری، شیوه ی 
مبارزه خاص هر غوآخر و دشمن، تنوع تجهیزات 
و اسلحه  و چندین و چند مکانیک دیگر اشاره کرد.

و  انیمیشن ها  طراحی  به  تولید  تیم  خاص  توجه 
مدل ها، موجب باا رفتن کیفیت این دو بخش به 
موازات سایر بخش ها شده و درکل، حرکات روان 
در  هستیم.  شاهد  بازی  طول  در  را  شخصیت ها 
بازی، از محیط های خالی و یک نواخت هم خبری 
شده اند  طراحی  متعددی  آبجکت های  و  نیست 
که به محیط از نظر بهره گیری هرچه بیش تر از 
جزیره،  کلی  محیط  است.  کرده  کمک  جزییات 
مراحلی  البته  و  است  جنگلی  پوشش  به صورت 
متناسب  می گذرد.  جزیره  ساختمان های  در  نیز 
با داستان، اشیا و مجسمه های نمادین خاصی در 
درگیری مخاطب  به حس  که  دارد  وجود  محیط 
با محیط و داستان کمک شایانی می کند. و البته 
در این محیط گسترده، انواع مختلف دشمنان ، با 
حرکات خاص خود همواره مانعی برای پیشرفت 

بازیکن خواهند بود.
شده  استفاده  یونیتی  موتور  از  بازی  تولید  برای 
افکت های  و  نورپردازی، سایه پردازی  است، پس 
آب، آتش، انفجار و درکل گرافیک بازی در سطح 

جزیره ی بیگانگان یکی از پر ریسک ترین بازی های ایرانی است!

جزیره ی بیگانگان
کشتار در سرزمین آواتار!

قابل قبول و متعادلی قرار دارد. تیم تولید نیز تمام 
حد  از  بااتر  سطحی  تا  می کند  را  خود  تاش 
معمول یونیتی و قابل عرضه در بازار جهانی را به 
نمایش درآورد. ساح های متنوعی هم برای بازی 
طراحی شده است که با پیشرفت هرچه بیش تر در 
اختیار شما قرار می گیرند )ساح هایی  مراحل در 
در   .)... و  نارنجک  تک تیرها،  شات گان ها،  مانند: 
نیز درنظر گرفته  ارتقا  اسلحه ، سیستم  تنوع  کنار 
بازی  امتیازی که در  به  با توجه  شده و مخاطب 
کسب می کند، توانایی شخصی سازی هر ساح را 

خواهد داشت.
در  همراهان  و  دشمنان  خوب  مصنوعی  هوش 
طول بازی از نکات قابل ذکری  است که مصرف 
اما  ندارد  خوشی  خاطره ی  آن  از  ایرانی  کننده ی 
شرکت شیوا پرداز قول ارائه ی تجربه ای متفاوت 
و در سطح بازی های مشابه خارجی را داده است. 
پوشش  را  یک دیگر  مختلف،  جهات  از  دشمنان 
به سمت شما هجوم می آورند. کاراکتری  داده و 
به  می کند،  یاری  مراحل  انجام  در  را  شما  که 
موثر  و  سهیم  مراحل  پیش برد  در  شما  اندازه ی 
تیم  مراحل،  ساخت  پایان  از  پس  بود.  خواهد 
سیستم  افزودن  راستای  در  برنامه هایی  سازنده، 
بازی دونفره یا Co-op دارد و امیدواریم که این 

امر محقق شود.
برای صداگذاری، همانند تمام بخش های تولید از 
نیروهای بومی استان کرمان استفاده خواهد شد و 
سعی بر این بوده که در صورت امکان از بهترین 

سطح صدابرداری و کیفیت، برخوردار باشند.
باتوجه به رعایت استاندارد های تولید، بازی برای 
افزار های  سخت  با  مختلف  سیستم های  در  اجرا 

شیوا  تیم  نگاه  داشت.  نخواهد  مشکلی  مختلف 
و  نیست  داخل  بازار  به  معطوف  تنها  هم  پرداز 
سطح  در  بازی  انتشار  برای  زیادی  برنامه های 
و  خوانندگان  حمایت های  با  که  دارد  بین المللی 
نمایشگاه  در  که  )همان طور  داخلی  مخاطبان 
نظر  به  دسترس  قابل  بودیم(  آن  شاهد  تهران 
می رسد. ازم به ذکر است که مراحل تولید بازی 
هم چنان ادامه دارد اما مثل بسیاری از بازی  های 
ایرانی دیگر، هنوز ناشر بازی مشخص نشده است. 

ولی گروه، سال 93 را برای عرضه بازی در نظر 
گرفته که با توجه به شرایط حاکم بر روند تولید در 

ایران، ممکن است کمی جابه جا شود.
سخن آخر:

با توجه به مطالبی که مطالعه کردید می توان از 
Fast 2 Kill به عنوان یکی از موردانتظارترین 
بازی های ایرانی یاد کرد و امیدواریم که سازندگان 

آن هرچه زودتر بازی خود را عرضه کنند.
شایان ضیایی
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شبگرد
پرونده اصلی این شماره



بازی های  پای  وقتی  باشم.  صادق  بگذارید 
قلم  تا  می دهم  ترجیح  می آید،  میان  به  ایرانی 
تا  باشم  خواننده  یک  بیش تر  و  گذاشته  کنار  را 
یک نویسنده. مهم ترین دلیل این عمل هم عدم 
انتقادپذیری بسیاری از بازی سازان داخل است. در 
این شرایط، نویسنده تنها دو راه دارد؛ یا قداست 
را  واقعیت  خاف  و  گذاشته  حراج  به  را  قلم اش 
با چند ده نفر  یا این که بحث و جدل  بنویسد، و 
و  خریده  جان  به  را  سازنده  تیم  کار  دست اندر 
به  کند.  بیان  اثر،  با  رابطه  در  را  واقعی اش  نظر 
شخصه و تا به حال، در هیچ یک از مطالبی که 
برای عناوین ساخت داخل نوشته ام، به تعریف و 
تمجید بیهوده از بازی نپرداخته ام. البته رعایت این 
با عناوین  نباید  را  بازی های داخلی  استاندارد که 
اما  داشته ام،  مدنظر  همیشه  را  کرد  مقایسه  روز 
را  اغراق کنم  نوشته ام  این که بخواهم ذره ای در 
هرگز نخواهم پذیرفت. تصور می کنم با توجه به 
مستقل بودن تیم »بازی های پارسی« از صنعت 
بازی ایران و مستقل بودن مدیریت این ویژه نامه، 
از عدم سوگیری ما در رابطه با بازی های ساخت 
اگر  لذا  باشید.  مطمئن  کامل  طور  به  نیز  داخل 
باشید  مطمئن  می خوانید،  را  مطلب  این  ادامه ی 
که در نگارش آن ذره ای اغراق و یا بزرگ نمایی 
نوشته می شوند،  نکاتی که  تمامی  لحاظ نشده و 
به عنوان  دید واقعی و بدون سوگیری ما نسبت 

ایرانی »شبگرد« است.

طلوع آفتاب عدالت
فرار  عدالت  دست  از  خافکاران  که  »زمانی 
می کنند و در تاریکی شب، دنیا را به سمت تباهی 
سایه ها  درون  از  شب،  جنس  از  مردی  می برند، 
علیه آن ها برمی خیزد. او شبگرد، فرشته ی شب و 
آواز عدالت است و ناخواسته وارد ماجرایی می شود 
پی  برای  که  قهرمانی  دارد.  مبهم  آینده ای  که 
بردن به سرگذشت تاریکش به کابوس خافکاران 
تبدیل می شود...« این چند خط خاصه ای از خط 
داستانی اصلی بازی بوده و متنی است که تا به 
بازی منتشر  با  تمامی رسانه های مرتبط  حال در 
شده است. این نحوه ی روایت و به طور کل، این 
خط داستانی تا حدی ساده به نظر می آید؛ اما اگر 
بنشینید،  شبگرد  نویسندگان  تیم  صحبت  پای 
و  اصلی  داستان  بود.  خواهد  متفاوت  داستان 
با  و  انگلیسی  زبان  به  ابتدا  در  شبگرد  سناریوی 
توجه به ظرفیت های ادبیات انگلیسی به رشته ی 
تحریر درآمده است. این مسئله از دو زاویه قابل 
این  که  محدودیت هایی  یکی  است.  بررسی 
شیوه ی داستان سرایی برای تیم نویسندگان ایجاد 
کرده و دیگری فرصت هایی که با استفاده از این 
روایت نصیب سازندگان شده است. صد البته که 
و  ایران  جامعه ی  کنونی  هنجارهای  به  توجه  با 
محدودیت هایی که در به کار بردن برخی از الفاظ 
روایت  دارد،  وجود  رفتارها  طراحی  هم چنین  و 
بازی به زبان انگلیسی کار بسیار عاقانه تری به 

نظر می رسد. عاوه بر این، روایت چنین داستان 
بسیار  غربی  اتمسفر  یک  از  استفاده  با  تاریکی 
راحت تر از یک تم شرقی خواهد بود. در کنار این 
وسعت  نباید  عمل،  این  مثبت  نکات  و  خوبی ها 
کرد.  دور  نظر  از  نیز  را  فارسی  ادبیات  بی نظیر 
فارسی  زبان  به  پایه  از  را  اگر سازندگان، شبگرد 
و  دیالوگ ها  برای طراحی  می نوشتند، دست شان 
ساختار خطی اثر بازتر بود. به هر حال چه خوب 
زبان  به  پایه  از  شبگرد  اصلی  داستان  بد،  چه  و 
فارسی  زبان  به  سپس  و  شده  نوشته  انگلیسی 
ترجمه شده است. تیم سازنده ی بازی و خصوصا 
نویسندگان سناریوی شبگرد، عاقه داشتند تا این 
عنوان را تنها برای خارج از ایران منتشر کرده و 
بازار  نهایی شان همین  مقصد  نیز  حال حاضر  در 
است؛ اما در حال حاضر بازی در حال بهینه شدن 
البته  است.  زبان  فارسی  و  ایرانی  کاربران  برای 
کنار  از  سادگی  به  نمی توان  که  مسائلی  از  یکی 
شبگرد  بی نظیر  روانشناسانه ی  تم  گذشت،  آن 
است. خود شبگرد یک شخصیت خاکستری بوده 
که نسبتا از گذشته اش بی اطاع است. حال دو 
حس کنجکاوی و نفرت نسبت به گذشته دست 
به دست هم داده اند تا شبگرد نسبت به گذشته اش 
احساسی عجیب پیدا کرده و حالتی روانی به وی 
که  می گویند  بازی  نویسندگان  تیم  بدهد.  دست 
به  توجه  با  شبگرد  روانی  رفتارهای  و  عادات 
متدهای روان شناسی و نظریات بزرگان این علم 

اودیسه ی مرد تنهای شب

نوشته و طراحی شده است. شایان ذکر است که 
طراحی منوها و به طور کل اتمسفر بازی نیز تا حد 

زیادی این مسئله را به مخاطب منتقل می کند.
نقاط  بزرگ ترین  از  یکی  مسئله،  این  بر  عاوه 
قوت بازی که سازندگان نیز تاکید بسیاری بر آن 
میان  بود.  بازی  متفاوت  پرده های  میان  داشتند، 
پرده های بازی که به تنهایی در حدود 40 دقیقه 
از 5 ساعت زمان مفید بازی را تشکیل می دهند، 
شده اند.  کارگردانی  و  طراحی  خاص  ظرافتی  با 
نکته ی قابل ذکر دیگر در باب این میان پرده ها 
و به طور کل پروسه ی طراحی بازی، استفاده ی 
 Motion برای  استودیو  یک  از  تیم  کامل 
Capture بوده است. ظرافت و دقت سازندگان 
کردن  وارد  از  پس  آن ها  و  نشده  ختم  اینجا  به 
حرکات Motion Capture به بازی، بسیاری 
از آن ها را با طراحی دستی بهبود بخشیده و حتی 
بخش های عمده ای از بازی را تنها با استفاده از 

نیروی انسانی طراحی کرده اند.
گم گشته در گذشته ای تاریک

داخل  ساخت  عناوین  به  نسبت  بازی  گیم پلی 
تا  توانسته  خوبی  به  و  کرده  عمل  بهتر  بسیار 
کاربردی  حال  عین  در  و  پیچیده  مکانیک  چند 
قابلیت هایی هم چون  ترکیب کند.  با یک دیگر  را 
از  استفاده  یا  و  سرد  ساح  با  حمله  کاورگیری، 
به  و  گنجانده  بازی  در   Rage به  شبیه  حالتی 
خوبی با اتمسفر و ریتم بازی هم سو شده اند. البته 
در این میان یک سری محدودیت ها در زمینه ی 
طراحی انیمیشن )خصوصا انیمیشن تیراندازی( تا 
به  اما  را زیر سوال می برد،  بازی  حدی تجربه ی 
بازی  نهایی  تا هنگام عرضه ی  امیدوارم  شخصه 
این بخش ها نیز عاری از هرگونه باگ شده و به 
با دیگر بخش های گیم پلی یکسان شوند.  خوبی 
البته یکی از نکاتی که تا حد زیادی به تنوع گیم پلی 
بازی کمک می کند، تنوع باای محیط های بازی 
شما  بازی،  کوتاه  نسبتا  زمان  به  توجه  با  است. 
هر لحظه خود را در یک منطقه و در حال انجام 
کاری متفاوت می یابید. لحظه ای در یک درگیری 
در حال صحبت  دیگر  لحظه ای  و  مترو شهر  در 
کردن با دکتر روان پزشک شبگرد. یکی از نکات 
جالب دیگر، طراحی بیش تر مراحل بازی در شب 
با توجه به سوختگی سطح بدن و صورت  است. 
شبگرد، وی نمی تواند تا در روز به سطح شهر بیاید 
آرامش،  یافتن  برای  که  است  خاطر  همین  به  و 
جان خافکاران  بای  و  آمده  خیابان  به  شب ها 
شهر خیالی بازی می شود. البته مراحلی هم در روز 
بازیکن کنترل  تا در آن ها  در نظر گرفته شده اند 
دست  در  را  بازی  کارآگاهان  و  پلیس  نیروی 
را  بتواند داستان روان شناسانه ی شبگرد  و  گرفته 
شهری  در  بازی  کند.  روایت  دیگری  زاویه ی  از 

خیالی به وقوع پیوسته و تیم استودیوی پردیس 
به طور کل یک شهر را از ابتدا طراحی کرده تا 

مراحل شبگرد را در آن به سرانجام برساند.
صـدا، تـصـویـر، تـاریــکـی!

و  معروف  گرافیکی  موتور  از  استفاده  با  بازی 
موتور  است.  شده  طراحی   UDK محبوب 
از  بسیاری  در  و  این  از  پیش  که  گرافیکی ای 
به  را  خود  تا  توانسته  روز  خوش ساخت  عناوین 
همگان  به  قدرتمند  گرافیکی  موتور  یک  عنوان 
عدم  به  توجه  با  و  وجود  این  با  کند.  معرفی 
آموزش  زمینه ی  در  خارجی  موسسات  همکاری 
توانسته  شبگرد  تیم  گرافیکی،  موتور  این  با  کار 
گرافیک  بخش  در  را  خوبی  نسبتا  نمایش  تا 
تکنیکی به وجود بیاورد. البته گرافیک هنری بازی 
و طراحی Concept Artهای بازی به جرئت 
با عناوین روز بازار غرب برابری می کند. طراحی 
اولیه و به طور کل کانسپت های بی نظیر محیط ها 
شده  انجام  نفر  یک  توسط  تنها  شخصیت ها  و 
است که این مسئله ذوق هنری باای استودیوی 
پردیس را می رساند. عاوه بر مباحث گرافیکی و 
نیز  موسیقی  و  صداگذاری  نظر  از  بازی  بصری، 
می شود.  محسوب  داخل  بهترین های  از  یکی 
آهنگساز  آزادی«  »پیام  توسط  بازی  موسیقی 
سیاووش  هم چون  فاخری  و  محبوب  بازی های 
ساخته شده است. آزادی در عنوان شبگرد نیز با 
تلفیق بی نظیر سبک های مختلف و خلق قطعات 
را  خود  کار  تا  توانسته  دراماتیک،  و  هیجان انگیز 
به خوبی انجام داده و بازی را از نظر صوتی نیز 
نیز  بازی  صداگذاری  برساند.  کمال  حد  سر  به 
آن ها  شخصیتی  تنوع  و  شخصیت ها  به  توجه  با 
تیم  استفاده ی  هم چنین  است.  گرفته  صورت 
پردیس از صداپیشه گان حرفه ای رادیو و تلویزیون 
برای صداگذاری شخصیت های اصلی و هم چنین 
دیالوگ نویسی نسبتا کامل تیم داستان، باعث شده 
است تا بازی از این حیث نیز کامل به نظر بیاید. 
البته در نهایت و با توجه به کامل نبودن مراحل 
ساخت بازی، نتوانستیم تا بخشی از مراحل بازی 
اما  کنیم؛  تجربه  کامل  صدای  و  موسیقی  با  را 
بازی  موسیقی  و  با صدا  که  کوچکی  بخش های 
عنوان  یک  نوید  و  بودند  رضایت بخش  کردیم، 

کامل از نظر افکت های صوتی را می دادند.
نگاهی بر شخصیت های معرفی شده ی شبگرد

شبگرد  از شخصیت های  7 شخصیت  حال  به  تا 
با  رابطه  در  جالب  نکته ی  شده اند.  معرفی 
مونث  کاراکتر  وجود  عدم  بازی،  شخصیت های 
در میان آن ها است. وقتی از تیم سازنده ی بازی 
تنها  آن ها  کردیم،  مسئله سوال  این  با  رابطه  در 
بازی  ساخت  محدودیت های  را  مسئله  این  دلیل 
در داخل دانستند و عنوان کردند که اگر شخصیت 

زن در بازی قرار می گرفت، از نظر ظاهر و پوشش 
مسئله  این  و  می کرد  پیدا  تضاد  بازی  اتمسفر  با 
بازی  در  بزرگ  پارادوکس  یک  ایجاد  باعث 
در  که  شخصیت هایی  صورت  هر  در  می شد. 
ادامه و به صورت کوتاه معرفی می کنیم، آن قدر 
خوب پرداخت شده اند که بتوانند خا ء عدم وجود 

شخصیت مونث را ُپر کنند.

شبگرد
دلیلی  به  که  وی  است.  بازی  اصلی  شخصیت 
و  صورت  سطح  پوستی  بافت  و  حافظه   نامعلوم 
بدن خود را از دست داده و به همین دلیل مبتا 
به افسردگی شده است. او سعی می کند تا با وارد 
شدن به تاریکی شب، تاریکی گذشته و سرنوشت 

خود را فراموش کند.
سهراب جم

یکی از شخصیت های محوری بازی که در آخرین 
تریلر بازی نیز نقش مهمی دارد. وی که پیش از 
دلیل  به  است،  بوده  تئاتر  موفق  بازیگر  این یک 
موفقیت در کارش، دشمنان بسیاری پیدا کرده و 
در یکی از درگیری ها، نیمی از صورتش می سوزد. 
این مسئله سبب شد تا جم 45 ساله به اسکیزوفرنی 
ابتا پیدا کرده و با توجه به سابقه های روانی اش، 

از همیشه خطرناک تر و مرموزتر شود.
پژمان رادمنش

به  و  بوده  جرم شناسی  مدرس  ساله   35 پژمان 
تازگی به استخدام نیروی های پلیس درآمده است. 
او در کارش مثال زدنی و بی رقیب است؛  مهارت 
اما واقعا آن قدر توانایی دارد تا با پرونده ی مرموز 

شبگرد هم دست و پنجه نرم کند؟!
فرامرز شفیق

یک حقوقدان و صد البته خافکار حرفه ای! شفیق 
مواد  قاچاق  و  پول شویی  عظیم  پرونده های  با  را 
سال  چندین  از  پس  که  وی  می شناسند.  مخدر 
خود  برای  رقیبی  کم تر  سن  سال   58 و  سابقه 
می بیند، بسیار مورد توجه پلیس بوده و رفتارهایش 

به طور دائم کنترل می شوند.
داریوش مهرگان

روایت  در  عطفی  نقطه ی  می توان  را  مهرگان 
رشته های  التحصیل  فارغ  که  وی  دانست.  بازی 
پزشک  حقیقت  در  است،  فلسفه  و  روان پزشکی 
معالج شخصیت شبگرد است. بسیاری از گره های 
شبگرد،  شخصیت  پیشینه ی  خصوصا  و  داستانی 
با  و گفت و گوی وی  ساله  مهرگان 68  به دست 

شبگرد روشن می شود.
فرهاد آریافر

کلیدی ترین  از  یکی  ساله،   45 آریافر  سرهنگ 
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سام، لطفا خودتان را معرفی کرده و از 
سابقه ی کاری خود در زمینه ی بازی های 

رایانه ای بگویید.
مدیریت  و  هستم  غفوری  مسعود  من  سام، 
از  دارم.  عهده  بر  را  مهر  رایانه  پردیس  شرکت 
در  رایانه ای  بازی های  زمینه ی  در   1383 سال 
توزیع 4  این مدت  فعالیت داشته ام که در  کشور 
بازی ایرانی لطفعلی خان زند، شمشیر نادر، روئین 
تنی و سیاره میترا و توزیع بازی های خارجی را به 
عهده داشته ام و تولید بزرگ ترین سایت بازی های 
حال  در  و  داده ام  انجام  هم  را  کشور  رایانه ای 
جمله  از  مختلفی  پروژه های  روی  بر  هم  حاضر 

بازی شبگرد متمرکز هستم.
لطفا کمی درباره ی شبگرد صحبت کنید.

بازی شبگرد یک بازی اکشن سوم شخص است 
که ساخت آن به صورت تحقیقاتی از سال 90 و 
تولید رسمی آن از سال 91 شروع شد. این بازی 
در  است.  یافته  توسعه   UDK پایه ی  موتور  با 
حال حاضر هم مراحل پایانی ساخت را پشت سر 

می گذارد.
طرح اصلی داستان بازی چیست؟

داستان مردی است که طی اتفاقی مرموز حافظه 
خود را از دست داده است. او در راه این که گذشته 
خافکاران  از  گروهی  با  بیاورد  خاطر  به  را  خود 

شهر به مبارزه می پردازد. 
محدودیت ها  و  بازی  موتور  با  رابطه  در 

توضیح دهید.
  UDK همان طور که گفتم بازی با موتور پایه ی
  Unreal Engine  3 موتور  از  بخشی  یعنی 
ساخته شده است. چون در این موتور پایه، بخشی 
از امکانات موتور Unreal Engine 3  وجود 
ندارد کار برای ساختن بازی ای که بتوان همه ی 
ایده ها را در آن پیاده کرد کمی سخت است. یکی 

از این محدودیت ها این است که شما به کد پایه ی 
موتور دسترسی ندارید و باید از اسکریپت نویسی 
باعث می شود که  این  استفاده کنید.  انجین  خود 
انعطاف پذیری کار شما بسیار افت کند و به سختی 

بشود ایده هایی را که مد نظر دارید، پیاده کنید.
کار  نورپردازی  و  سایه  روی  چقدر 

کرده اید؟
از  را  زیادی  زمان  واقعًا  که  بخش هایی  از  یکی 
که  عواملی  از  یکی  بود.  نور  بخش  گرفت،  ما 
بازی خوب  باعث می شود جلوه های بصری یک 
دیده شود، بحث نورپردازی است. در این بخش 
تمام تاشمان را کرده ایم تا فضاسازی ای که بر 
داشته ایم،  نظر  در  بازی  سبک  و  داستان  اساس 

پیاده سازی کنیم. 
Lip Sync خوبی  آیا شخصیت ها دارای 

هستند؟
سعی  داشتیم  اختیار  در  ما  که  امکاناتی  حد  در 
کرده ایم هم حرکت لب و هم اجزای دیگر صورت 
را داشته باشیم و وقت زیادی در این زمینه صرف 
شده است. ولی مسلمًا امکانات ما قابل قیاس با 
این بخش  در  نظر من  به  نیست.  روز  بازی های 

کیفیت قابل قبولی را در بازی پیاده کرده ایم. 
از چه بازی هایی الگوبرداری شده است؟

بوده  این  بازی  این  ما در  از هر چیز، هدف  قبل 
که یک بازی استاندارد بسازیم. برای این منظور 
کپی  ولی  گرفتیم  ایده هایی  بازی ها  از  خیلی  از 
برداری از بازی خاصی نکرده ایم و صرفًا فقط از 
این بازی ها ایده گرفته ایم. برای مثال می شود به 
   Batman – Max Payne بازی هایی مثل
بازی های  و    Darkness – Bioshock

دیگری اشاره کرد.
بازی های  با  رقابت  توان  شما  بازی  آیا 
 Max اکشن سوم شخص خارجی مانند

Payne یا Hitman را دارد؟

نیروی  و  بودجه  امکانات،  باشید  داشته  توجه 
دنیا  کجای  هیچ  با  قیاس  قابل  ما  متخصص 
نیست و اگر بخواهیم خودمان را با آن ها مقایسه 
امکانات  به  توجه  با  نیست.  درست  اصًا  کنیم 
خوب  خیلی  می کنم  فکر  ما،  محدود  فوق العاده 
از  با حمایت مردم  امیدوارم که  باشیم.  کار کرده 
بتوانیم  می سازند  خوب  بازی  که  بازی سازهایی 

روزی با بازی های خارجی رقابت کنیم.
آیا این بازی در خارج از کشور هم عرضه 

می شود؟
هدف اصلی ما از ساخت این بازی عرضه در خارج 
از کشور بوده که امیدوارم با توجه به استقبالی که 
در شبکه ی استیم از بازی ما شده بتوانیم بازی را 

عرضه ی جهانی کنیم. 
آیا قصد دارید بازی را روی کنسول های 

دیگر ببرید؟
در حال حاضر مشغول مذاکره با شرکت های ناشر 
 PS3 و  Xbox360جهت عرضه ی بازی روی
هستیم و به توافقات اولیه  هم رسیده ایم. امیدوارم 
هم  کنسول ها  روی  بر  را  بازی  این  بتوانیم  که 

عرضه کنیم. 
ساخت شبگرد چه مدت به طول انجامید، 
آیا  و  چقدر هزینه صرف ساخت آن شد 

حامی هم داشته است؟
ابتدای سال  از  بازی به صورت جدی  این  ساخت 
پایانی  آغاز شده و در حال حاضر در مراحل   91
به سر می بریم. هزینه ی ساخت هم خیلی بیش تر 
ملی  بنیاد  بله،  است.  شده  اولیه  برآوردهای  از 
بازی های رایانه ای هم به عنوان حامی در ساخت 

این بازی مشارکت داشته است. 
بازی  سازنده ی  تیم  با  رابطه  در  کمی 

بگویید.
با  واقعًا  بچه های  و  است  کوچکی  تیم  ما  تیم 
استعدادی در این تیم کار می کنند که فکر می کنم 
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با  که  وی  است.  بازی  شخصیت های 
درجه ی  به  توانسته  خود  شایستگی 
کاردار  حاضر  حال  در  و  برسد  سرهنگی 
انهدام باندهای مواد مخدر است، رابطه ای 
شخصیت  و  قاچاق  باندهای  با  تنگاتنگ 

شبگرد خواهد داشت.
روح تاریک مترو

این  نگارنده!  عاقه ی  مورد  شخصیت 
شخصیت مرموز که در آخرین تریلر بازی 
نیز حضور دارد، تحت عنوان »روح تاریک 
که  سال هاست  و  شده  شناخته  مترو« 
داستان هایی در رابطه با او بر سر زبان ها 
است. شخصیت تاریک وی و تقابل اش با 
شبگرد، به خوبی با ریتم بازی هم خوانی 

داشته و بازیکن را جذب خود می کند.

سخن آخر
تیم  سخنان  به  توجه  با  و  پایان  در 
سازنده ی بازی، می توان شبگرد را تا پایان 
رایانه های شخصی  روی  بر   93 تابستان 
و چندی بعد بر روی Mac تجربه کرد. 
که  است  این  است  مشخص  که  چیزی 
شبگرد در ضعیف ترین حالت نیز به یکی 
پروژه های  کامل ترین  و  فاخرترین  از 
که  امیدواریم  شد.  خواهد  تبدیل  داخلی 
توفیق  نیز  جهانی  بازار  در  پردیس  تیم 
داشته و به افتخار آفرینی های خود ادامه 

دهند. امیر گلخانی
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توانسته ایم یک بازی خوب بسازیم.  
صداگذاری و موسیقی بازی به چه صورت 

است؟
از  موسیقی  و چه  دوبله  چه  بازی  در صداگذاری 
افراد حرفه ای استفاده کرده ایم. فکر می کنم یکی 

از نقطه های قوت بازی صداگذاری بازی باشد. 
با  یعنی  است،  تعاملی  کامًا  هم  بازی  موسیقی 
توجه به اتفاقاتی که برای بازیکن و در روند بازی 

رخ می دهد موسیقی هم تغییر می کند.
 Multiplayer و Co-Op آیا برای بازی

در نظر گرفتید؟
بازی  داستان  در  Co-Op خیر. چون  نسخه ی 
این  برنامه ای در  این قابلیت وجود نداشته و  هم 

باره نداریم. 
همین  به  فقط  هم  چندنفره  نسخه ی  درباره ی 
توضیح بسنده می کنم که در حال انجام کارهایی 
نفره  تک  نسخه ی  عرضه ی  از  بعد  که  هستیم  

اطاعاتی از آن منتشر خواهیم کرد.
الگوبرداری  بازی  داخل  محیط های  آیا 

شده از محیط ها و شهر تهران است؟
خیر. شهری که بازی در آن اتفاق می افتد کامًا  
خیالی است و در طراحی مکان ها سعی کرده ایم 
از بافت ها و معماری ای استفاده کنیم که بتوانیم 
در بازار بین المللی حضور داشته باشیم و کاربران 
در همه جای دنیا به راحتی با فضاهای آن ارتباط 

برقرار کنند.
TPSبازهای  تعداد  این که  به  توجه  با 
شاهد  ما  و  است  زیاد  بسیار  ایرانی 
پرفروش  و  کیفیت  با  بسیار  بازی های 
خارجی هستیم چرا شما از همان اول به 
با  رقابت  آیا  آوردید؟  روی  سبکی  چنین 
آن بازی های باک باستر دشوار نیست؟

ایران  در  بسیار  کرده ایم  کار  ما  که  سبکی  بله. 
طرفدار دارد و ما واقعًا کار مشکلی برای طراحی 

این بازی داشته ایم. 
توجه داشته باشید که ساخت بازی های این سبک 
است  شخص  اول  بازی های  از  مشکل تر  بسیار 
با  روان  گیم پلی  یک  شما  این که  برای  واقعًا  و 
انیمیشن های خوب داشته باشید بسیار کار سختی 
پیشرو دارید. بسته به سبک و سیاقی که داستان 
بازی ما نیاز داشت مجبور بودیم وارد این سبک 
گیم پلی  توانسته ایم یک  دارم  اعتقاد  البته  شویم. 
روان داشته باشیم که بازیکن از اکشن بازی لذت 
فاصله  خیلی  هنوز  که  گفتم  هم  قبًا  ولی  ببرد. 
  AAA سطح  در  که  خارجی  روز  باز ی های  با 
کاربران  حمایت  با  ولی  داریم.  می شوند،  ساخته 
با خرید این بازی مطمئن هستم می توانیم در  و 
بازی های بعدی بسیار بیش تر از این چیزی که در 

حال حاضر می بینید پیشرفت کنیم.

جزو  که  دارد  را  آن  قدرت  شبگرد  می کنید  فکر 
شخصیت های محبوب ایرانی باشد؟

ما سعی خودمان را در حد امکانات بسیار محدود 
تا  پیاده کنیم  را خوب  بازی  کرده ایم که داستان 
بازیکنان با شخصیت شبگرد ارتباط برقرار کنند. 
ولی ادعای زیادی است که بخواهم بگویم شبگرد 
با  گیرد.  قرار  ایران  محبوب  شخصیت های  جزو 
آینده ی  داستان های  به  ما خیلی  این که  به  توجه 
پردازی های  شخصیت  و  کرده ایم  توجه  شبگرد 
امیدوارم  شده  انجام  شخصیت ها  برای  خوبی 
مردم با حمایت شان به ما فرصت بدهند تا بتوانیم 

داستان این بازی را در آینده ادامه بدهیم.
بازی  بخش  جذاب ترین  شما  نظر  به 

کدام است؟
جذابی  بازی صحنه های  در طول  کرده ایم  سعی 
داشته باشیم تا کاربر در تمام مدت از بازی لذت 
ببرد. بهتر است بعد از عرضه شدن بازی، کاربران 

خودشان بهترین صحنه را انتخاب کنند.
ایده  و دلیل انتخاب نام شبگرد چیست؟ 

و  شهر  مردم  که  است  لقبی  شبگرد  واقع  در 
را  نام  این  داده اند.  شخصیت  این   به  روزنامه ها 
از  این شخص  که  گذاشته اند  او  روی  این  برای 
تاریکی شب استفاده می کند و به باندهای قاچاق 
از پای در می آورد. پس  حمله می کند و آن ها را 

فکر کردیم نام خوبی برای این شخصیت باشد.
بازی های  نمایشگاه  در سومین  استقبال 

رایانه ای تهران از شبگرد چگونه بود؟
و  کردند  حمایت  ما  از  همه  واقعًا  بود.  بی نظیر 

انرژی بیش تری به ما دادند.
 E3 نمایشگاه  در  شبگرد  بازی  حضور 
جذب  در  تاثیراتی  چه   Gamescom و 

مخاطب و ناشر داشت؟
حضور در نمایشگاه های خارجی، تجربه ای بی نظیر 

برای هر بازی ساز است که باید در طول حرفه ی 
خود تجربه کند.

ما در Gamescom   جلسات خوبی با چندین 
ناشر داشتیم که تجربیات خیلی خوبی هم کسب 
پیدا  دست  توافقاتی  به  هم  ناشر  چند  با  کردیم. 

کرده ایم که در آینده خبر آن را منتشر می کنیم.
طول  در  فرعی  شخصیت های  نقش 

گیم پلی و داستان چگونه است؟
بازی  در  کاراکترها  پردازی  شخصیت  روی  ما 
هر  از  کاملی  بیوگرافی  و  کرده ایم  کار  بسیار 
بازی هم هر شخصیت  شخصیت وجود دارد. در 
را  بازی  جذابیت  و  داشت  خواهد  کلیدی  نقشی 

زیاد می کند.
نظرتان راجع به این که خیلی از بازیکنان 
شباهت  شبگرد  شخصیت  گفتند 
در   Rorschach کاراکتر  به  بسیاری 

Watchmen دارد، چیست؟

طراحی  شخصیتی  هیچ  روی  از  را  شبگرد  ما 
نکرده ایم. در واقع هر شخصیتی که باند روی بدن 
با کت و کاه داشته باشد همه مثل هم می شوند. 
داستان ما نیازمند شخصیتی با این مشخصات بوده 
است. مطمئن باشید هیچ شباهتی بین خصوصیات 
و رفتار این شخصیت با شخصیت های دیگر وجود 
ندارد. در دنیای امروز دیگر شما هر کاراکتری که 
طراحی کنید بااخره شبیه به یک شخصیت دیگر 

می شود.
چرا استودیوی شما از بازی های کوچک 
شروع نکرد و ناگهان و به شکل انفجاری 

شبگرد را رونمایی کرد؟
کوچک  بازی های  که  است  این  آن  دلیل  اولین 
سرمایه  و  ندارند  بازاری  و  طرفدار  ایران  در 
است.  خطر  پر  بسیار  بازی ها  این  روی  گذاری 
بازی شبگرد روی  از  بعد  زیادی  برنامه های  ولی 

پروژه های کوچک روی پلتفرم های مختلف داریم.
آیا بعد از انتشار این بازی به فکر ادامه ای 

بر آن خواهید بود؟
کامًا بستگی به موفقیت بازی دارد. اگر از بازی 
ادامه  این داستان  استقبال شود و مردم بخواهند 
پیدا کند حتمًا ما نسخه ی دوم را خواهیم ساخت. 
آن  آینده ی  برای  و  است  باز  بازی،  داستان  ولی 
بسیار ایده های خوبی داریم. در واقع داستان این 
قسمت تازه اول کار است و در این قسمت شبگرد 
ما در  بزرگ  ایده های  تمام  و  متولد می شود  تازه 

نسخه های بعدی انجام می شود.
وقتی شما شبگرد را به نمایش درآوردید، 
مورد  شکل  این  به  می کردید  فکر  آیا 

استقبال بازیکنان ایرانی قرار بگیرد؟
من مدت 10 سال است که در صنعت بازی سازی 
فعالیت می کنم و ناشر بیش تر بازی ها و سبک های 
مختلف در ایران بوده ام و روزانه با نظرات چندین 
شده ام.  روبه رو  گیم  پردیس  سایت  در  نفر  هزار 
بازی ای را  برنامه ی ساخت چنین  به خاطر همین 
امکانات  با  با کمک همکارانم که  بوده ام.  ریخته 
هنری  و  فنی  لحاظ  از  داشته ایم  که  محدودی 
شگفتی آفریدند و باعث شدند که این بازی مورد 

توجه مردم قرار بگیرد.
ممنون از این که وقت ارزشمند خود را در اختیار ما 
قرار دادید؛ اگر سخنی و یا پیامی برای خوانندگان 

دارید، لطفا بیان کنید.
از شما و مجله ی پر بارتان که به صورت تخصصی 
روی صنعت بازی سازی ایران کار می کنید تشکر 
از محصوات  ایرانی  امیدوارم کاربران  و  می کنم 
این  در  بتوانیم  تا  بکنند  را  ازم  حمایت  ایرانی 

صنعت پیشرفت کنیم. آیدین نوری

شبگرد، پرونده اصلی این شماره
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مدرک  دارای  و  کیوانیان  مصطفی  سید  من 
 7 حدود  هستم.  کامپیوتر  افزار  نرم  کارشناسی 
سال است که در زمینه ی انیمیشن و گیم فعالیت 
انیمیشن کار  ابتدا در پروژه های متعدد  می کنم و 
کوچه های  در  »قتل  پروژه های  در  بعد  و  کردم 
سیاه«  »سال های  و  عشق«  »مسیر  طهران«، 
بودم و در حال حاضر  3D آن ها  دپارتمان  مدیر 
ما«،  »قهرمان  بازی های  پروژه های  تولید  مدیر 

»توپی« و »بازگشت به زندگی« هستم. 
خود  فعالیت  که  است  سال   5 حدود  آنو  شرکت 
بازی های  و  انیمیشن  ساخت  زمینه های  در  را 
کامپیوتری شروع کرده و در حال حاضر 5 بازی 
در سبک ها و پلتفرم های مختلف در دست ساخت 
بازی »قهرمان ما«  به  از آن ها  دارد که می توان 
که در مراحل پایانی کار بوده و در چند روز آینده 
به پایان می رسد، اشاره کرد. همین طور دو بازی 
ماه  تیر  اواخر  Android که در  iOS و  برای 

به پایان رسید.
بازی  به  می توان  شرکت  دیگر  پروژه های  از 
»بازگشت به زندگی« که در نمایشگاه بازی های 
رایانه ای، به عنوان بهترین داستان بازی کودک و 
و هم چنین یک  اشاره کرد  نوجوان شناخته شده 
بازی دیگر در سبکی متفاوت و دو بعدی که در 
مرحله ی پیش تولید بوده و بعد از بازی »قهرمان 
ما« مراحل تولید آن آغاز می شود که اخبار آن را 

در آینده خواهید شنید.
در مورد داستان و شخصیت جالب بازی 

»قهرمان ما« توضیح دهید.
نام  به  است  فردی  داستان،  اصلی  شخصیت 
در  و  است  احمق  و  خنگ  شخصیتی  که  جکی 

 Big City شهر  در  بازکنی  چاه  شرکت  یک 
مشغول به کار است. در همان شهر، پروفسوری 
زندگی می کند که یک محلول جدید کشف کرده 
این  را متحول خواهد کرد.  دنیا  این محلول،  که 
تبدیل  پلید  موجوداتی  به  را  چیز  همه  محلول 
می کند. در مراسم معرفی این محلول، ناگهان بر 
اثر یک اتفاق ساده، شیشه ی این محلول شکسته 
داخل  تمام موجودات  و  فاضاب می شود  وارد  و 
فاضاب، تغییر شکل پیدا کرده و شهر را به هم 
نیاز به یک قهرمان دارد. آیا  می ریزند. این شهر 
جکی می تواند این موجودات را از بین ببرد؟ جکی 
به طور ناخواسته وارد این ماجرا شده و باید مشکل 

را حل کند. 
آیا  و  است  حدی  چه  در  بازی  گیم پلی 
بین  در  موفق  گیم پلی  یک  می تواند 

بازی های ایرانی داشته باشد؟
گیم پلی این بازی کمی متفاوت است و تا زمانی 
که آن را بازی نکنید متوجه گفته ی من نخواهید 
متوسط  و  آسان  معماهایی  دارای  بازی  این  شد. 
در  خصوصا  مراحل  از  بعضی  در  البته  است 
مرحله ی آخر کمی سخت می شود. برای کسانی 
بیش تری  کمک  معما  حل  در  دارند  دوست  که 
بگیرند راهنمای بازی را در نظر گرفته ایم که برای 
رسیدن به آن باید یک بازی کوچک انجام دهید.

در هر مرحله، شما باید دست به مبارزه به روش 
دکمه زنی )QTE( بزنید تا بتوانید آن مرحله را 
شما  کنار  در  که  کسانی  بازی  این  در  کنید.  رد 
نیز  می کنند  تماشا  را  شما  بازی  و  نشسته اند 
بی بهره نخواهند بود و از روند داستان و گیم پلی 
لذت خواهند برد. چون در این بازی انیمیشن های 

دارد. در  با هیجان و خنده وجود  متفاوتی همراه 
کل می توان گفت این بازی دارای گیم پلی جذاب 

و متفاوت است که تاکنون شبیه اش را ندیده اید.
در  سبک  این  به  بازی های  اصا  خب 
سطح بین المللی زیاد هست شما از بین 
بهترین ها کدام را انتخاب می کنید، یعنی 
کدام یک از آن بازی ها را به عنوان الگو 

قرار دادید؟
در دنیا، بازی های معمایی طرفدارهای خاص خود 
را دارند. در بعضی از کشورها مانند انگلیس، این 
سبک از بازی ها طرفداران بی شماری دارد و من 
نیز به شخصه از این سبک بازی ها لذت می برم 
و  نیست  معمایی  کامًا  ما  بازی  کل،  در  ولی 
هیجان های خاص خود را دارد. بنابراین من بازی 
آن  مشابه  یا  الگو  عنوان  به  نمی توانم  را  خاصی 

نام ببرم. 
بازی با چه موتوری ساخته می شود و آیا 

گرافیک در حد قابل قبول است؟
این بازی با موتور WME ساخته شده و چندین 
نقطه ی قوت دارد که می توان برجسته ترین آن را 
گرافیک خوب آن دانست و تا اان تمام کسانی 
لذت  آن  گرافیک  از  شده اند  آشنا  ما  بازی  با  که 
برده و تعریف کردند، چون هم متفاوت است هم 

جالب.
آیا اسپانسری دارید که از بازی حمایت 
بنیاد  توسط  مستقیم  به طور  یا  کند؟ 

حمایت می شوید؟
که  شد  تاسیس  مبنا  این  به  شرکت  ابتدا  از 
صادر  دیگر  کشورهای  به  را  خود  محصوات 
تهیه  دو  دارای  آنو  شرکت  حاضر  حال  در  کند. 
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ارزیابی شما از بازی های ایران چیست؟
بعضی از بازی های ایرانی بازی های خوبی هستند 
و قابلیت پیشرفت دارند. ولی به دلیل این که از 
این بازی ها به درستی حمایت نمی شود از بازار کنار 
با حمایت درست و صحیح و رفع  البته  می روند. 
مشکات، این صنعت در ایران رشد خواهد داشت. 
و  استعداد  دارای  ایرانی  بازی سازان  من  نظر  به 
پتانسیل باایی هستند که با برنامه ریزی صحیح و 
ساخت بازی هایی با استانداردهای جهانی، قابلیت 

رقابت در بازارهای بین المللی را خواهند داشت.
امتیاز خودتان به بازی؟ آیا از عنوانی که 

ساخته اید راضی هستید؟
به نظر من بازی »قهرمان ما« یک بازی خوب در 
سبک معمایی است و من می توانم به جد بگویم 
که این بازی با داشتن داستانی خوب، تعداد زیادی 
موسیقی های  بامزه،  انیمیشن های  گراند،  بک 
گیم پلی  نهایت  در  و  متفاوت  معماهای  و  متنوع 

جذاب، بازی خوبی خواهد بود.

تاریخ انتشار و قیمت حدودی بازی؟
فصل  در  را  ایران  در  بازی  این  انتشار  زمان  ما 
زمان  در  آن  قیمت  و  گرفته ایم  نظر  در  زمستان 

انتشار مشخص خواهد شد.
حرف آخر؟

جهانی  کیفیت  با  رایانه ای  بازی های  ساخت 
بسیار  کار  بین المللی  بازارهای  به  دسترسی  و 
و  نیست  دسترس  از  دور  ولی  است  دشواری 
می توان با برنامه ریزی صحیح، پشتکار و حوصله 
و هم چنین حمایت های مادی و معنوی و استفاده 
این  به  خارجی  تجارب  و  داخلی  استعدادهای  از 

هدف دست یافت.
در پایان از تمام عوامل پروژه که ما را در ساخت 
و تهیه ی این اثر یاری کردند و هم چنین از شما 

دوست گرامی تشکر صمیمانه دارم.
علی فخار

     

شرکت  این  پروژه های  هزینه ی  که  است  کننده 
از آن ها تشکر  را تامین می کنند و من در این جا 
می کنم که ما را همراهی و پشتیبانی می کنند. در 
این شرکت، هدف ما اتکا به منابع و توانایی های 
داخل مجموعه بوده و تجربه نشان داده که اتکا 
به سازمان های دولتی باعث ایجاد مسائل اداری 
مختلف و کندی کارها شده و در نهایت باعث افت 

کیفیت پروژه خواهد شد.
دارید  جهانی  عرضه ی  برای  برنامه ای 
ساخته  بازی  فارسی  نسخه ی  فقط  یا 

می شود؟
عرضه ی  قصد  به  آنو  شرکت  محصوات  تمام 
جهانی ساخته می شوند. البته بازار ایران را نیز باید 
پتانسیل  دارای  ایران  بازار  چون  داشت.  نظر  در 
است  مسائلی  سری  یک  دارای  اما  است  باایی 
بازار  حاضر  حال  در  بازار  این  شده  باعث  که 
و  دارد  آینده روشنی  در کل  ولی  نباشد  مطمئنی 

ما برنامه هایی برای آن داریم.
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همان طور که در جریان هستید سال قبل، مسابقات 
24 ساعته ی جهانی دانشجوی بازی ساز با حضور 
142 تیم از 23 کشور جهان در ایران برگزار شد. 
این مسابقه دارای 5 داور ایرانی و 7 داور خارجی 
 Light بازی  با ساخت  ایرانی  تیم  یک  که  بود 
in shadow توانست نظر داوران را جلب کرده 
نفره ی  از آن خود کند. گروه 3  را  و رتبه ی اول 
اسمعیلی  آرش  آقایان  بازی شامل  این  سازنده ی 
)برنامه نویس(، حسام اسمعیلی )گرافیست و طراح 
مرحله( و محمد کیانی فیض آبادی )موسیقی( بود. 
مصاحبه ای  و  رفتیم  اسمعیلی  برادر  دو  سراغ  به 

تهیه کردیم. 

با تبریک و تشکر، ممنون از این که وقت 
لطفا  دادید.   قرار  ما  اختیار  در  را  خود 

خودتان را معرفی کنید.
سال  دانشجوی  ساله،   22 هستم  اسمعیلی  آرش 
سوم رشته ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان.
حسام اسمعیلی هستم 22 ساله، دانشجوی سال 
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروسازی  رشته ی  سوم 

اصفهان.

بازی  وارد عرصه ی ساخت  از چه سالی 
شدید و تا حاا در چند جشنواره شرکت 

کرده و چه مقام هایی به دست آورده اید؟
که  هست  سالی   8 تقریبا  خب  اسمعیلی:  آرش 
و  کرده   را شروع  کارمان  بازی سازی  زمینه ی  در 
برای  کرده ایم.  شرکت  مختلفی  درجشنواره های 
مثال سال 90 در نخستین جشنواره ی بازی های 
شرکت  جهان«  »مدافع  بازی  با  تهران  رایانه ای 
کردیم که در دو بخش دانش آموزی و مستقل، 
در  شدیم.  افتخار  دیپلم  و  تندیس  دریافت  نامزد 
سال 91 با همین عنوان در نخستین جشنواره ی 
کشوری دانشجوی بازی ساز شرکت کردیم و در 
به دست  را  تقدیر  شایسته ی  عنوان  فنی  بخش 
ملی  جشنواره ی  دومین  در   92 سال  در  آوردیم. 
اهورایی«  »کمان  بازی  با  بازی ساز  دانشجوی 
آوردیم  به دست  را  دوم  مقام  که  کردیم  شرکت 
 24 جهانی  مسابقات  نخستین  در  همین طور  و 

 « بازی  با  شدیم  موفق  دانشجویی  ساعته ی 
Light in Shadow  » مقام اول را به دست 

بیاوریم .
چه  رسید؟  کجا  به  اهورایی  کمان  بازی 

چیزی باعث شده هنوز منتشر نشود؟ 
بنیاد  در  زیادی  ناهماهنگی های  اسمعیلی:  آرش 
تهران  در  که  مایی  برای  مخصوصا  دارد.  وجود 
نبود  مشخص  واضح  طور  به  نمی کنیم  زندگی 
که در مسیر گرفتن مجوز ها باید چه کاری انجام 
بدهیم )درست است که مسیرها مشخص بود ولی 
در واقعیت به راحتی پیش نمی رفت( و بعد از هر بار 
تماس با بنیاد و فرستادن اطاعات، خبر به تکمیل 
نبودن اطاعات برای اخذ مجوز به ما می رسید که 
آن  از  بعد  گرفت.  را  ما  وقت  ماه ها  پروسه  این 
مهم ترین  که  بود  ناشر  شرکت های  با  صحبت 
مسئله برای آن ها شورای قیمت گذاری بنیاد بود 
به  اطاعات  فرستادن  با  گذاری  قیمت  این  که 
بنیاد بعد از 2 ماه انجام شد )شورای قیمت گذاری 
هر 2 هفته یک بار تشکیل می شود و چند هفته 
هم به علت بیمار بودن کارشناسان، شورا کار را  
ماه   4 مدت  به  که  ناشری  شرکت  نداد!(.  انجام 
با آن در تماس هستیم بعد از قیمت گذاری، این 
قیمت را قبول نکرد و حاضر به بستن قرارداد با 
چنین قیمتی نیست. این یکی از مشکاتی است 
که نه فقط ما بلکه تمام بازی سازان مستقل با آن 

دست و پنجه نرم می کنند. 

را  ساعته   24 عنوان  بار  اولین  وقتی 
در  بازی  می کردید ساختن  فکر  شنیدید 

24 ساعت امکان پذیر باشد؟
مینی گیم های  این  از  قبل  خب  اسمعیلی:  آرش 
خیلی زیادی را ساخته بودیم و همین باعث شده 
بود که با دید مثبت و این که می شود یک بازی 
ساخت ،  ساعت   24 زمان  در  را  کوچک  هرچند 
اول  وهله ی  در  کنیم.  شرکت  مسابقات  این  در 
برنامه ریزی اولیه مهم است و این که چقدر زمان 
برای ساخت قسمت های مختلف بازی نیاز داریم. 
بعد از آن هم کار تیمی با این زمان محدود، شرط 

مهمی برای موفق شدن است.  
آیا با کمبود وقت در بخش برنامه نویسی 

یا بخش های دیگر مواجه نشدید؟
طوری  آن  برنامه نویسی  بخش  اسمعیلی:  آرش 
حدود  ما  خب  ولی  رفت  پیش  خواستیم  می  که 
2 ساعت را از دست دادیم وگرنه می شد از لحاظ 
کامل  بهتری  چارچوب  با  و  تمیزتر  را  کار  فنی 
کرد. گرچه سعی کردیم آن دو ساعت را به نوعی 

جبران کنیم. 

استفاده  بازی  برای  موتورپایه ای  چه  از 
شده است؟

Game maker 8 :آرش اسمعیلی
سطح جشنواره را چطور ارزیابی کردید؟

بود،  اسمعیلی: سطح مسابقات خیلی خوب  آرش 
داده  بازی ها  به  داوران  که  امتیازاتی  با  را  این 
بودند می شد فهمید. رقابت ها واقعا تنگاتنگ بود 
و همین که می دانستید از کشورهای مختلفی در 
این مسابقه شرکت می کنند باعث می شد که هر 
تیمی، کار خودش را به بهترین شکل انجام بدهد.

چطور این روند گیم پلی به ذهنتان رسید 
و ایده ی بازی از چه کسی بود؟ 

حسام اسمعیلی: ایده ی بازی و طراحی مراحل به 
عهده ی من بود. این که چگونه این ایده به ذهنم 
دشواری  کار  آن  درآوردن   تحریر  به  واقعا  رسید 
است. خب تِم بازی از یک خورشید غیر معمولی 
نارنجی رنگ و پرچمی که در جلوی خورشید قرار 
داشت شکل گرفته بود. با کمی دقت در عناصری 
همین طور  و  کرد  استفاده  عکس  از  می شد  که 
تجربه ی اندکی که در طراحی گیم پلی و مراحل 
داشتم این ایده به ذهن ام رسید و با اعضای تیم 
چند  قالب  در  تا  دادیم  گسترش اش  نحوی  به 

مرحله ی فکری پیاده سازی شد. 

آیا بازی را از پایه )Base( شروع کردید یا 
یک نمونه داشتید و روی آن کار کردید؟

حسام اسمعیلی: تمام کار برنامه نویسی، گرافیک 
هیچ  آن  از  قبل  چون  شد.  شروع  صفر  از   ... و 
اگر  و  نداشتیم  مسابقه  موضوع  مورد  در  ذهنیتی 
کنیم  شروع  اولیه  نمونه ی  یک  با  می خواستیم 
پیاده  بهترین شکل  به  را  بازی  تِم  نمی توانستیم 

کنیم. 
و  کردید  استراحت  ساعت  چند  کل  در 

چند ساعت به ساخت بازی پرداختید؟
مسابقات  این  اصل  زمان بندی،  اسمعیلی:  حسام 
ساعت   24 این  از  ساعت   6 حال  این  با  است. 
کار  علت  به  تیم  برنامه نویس  ولی  خوابیدیم.  را 

بیش تر فقط 4 ساعت استراحت کرد. 
برای  جشنواره ها  این  شما  نظر  به 
تاثیرگذار  ایران  بازی سازی  پیشرفت 

هستند؟
با  چنینی  این  مسابقات  مطمئنا  اسمعیلی:  حسام 
داورهای بین المللی واقعا می توانند این باور را در 
بازی سازان ایرانی ایجاد کنند که می شود در این 
صنعت با کشورهای تراز اول رقابت کرد. این که 
در چنین مسابقاتی خاقیت و زماِن محدود، حرف 
اول را می زند و کار در زمان کوتاهی انجام می شود، 
داشتن یا نداشتن امکانات ویژه تعیین کننده نیست 
و خاقیت، عامل بسیار موثرتری است. ولی دقیقا 
وقتی به کار در دراز مدت می رسیم و برنامه ریزی 
می دهند،  نشان  را  خودشان  بیش تر  امکانات،  و 

می بینیم که حرف زیادی برای گفتن نداریم. 
پیشرفت  از  که  عواملی  شما  نظر  از 
داخلی  بازی سازی  و صنعت  بازی سازان 

جلوگیری می کنند چه چیزهایی هستند؟
ایرانی  بازیکن های  وقتی  اسمعیلی:  حسام 
با  را  ایرانی  بازی های  کیفیت  که  می بینم  را 
بازی های هم قیمت تولید خارج )بازی های کرک 
شده( مقایسه می کنند واقعا افسوس می خورم. چرا 
مقابل  در  واقعا  ایرانی  »اورجینال«  بازی های  که 
ندارند.  قیمتی  خارجی  »اورجینال«  بازی های 
فکر می کنم قانون کپی رایت در مورد بازی های 
محصوات  شود  گرفته  جدی تر  اگر  هم  خارجی 
این  و  به چشم می آید  بیش تر  داخل  بازی سازان 
صنعت  نزدیک تر  آینده ای  در  می شود  باعث 
بازی سازی قوت گرفته و سرمایه ی تیم ها بااتر 

رفته و شاهد بازی های بسیار بهتری باشیم. 
ایران  بازی سازی  صنعت  در  که  دیگری  مشکل 
برای  واقعا  است.  تبلیغات  مشکل  دارد،  وجود 
قرار  بزرگ  صنعت   3 بین  در  که  صنعت  این 
ایران  در  است.  حیاتی  مسئله ای  تبلیغات،  دارد 
حوزه ی  در  مخاطب  میلیون   20 از  بیش  که 
بازی های رایانه ای وجود دارد، تبلیغات، مخصوصا 
روزنامه ها  و  رادیو  تلویزیون،  مثل  رسانه هایی  در 
واقعا می تواند به پیشرفت این صنعت کمک کند. 
این که چرا بنیاد برای رفع این مشکل قدمی پیش 

نمی گذارد واقعا جای تعجب دارد. 
و در آخر مشکلی که پیش تر به شرح توضیح داده 
زیادی  مشکات  واقعا  بازی ها  عرضه ی  در  شد. 
رفته  رفته  بتواند  بنیاد  امیدواریم  که  دارد  وجود 

آن ها را حل و فصل کند. 
چه برنامه هایی برای آینده دارید؟ 

بازی سازان  جشنواره ی  خب  اسمعیلی:  حسام 
مستقل را در پیش داریم که مطمئنا در آن شرکت 
شروع  را  آن  که  جدیدی  پروژه ی  و  می کنیم 
دیگر  ماه  چند  تا  زیاد  احتمال  به  و  کرد  خواهیم 

خبری از آن منتشر می کنیم. 
ارزشمند خودتان  این که وقت  از  ممنون 

را به ما دادید. به عنوان حرف آخر اگر هر 
کدام سخنی برای خوانندگان دارید لطفا 

بیان کنید.
موفقیت  سال  هر  امیدواریم  اسمعیلی:  حسام 
بازی سازان ایرانی را بیش تر در این عرصه ببینیم 
و مشکات بازی سازان ایرانی به ویژه بازی سازان 

مستقل برطرف شود. ممنون.
 امید حسینجان زاده
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در  رفت.  خواهد  دست  از  کشیده اید  زحمت  آن 
طول گیم پلی بازی می توانید از چهار آیتم استفاده 
کنید. اسپری های کورکننده، بمب، قرص و زمان 
می دهند.  تشکیل  را  آیتم ها  از  دسته  این  اضافی 
حس  بازی  مراحل  در  که  را  کمبود هایی  اگر 
بخش  به  می توانیم  بگذاریم،  کنار  را  می شوند 
گیم پلی امتیاز خوبی بدهیم. گیم پلی، بسیار روان 
بیگلرها  کردن  نابود  و  کشتن  است.  استاندارد  و 
یا  و  زمانی  اگر محدودیت  اما  بسیار مفرح است، 
مراحل بیش تری وجود داشت به طور حتم گیگابا 
به یک بازی بسیار اعتیادآور تبدیل می شد. بخش 
در  و  زیبا  بسیار  هنری  طراحی  بازی  گرافیکی 
عین حال ظریفی دارد. جزییاتی که در نگاه اول 
طراحی  دقت  با  بسیار  نیایند  هم  چشم  به  شاید 
شده اند. دنیای شاد و همین طور موجودات درون 
آن، حس خوبی را به شما منتقل خواهند کرد. این 
را نشان می دهند که  زمانی بیش تر خود  تصاویر 
برای  اختصاصی  به صورت  را که  بازی  موسیقی 
چیز  همه  بدهید.  گوش  شده  نواخته  بازی  این 
خوب  فنی  کوچک  باگ های  و  مشکات  جز  به 
مراحل  در  زمانی  محدودیت های  اگر  اما  است. 
وجود نداشت می توانستیم امتیاز بیش تری را برای 
عنوان مستقل گیگابا در نظر بگیریم. گیگابا را 
می توانید با قیمت مناسب  700 تومان از مارکت 

بازار خریداری کنید. محمد امین شیروانی

نکات مثبت: گرافیک هنری و فنی خوب، موسیقی 
گوش نواز، گیم پلی روان

جزیی،  باگ های  زمانی،  محدودیت  منفی:  نکات 
نداشتن مراحل مختلف

کشتن و نابود کردن بیگلرها بسیار 
محدودیت  اگر  اما  است،  مفرح 
یا مراحل بیش تری وجود  و  زمانی 
داشت به طور حتم گیگابا به یک 
بازی بسیار اعتیادآور تبدیل می شد.

گوشی های  بازی های  بازار  که  است  مدتی    
رو  این  از  دنبال می شود.  پررونق  بسیار  هوشمند 
استودیو های مستقل داخلی هم رفته رفته راه خود 
را برای ساخت برنامه و بازی های مختلف برای 
کرده اند.  پیدا  گوشی ها  نوع  این  به  عاقه مندان 
از  متشکل  نیز  آسمان«  »ایده های  استودیوی 
بازی  اولین  که  است  مستعد  دانشجوی  چند 
نمایشگاه  در  و  تهیه   را  »گیگابا«  نام  با  خود 
نمایش  معرض  به  تهران  رایانه ای  بازی های 
گذاشتند. گیگابا، نام دنیایی است درون آب که 
موجودی سبز رنگ با نام »گیگلر« در آن بدون 
هیچ مشکلی زندگی می کند، اما ناگهان موجوداتی 
سرخ رنگ با نام »بیگلر« به دنیای گیگابا یورش 
رفته  رفته  می گیرند.  گیگلر  از  را  آرامش  و  برده 
بیگلرها درون آبی که گیگلر در آن به سر می برد 
دشمنانی  تعداد  به  و  کرده  ریزی  تخم  به  شروع 
می شود.  افزوده  دارند  را  گیگلر  خوردن  قصد  که 
نیست یک  قرار  داستان  اصلی  این بار، شخصیت 
یاد  خوبی  به  را  چیز  یک  تنها  و  باشد  قهرمان 
دست  از  فرار  آن هم  که  گرفته 
باید  دشمنان است. قهرمانی که 
شما  دهد  نجات  را  گیگلر  جان 
گیگلر  این که  از  بعد  هستید. 
درون صفحه ی گوشی شروع به 

انگشت  زدن  با  را  بیگلر ها  باید  فرار می کند شما 
روی آن ها نابود کنید. کار چندان سختی به نظر 
نمی رسد اما پس از گذر زمان و رسیدن به انتهای 
هم چنین  و  شده  افزوده  دشمنان  تعداد  به  بازی، 
می شود.  بیش تر  گیگلر  گرفتن  برای  سرعت شان 
همان گونه که گفته شد بیگلرها در ابتدا به صورت 
تخم های کوچکی رویت می شوند که با زدن روی 
آن ها، نابود نخواهند شد بلکه تنها زمانی قادر به 
کشتن آن ها هستید که صفحه به صورت خودکار 

شما  کوتاه  مدت  این  در  کند.  زوم  آن ها  روی 
کردن  رشد  از  و  کرده  نابود  را  تخم ها  می توانید 
ندارد  مراحل خاصی  بازی  کنید.  جلوگیری  آن ها 
و تنها در یک مرحله به صورت رکوردی به بازی 
خواهید پرداخت. متاسفانه کمبود ُمدهای گوناگون 
ثانیه   60 و  می شود  احساس  بازی  در  شدت  به 
مدت زمانی است که سازندگان برای شما در نظر 
به  بازی  ثانیه سپری شود  این 60  اگر  گرفته اند. 
به  روی صفحه  شما  امتیاز  و  رسید  خواهد  اتمام 
خود  امتیاز  می توانید  می شود.  گذاشته  نمایش 
از  نیز  تا سایرین  ثبت کنید  آناین  به صورت  را 
شوند.  آگاه  شما  توسط  شده  کسب  امتیاز  مقدار 
کار  خوبی  به  امتیازات  ثبت  سرور  همیشه  البته 
آوردن  به دست  برای  که  را  امتیازی  و  نمی کنند 

گیگابا
نقد و بررسی»هجوم دشمنان گرسنه«

با این که »بیگلــِــر«ها خندان هستند، اما 
لحظه ای را برای نابودی »گیگلــِــر« از دست 
نخواهند داد.

Android :پلتفرم
سازنده: ایده های آسمان

ناشر: ایده های آسمان

امتیازات:
داستان: 6
گیم پلی: 7
گرافیک: 7

امتیاز کلی: 7
سبک:  کژوال
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چه کسی گفته بازی های ایرانی باید 
بازی  این  باشند؟  ایران  درباره ی 
ترمیناتور  ماشین  مورد  در  ایرانی 

است و خیلی هم جذاب هست.

  این ماشین، ماشین نابودگر است. می توانید آن 
ترمیناتور،  ماشین  بگیرید؛  نظر  در  چیزی  هر  را 
یا   T1000 ماشین   شوارتزنگر،  آرنولد  ماشین 
می دهد؟  اهمیت  کسی  چه  اما  دیگری؛  هرچیز 
مهم این است که رانندگی با این ماشین و داخل 

این بزرگراه پرخطر، خیلی »باحال« است.
به چشم مان می خورد  اوقات محصواتی  گاهی   
کیفیت  از  اما  شده اند  ساخته  کم  امکانات  با  که 
وا  تفکر  به  را  ما  این  و  هستند  برخوردار  باایی 
و  بیش تر  امکانات  آدم ها  این  اگر  که  می دارد 
کردند؟  می  چه کار  داشتند  اختیار  در  وسیع تری 
Terminator Car  یا ماشین نابودگر یکی 

از همین محصوات است.
تیمی  توسط  که  است  مستقل  عنوانی  بازی،    
است!  شده  ساخته  ربیعی(  )مهدی  نفره  یک 
بازی  که  کنم  اعتراف  متن  اول  همین  بگذارید 
به نسبت، از کیفیت باایی برخوردار است. شاید 
تنها ُجرم ماشین نابودگر این باشد که زیاد شبیه 

بازی های ایرانی نیست. در ضمیر ناخودآگاه ما نام 
ملی،  حماسه های  با  است  مترادف  ایرانی  بازی 
درباره ی  که  بازی هایی  یا  شاهنامه  داستان های 
فارسی  اسم اش  نه  بازی  این  اما  هستند  ایران 
است و نه اتمسفرش و نه موسیقی ای که در طول 
چه  اما  است؛  میهنی  می شود  پخش  آن  گیم پلی 
اشکالی دارد؟ چه کسی گفته بازی های ایرانی باید 
ماشین  در مورد  بازی  این  باشند؟  ایران  در مورد 

ترمیناتور است و خیلی هم جذاب هست.
از  می خواهد  که  است  ماشینی  داستان  بازی،    
است  پر  بزرگراه  این  اما  کند  عبور  بزرگراه  یک 
بازی  در  مکانیک ها  از  استفاده  متعدد.  موانع  از 
پیاده  عنوان  این  در  ممکن  جذاب ترین شکل  به 
آن،  مدت  کوتاه  گیم پلی  باشید  مطمئن  و  شده 
دارد.  را  روزها  این  پرتوقع  مخاطب  قدرت جذب 
حدودی  تا  بزرگراه  از  اتومبیل  این  دادن  عبور 
البته قابل ذکر است که این  چالش برانگیز است. 
سختی  به  پایانی،  مراحل  در  بازی  بودن  سخت 
برخی  است  ممکن  که  می شود  تبدیل  نامعقولی 

را فراری دهد.
  ماشین نابودگر از سه مرحله تشکیل شده که به 
ترتیب: آسان، متوسط و سخت نام گذاری شده اند 
و همان طور که از نام مراحل برمی آید با پیشروی، 

این سیر نزولی آسانی به سختی را کاما خواهید 
و  بیش تر  موانع  به  آسان تر  و  موانع کم تر  چشید. 
سخت تر تبدیل می شوند و در نیمه ی دوم بخش 
3، به چنان سختی ای خواهد رسید که شک دارم 
در  این  کند.  آن را تحمل  بتواند  اعصاب هرکسی 
حالی است که هیچ چک پوینتی برای اواسط هر 
مرحله در نظر گرفته نشده است؛ چیزی که به طبع، 
نیاز مراحل طوانی این بازی  است. موانعی که در 
این بین گذاشته شده اند گاهی غیرمنطقی اند اما به 
اتفاقی بوده یا کارشده-  طرز موشکافانه ای-حاا 
یعنی  دارند؛  راه حل های خوبی  بیش تر مواقع  در 
که  می فهمید  قسمت  یک  دادن  انجام  چندبار  با 
نه  و  شماست  طرف  از  هست،  هم  مشکلی  اگر 
از طرف بازی. البته گفتم بیش تر مواقع، چون در 
بعضی موارد هم داریم که موانع کاما در تضاد با 
دارایی های گیم پلی است و باعث اعصاب خردکنی 

می شود. 
  به تناسب سه مرحله ی بازی، دوازده اتومبیل ) با 
رنگ های تقریبا بی نهایت( در بازی گنجانده شده 
که قابل ارتقا هستند و این قابلیت را دارند که ِکرم 
آپگریدها را به جان مخاطب بیندازند. آپگریدهایی 
اتومبیل  به  مختلف  ساح های  الحاق  شامل  که 
است. البته تعداد آپگریدها و قیمت شان نسبت به 

برای عبور از این بزرگراه باید نابودگر باشید!ماشین، مانع، مرگ
مدت زمان بسیار کم بازی، گرفتار تورم است اما 
دست  به  را  بیش ترشان  می توان  تاش  کمی  با 
آورد و به دست آوردنشان مترادف است با آسان تر 

شدن بازی.
بازی های مستقل -و  از معدود  نابودگر    ماشین 
البته غیرمستقل- ایرانی است که از جذابیت های 
بصری قابل تحسینی برخوردار است و گرافیک اش 
البته  می آید.  شمار  به  آن  مثبت  نکات  جزو  هم 
گفتن  برای  خاصی  حرف  اتومبیل،  دو  طراحی 
سه گانه ی  محیط های  و  جاده  گرافیک  اما  ندارد 
بازی جای تحسین دارد. ریزه کاری ها و جزییاتی 
که گوشه کنار جاده به چشم می خورند عاوه بر 
گرفتن  نظر  در  با  -البته  خوبی  کیفیت  از  این که 
را  محیط  هستند،  برخوردار  بازی-  موتور  قدرت 
کوچکی  بازی  برای  این  و  کرده اند  پرجزییات تر 
مثل TC  خیلی خوب است. به این ها افکت های 
نوری، افکت های صوتِی انفجارها و البته موسیقی 
باورتان شود ماشین  تا  اضافه کنید  را  بازی  متن 
و  داخلی  )چه  رقبایش  از  خیلی  برخاف  نابودگر 

چه خارجی( ارزش بازی کردن دارد. 
برای موسیقی متن بازی، فقط و فقط یک قطعه 
در نظر گرفته شده است که پس از مدتی کاما 
تکراری و یکنواخت می شود. ای کاش برای هر 
مرحله یک موسیقی خاص در نظر گرفته  می شد. 
کمک  هم  بازی  شدن  متنوع تر  به  این طوری 

می شد.
رقبایش  میان  در  را  نابودگر  ماشین  که    چیزی 
سربلند می کند کیفیت بازی است. درست است که 
به  بازی  اما جذابیت  دارد  عنوان ضعف هایی  این 
قدری است که بتواند مخاطبانی را که می خواهند 
 Assassin’s کردن  بازی  بین  فاصله ی 
کنند  پر  را  Call of Dutyشان  و    Creed
جالب باشد و آنان را به سمت خود بکشاند. ماشین 
نابودگر مطمئنا ارزش 1000 تومان قیمت اش را 
دارد، پس این بازی مستقل قابل توجه را از دست 

ندهید. قاسم نجاری

گرافیک  برانگیز،  چالش  گیم پلی  مثبت:  نکات 
بسیار مناسب، افکت های نوری به روز، جذابیت 

تناسب  بازی،  کم  زمان  مدت  منفی:  نکات    
نداشتن موانع و قدرت گیم پلی در بعضی مواقع، 

موسیقی یکنواخت، نبود چک پوینت بین مراحل

سبک:  ماشین جنگی
PC :پلتفرم

سازنده: حسین ربیعی 

ناشر: -
داستان: -

گیم پلی: 8
گرافیک: 8
موسیقی و 

صداگذاری: 6
امتیاز کلی: 8

یکی از چالش برانگیزترین موانع بازی، همین قطارها هستند.

  در مرحله ی سوم هر بایی که فکرش را بکنید بر سر ماشین نابودگر خواهد آمد.

نقد و بررسی Terminator Car 
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چالش  به  باعث  که  نکاتی  از  یکی 
 کشیدن بازیکن می شود و همین طور 
به جذاب شدن بازی کمک شایانی 
می کند، این است که شما می توانید 
ورود  قسمت  در  بازی  منو ی  در 
در  زدن  رکورد   با  و  کرده  ثبت نام 
صدر بااترین رتبه ها قرار بگیرید و 

جوایزی را دریافت کنید. 
و  محبوب ترین  از  یکی  کاه  قرمزی  بی  تردید 
همهی  کودکی  دوران  شخصیت های  بامزه ترین 
هفتادی ها  دهه ی  مخصوصا  و  شصتی ها  دههی 
است که حداقل یک بار خنده را بر روی لب های 
ما نشانده و برای بیش تر ما دوست  داشتنی ترین 
شخصیت عروسکی بوده و خواهد بود. سازندگان 
ترفند  از  استفاده  با  تدبیر گستران  یعنی  بازی، 
خود،  بازی  در  محبوب  عروسک  این  دادن  قرار 
را  خردساان  و  کودکان  از  بسیاری  مخاطبان 
توجه  دایلی  به  کرده اند.  جذب  بازی  سمت  به 
چندانی به اشکاات بازی نشده که یکی از دایِل 
و  کم سن  مخاطبان  همان  می تواند  آن  کوچک 

سال بازی باشد. 
از  قرمزی  کاه  دوستان  بازی،  نسخه ی  این  در 
جمله: پسر خاله، ببعی، پسر عمه زا و فامیل دور 

را  آن ها  تلویزیونی  برنامه های  در  ما  بیش تر  که 
جمع  با  می توانید  که  شده اند  اضافه  می شناسیم، 

کردن سکه آن ها را آزاد کنید.
این  )Runner( است. در  بازی “دونده”  سبک 
ریزگونه از بازی های پلتفرمر سکوبازی، شخصیت 
تحت کنترل شما به دنبال هدف خاصی می دود 
یا به نوعی فرار می کند. اما برای من جای سوال 
چه  برای  بازی  این  در  کاه قرمزی  که  است 
می دود؟! دوِی صبحگاهی یا دویدن در کوچه ها 
و خیابان های تهران برای گشت و گذار؟ ساخت 
اصول  خواستار  سبکی،  هر  در  حاا  بازی،  یک 
آن  راستای  در  باید  و  است  سبک  همان  خاص 
بازی  حداقل  زد؛  دست  بازی  ساخت  به  اصول 
معموا  پیش کش مان!  ایرادها  بسازیم...  کامل  را 
این  و  ندارند  خاصی  داستان  بازی ها  این گونه 
عنوان هم نظیر تمام نسخه های هم سبک فاقد 
داستان است. گیم پلی بازی با چهار کلید چپ و 
راست و باا و پایین انجام می شود که هر کدام به 
ترتیب برای حرکت به طرفین )راست و چپ( و 
پریدن و غلت  خوردن مورد استفاده قرار می گیرد 
که انصافا این حرکات به درستی و نرمی طراحی 
شده اند. برای این که در بازی پرش بلندتری نسبت 
به پرش معمولِی بازی داشته باشید، می توانید از 
نکته ای که  ببرید.  بهره  پایین  و  باا  کلید  تلفیق 
حرکت  این  که  است  این  دارد  وجود  این جا  در 

می باشد!  اتفاقی  صورت  به  یا  شده  برنامه ریزی 
قضاوت با خودتان.

و  بازی  یک  در  را  باگ  همه  این  امروز  به  تا 
یک جا ندیده بودم. برای مثال یکی از باگ  ها که 
افتادن  می کنید،  مشاهده  پایین  در  را  تصویرش 
بازی  هرچند  است.  نامشخص  مکان  یک  در 
و  ریز  باگ های  متاسفانه  اما  است  بسیار کوچک 
درشت بسیاری در بازی مشاهده کردم که به هیچ 
عنوان قابل چشم پوشی نیست. ای کاش با توجه 
این  این بخش،  و رسیدگی بیش تر مخصوصا به 

ایرادها و مشکات اصاح می شد.
ارتقاهایی در طول بازی به دست می آورید که به 
پرش  کنید،  حرکت  سریع تر  می کنند  شما کمک 
بلند تری داشته باشید، سکه های بیش تری بگیرید 
و به آیتم هایی که بر سر راه شما هستند برخورد 
با  می توانید  و  دارید  محدودی  زمان  البته  نکنید. 
از  بیش تری  مدت  آن ها  از  هر  کدام  دادن  ارتقا 
ببرید. همین طور می توانید در قسمت  آن ها سود 
خواستید  که  را  کدام  هر  دلخواه  به  فروشگاه 
را  ِکیفش  معروف  قول  به  و  کنید  خریداری 
ببرید! یکی از نکاتی که باعث به چالش  کشیدن 
مخاطب می شود و همین طور به جذاب شدن بازی 
کمک شایانی می کند، این است که شما می توانید 
در منو ی بازی در قسمت ورود ثبت  نام کرده و با 
رکورد  زدن، در صدر بااترین رتبه ها قرار بگیرید 

کاه  قرمزی 2
دوِی صبحگاهی!

عنوانی در سبک Runner با همراهی پول  ساز ترین 
عروسک تاریخ ایران، در کوچه پس کوچه های تهران...

می توانید  هم چنین  کنید.  دریافت  را  جوایزی  و 
در قسمت »بااترین رتبه ها« لیست ده نفر اول 
خوب  المان های  از  دیگر  یکی  کنید.  مشاهده  را 
بازی، تنوع نقشه ها و محیط های بازی است. در 
هر بار بازی کردن، با محیط های متنوعی رو به رو 
خواهید شد و همین امر باعث عدم تکراری شدن 
روند اصلی بازی و بالعکس باعث جذابیت بیش تر 
هنری  نظر  از  نسخه  این  گرافیک  می شود.  آن 
بسیار عالی طراحی شده و با رنگ بندی متنوع و 
طراحی زیبا، شما را راضی خواهد کرد. اما متاسفانه 
یکی از نقاطی که به بازی لطمه ی فراوانی وارد 
کرده، گرافیک فنی بازی است که یکی از آن ها 
ماشین هاست  و  محیط  افتضاح  واقعا  طراحِی 
این  درباره ی  این  از  بیش تر  می دهم  ترجیح  و 
بگویم  می توانم  جرات  به  نکنم!  صحبتی  بخش 
این  بخش  بهترین  بازی  موسیقی  و  صداگذاری 
نسخه به شمار می رود. موسیقی خاط ره انگیز بازی 
)البته با کمی تغییر در سرعت و ریتم( به شخصه 

از  یکی  مطمئنا  و  داد  قرار  خود  تاثیر  تحت  مرا 
تاثیرگذارترین بخش های بازی محسوب می شود؛ 
چرا  که بیش تر ما این موسیقی را می شناسیم و با 
آن خاطره داریم. هم چنین صدای کاه قرمزی با 
دیالوگ های  با  جبلی”  “حمید  آقای  صداپیشگی 
به  را  همه  خودش،  خاص  لهجه ی  آن  با  بامزه 
وجد خواهد آورد. به طور کلی این بخش یکی از 
ناگفته  البته  بازی به حساب می آید.  شاهکارهای 
وجود  بخش  این  در  هم  ریز  اشکال  چند  نماند 
دارد؛ یکی از آن ها قطع شدن بعضی دیالوگ ها در 
هنگام بازی است که البته لطمه ی چندان بزرگی 

به بازی نمی زند و قابل چشم پوشی است.
تدبیرگستران می توانست با یک برنامه ریزی بهتر 
بازی،  کلیدِی  بخش های  روی  بر  بیش تر  کار  و 
بتواند  که  کند  منتشر  را  خارق العاده  عنوان  یک 
خارجی  حتی  یا  داخلی  هم سبک  عنوان های  با 
با  که  بگویم  هم  را  این  البته  بپردازد.  رقابت  به 
می توانید  و  نیستید  روبه رو  بد  بسیار  بازی  سبک:  Runnerیک 

PC. Android :پلتفرم

سازنده: تدبیرگستران 
ناشر: -

داستان: -
گیم پلی: 6.5
گرافیک: 6
موسیقی و 

صداگذاری: 9
امتیاز کلی: 6.5

توانایی های  شد  ذکر  باا  در  که  ویژگی هایی  با 
خودتان را به چالش بکشید و لذت بازی کردن را 

دوچندان حس کنید. آریا نیکخواه

محیط،  تنوع  خاطره انگیز،  موسیقی  مثبت:  نکات 
گرافیک هنری عالی

نکات منفی: گرافیک فنی افتضاح، دویدِن بدون 
هدف، باگ های فراوان

تصویر یک: یکی از انواع باگ ها در بازی
تصویر دو: گرافیک هنری زیبا و رنگ بندی عالی

نقد و بررسی TehRun
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خود  حتی  و  منتقدان  از  خیلی  شک  بدون    
که  شده اند  مسئله  این  متوجه  ایرانی،  سازندگان 
از روی عناوین خارجی  ایرانی  بازی های  بیش تر 
این  بر  سعی  اغلب شان  حتی  و  شده  الگوبرداری 
بازی  روی  بر  را  آن ها  استاندارد های  که  داشتند 
خود پیاده  سازی کنند. حتما این را هم می دانید که 
این گونه بازی ها در آخر به هیچ جایی نمی رسند 
انتقاد  منتقدان  و  بازیکن ها  سوی  از  هم  کلی  و 
ایرانی نگاهی  می شنوند! اگر به لیست بازی  های 
بیاندازیم بدون شک اکثر بازی هایی که به چشم 
می خورند متاسفانه این رویه را پیش گرفته اند. اما 
بازی »دینگو« کاما از این مسئله مستثنی است 
و خوش بختانه یک عنوان جدید را تجربه خواهید 
کرد. همین امر این محصول  جدید را از این نظر 

از سایر عنوان های دیگر داخلی متمایز می کند.
ماجرایی  شخص  سوم  عنوان  یک  دینگو  بازی 
را  این سبک  استاندارد های  تمام  تقریبا  است که 
وجود  ایراد هایی  همیشه  اما  است؛  کرده  رعایت 
دارد که یک عنوان را آن طور که باید خوب جلوه 

ندهد.
  بازی بدون هیچ مقدمه ای در جنگلی تاریک و 
ترسناک و با یک دیالوگ از سوی کاراکتر اصلی 

بازی یعنی دینگو آغاز می شود. داستان بازی از این 
قرار است که دینگو برای یافتن تنها موجود سالم 
این جنگل  به  به اسم مایابی به دستور پروفسور 
)یا جزیره( سفر کرده و در این میان با موجودات 
در  می کند.  نرم  پنجه  و  دست  غریب  و  عجیب 
کل، کار شما بیش تر کشتن این موجودات است 

تا یافتن مایابی!! 
با  وجه  هیچ  به  ایرانی  عناوین  که  آن جایی  از    
بازی های خارجی قابل مقایسه نیستند و نمی توان 
عنوان  فان  با  مقایسه  در  بازی  داستان  گفت 
بسیار  داستانی  از  دینگو  بنابراین  است،  افتضاح 
معمولی و در عین حال قابل قبول برخوردار است. 
بازی  روند  در  داستان  روایت  به  بازی  واقع  در 
هیچ احتیاحی ندارد و تنها باید بکشید و بکشید و 
بکشید! سازندگان بازی یعنی »ندای زیبا آفرینان« 
و  پرجزییات  پرمعنا،  داستان  یک  می توانستند 
این  تا  کنند  بازیکن  تقدیم  را  هیجان  از  سرشار 
عنوان را هم همانند سیم های خطرناک )سیم های 
شده  ساخته  آفرینان  زیبا  ندای  توسط  خطرناک 

است( به یک بازی کاما موفق بدل شود.
یک  در  بازی  شد  گفته  باا  در  که  همان طور    
طی  در  که  وسایلی  می شود.  آغاز  تاریک  جنگل 
بازی از آن ها می توانید بهره  ببرید، در جعبه هایی 
در رنگ های مختلف که هر کدام از رنگ ها نشان  
دهنده ی وسیله ی خاصی هستند ظاهر شده است 
ببرید.  بهره  آن ها  از  بازی  روند  در  می  توانید  که 

شما  به  سامتی  رنگ،  سبز  جعبه ی  مثال  برای 
می بخشد و جعبه ی آبی رنگ دارای تیر و جعبه ی 
فشردن  با  که  است  شانس  جعبه ی  رنگ،  قرمز 
کلیک راست )لگد زدن(، قادرید آن ها را باز کنید. 
بازی  به  فراوانی  لطمه ی  که  اشکااتی  از  یکی 
بودن  وارد کرده، سخت  به گیم پلی  و همین طور 
مرحله ی  اولین  در  است.  بازی  اندازه ی  از  بیش 
بازی، هنگامی که برای اولین بار با دشمنان روبه رو 
می شوید بی تردید مدتی همان جا درجا خواهید زد! 
آن قدر باید بمیرید تا راه و چاه دست تان بیاید تا  
رد  را  مرحله  بتوانید  و  بشود  فرجی  شاید  این که 
کنید. این سختی بازی، بازیکن را خسته می کند و 
باعث می شود یک Alt + F4 ناقابل تقدیم بازی 
کند و برای مدتی بازی را کنار بگذارد. بهتر بود 
برای بازی، درجه ی سختی تعیین می شد چرا که 
بازی یک درجه ی سختی برای شما تعیین کرده 
و چه بخواهید و چه نخواهید باید با همان بسوزید 

و بسازید!
  سیستم مبارزه ی بازی بسیار ساده و بی جزییات 
طراحی شده است. در کِل بازی شما دارای یک 
ساح هستید و باید تا آخر بازی با آن سر کنید. 
تنوع  می دانند،  بازیکن ها  بیش تر  که  همان طور 
هم چنین  و  می بخشد  هیجان  بازی  به  اسلحه، 
جذابیت بازی را دو چندان می کند اما این عنوان 
از این مسئله رنج می برد و فاقد تنوع اسلحه است. 
ایراد را جبران  اما تنوع نسبتا خوب دشمنان این 

دینگو
نبردی دشوار در دل جنگل های تاریک

عنوانی ماجرایی، به همراه مشکاتی در بخش های کلیدی

اکشن  بخش های  برای  سازندگان   
نظر  در  برای تان  مکانیک  دو  بازی 
گرفته اند؛ یکی تیراندازی و دیگری 

لگد زدن.

می کند وهمین امر اندکی از سنگینی بار نواقص 
بازی، کم می کند. تنوع آب و هوا نیز در بازی به 
تا  گرفته  بارانی  هوای  و  آب  از  می خورد.  چشم 
رعد و برق و ...  در بازی دیده می شود. سازندگان 
برای بخش های اکشن بازی دو مکانیک برای تان 
لگد  دیگری  و  تیراندازی  یکی  گرفته اند؛  نظر  در 
با  می توانید  ذکر شد  باا  در  که  زدن. همان طور 
استفاده از این دو مکانیک، به دشمنان خود صدمه 
بازی  در  مبارزات  کنید.  باز  را  جعبه ها  یا  و  بزنید 
سخت  آن قدر  مبارزات  این  هست.  دشوار  بسیار 
و خسته کننده هستند که بعد از مدتی دیگر دل 
به بازی نمی دهید. در کل، وظیفه ی شما کشتن 
موجوداتی است که در طی مراحل بازی به آن ها 
برمی خورید. سازندگان می توانستند با یک داستان 
زیبا تر و گیم پلی روان و متعادل، یک عنوان به یاد 

ماندنی را تحویل مخاطبان بدهند. 
  بازی از موتور پایه ی Unity   D بهره برده 
بافت های  ندارد.  چندانی  تعریف  گرافیک  است. 
همین طور  و  نمی شود  دیده  بازی  در  تاثیرگذاری 
نمی زند.  دل  به  چنگی  بازی،  اتمسفر  رنگ بندی 
از  عالی  گرافیک  یک  انتظار  نمی توانیم  البته 
با  مقایسه  در  اما می توانست  باشیم  داشته  دینگو 
شود.  ظاهر  بهتر  داخل  در  هم سبک  عنوان های 
را  آفرینان  زیبا  ندای  زحمات  همه ی  ما  البته 
تحسین می کنیم و برای شان احترام قائل هستیم 

و حمایت شان می کنیم.

بازی  اتمسفر و محیط  با  بازی متناسب  موسیقی 
ا ست و تمی ترسناک دارد. همین طور هنگام شروع 
مبارزات ریتم موسیقی تغییر می کند. اما مشکاتی 
در صدا گذاری، این بخش را بی نقص به سرانجام 
نمی رساند. قطع شدن دیالوگ ها در بازی یکی از 
بازی خودنمایی  به خوبی در  اشکااتی است که 
می کند و قابل چشم پوشی نیست. اما در کل، این 

بخش بهتر از سایر بخش های بازی است. 
کشیده  بازی  این  ساخت  پای  فراوانی  زحمت    
همین  اگر  اما  است.  تحسین  قابل  قطعا  و  شده 
می گذاشتند  کوچک تر  بازِی  یک  پای  را  زحمت 
مطمئنا طرفداران بیش تری را به سمت بازی خود 
جذب می کردند. اگر تمام سازندگان ایرانی پله پله 
بازی  یک  ساخت  قصد  دفعه  یک  و  بروند  پیش 
بزرگ را نداشته باشند پیشرفت های به سزایی در 
آینده خواهند داشت. عنوان دینگو یک بازی بسیار 
سرگرمی  می تواند  اوقات  گاهی  که  است  ساده 
خوبی برای شما باشد. دینگو می توانست با توجه 
بیش تر سازندگان بر بخش های کلیدی بازی اعم 
این سبک،  شایسته ی  و  زیبا  عنوانی  گیم پلی،  از 

منتشر کند. آریا نیکخواه

PC. Mac. Android :پلتفرم
سازنده: ندای زیبا آفرینان 

ناشر: ندای زیبا آفرینان

نمونه هایی از دشمنان که در طول بازی به آن ها برخورد خواهید کرد. جعبه هایی در رنگ های مختلف که توضیحاتی درباره ی آن ها داخل متن داده شده است.

سبک:  اکشن سوم شخص فانتزی

داستان: 5.5
گیم پلی: 5
گرافیک: 6
موسیقی و 

صداگذاری: 7 
امتیاز کلی: 5.75

زیبای  طراحی  عالی،  موسیقی  مثبت:  نکات 
بخش آموزشی، شبیه نبودن به عناوین خارجی

خسته  گیم پلی  سطحی،  داستان  منفی:  نکات 
کننده، گرافیک نه چندان خوب

نقد و بررسی
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به نظر می رسد که تمام گفتمان های بازی 
شده اند  داده  قرار  بازی  در  اجبار  سر  از 
برتر سبک  بازی های  مانند  نمی توانند  و 
خود  با  را  بازیکن  ماجرایی(  )یا  ادونچر 
درگیر کنند چرا که به سطحی ترین شکل 

ممکن نوشته شده اند.

بود  یا 5 سال پیش  ندارم، حدود 4  یاد  به  دقیق 
چند  به  وب گردی هایم  در  اتفاقی  به صورت  که 
با بازی کارآگاه علوی  وب سایت برخورد کردم و 
آشنا شدم. اولین کاری که بعد از آشنایی با بازی 
انجام دادم، مراجعه به سایت رسمی آن و دانلود 
نسخه ی آزمایشی اش بود. نسخه ی آزمایشی شاید 
حداکثر15 دقیقه به طول انجامید اما به قدری من 
با  سرعت  به  که  کرد  مشتاق  بازی  به  نسبت  را 
از  ارتباط برقرار کرده و برای یکی  سازنده ی آن 

رسانه ها درخواست مصاحبه کردم. 
جمعه،  امام  امیرهوشنگ  آقای  با  بدین شکل 
سازنده ی بازی، آشنا شدم. از همان صحبت های 
پروژه  کل  که  شدم  متوجه  ایشان  با  ابتدایی ام 
می شود  انجام  تنهایی  به  و  ایشان  توسط  تقریبا 
و در بعضی از بخش ها، برادرشان هم تا حدودی 
تک نفره  پروژه ی  یک  عنوان  به  می کنند.  کمک 
برای ساخت یک  متعادلی  زمان  سال  چهار  سه، 
بازی به نظر می رسد. اما تاخیرهای پشت سر هم 
کارآگاه علوی تنها به دلیل ساخت آن نبوده است 
بلکه ظاهرا بعد از اتمام ساخت بازی، حدود یک 
داستان هایی  و  ناشر  کردن  پیدا  هم صرف  سال 
از این قبیل )که امری رایج و طبیعی در صنعت 
است.  شده  می شود(  محسوب  ایران  بازی سازی 
به هرحال هرچه باشد بااخره بازی عرضه شده و 
مطمئنا از بسیاری لحاظ از آن بازی 15 دقیقه ای 
که سال ها پیش تجربه اش کردم خیلی بهتر است!

شهر  در  و  1320 شمسی  سال  در  بازی  داستان 
از  یکی  در  ظاهرا  می پیوندد.  وقوع  به  تهران 
جشنی  و  مهمانی  تهران،  شهر  شمال  خانه های 
دربار  به  نزدیک  افراد  از  یکی  تولد  مناسبت  به 
نام خانم  تبار به  انگلیسی  حکومت، یعنی خانمی 
روژان، برپا بوده است. اما در انتهای جشن، ایشان 
به قتل می رسند. بازی با یک میان پرده ی کوتاه 
آغاز شده و به سرعت بازیکن را در نقش کارآگاه 
علوی، شخصیت اصلی بازی، قرار می دهد. حال 
بازیکن موظف به حل این پرونده خواهد بود. در 
هم سبک،  بازی های  تمام  وهمانند  بازی  طول 
کارآگاه علوی دیالوگ ها و مونولوگ های متعددی 
دارد که البته چندان هوشمندانه انتخاب نشده اند. 
در واقع به نظر می رسد که تمام گفتمان های بازی 
از سر اجبار در بازی قرار داده شده اند و نمی توانند 
خود  با  را  بازیکن  برتر،  ماجرایی  بازی های  مانند 

درگیر کنند. چرا که به سطحی ترین شکل ممکن 
برای  خاصی  انتخاب  هم چنین  شده اند.  نوشته 
در  چندان  بازیکن  یعنی  ندارد؛  وجود  دیالوگ ها 
باید  و صرفا  بود  نخواهد  روند گفت وگوها دخیل 
انتخاب  برای اش  که  دیالوگ هایی  به  و  بنشیند 
شده اند گوش بسپارد در حالی که اگر کمی حق 
می توانست  داشت  وجود  دیالوگ ها  در  انتخاب 

روند بازی را جذاب تر کند. 
از نظر گیم پلی، به نظر می رسد که بازی تا حدودی 
به خوبی  واقعا  بازی  روند  است!  مانده  باتکلیف 
محیط های  در  بازیکن  دادن  قرار  می شود.  دنبال 
مختلف به متعادل ترین شکل ممکن انجام می شود 
از هر بخش  به هنگام عبور  و  در هر محیط  اما 
بازی، دایما این احساس آزاردهنده وجود دارد که 
انگار معماها ناقص هستند و با صرف کمی وقت 
عمل  حرف ها  این  از  بهتر  می توانستند  بیش تر 
معماها ضعیف  که  نیست  این  منظور  البته  کنند. 
یا خسته کننده هستند؛ بیش تر می توان گفت که 
غیرمنطقی هستند تا خسته کننده! مثا در همان 
مراحل ابتدایی بازی، در اتاق خانم روژان جعبه ای 
باید رمز  پیدا خواهید کرد که دارای قفل بوده و 
آن  را بیابید. حال برای پیدا کردن رمز این جعبه 
مجبور به کارهای زیادی خواهید بود که ممکن 
است خسته تان کند در حالی که در واقعیت خیلی 
راحت می توان به همسر ایشان مراجعه کرد و رمز 
را از وی پرسید، که چنین گزینه ای در بازی وجود 

ندارد! 
به صورت متعادل باید سه کار در روند هر مرحله 
دنبال شود. بررسی محیط، بازجویی از افراد حاضر 
خوش بختانه  معماها.  کردن  حل  و  صحنه  در 
قرار  در جای جای محیط  بسیار خوبی  آیتم های 
داده شده است که بررسی هر یک عاوه بر این که 
زمان مفید گیم پلی را افزایش می دهد، به آن تنوع 
وجود  آیتم هایی  هم  اوقات  گاهی  می بخشد.  نیز 
ندارند.  به گیم پلی  لزوما ربطی  خواهد داشت که 
برای بازجویی با افراد هم باید وقت نسبتا زیادی 
نسبتا  بخش های  جزو  البته  که  کنید  صرف  را 
جذاب بازی هم محسوب می شود. گاهی نیز بعد 
از بازجویی از هر یک از شخصیت ها ممکن است 
به اطاعات جدیدی بر بخورید که باعث می شود 
درباره ی  و  بروید  افراد  آن  پیش  دیگر  بار  برای 

مسائل جدید با آن ها صحبت کنید. 
مانند تمام بازی های مشابه دو گزینه ی کمکی نیز 
در گیم پلی وجود دارد که می تواند برای بازیکن، 
یک  عکس  گزینه ها،  این  از  یکی  باشد.  کارآمد 
ساعت در گوشه ی تصویر بازی است که با کلیک 
در  تعامل  قابل  آیتم های  می توانید  آن  روی  بر 
هم  آیتم  دومین  کنید.  شناسایی  را  محیط   هر 
دفترچه ی کارآگاه علوی است که اکثر رویدادهای 

گیم پلی، معماهای حل شده، صحبت های هر یک 
از شخصیت ها و ... در آن یادداشت می شود و در 
را  آن ها  و  برگردید  می توانید  بازی  از  لحظه  هر 

مطالعه کنید.
گرافیک بازی مطمئنا برای افرادی که تنها بخش  
نخواهد  گرافیک می دانند خوشایند  را  بازی  مهم 
تعداد  حساب  به  را  موضوع  این  باید  البته  و  بود 
کِم افراد پروژه گذاشت. از لحاظ فنی، بی پرده باید 
گفت که گرافیک حرف چندانی برای گفتن ندارد 
عملکرد  بازی  هنری،  گرافیک  در  عوض  در  اما 
تک  تک  می گذارد.  نمایش  به  خود  از  مناسبی 
به خوبی  در هر یک  آیتم های موجود  و  محیط ها 
هم چنین  شده اند.  داده  قرار  بازی  در  و  طراحی 
بر  حاکم  جو  می تواند  خوبی  به  یک  هر  اتمسفر 
سال هایی را که بازی در آن جریان دارد به نمایش 
بگذارد. طراحی چهره های شخصیت های مختلف، 
جالب  واقعا  و  بخش هاست  جالب ترین  از  یکی 
علوی  کارآگاه  چهره ی  مثا  است.  شده  انجام 
یعنی  آن،  سریال  بازیگر  براساس چهره ی  کاما 
احمد نجفی، انجام شده است و به خوبی شباهت 

شخصیت بازی به وی را احساس می کنید.
سطح  در  علوی  کارآگاه  صداگذاری،  نظر  از 
از  بسیاری  برخاف  دارد.  قرار  متوسطی  بسیار 
استفاده  پی  در  دایما  که  ایرانی  جدید  بازی های 
صداگذاری  برای  مشهور  دوبلورهای  و  افراد  از 
بازی صدای  این  در  شخصیت های خود هستند، 
همه ی شخصیت ها کاما معمولی بوده و ویژگی 
خاصی ندارند. گاهی نیز در انتقال احساس ضعیف 
جزو  که  نیست  حدی  در  اما  است  شده  عمل 

مشکات بزرگ بازی تلقی شود.
سخن آخر: 

در آخر باید گفت که شاید کارآگاه علوی مشکات 
کوچک و بزرگ زیادی داشته باشد؛ مشکاتی که 
تا حدودی نابخشودنی بوده و جذابیت بازی را از 
بین می برند اما به هرحال باید توجه داشت که این 
آن  استانداردهای  و  کوچک  بسیار  بسیار  پروژه 
حتی از استانداردهای رایج بازی های مستقل هم 

کم تر است! 
شایان ضیایی 

خوب  روند  محیط،  خوب  طراحی  مثبت:  نکات 
داستانی، مکانیک های خوب گیم پلی

نکات منفی: معماهای نسبتا ضعیف، دیالوگ های 
غیرهوشمندانه

کارآگاه خسته!
شاید ساخت بازی خیلی زمان برده باشد اما هرچه باشد، ارزشش را داشته است!

سبک:  ادونچر
Windows :پلتفرم

سازنده: اندیشه وران 

ناشر: نوین پندار
داستان: 8
گیم پلی: 7
گرافیک: 6

صداگذاری و 
موسیقی: 7
نمره کل: 7
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دوربین و سکانس های مختلف بازی به قطع با بازی های روز دنیا در سبک مشابه رقابت می کنند.

تنوع محیط های بازی و البته وجود روز و شب تا حد زیادی از خسته کنندگی بازی کم می کند.
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»مدافع«  دارای روند جذاب و خاقانه ای 
بسیار  مرحله ی  طراحی  از  که  است 
به  بازی  این  می گیرد.  نشات  خوبش 
راحتی برای مخاطبش »چالش« می سازد 
به  و  می کند  تکرار  را  کار  این  اینقدر  و 
می برد  بااتر  را  چالش ها  سرعت سطح 
گم  سریع  ریتم  این  در  مخاطب  که 

می شود و نمی تواند دست از آن بردارد.
در راه بازی سازی مشکاتی هست که مثل خوره 
در انزوا، روح بازی ساز -و ایضًا بازیکن و منتقد- 
این مشکات را  را آهسته می خورد و می تراشد. 
اما  برداشت،  میان  از  راحتی  همین  به  نمی شود 
ممکن  حداقل  به  ترفند هایی  با  را  آن ها  می شود 
رساند و راه را برای راحتی روح و جان بازیکن باز 
کرد. گاهی برای رسیدن به آن چه هدف بازی ها 
ازم  سه گام  پرش  یک  سرگرمی،  یعنی  است،  

است.
گام اول: رفع موانع 

به  قطعا  بازی سازی  پروسه ی  طول  در  بازی ساز 
می خورد  بر  ناخواسته  و  خواسته  مشکل  هزاران 
که در صورت تداوم، می توانند حتی روند ساخت 
بازی را متوقف کنند. گاهی مشکات به اندازه ای 
عوض،   در  شوند،  پروژه  توقف  باعث  که  نیستند 
آن قدری هستند که در محصول نهایی نمود پیدا 
پایین  را  بازی ساز  تاش  و  کار  ارزش  و  کرده 
ایرانی  بازی های  اتفاق  به  قریب  اکثر  بیاورند. 
هستند.  روبرو  معضل  همین  با  می شناسم  که 
را  مشکات  توانسته  اول  گام  در  »مدافع«  اما 
دارای  حاضر  بازی  نتیجه  در  برساند.  حداقل  به 
است.  هنری  و  ساختاری  فنی،  ایرادات  کم ترین 
با برطرف کردن مشکات، از همان شکل گیری 
محصول  در  بازی،  نهایی  ساخت  تا  گرفته  ایده 
به دست آمده کم ترین ایراد یافت می شود. گاهی 
مشکات را می شود به راحتی دور زد و مثا ایده 
را به گونه ای تغییر داد که در نهایت به ایراد منجر 
نشود. و یا مشکل کمبود بودجه را می شود با قانع 
شدن به »سادگی« و استفاده از خاقیت به جای 
کم رنگ  موعد  از  زودتر  و  بی جا  بلندپروازی های 
کرد و محصول قابل قبولی تحویل داد. انعطاف در 
شکل دهی اثر، کاری است که اکنون سال هاست 
می پردازند.  آن  به  ایرانی  سینماگران  از  بسیاری 
سینماگرانی که کمبود بودجه، امکانات، گرانی های 
با  را  ممیزی ها  و  فیلم سازی  ابزار  و  لوازم  متعدد 
دور  خود  فرد  به  منحصر  انعطاف پذیری  همین 
آثار  توانسته اند  و  زده اند 
فراتر از تصوری خلق کنند. 
هم  ایرانی  بازی سازان  اگر 
این روند را در پیش بگیرند 
موج  زودی شاهد  به  قطعا 

بازی های خوب و سرگرم کننده همچون »مدافع« 
خواهیم بود. مدافعی که با پشت سر گذاشتن گام 
اول، اولین نشان را هم دریافت می کند: »مدافع« 

را می شود بازی کرد! 
گام دوم: پیروی از قواعد

بلند،  پرش  یک  با  این که  از  بعد  »مدافع«  خالق 
از بند مشکات فنی و ساختاری اساسی  خود را 
در  بازی سازی  قواعد  از  پیروی  با  می کند،  رها  
ایده اش را در آن به منصه ی  بنا دارد  سبکی که 
ظهور برساند یک بنای ساده اما کاربردی می سازد 
که در مرحله ی بعدی بتواند ایده های خاقانه را 
در آن به اجرا بگذارد. در واقع یکی از مهم ترین 
ارکان ساخت یک اثر ارزشمند، برپا کردن همین 
بنای  از  که  »مدافع«  است.  اثر  اصلی  ساختمان 
محکمی برخوردار است، با تکیه بر دانش خود و از 
آزمون و خطا به این جا نرسیده، بلکه از اصولی که 
قبا امتحان خود را پس داده اند پیروی کرده است 
و برای هسته ی اصلی خود هیچ گونه اضافه کاری 
و سمت  نگرفته  نظر  در  بیهوده ای  بلندپروازی  و 
که  این  مثا  است.  نرفته  نامرغوب  مصالح 
ابتدایی  مرحله ی  از  آسان تر  بازی  دوم  مرحله ی 
به نظر می رسد اصا تصادفی نیست و جزو همین 
یعنی  بازی،  از  بخش  این  در  شاید  است.  اصول 
مکرر  تقلید های  شاهد  گیم پلی  اصلی  هسته ی 
مسئله  نکته که همین  این  به  عنایت  اما  باشیم، 
سرگرم کننده  و  انجام  قابل  بازی  می شود  باعث 
این  ارزش  خوبی  به  تا  می شود  موجب  باشد، 

»مدافع«  کنیم.  درک  را  تقلیدها 
از  محکم  بنای  یک  پایه ریزی  در 
گیم پلی گام دوم را بر می دارد و به 
جایی می رسد که دومین نشان را هم 
سهم خود می کند: بازی استاندارد و 

قاعده مند است.
گام سوم: تزریق ایده  و خاقیت

گام  تا  را  »مدافع«  اگر  شک  بدون 
بازی  یک  به  کنیم،   دنبال  دوم 
که  می رسیم  معمولی  و  استاندارد 

»بودن«  مرحله ی  در  و  دارد  متوسطی  ارزش 
متوقف می شود. چرا که برای بازی شدن و متمایز 

ایراد  شدن تنها فرم داشتن و بدون 
بودن کافی نیست، بلکه بازی ساز باید 
از تمام توان خود برای سرگرم کردن 
»مدافع«  کند.  استفاده  مخاطبش 
دارای روند جذاب و خاقانه ای است 
که از طراحی مرحله ی بسیار خوبش 
به راحتی  بازی  این  می گیرد.  نشات 
برای مخاطب اش »چالش« می سازد 
را تکرار می کند و  این کار  اینقدر  و 
بااتر  را  چالش ها  سطح  سرعت  به 

می برد که مخاطب در این ریتم سریع گم می شود 
فائق آمدن  بردارد. لذت  از آن  و نمی تواند دست 
این چالش ها که خیلی درست و حساب شده  بر 
سخت تر می شوند، اینقدر زیاد است که بازیکن را 
اسیر خود می کند و وی را به آن عادت می دهد. 
شده  حساب  و  خاقانه  سادگی،  عین  در  بازی 
این که  تا  می دهد  مخاطب  به  جدید  المان های 
که  آن جاست  بیفتد.  گیر  نقطه  یک  در  بااخره 
وقتی یک  بازی مشخص می شود.  واقعی  ارزش 
با حداقل مشکات، ساختار حساب شده و  بازی 
برای  بتواند  قدرتمند و خاقانه  طراحی مرحله ی 
بزرگی  کار  کند،  ایجاد  سرگرمی  خود  مخاطب 
عنصر  یک  با  بازی  همین  اگر  اما  است؛  کرده 
یک  که  کند  وادار  را  بازیکن اش  بتواند  جادویی 
رد  بااخره  تا  کند  تکرار  بارها  و  بارها  را  مرحله 

شود، می تواند برای مدت ها در ذهن بماند. 
گام سوم محکم تر  پرش سه گام،  در یک  طبیعتا 
را  کار  این  »مدافع«  می شود.  برداشته  بلندتر  و 
می کند و به یک بازی سرگرم کننده، لذت بخش، 
خوب و متمایز تبدیل می شود و می تواند به عنوان 

سرآمدان عرصه ی بازی سازی قلمداد شود. 
سعید زعفرانی

نکات مثبت: کم ایراد بودن بازی، ساختار اصولی، 
گیم پلی استاندارد، روند خاقانه و هیجان انگیز

نکات منفی: راهنمای گنگ، عدم وجود یادآوری 
برای خرید از فروشگاه بازی 

بهترین بازی ایرانی، سام! 

گرافیک بازی راضی کننده است. انفجارها خوب 
طراحی شده و صداگذاری خوبی هم دارند.

بعضی  بدهید!  جاخالی  باید  فقط  اوقات  گاهی 
وقت ها صحنه آنقدر شلوغ می شود که کار دیگری 

از دستتان بر نمی آید.

PC :پلتفرم
Viper Game Studio :سازنده

ناشر: -

گرافیک: 7
داستان: -
گیم پلی: 9
موسیقی: 6

امتیاز کل: 9

Shoot ‘em up – سبک:  تیراندازی

Defender
پرش سه گام

بازی آدرنالین در میان بازی های هم سبک 
را  بیش تری  هیجان  گیم پلی  لحاظ  از 

برای شما به ارمغان خواهد آورد.

بازی ایرانی »آدرنالین« توسط استودیوی »ساینا« 
به صورت رایگان برای اندروید در فروشگاه های 
مسابقه ای  بازی  سبک  است.  گرفته  قرار  ایرانی 
رکوردی است و ماک کسب امتیاز نیز به میزان 
شده  طی  مسافت  و  شده  جمع آوری  سکه های 
از  بازی  ابتدایی  نسخه ی  که  فعا  دارد.  بستگی 
ندارد،  گفتن  برای  چندانی  گرافیکی حرف  لحاظ 
اما با توجه به گفته ی سازندگان بازی قرار است 
چشمگیر  پیشرفت  شاهد  بعدی  نسخه های  در 
اولیه و  به منوی  از ورود  باشیم. پس  این بخش 
بازی  اصلی  محیط  وارد  گزینه ی شروع،  انتخاب 
خواهیم شد. دو طرف صفحه، گزینه های متعددی 
وجود دارد. با فشردن کلید Gas سرعت ماشین 
ماشین  باید سرعت  اما  پیدا خواهد کرد،  افزایش 
خود را با فشردن Brake کنترل کنید. اگر موفق 
به انجام این کار نشوید با سایر ماشین ها برخورد 
بار مجاز  تنها سه  این که  به  توجه  با  و  می کنید 
به تصادف هستید، بازی به اتمام خواهد رسید و 
امتیاز بیش تری را صاحب نخواهید شد. در سمت 
راست تصویر نیز با کمک جهت های موجود باید 
در  آدرنالین  بازی  کنید.  انتخاب  را  مناسب  مسیر 
میان بازی های هم سبک از لحاظ گیم پلی هیجان 
بیش تری را برای شما به ارمغان خواهد آورد. تنها 
مشکل بازی گرافیک نه چندان به روز آن است که 
همان طور که گفته شد در نسخه های بعدی این 

مشکل نیز رفع خواهد شد. 
محمد امین شیروانی

صداگذاری  مناسب،  گیم پلی  مثبت:  نکات 
هیجان انگیز                

نیاز به کار بیش تری دارد،  نکات منفی: گرافیک 
بعضی باگ های جزیی

سبک:  ریسینگ
Android :پلتفرم

سازنده: ساینا 

ناشر: -

به موقع گاز بده، ترمز بگیر و تصادف نکن!

 
پس از برخورد با هر ماشین، یک جان خود را از دست خواهید داد.

در هنگام مشاهده ی سایر ماشین ها مراقب انتخاب صحیح مسیر باشید.

 3.75 کلی:  امتیاز 
از 5

نقد و بررسی آدرنالین
آدرنالین بیش تر با تزریق سرعت

مدافع

71 70



نیروی باتری در همان ابتدای کار چندین 
پلی  اش  گیم  برای  اصلی  مکانیک  و چند 
پس  را  مخاطب  مطمئنا  که  می کند  رو 

خواهد زد.
فرمول خیلی ساده است؛ مخاطب را سرگرم کن! 
این  در  که  مستقلی  و  ساده  بازی های  از  خیلی 
سال ها منتشر شده و به شهرت و اعتبار رسیده اند 
قبل از هر چیز سرگرم کننده بوده اند. یک نمونه ی 
بازی  آثار،  شکل  این  ماندگار  و  مشهور  خیلی 
»پرندگان خشمگین« است.  ولی آیا می دانید رمز 
این سرگرم کننده بودن چیست؟ سادگی. سادگی 
اساسًا  بازی  یک  ساخت  برای  دوم  گام  واقع  در 
سرگرم کننده است. کافی است تمام مثال های این 
شکل بازی ها را در ذهن تان مرور بکنید تا به این 
نتیجه برسید که همه ی بازی های موفق کوچک 
برای سرگرم کننده بودن طراحی پایه ی به شدت 

ساده ای دارند. 
 )Battery Power( باتری«  »نیروی  بازی 
یک بازی مستقل است که قرار بوده با تبعیت از 
همان فرمول، یک بازی سرگرم کننده ی دسکتاپی 
به قدم  قدم  بگذارید  است؟  آیا چنین شده  باشد. 
این است که  بازی  برویم. وظیفه ی شما در  جلو 
سکوهای  روی  از  را  کنترل تان  تحت  شخصیت 
جدا از هم به نقطه ی هدف برسانید. برای رسیدن 
مختلف  مکانیک  چند  از  باید  هدف،  نقطه ی  به 
برای  قرمز  باتری های  برداشتن  کنید؛  استفاده 
حرکت دادن سکوهای قرمز، برداشتن باتری های 
سبز برای حرکت دادن سکوهای سبز و گلوله های 
معموا  که  موانعی  بردن  بین  از  برای  رادیواکتیو 
البته  و  شده اند  کاشته  هدف  نقطه ی  نزدیک 
پریدن. مشکل بزرگ بازی این است که قاعده ی 
طراحی  باتری  نیروی  است؛  کرده  نقض  را  اول 
این  یک  درجه  بازی های  ندارد.  ساده ای  پایه ی 
برای  ساده  اصلی  مکانیک  یک  همیشه  سبک 
انتخاب می کنند و همین مکانیک را تا  خودشان 
آخر حفظ کرده و فقط به آن شاخ و برگ می دهند. 
این شاخ و برگ دادن باعث می شود بازی شان از 
یک نواختی خارج شده و به یک اثر سرگرم کننده 
کار  ابتدای  همان  در  باتری  نیروی  شود.  بدل 
گیم پلی اش  برای  اصلی  مکانیک  چند  و  چندین 

رو می کند که مطمئنا مخاطب را پس خواهد زد. 
تغییر و حرکت دادن سکوها، تصمیم گیری  برای 
این که اول روی کدام سکو بروید و کدام کلید را 
زودتر فشار بدهید، مدیریت تعداد باطری های تان 
با تعداد حرکت  سکوها  و مکانیک پریدن که از 
وسط  و  شده  گرفته  قرض  سکوبازی  بازی  یک 
یک بازی دسکتاپی معمایی سردرآورده است. این 
قضیه ی پریدن به خودی خود چندان هم بد نیست 
ولی فرای این که به سر و شکل بازی نمی خورد 
به یک دلیل دیگر حسابی اذیت تان خواهد کرد. 
بخش  ابتدا  باید  مشکل  این  دادن  توضیح   برای 
گرافیک بازی را مورد بررسی قرار دهیم. بازی را 
با موتور پایه ی »یونیتی سه بعدی« ساخته اند که 
چندان منطقی به نظر نمی رسد. زاویه ی دوربین در 
همه ی حاات از باا به پایین و کاما ثابت است 
و اصا نمی شود درک کرد وقتی زاویه ی دوربین 
ثابت است چرا باید از یک موتور پایه ی سه بعدی 
مشکاتی  سه بعدی  موتور  همین  کرد؟  استفاده 
بازی  سازنده ی  چون  کرده  ایجاد  بازی  روند  در 
پرسپکتیو را پاک فراموش کرده است! در مواقعی 
بپرید  دیگر  به سکوی  سکویی  از  است  قرار  که 
چون  می زند؛  گول تان  حسابی  دوربین  زاویه ی 
نمی توانید زاویه ی مناسب برای پریدن درست را 
پیدا کنید و پرت می شوید پایین. این مورد خصوصا 
وقتی کلی از کارها را انجام داده و فقط باید بروید 
به  دفعه  یک  و  بایستید  هدف  نقطه ی  روی  و 
پایین سقوط می کنید، حسابی روی اعصاب است! 

است  قرار  وقتی  مثا  یا 
رادیواکتیو  گلوله های  با 
در  کنید؛  نابود  را  موانع 
درست  باید  مواقع  این 
قرار  مانع  روبه روی 
شلیک  بعد  و  بگیرید 
که  آن جایی  از  کنید. 
اصا  دوربین  زاویه ی 
این موقعیت را برای تان 
مشخص نمی کند شلیک 
رسیدن  درصد  و  درست 
و  پنجاه  پنجاه  هدف  به 
در  است.  کم تر  بسا  چه 

بودن  شسته -رفته  و  سادگی  که  شرایطی  چنین 
انتظار  بربسته،  رخت  بازی  از  کلی  به  گیم پلی 
این که با چیزی به اسم قوس سختی مواجه باشیم 
انتظار گزافی است. همه ی مراحل بازی از اول تا 
پایان سخت هستند و چیزی که غلظت این سخت 
بودن را کم و زیاد می کند در پیچید گی هر مرحله 
خاصه می شود. هرچه در بازی پیشرفت کنید با 
مراحل پیچیده تری مواجه خواهید بود که در نگاه 
اول حسابی پس تان می زند. البته اگر طرز فکرتان 
در مواجه شدن با بازی چیزی به غیر از سرگرم 
شدن و وقت گذرانی باشد و بیش تر دوست داشته 
باشید تا کمی معما حل کنید، نیروی باتری بازی 
بازی دسکتاپی  دنبال یک  اگر  ولی  است،  خوبی 
ساده مثل پرندگان خشمگین می گردید که در آن 
فقط سرگرم شوید و به فکرتان استراحت بدهید 

نیروی باتری بازی شما نیست. رضا قرالو

نکات مثبت:  چالش برانگیز بودن
تعدد  اصول،  بدون  پیچید گی  منفی:  نکات 
مکانیک های بازی در مقایسه با بازی های ساده ی 
بد  و  ثابت  زاویه ی  گرافیک سه بعدی،  دسکتاپی، 

دوربین.

مراحل بازی در نگاه اول به شدت پیچیده به نظر 
می رسند و البته به خاطر تعدد مکانیک ها تا پایان 
کار هم از غلظت این پیچیده بودن کم نمی شود.

سیم هایی  بازی،  کنارمحیط  و  گوشه  در 
پراکنده شده اند که باید با جهت دادن به 
آن ها بتوانید راه پریز را به سوی وسیله ی 

برقی مورد نظر پیدا کنید.

بازی »سیم کشی« »وایرینگ« توسط استودیوی 
قبل  سال  فکری،  و  پازل  سبک  در  »پرنگ« 
توانست در دومین جشنواره ی دانشجوی بازی ساز 
از  و  باشد  داشته  گفتن  برای  بسیاری  حرف های 
دید داوران جشنواره، جایزه ی »شایسته ی تقدیر« 
نیز  پردیس  ملی  جشنوا ره ی  در  کند.  کسب  را 
موفق  و  بازنگشتند  خالی  دست  بازی  سازندگان 
کنند.  دریافت  را  »فناپ«  ویژه ی  جایزه ی  شدند 
اما در بازی سیم کشی قرار است چه کاری انجام 

دهید؟
سیم های  باید  برق کار  یک  نقش  در  شما 
جداشده ی برق را به یک دیگرمتصل کنید تا میان 
شامل  که  برقی  وسیله ی  و  برق  اصلی  جریان 
تلویزیون، رادیو و سایر وسایل برقی است ارتباط 
برقرار شود. در نسخه ی ابتدایی بازی 40 مرحله 
مراحل،  از  گذر  با  نیز  بازی  و سختی  دارد  وجود 
افزایش پیدا خواهد کرد. بنابر گفته ی سازندگان، 

در به روزرسان های بعدی، به مراحل بازی افزوده 
خواهد شد و به طور حتم باید منتظر چالش های 
جدید و پیچیده تری باشیم. گیم پلی اصلی تنها با 
حرکت انگشتان شما انجام می گیرد. در گوشه و 
که  شده اند  پراکنده  سیم هایی  بازی،  کنارمحیط 
را  پریز  راه  بتوانید  آن ها  به  دادن  جهت  با  باید 
به سوی وسیله ی برقی مورد نظر پیدا کنید. این 
نخواهد گرفت. چالش های  انجام  به سادگی  کار 
بتوانید  اگر  و  بود  خواهند  شما  انتظار  در  سختی 
تعداد حرکت کم تری را صرف برقراری این ارتباط 
در  )که  را  ستاره  خواهید شد هرسه  موفق  کنید، 
این بازی به صورت امپ های درخشان طراحی 
شده اند( کسب کنید. با کسب امتیازهای بیش تر، 
در آخر بازی با ثبت امتیاز خود در جدول جهانی، 
رقابت  به  امتیازی  لحاظ  از  سایرین  با  می توانید 
بپردازید. صداگذاری سیم کشی یکی دیگر از نقاط 
صوتی  افکت های  می شود.  محسوب  آن  قوت 
طراحی  یا  و  انتخاب  ممکن  حالت  بهترین  به 
برق  جریان  شوید  موفق  که  در صورتی  شده اند. 
را راهی تلویزیون یا رادیو کنید، آهنگی به صورت 
تصادفی )که اکثرا جزو آهنگ های قدیمی است( 
پخش می شود که حال و هوای خاصی به بازی 

جریان برق را وصل کن و در جهان رکورد بزن!

همیشه برقراری ارتباط میان وسایل و پریز آسان نخواهد بود.منوی بازی از لحاظ گرافیکی در جایگاه بسیار باایی قرار دارد.

بازی  گرافیکی  طراحی های  تمامی  داد.  خواهد 
نیز توسط تیم سازنده انجام گرفته و از هیچ شی 
با  امر  این  است.  نشده  استفاده  آماده ای  بافت  و 
قابل  بسیار  بازی،  باای  چندان  نه  حجم  وجود 
می توان  هم رده   را  بازی  گرافیک  است.  توجه 
سبک  این  خارجی  نمونه های  از  سرتر  حتی  یا 
دانست. جلوه های فانتزی و طراحی محیط نشان 
داده که طراحان گرافیکی وقت زیادی برای آن 
صرف کرده اند. بدون شک، باید بازی سیم کشی 
را جزو عناوین بسیار خوب سبک فکری و پازل 
بازی  پایین  قیمت  دانست.  اندروید  بزرگ  دنیای 
)950 تومان( نیز حرفی برای گفتن باقی نخواهد 
مراحل  از  می توانید  ساعت ها  مطمئنًا  و  گذاشت 

چالش برانگیز آن لذت ببرید.
محمد امین شیروانی

بسیار  طراحی  و  کارتونی  گرافیک  مثبت:  نکات 
خوب محیط، صداپردازی مناسب، گیم پلی روان.

بیش تر  می توانست  بازی  مراحل  منفی:  نکات 
باشد، آپدیت نشدن سریع بازی.

امتیازکلی: 4 از 5

Android :پلتفرم
سازنده: پرنگ

ناشر: -
سبک: معمایی- پازل

یک بازی دسکتاپی معمایی سکوبازی سخت!

PC :پلتفرم
 Vernal :سازنده

ناشر: -

داستان: -
گیم پلی: 6
گرافیک: 4
موسیقی و 

صداگذاری: 5
امتیاز کلی: 5

 منوی بازی ساده است و به راحتی جذب تان می کند.

سبک:  سکوبازی معمایی

سیم کشی
لذت بخش ترین سیم کشی تاریخ

پیچیدگی

نقد و بررسی
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آیتم های  دادن  قرار  با  می توانید  شما 
و  کنید  زیبا  را  خود  مزرعه ی  گوناگون، 
همین گوناگونی آیتم در بازی، یک امتیاز 

خوب محسوب می شود.
تجربه ی کشاورزی، کاشت و برداشت و از این جور 
کار ها، تجربه ی جالبی خواهد بود که ممکن است 
نصیب هر کسی نشود. تجربه ای که قطعا بعد از 
برداشت محصول، حس و حال خاصی را در دل 
خیلی ها  البته  صد  و  می آورد  وجود  به  مخاطب 
دوست دارند که حتی برای یک بار هم شده، آن را 
تجربه کنند. استودیوی KD Games توانسته 
این تجربه را برای همه، در دنیایی مجازی و در 
استودیو، فضایی  این  ارایه کند.  تلفن های همراه 
شاد و سرشار از گل، تقدیم مخاطب کرده تا بتواند 
بین  در  البته  را  متفاوت  سبکی  با  جدید  عنوانی 

عناوین ایرانی، عرضه کند. 

از این قرار است که پسری به نام  داستان بازی 
رشته ی  در  شدن  فارغ  التحصیل  از  بعد  سهراب 
رابطه  در  کاری  دارد  قصد  کشاورزی  مهندسی 
به همراه پدرش،  او  پا کند.  با رشته اش دست و 
بهادر، زمینی تهیه می کند که بتواند کار کشاورزی 

را در آن آغاز کند.
نمی توان  سبکی  این  بازی های  از  زیادی  انتظار 
داشت که داستانی قوی و پر محتوا داشته باشند. 
داستان بازی بسیار ساده و در عین حال گیرا است. 
داستان، طوری در بازی تعریف شده که نمی  توان 
ایراد قابل توجهی از آن گرفت. در واقع سازندگان، 

عنوان  اندازه ی سبک  و  در حد  را  ساده  داستانی 
خود، روایت کرده  اند.

عرضه  سبک  این  در  بسیاری  و  متعدد  عناوین 
 Clash of آن ها  معروف تریِن  از  یکی  شده اند. 
گوشی،   10 هر  از  شک  بدون  است.    Clans
را دارند و بیش تر مخاطبان  بازی  این  9 گوشی، 
اوقات خود را صرف این بازی می کنند. سازندگاِن 
عنوان ذکر شده، توانسته اند با پیاده سازِی درست 
گیم پلی، خیلی از خواسته های طرفداران را برآورده 
کنند. آن ها از همه ی جوانب توجه چشم گیری به 
بازی کرده اند و محال است کسی از بازی کردن 
این بازی خسته شود. دقیقا مشکلی که بسیاری از 
عناوین  ما دارند و مزرعه شادی نیز از این مسئله 

مستثنی نیست. )یکنواخت بودن بازی(
گیم پلی بازی در یک کام بسیار ساده است. در 
کاشت  برای  زمین  یک  بازی،  راهنمایِی  با  ابتدا 
که  سفارش هایی  به  توجه  با  و  می کنید  آماده 
از  کدام  هر  که  می کارید  مختلف  گل های  دارید 
گل ها برای ساخت، مدت زمان خاصی را به خود 
اختصاص داده  اند. در کل، کار شما در بازی همین 
است. به مرور مزرعه ی خود را گسترش می دهید 
و با گرفتن سفارش های مختلف پول دار می شوید.

نمی زند.  دل  به  چنگی  بازی  راهنمایی  بخش 
خیلی   Roads of Battle همانند  عناوینی 
راهنمایی  بخش  در  شادی  مزرعه  از  بهتر  خیلی 
بازی  بودن  بی هدف  همین طور  شده  اند.  ظاهر 
کمی مخاطب را خسته می کند. البته ناگفته نماند، 
گوناگون،  آیتم های  دادن  قرار  با  می توانید  شما 
مزرعه ی خود را زیبا کنید و همین گوناگونی آیتم 

در بازی، یک امتیاز خوب محسوب می شود.
در بازی شش شخصیت متفاوت با طراحی بامزه 
و زیبا حضور دارند که هر کدام از آن ها نقشی در 
بازی ایفا می کنند. همین طور غیر از مراحل اصلی، 
بازی  در حین  که  بازی هست  در  جانبی  مراحل 

می توانید به آن ها بپردازید. در کل همان طور که 
پیش تر گفته شد، بازی از یک گیم پلی بسیار ساده 
و معمولی و در بعضی مواقع کسل کننده برخوردار 
عناویِن هم سبک  از  بسیاری  که  مشکلی  است. 
دارا هستند. در مجموع، پیاده سازی المان های این 
اگر سازندگان کار  سبک، کمی دشوار است ولی 
بیش تری را بر روی پیاده سازی این بخش انجام 
بودن  یکنواخت  از  می توانستند  قطعا  می دادند، 

بازی بکاهند.

است.  گرافیک  بخش  بازی،  بخش  بهترین 
با  همراه  زیبا  و  هنری  بسیار  بازی  گرافیک 
است.  شده  طراحی  زنده  و  متنوع  رنگ  های 
همین طور طراحِی با مزه ی شخصیت ها و حیوانات 
در  آیتم ها  سایر  و  محیط  طراحِی  همین طور  و 
این  خوش بختانه  زیباست.  و  بی نقص  بازی، 
آن  مشکات  و  ندارد  توجهی  قابل  ایراد  بخش، 

کاما قابل چشم پوشی است.

بخش موسیقی و صداگذاری بازی بسیار معمولی 
و در سطح متوسطی ظاهر شده است.

هنگام ورود به بازی و همین طور در حین بازی، 
یک موسیقِی شاد پخش می شود. موسیقی بازی 
دارد  اطراف هماهنگی کامل  اتمسفر و محیط  با 
می کند.  القا  مخاطب  به  را  کشاورزی  حس  و  
ایراد  گرافیک  بخش  همانند  بازی،  صداگذاری 
آیتم ها  روی  بر  کلیک  با  ندارد.  چشم گیری 

صدا های روان و بی نقصی پخش می شود.
همان طور که در باا گفته شد، بخش موسیقی و 
و  دارد  قرار  متوسطی  در سطح  بازی  صداگذاری 
تقریبا بی ایراد است و از برترین بخش های بازی 

محسوب می شود.

کام آخر:
خود  تاش  تمام   ،KD Games استودیوی 
تقریبا  و  داده  انجام  عنوان  این  ساخت  برای  را 
توانسته در بین دیگر عناوین، حرفی برای گفتن 
داشته باشد. متقابا ما موظف هستیم که آن ها را 
حمایت کنیم و ساده از کنار آن ها نگذریم. عنوانی 
شما  اختیار  در  را  نو  و  جدید  تجربه ی  یک  که 
گذاشته و من پیشنهاد می کنم این تجربه ی جالب 

را از دست ندهید. آریا نیکخواه

صداگذاری  محیط،  زیبای  طراحی  مثبت:  نکات 
بی نقص، گوناگونی آیتم ها

نکات منفی: پیاده سازی نه چندان خوِب گیم پلی، 
یکنواخت بودن بازی، آزار موسیقی در حین بازی 

در بعضی مواقع
iOS و Android :پلتفرم

KD Games :سازنده

KD Games :ناشر

داستان: 6.5
گیم پلی: 5 
گرافیک: 8
موسیقی و 

صداگذاری: 6.5
امتیاز کلی: 6

سبک:  فکری

عنوانی شاد و پر از گل و گاهی خسته کننده 

 نمایی از مزرعه ای شاد و دوست داشتنی در بازی

 گوناگونی آیتم در این تصویر به چشم می خورد

مزرعه شادی
مزرعه ای که با دستاِن شما شاد خواهد شد!
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دو  برای  آوا(  اختصار  به  )یا  آوا  ماجرای  باشد. 
 Windows و   Android عامل  سیستم 
زودی  به  که  می رسد  نظر  به  و  می شود  ساخته 

شاهد نسخه ی iOS و Mac آن نیز باشیم. 
خود  هم سبک  بازی های  عظیم  خیل  همانند  آوا 
روند داستانی خاصی ندارد! شیوه ی روایت داستان 
به صورت کمیک بوده و از هیچ دیالوگ یا صدای 
بازی  است.  نشده  استفاده  آن  برای  هم  خاصی 
می شود  آغاز  ساده  بسیار  آغازین  دموی  یک  با 
حال  در  دوستانش  با  که  می دهد  نشان  را  آوا  و 
خوش گذرانی است تا این که ناگهان موجود پلیدی 
از آسمان ظاهر می شود و دوستان او را می دزدد!! 
مسیرهای  از  عبور  با  و  کند  باید تاش  آوا  حال 
داستان  کند!  پیدا  را  دوستانش  دشوار  و  سخت 
بسیار کوتاه و غیرقابل توجیه است! اصا مشخص 
یا هرچیزی  یا هیوا  موجود  که چرا یک  نیست 
ناگهان ظاهر شود  باید  نامید،  را  آن  که می توان 
که  است  درست  البته  بدزدد!  را  آوا  دوستان  و 
این گونه  در  مهمی  چندان  نقش  داستان  معموا 
ایفا نمی کند  بازی ها )خصوصا بازی های موبایل( 
اما به هرحال انتظار من این است که داستان کمی 

قابل توجیه باشد.
کنسول های  قدیمی  بازی های  همانند  آوا  بازی 
 Sega Master System یا   GameBoy
دیگر   Action Key دو  و  اصلی  جهت  دو  با 
و  به چپ  را  آوا  اصلی،  جهت  دو  می شود.  بازی 
آوا  به  دیگر  و دو دکمه ی  راست هدایت می کند 
شلیک  خود  اسلحه  با  یا  بپرد  تا  می کنند  کمک 
قابلیت  از  می تواند  تنها  آوا  بازی  ابتدای  در  کند. 
پرش خود استفاده کند و خبری از اسلحه و شلیک 
مرحله  هر  در  پیشروی  با  اما  نیست  دشمنان  به 

مختلف  مراحل  در  که  پازل  تکه   15 یافتن  و 
آزاد  نیز  را  اسلحه  می توانید  شما  شده اند  پخش 
کنار  در  مرحله  هر  کنید.  استفاده  آن  از  و  کرده 
تکه پازل های گفته شده، یک سری چالش دیگر 
به خود  را  برای مدتی شما  دارد که می تواند  نیز 
مشغول کند. برای مثال در هر مرحله، یک الماس 
وجود دارد که باید در محیط بگردید و آن را بیابید. 
شدن  تمام  برای  مشخصی  زمان  مرحله،  هر  یا 
دارد و باید سعی کنید پیش از این که زمان تمام 
این که  وجود  با  البته  برسید.  پایان  خط  به  شود، 
مدت  می توانند  و  هستند  جذاب  چالش ها  این 
زمان بازی را افزایش دهند اما هیچ دلیل خاصی 
برای انجام دادن آن ها وجود ندارد! به این منظور 
امتیازهای  و  کنید  تاش  هم  هرچقدر  شما  که 
خاصی  کار  آینده  در  ببرید  باا  را  خود  مرحله ی 
انجام دهید! حتی یک  امتیازها  این  با  نمی توانید 
Leaderboard هم وجود ندارد که دل شما را 
خوش کند! پس کا وجود این چالش ها تا حدی 
مسخره و بدون لزوم به نظر می رسد. البته فراموش 
نکنیم که این مشکل مربوط به نسخه ی موبایل 
بازی است و در نسخه ی رایانه های شخصی برای 
ورود به هر مرحله نیاز است که حداقل 2 یا 3 عدد 
از این چالش ها را به پایان برسانید. حاا قضاوت 

این  که چرا دو نسخه باهم تفاوت دارند با شما!
است  آن  مراحل  طراحی  آوا  بازی  قوت  نقاط  از 
که انصافا به خوبی انجام شده است. به طور کل 
بازی دارای 3 فصل و هر فصل شامل 9 مرحله و 
1 مرحله ی اضافه به عنوان جایزه است که البته 
دسترسی  آن  به  می توانید  پازل  تکه   5 یافتن  با 
داشته باشید. از همان ابتدا باید با دو نوع چالش 
چالش های  اول  بزنید.  کله  و  سر  مرحله  هر  در 

استاندارد  حالت  از  اوقات  بعضی  که  سکوبازی 
خارج می شود و اذیت تان می کند و دوم دشمنانی 
که در محیط وجود دارند. چالش های سکوبازی در 
ابتدا اکثرا شامل سکوهای ثابت است اما با عبور 
از مراحل، سکوهای متحرک و در حال ریزش نیز 
به بازی اضافه می شوند و جذابیت بازی را افزایش 
تشخیص  در  بازی  بودن  کند  البته  می دهند. 
ضربه ی دست بازیکن به صفحه ی لمسی موبایل 
برخی از اوقات باعث می شود به شکل احمقانه ای 
شکست بخورید، اما این مشکل در حدی نیست 

که جزو ایرادات بزرگ بازی تلقی شود. 
و  خزنده ها  از  نوع   20 شامل  هم  بازی  دشمنان 
مثل  که  دیگراست  مشابه  موجودات  و  پرندگان 
در  جنگل  کتاب  یا  ماریو  کاسیک  بازی های 
موجب  آن ها  به  برخورد  و  دارند  حضور  محیط 
آوا  جان   3 از مجموعه  جان  رفتن یک  از دست 
می شود. البته بازیکن قبل از دسترسی به اسلحه 
آن ها،  از  یک  هر  روی  بر  پریدن  با  می تواند 

دشمنان را نابود کند.
بهترین  در  را  آوا  صداگذاری،  و  گرافیک  نظر  از 
متوسط  بازی های  رده ی  در  می توان  حالت 
و  زمینه ها  پس  طراحی  کرد.  دسته بندی  موبایل 
دارند و  قرار  آبجکت های محیط در سطح خوبی 
که  هرچند  نیست  وارد  آن ها  بر  خاصی  مشکل 
مطمئنا می توانست خیلی بهتر از آن چه که اکنون 
هست باشد. از نظر صداگذاری هم، آوا شامل چند 
قطعه است که در پس زمینه پخش می شوند و هر 
اعمالی  انجام  با  آوا  خود شخصیت  هم  گاهی  از 
مانند پریدن صدای خاصی از خود بروز می دهد )!( 
که حداقل باعث می شود احساس کنیم شخصیت 

اصلی بازی زنده است!
نتیجه گیری:

آن  بزرگ  مشکل  اما  است  خوبی  بازی  واقعا  آوا 
عنوان  به  است.  حدش  از  بیش  بودن  کلیشه ای 
بهترین  از  یکی  را  آوا  می توان  ایرانی  بازی  یک 
بازی های  تاریخ  در  شده  ساخته  سکوبازی های 
بازی  یک  عنوان  به  اما  کرد  دسته بندی  ایرانی 
خوب  به  رو  متوسط  بازی  یک  آوا  بین المللی، 
با  رقابت  در  زیادی هم  احتماا شانس  که  است 
بازی های فوق العاده ای که هر روز عرضه می شوند 
نخواهد داشت. در مجموع باید گفت آوا یک بازی 

خوش ساخت اما یک بار مصرف است!
شایان ضیایی

 
نکات مثبت: طراحی خوب مراحل، تنوع دشمنان، 

کنترل روان
نکات منفی: داستان ضعیف، برخی مشکات 

Ava’s Quest – ماجرای آوا

Android، Windows :پلتفرم

Nemo Games :سازنده
ناشر: -

سبک:  پلتفرمینگ دو بعدی

داستان: 5
گیم پلی: 8
گرافیک: 7

صداگذاری و 
موسیقی: 7
نمره کل: 7

تنوع محیط و چالش های موجود در هر یک از مراحل واقعا عالی است.

جذاب  چالش ها  این  این که  وجود  با 
را  بازی  زمان  مدت  می توانند  و  هستند 
افزایش دهند اما هیچ دلیل خاصی برای 
این  به  ندارد!  وجود  آن ها  دادن  انجام 
کنید  هرچقدر هم تاش  که شما  منظور 
ببرید  باا  را  خود  مرحله ی  امتیازهای  و 
این  با  نمی توانید  خاصی  کار  آینده  در 

امتیازها انجام دهید!
به  دوباره  سکوبازی  بازی های  که  است  چندی 
بازی هایی  معموا  بازگشته اند.  اوج خود  روزهای 
در  )چه  می شوند  عرضه  این سبک  قالب  در  که 
و  بازی های جذاب  خارج(  در  و چه  داخل کشور 
خوش ساختی هستند. شاید اولین و بهترین بازی 
با  واقعا  بوده که  بازی کوهنورد  ایرانی  سکوبازی 
پیروی از استانداردهای بازی های هم سبک، خود 
را به یکی از موفق ترین بازی های ساخته شده در 
ایران تبدیل کرد. اما خب، به هرحال کوهنورد هم 
لطمه  آن  به  که  داشت  را  خود  خاص  مشکات 
وارد می کرد. اما چندی است که تیم های مختلف 
بازی های سکوبازی  روی  بر  کار  حال  در  ایرانی 
 Android و   iOS عامل های  سیستم  برای 
 Shadow Blade هستند. یکی از این بازی ها
به   App Store روی  بر  عرضه   با  که  است 
موفقیت چشم گیری دست یافت و حتی برخی از 
بهترین بازی های خارجی را نیز پشت سر گذاشت. 
عنوان  تحت  نیز  دیگری  بازی  اما 
 Ava’s Quest(  )»ماجرای آوا«
 Nemo گروه  توسط 
که  ساخته شده   Games
به نظر می رسد پتانسیل های 
زیادی برای موفقیت داشته 

اگر برخی از مشکات رفع می شدند مطمئنا ماجراجویی آوا بازی بسیار بهتری بود این دختر شجاع!
نقد و بررسی
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وظیفه ی شما در این بازی کمک کردن به 
روباه برای شکار کاغ ها و بازپس گیری 

پنیرهای خود است.
اندروید و پر  از زمان فراگیر شدن سیستم عامل 
ایرانی،  عاقه مندان  میان  در  آن  شدن  طرفدار 
استودیوهای بازی سازی که اکثر آن ها به صورت 
مستقل و تیم های چند نفره به ساخت بازی می 
پرداختند سعی در ارایه ی نرم افزارهای مخصوص 
تمامی  میان  در  اما  این سیستم عامل کردند.  به 
تعداد  تنها  به حال منتشر شده اند  تا  عناوینی که 
قرار  قبولی  قابل  سطح  در  کیفی  لحاظ  از  کمی 
می توان  را  مکار«  کاغ  و  »روباه  بازی  داشتند. 
با  توانسته  بازی  این  دانست.  دسته  این  جزو 
کاربران  نظر  خوب،  شنیداری  و  دیداری  طراحی 
به  را  لمسی  و  بازی های ساده  به  و عاقه مندان 

آماده ی کمک به روباه و تیراندازی باشید

 منوی بسیار خاقانه ی بازی به زیبایی آن افزوده است.

محیط های متنوع یکی دیگر از نکات مثبت بازی است.

و  هیجان انگیز  بسیار  کاغ ها  با  نبرد  گیم پلی 
سرعتی پیش می رود.

ما  برای  کاغ  و  روباه  داستان  کند.  جلب  خود 
تداعی کننده ی  که  است  آشنا  داستانی  ایرانی ها 
بار  این  اما  هست.  هم  فراوانی  نوستالژی های 
گذشته  در  ما  که  است  چیزی  آن  قضیه، عکس 
شنیده بودیم. حاا دیگر خبری از حیله های روباه 
نیست، بلکه این بار کاغ ها هستند که به شرکت 
و  کرده  حمله  داستان  روباِه  خانوادگی  پنیرسازی 
سعی در غارت و دزدیدن محصوات آن ها دارند. 
وظیفه ی شما در این بازی، کمک کردن به روباه 
پنیرهای اش  بازپس گیری  و  کاغ ها  شکار  برای 
پایینی  است. توسط دو کمانی که در گوشه های 
تصویر وجود دارند باید به سوی کاغ ها تیر پرتاب 
کنید و زمانی که کاغ ها کشته شدند و پنیر را به 
انداختند روی آن ها اشاره کنید تا روباه به  زمین 
جمع آوری محصوات بپردازد. گیم پلی 
شدید  متوجه  که  همان گونه  بازی 
شباهت هایی به بازی محبوب »پرندگان 
خشمگین« دارد و به نوعی از روی آن 

نتیجه ی  به  خوشبختانه  که  شده  الگوبرداری 
محیط  سه  در  بازی  است.  رسیده  هم  خوبی 

پنیرسازی.  دارد: جنگل، مزرعه و شرکت  جریان 
مرحله   6 به  خود  هم  محیط ها  این  از  یک  هر 
با  متفاوت  اکثرا  شده  سعی  که  می شوند  تقسیم 
مدل  هیچ  از  مراحل  ساخت  در  باشند.  یک دیگر 
در محیط  آنچه که  و هر  نشده  استفاده  آماده ای 
نفره ی  پنج  تیم  توسط  می بینید  بازی  بُعدی  سه 
شده اند.  ساخته  کرمان«  »شیواپرداز  استودیوی 
درجه ی  به  بروید  مراحل هر چه جلوتر  در طول 
سختی بازی نیز افزوده خواهد شد و کار شما برای 

گرفتن هر سه ستاره در پایان 
البته  می شود.  سخت  مراحل 
پایانی  مراحل  در  سازندگان 
نخواهند  خالی  دست  را  شما 
آپدیت  با  را  شما  و  گذاشت 
مجهز  کمان،  تیرهای  کردن 
خواهند کرد. شما می توانید با 
توجه به جعبه هایی که پس از 
شکار کاغ ها به دست خواهید 

از  بعضی  کنید.  برقی  یا  و  آتشین  را  تیرها  آورد 
خواهند  کمان  موقت  نابودی  در  سعی  کاغ ها 
مسدود  با  می کنند  سعی  دیگر  تعدادی  و  داشت 
کردن راه تیراندازی، فرصت شما را برای نابودی 
کاغ ها و بازپس گیری پنیرها کم کنند. موسیقی 
می شود،  شنیده  مراحل  طول  در  که  نیز  بازی 
طراحی  می افزاید.  بازی  بودن  فانتزی  حس  به 
منوی اولیه ی بازی نیز بسیار جالب انجام شده و 
برای دسترسی به بخش مورد نظر باید به سوی 
با  مکار  و کاغ  روباه  بازی  کنید.  پرتاب  تیر  آن 
قیمت تقریبی 2 هزار تومان در بیش تر بازارهای 
بازی  باشید  است. مطمئن  موجود  اندروید  ایرانی 
می تواند  و  داشت  خواهد  را  قیمت  این  ارزش 
در  امیدواریم  دارد.  نگه  سرگرم  را  شما  ساعت ها 
به  نیز  بیش تری  مراحل  بعدی،  به روزرسان های 

بازی افزوده شود.
محمد امین شیروانی

فانتزی،  و  پیشرفته  گرافیک  مثبت:  نکات 
صداگذاری بسیار زیبا، محیط های متنوع، گیم پلی 

روان و هیجان انگیز
نکات منفی: سختی نسبی برای سنین پایین

Android :پلتفرم
سازنده: شیوا پرداز کرمان

ناشر: -

سبک:  مبارزه ای

امتیاز کلی: 4.5 
از 5

روباه و کاغ مکار
انتقام سخت کاغ ها از روباه داستان
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میوه ها  فرمانده ی  شما  بازی  این  در 
فروت  که  است  چیزی  این  و  هستید. 
ردیف هایش  هم  بقیه ی  از  را  کرفت 

متمایز کرده است.

تا قبل از ورود تلفن های همراه به دنیای بازی های 
دستگاه ها  این  که  می شد  پیش بینی  ویدیویی، 
نمی توانند جایگاهی را برای خود در این صنعت 
به دست آورند و در برابر کامپیوترهای شخصی و 
را واگذار می کنند. ولی  بازی رقابت  کنسول های 
این تفکر درست از آب در نیامد و تلفن های همراه 
با اتکا به همه گیر بودن شان در جامعه توانستند به 
خوبی همه ی نگاه ها را به خود معطوف کنند. در 
اصل به همه ثابت کردند که برای لذت بردن از 
یک بازی، حتما ازم نیست که به کامپیوترهای 
دسترسی  جدید  بازی  کنسول های  و  قدرتمند 
و  ساده  بازی  یک  اوقات  گاهی  بلکه  داشت. 
کوچک موبایل می تواند طوری بازیکن را سرگرم 
و غرق در خود کند که حتی متوجه گذشت زمان 
بازار  به  همراه هوشمند  تلفن های  ورود  با  نشود. 
برای  که  بازی هایی  قابلیت های جدید،  داشتن  و 
این دستگاه ها تولید می شد نیز دستخوش تغییر و 
تحول شدند. دست سازندگان برای ساخت بازی 
مختلف  بازی های  نتیجه  در  و  شد  قبل  از  بازتر 
دستگاه های  این  برای  گوناگون  سبک های  در 

کوچک عرضه شد. 
در این میان بازی های آناین و چند نفره توجه 
سازندگان زیادی را به خود جلب کردند و در مدت 
کوتاهی تبدیل به یکی از پرطرفدارترین بازی های 
جای  آناین،  بازی های  میان  در  شدند.  موبایل 
سبک  این  در  ایرانی  بازی  یک  خالی 
احساس می شد که به لطف استودیوی 
 Turend on Digital
شد.  پر  خوبی  به  خاء  این 
بازی ایرانی »فروت کرفت« 
بهترین  از  یکی  و  اولین 

شده   ساخته  تاکنون  که  است  آناینی  بازی های 
کنترل  بازیکن  مشابه،  بازی های  اکثر  در  است. 
موجودات  یا  و  جانوران  انسان ها،  از  گروه هایی 
دیگر را بر عهده می گیرد. ولی در این بازی شما 
که  است  چیزی  این  هستید.  میوه ها  فرمانده ی 
فروت کرفت را از بقیه ی هم ردیف هایش متمایز 

کرده است. 
بازی می شوید،  وارد  بار  اولین  برای  که  هنگامی 
اولیه و کلیدی ای را به شما آموزش  بازی نکات 
بازیکنان  سایر  با  رقابت  برای  را  شما  و  می دهد 
بازی  در  خوب،  آموزش  بر  عاوه  می کند.  آماده 
نظر  در  نیز  کاملی  توضیحات  و  راهنما  بخش 
که  است  دسترس  در  همیشه  که  شده  گرفته 
می تواند تمامی ابهامات در رابطه با بازی را از بین 
ببرد. اساس گیم پلی بازی بر جمع آوری کارت های 
مختلف میوه و حمله به بازیکنان دیگر با استفاده 
نشان  که  کارت ها  این  از  کدام  هر  آن هاست.  از 
دهنده ی یک میوه هستند؛ قدرت و زمان بازیابی 
مخصوص به خود را دارند و می توانند با شرکت 
دیگر  کارت های  با  ادغام  و  ارتقا  یا  و  نبرد ها  در 
این کارت ها بسیار  بیافزایند. تنوع  به قدرت خود 
بازی می بینید.  این  در  را  میوه ها  اکثر  و  بااست 
جالب این جاست که هر میوه سرگذشت مخصوص 

به خود را دارد و برای رسیدن به هدف خود پا به 
دنیای فروت کرفت گذاشته است. 

دیگر  مشابه   XP یا  تجربه  کسب  سیستم 
و  نبرد ها  نوع  به  بسته  و  است  آناین  بازی های 
تعلق  بازیکن  به   XP خاصی  مقدار  ماموریت ها 
معینی  حد  به  امتیازات  این  رسیدن  با  می گیرد. 
این  چه  هر  می کند.  پیدا  ارتقا  بازیکن  درجه ی 
درجه بااتر باشد، قدرت در دفاع و حمله افزایش 
پیدا می کند. افزایش درجه باعث می شود که نظر 
قبایل به بازیکن جلب شود و او را به قبیله ی خود 

دعوت کنند.
هنری  گرافیک  بازی،  برجسته ی  نکات  از  یکی 
عین  در  بازی  محیط  است.  آن  دل نشین  بسیار 
نیز  ساختمان ها  است.  جالب  بسیار  سادگی 
به  شده اند.  طراحی  کاربردشان  نوع  با  متناسب 
و  آبمیوه گیری  به شکل  نبرد  میدان  مثال  عنوان 
ساختمان کارت ها به شکل صندوق میوه ها ساخته 
شده اند. پوشش میوه ها یکی دیگر از نکات جالب 
توجه بازی است. هر میوه با توجه به منطقه ای که 
نارگیل   لباس پوشیده است. مثا  در آن می روید 
لباسی شبیه به دزدان دریایی دارد و خرما لباس 
این  در  است. سازندگان  پوشیده  را  نشینان  بادیه 
قسمت نهایت دقت و ظرافت را به کار برده اند و 

باید به آن ها آفرین گفت.
ولی  گرفت.  خاصی  ایراد  بازی  از  نمی توان 
مهم ترین مشکلی که گریبان گیر بازیکنان است، 
که  است  بازی  سرورهای  با  ارتباط  قطعی های 
به  مشکل  این  بعدی  آپدیت های  در  امیدواریم 

حداقل خود برسد.
بازی فروت کرفت بسیار سرگرم کننده و اعتیادآور 
است و مطمئن باشید اگر به آن دچار شوید دیگر 

رهایش نخواهید کرد. میاد رضایی منش

نکات مثبت: به متن رجوع کنید.
نکات منفی: قطع شدن ارتباط با سرورها حتی در 

مواقع حساس و نبردها

کار  اولیه ،  مراحل  رساندن  پایان  به 
عوامل  کم  کم  ولی  نیست.  دشواری 
به  و  می شوند  اضافه  بازی  به  مختلفی 
می افزایند. هجوم کاغ ها  بازی  جذابیت 
باعث  که  است  موردی  اولین  باغ  به 

سخت تر شدن بازی می شود.
پس از ورود متفاوت و موفق پرندگان استودیوی 
زیادی  استودیو های  بازی ها،  دنیای  به   Rovio
در سراسر دنیا از ایده ی به کار رفته در بازی آن ها 
یعنی پرندگان خشمگین، برای ساختن بازی های 
بود که دوره ی  زمان  از آن  و  الهام گرفتند.  خود 
جدیدی در بازی های سبک آرکید آغاز شد. در این 
است  توانسته  ایرانی  استودیوهای  از  یکی  میان 
که با استفاده از ایده ی ساخت بازی با محوریت 
به  و  کرده  خلق  را  خوبی  نسبتا  عنوان  پرندگان، 
طوطی  بازی،  این  نام  کند.  عرضه  داخلی  بازار 
طوطی  پروژه ی  ساخت  مراحل  است.  کشاورز 
ماه  خرداد  از   )Framer Parrot( کشاورز 
1391 توسط استودیوی »تیرنام« کلید خورد و در 
طی 14 ماه، کار ساخت و توسعه ی آن به پایان 

رسید.
از آن جایی که در بازی های سبک آرکید داستان 
شاهد  که  نمی رود  انتظاری  پس  ندارد،  اهمیتی 
بخش  در  ولی  باشیم.  بازی  در  داستان  روایت 
بازی  ماجرای  سرود،  قالب  در  که  بازی  معرفی 
کشاورز  پیرمرد  که  شدیم  متوجه  می شود؛  بازگو 
قصد دارد که در باغ خود کلبه ای بسازد و به همین 
با  به طوطی اش می سپارد.  را  بقیه ی کار ها  دلیل 
طوطی  که  می رفت  انتظار  بازی  نام  به  توجه 
مرحله  اولین  که  هنگامی  ولی  کند،  کشاورزی 
باغبانی  شروع شد، متوجه شدیم که کار طوطی 
است نه کشاورزی. و تا زمانی که پیرمرد حضور 
ندارد و یا درحال استراحت است، این طوطی است 

که زمام امور را به دست می گیرد.
در طول مراحل بازی که تعدادشان در کل به عدد 
باید کارهای مختلفی به وسیله ی  بیست می رسد، 
جمع  آن ها،  اصلی ترین  که  داد  انجام  طوطی 
رساندن  پایان  به  است.  درختان  از  میوه ها  آوری 
کم  کم  ولی  نیست.  دشواری  کار  اولیه ،  مراحل 
به  و  می شوند  اضافه  بازی  به  مختلفی  عوامل 
باغ،  به  کاغ ها  هجوم  می افزایند.  بازی  جذابیت 
اولین موردی است که باعث سخت تر شدن بازی 
می شود. آن ها میوه ها را برمی دارند و در چاله هایی 
بر  عاوه  پس  می گذارند.  کنده اند  زمین  در  که 
استفاده  با  باید  کنید،  را جمع  میوه ها  باید  این که 
دیگر،  اشیای  و  زباله  در سطل  موجود  وسایل  از 
عواملی  از  دیگر  یکی  ببرید.  بین  از  را  کاغ ها 
بازی  باعث کم رنگ تر شدن روند یکنواخت  که 
می شود، وجود وزش باد در بعضی از مراحل بازی 

است که در کنار کاغ ها، 
چالش بیش تری را برای 
مرحله  رساندن  اتمام  به 
به  باد  می کند.  ایجاد 
دهنده ی  نجات  تنهایی 
یکنواخت  و  خطی  روند 
به  ولی  نیست  بازی 
از  بیش  آن  جذابیت 
میان  از  پیش می افزاید. 
تنها چهار  بازی،  مراحل 
مراحل  را  آن ها  از  مورد 
می دهد  تشکیل  جانبی 
آن ها  جای گیری  که 
طوری  مراحل  میان  در 
یک نواختی  که  است 
البته  می برد.  بین  از  را 

جانبی  مراحل  طراحی  با  می توانستند  سازندگان 
از خسته کننده شدن بازی بکاهند. زیرا  بیش تر، 
در  هست  مراحل  این  از  برخی  در  که  هیجانی 

مراحل اصلی به ندرت یافت می شود.
برخی  دادن  انجام  با  نیز،  بازی  مراحل  طول  در 
رسیدن  از  قبل  میوه ها  جمع آوری  مانند  کارها 
آن ها به زمین، بازیکن امتیازات ویژه ای را دریافت 
یک  معینی،  حد  به  آن ها  رسیدن  با  که  می کند 
امتیاز بیش تر،  با دریافت  او داده می شود.  تاج به 
تاج های بهتری هم به دست خواهد آورد. از پول 
به دست آمده در پایان هر مرحله نیز می توان برای 
خرید آیتم ها و ارتقاهای موجود در فروشگاه بازی 

استفاده کرد.
بخش  به  بگذریم،  که  گیم پلی  و  روند  بحث  از 
گرافیک  می رسیم.  بصری  جلوه های  و  گرافیک 
بازی بسیار ساده است و از رنگ های شاد به مقدار 
بزرگسال  بازیکنان  و  شده  استفاده  آن  در  زیاد 
کودکی  دوران  آمیزی  رنگ  کتاب های  یاد  به  را 
و  فانتزی  گرافیک  نوع  این  شاید  می اندازد. 
کودکانه بیش تر به مذاق بازیکنان کم سن و سال 
و خردسال خوش تر بیاید تا بزرگساان. البته این 
لحاظ هنری  از  بازی  این  ارزش  از  موارد چیزی 
کم نمی کند. ولی ایراد کلیشه اِی استفاده نکردن 
از اعداد فارسی هنوز پابرجا است. حداقل انتظاری 
که از یک بازی ایرانی می رود این است که تماما 
بازی های  به دسته  نیز  بازی  این  و  باشد  فارسی 
ایرانی ای که این مورد را رعایت نکرده اند اضافه 
به  ایرادی  و  است  مطلوب  صداگذاری  می شود. 
سایر  و  طوفان  باد،  صدای  گرفت.  نمی توان  آن 
این  در  و  شده اند  شبیه سازی  خوبی  به  موارد 
که  بازی   ملودی های  ندارد.  وجود  مشکلی  مورد 
تعدادشان از انگشت دست فراتر نمی روند نیز در 

حد متوسطی قرار دارند.

در کل با توجه به مشکات عدیده ی بازی سازی 
موارد،  سایر  و  مالی  محدودیت های  و  ایران  در 
ساخته  را  خوبی  بازی  توانسته  تیرنام  استودیوی 
و روانه ی بازار کند. طوطی کشاورز عنوانی است 
که از ایده ی خوبی برای ساخت آن استفاده شده  

و بدون شک ارزش بازی کردن را دارد.
میاد رضایی منش

Fruit Craft / فروت کرفت

بدون شرح

Android – iOS :پلتفرم

Turned on digital :سازنده

ناشر: -
سبک:  استراتژی آناین

گیم پلی: 9
گرافیک:  8.5

موسیقی: 7
امتیاز کلی: 9

عنوانی که با تمام مشکات و کمی و کاستی هایش ارزش بازی کردن را دارد

سبک:   آرکید
Windows :پلتفرم

سازنده: تیرنام

ناشر: -
گیم پلی: 7
گرافیک: 5
موسیقی: 6

امتیاز کلی: 6.5

نکات مثبت: سیستم آپگرید، مراحل جانبی جذاب
از  پس  بازی  روند  شدن  تکراری  منفی:  نکات 

مدتی

را  بیش تری  عمل  سرعت  و  دارند  بیش تری  هیجان  جانبی  مراحل   
می طلبند.

خیلی بهتر می شد که اعداد را هم فارسی ببینیم.

با سبد پر از میوه تان به جنگ با میوه های حریفان بروید!نبرد در میدان تره بار

طوطی کشاورز
طوطی باغبان
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نتوانید تعادل مناسبی را ایجاد کنید  اگر 
به طور حتم در مراحل پایانی برای از بین 
بردن دشمنان به مشکل برخواهید خورد. 

زمانی که بانتو همراه با تعدادی از هم قبیله ای های 
بودند،  رفته  قبیله  از  بیرون  به  شکار  برای  خود 
ناگهان موجودات اهریمنی به آن جا حمله کردند 
و عاوه بر غارت، تمامی افراد قبیله را نیز کشتند. 
افراد  تمامی  که  می خورد  قسم  بانتو  آن،  از  پس 
اهریمنی را از پای درآورد تا بتواند انتقام سرزمین، 

خون پدر و سایر افراد قبیله را بگیرد.
راه  بانتو  عنوان  سازنده ی  کوهیاران،  استودیوی 
بازی  داستان  برای  را  دشواری  و  برانگیز  چالش 
بازپس  همان  بازی  داستان  نگرفته اند.  پیش  در 
که  است  دشمنان  دست  از  سرزمین  گیری 
با  گذشته  حتی  و  روزها  این  بازی های  اکثر  در 
این  وجه  هیچ  به  اما  هستیم.  آشنا  خوبی  به  آن 
مسئله باعث کاهش جذابیت و میزان عاقه برای 
 Hero بازی  سبک  شد.  نخواهد  بازی  ادامه ی 
Defense و یا اصطاح عامیانه ی آن، دفاع از 
این  شدن  متمایز  باعث  که  نکته ای  است.  قلعه 
از  دفاع  می شود،  عناوین هم سبک  سایر  با  بازی 
چیزی به غیر از قلعه یا مکان است. شما در این 
بازی باید از شخصیت بانتو دفاع کنید. چگونگی 
در  دشمنان  که  است  گونه  بدین  نیز  او  از  دفاع 
حمله ور  گروهی  صورت  به  مشخصی  مدت 
دشمنان  آن ها،  به  زدن  با ضربه  باید  و  می شوند 
شوید.  بانتو  به  شدن  نزدیک  از  مانع  و  کشته  را 

شوند،  حمله ور  بانتو  به  شوند  موفق  دشمنان  اگر 
شده  گرفته  نظر  در  او  برای  که  نوار سامتی ای 
است به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و مجبور 
هسته ی  شد.  خواهید  مرحله  ابتدای  از  بازی  به 
اصلی گیم پلی، زمانی خود را نشان می دهد که به 
مراحل بااتر برسید. هرچند مراحل ابتدایی بازی 
را سپری کنید، دشمنان قوی، بزرگ و بیش تر از 
قبل خواهند شد. در به روزرسان جدید، 50 مرحله 
وجود دارد که به اتمام رساندن آن ها کاری بسیار 
سخت خواهد بود. در پایان هر مرحله نیز به عنوان 
الماسی دریافت خواهید کرد که می توانید  هدیه، 
خود  سربازان  کردن  قوی تر  و  ارتقا  برای  آن  از 
درستی  به  باشید،  داشته  خاطر  به  کنید.  استفاده 
نظر گرفته شده  در  برای شما  قدرت هایی که  از 
بهره ببرید چون اگر نتوانید تعادل مناسبی را ایجاد 
کنید، به طور حتم در مراحل پایانی برای از بین 
برای  خورد.  برخواهید  مشکل  به  دشمنان  بردن 
جلوگیری از پیشروی دشمنان می توانید سربازان 
قرار  آن ها  راه  سد  در  را  مانع هایی  یا  و  بیش تر 
تدریج  به  که  با ضربات مختلفی  بتوانید  تا  دهید 
یاد خواهید گرفت دشمنان را کشته و مراحل را به 
... را  اتمام برسانید. ضرباتی نظیر ضربه، آتش و 
می توان جزو ضربات اولیه ی بازی دانست که از 
نحوه ی استفاده ی آن ها اطاع پیدا خواهید کرد. 
شد  گفته  که  همان طور  را  خود  ضربات  تمامی 
می توانید با دریافت الماس های بیش تر قدرتمندتر 
زمینه ی  در  کوهیاران  استودیوی  کنید.  قبل  از 
گرافیکی نیز بسیار خوب و هنرمندانه عمل کرده 

با بانتو مشخص شد دیگر زمان سلطنت 
عناوین خارجی به پایان رسیده است

برای جلوگیری از پیشروی دشمنان می توانید از راه های زیادی دست به کار شوید

 Android :پلتفرم

سازنده: کوهیاران

ناشر: -
سبک:  دفاع از قلعه

امتیاز کلی: 4.5

و طراحی شخصیت ها  تصویری  جلوه های  است. 
در سطح باایی انجام گرفته اند و جای هیچ بحثی 
دو  در  بانتو  نگذاشته اند.  باقی  زمینه  این  در  را 
نسخه برای گوشی های اندروید تدارک دیده شده 
است. نسخه ی معمولی برای گوشی های اندروید 
تبلت های  برای  که   HD نسخه ی  همین طور  و 
نسخه  دو  هر  در  است.  شده  پردازش  اندرویدی 
بازی  سازندگان  که  به روزرسان هایی  به  توجه  با 
دیده  گرافیکی  و مشکات  باگ  کرده اند،  منتشر 
از  که  هستند  کوچک  قدری  به  یا  و  نمی شود 
کرد.  نخواهند  کم  چیزی  سازندگان  توانایی های 
بخش  گرافیک،  و  گیم پلی  بخش  دو  کنار  در 
موسیقی هم هوشمندانه کار شده است. موسیقی 
با جریانات درونی بازی در یک ریتم و خط قرار 
به دست  بازی  در  که  را  اضافه ای  هیجان  دارد. 
دانست  آن  موسیقی  مدیون  باید  را  آورد  خواهید 
تا  بود  خواهد  همراه  شما  با  مراحل  طول  در  که 
بازی  نکنید.  تنهایی  احساس  مبارزات  هنگام  در 
بانتو را عوامل استودیوی کوهیاران با تاش بسیار 
که  گفت  باید  خوش بختانه  و  ساخته اند  فراوانی 
هیچ یک از زحمات آن ها با توجه به بازی ای که 
سبک  نوع  این  دوست داران  اختیار  در  هم اکنون 
قرار داده اند بیهوده صرف نشده است. قیمت بازی 
با توجه به محتوای آن بسیار قابل قبول است و 
شما می توانید تنها با 1500 تومان، بانتو را برای 
گوشی و یا ورژن HD شده ی آن را توسط تبلت 

خود خریداری کنید. محمد امین شیروانی

شخصیت های متنوع دشمنان در طول مراحل

جریانات بازی در مکان های مختلف و متعددی رخ خواهند داد

هیجانی،  موسیقی  خوب،  گرافیک  مثبت:  نکات 
گیم پلی مناسب و بدون باگ

برای  بردن  زمان  قدیمی،  داستانی  منفی:  نکات 
آشنایی کامل با نحوه ی مبارزات

بانتو
دفاع از خانه ی پدری
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کاما  بازی  یک   Daring Diver

معمولی و ساده است که به شدت 
در  و  می برد.  رنج  خاقیت  نبود  از 
نظر  از  بزرگ، اصا  این عیب  کنار 
صدا  و  گرافیک  گیم پلی،  کیفی، 

خوب نیست.

و  خاقیت  که  می کنیم  زندگی  زمانی  در    
می زند.  را  اول  حرف  چیز  همه  در  ایده پردازی 
انسان  برای  سرگرمی  عنوان  با  که  چیزی  هر 
پسند  مورد  باید  اول  درجه ی  در  ساخته می شود، 
کند.  ارضا  را  او  بتواند  و  گرفته  قرار  مخاطب 
بازی.  چه  و  کتاب  چه  موسیقی،  چه  فیلم،  چه 
متوجه  بیاندازیم  اطرافمان  دنیای  به  نگاهی  اگر 
و  فیلم  و  بازی  از  پر  برمان  و  دور  که  می شویم 
سرگرمی است. سالیانه صدها و شاید هزاران بازی 
ساخته می شود. درصد بسیار باایی از این حجم، 
 iOS و  اندروید  مثل  موبایل،  بازی های  مختص 
شده   Google Play وارد  است  کافی  است. 
و به بخش Games وارد شوید. سیلی از انواع 
صفحه ی  روی  بر  رنگارنگ  بازی های  اقسام  و 
موهای  تعداد  از  که  می شود  نمایان  مرورگرتان 

سرتان بیش تر است!
  با این اوصاف و این همه بازی اندروید، چه چیز 
می تواند موفقیت و شهرت یک بازی را رقم بزند 
و مخاطب را راضی کند؟ بدون شک، خاقیت و 
استفاده از ایده های نو. به عنوان مثال یک بازی 
ساده به مانند Angry Birds ایده ای نو همراه 
بازی های  دنیای  وارد  را  فوق العاده  خاقیتی  با 
بعد  رسید.  باورنکردنی  موفقیتی  به  و  کرد  همراه 
از آن ده ها بازی در همین سبک و سیاق ساخته 
کوچک ترین  توانست  آن ها  از  کدام یک  اما  شد، 
از  کند؟ هیچ کدام، چرا که خالی  موفقیتی کسب 

هرگونه خاقیت و نوآوری بوده اند.
برای سیستم عامل  بازی کوچکی    مدتی است 
ساخته   Kirpi ایرانی  استودیوی  توسط  اندروید 
یا   Daring Diver بازی که  این  شده  است. 
کلیشه ای  ایده ی  از  دارد،  نام  شجاع  شیرجه ی 
حرکت  است.  کرده  استفاده  اندروید  بازی های 
و  پایین  یا  باا  سمت  به  بازی  کاراکتر  خودکار 
با  راست  و  به سمت چپ  آن  جابه جایی  گیم پلی 
ایده  این  اول،  نگاه  در  موبایل.  حرکتی  سنسور 
بوده اند  زیادی  بازی های  اما  است  تکراری  بسیار 
توانسته اند هواداران  تکراری  ایده ی  با همین  که 
بسیار زیادی پیدا کنند. منتها المان هایی داشته اند 

که کاما ضعف ایده ی تکراری را پوشانده اند.
ذره ای  نبود  از   Daring Diver متاسفانه  اما 
خاقیت و نوآوری رنج می برد و هیچ المان خاصی 

Daring
وقتی همه چیز بد است!

شیرجه شجاع

و  اندروید  بازی های  تعدد  روزها  این  
موبایل بسیار بااست. اما مهم این است 
نوآوری  و  خاقیت  از  بازی  کدام  که 

بهره می برد.

Diver

یک  بپوشاند.  را  معضل  این  بتواند  که  ندارد  هم 
ارتفاع  از  فضایی  سفینه ی  از  که  شیرجه زن  پسر 
بسیار زیادی می پرد و در مسیر باید سعی کند که 
به موانع و پرندگان و موشک ها نخورد. هم چنین 
هستند  مسیر  طول  در  رنگی  زرد  ستاره های 
امتیازات  می تواند  آن ها  آوری  جمع  با  کاربر  که 
بیش تری کسب کند. تا به اینجای کار شاهد یک 
بازی معمولی با یک ایده ی کاما تکراری و عاری 
اصلی  مشکات  اما  هستیم.  خاقیت  هرگونه  از 
مشخص  کوتاهی  مدت  از  پس  بازی،  انجام  در 

می شود...
دارد که  بازی، منوهایی وجود  به  بدو ورود  در    
حتی کلمه ای به زبان فارسی یا انگلیسی ندارد و با 
عائم و نشانه هایی ناآشنا عامت گذاری شده اند. 
این موضوع کمی باعث سردرگمی است و کاربر 
به  شدن  وارد  با  می اندازد.  اشتباه  به  ابتدا  در  را 
بازی، منتظر راهنما و Hintهایی بودم تا بفهمم 
که باید چکار کنم. اما بدون هیچ پیش زمینه ای و 
ناگهانی همه چیز شروع شد. فقط با توجه به ظاهر 
بازی متوجه شدم که باید موبایلم را برای حرکت 
سبز  راهم  سر  در  موانعی  بدهم.  تکان  بازیکن 
می شدند و من با جاخالی دادن از کنار آن ها عبور 
می کردم. بعد از مدتی، خطوطی در تصویر نمایان 
شد که مات و مبهوت به آن ها نگاه می کردم که 
و  بیافتد!  است  قرار  اتفاقی  چه  و  چیست  منظور 
ناگهان موشک ها و هواپیماهایی وارد تصویر شدند 
راهنما،  وجود  عدم  کردند.  برخورد  کاراکتر  به  و 
باعث شد در مدت بسیار کوتاهی چندین و چند بار 
ببازم. چراکه نمی دانستم چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

  توازن و تناسب سنسور حرکتی بازی با موبایل در 
حد قابل قبول و خوبی است و اشکالی به آن وارد 

نکات مثبت : هیچ چیز!
گیم پلی  نوآوری،  و  خاقیت  عدم   : منفی  نکات 
ندارد،  تصاویری که هیچ گونه جذابیتی  و  ضعیف 

موسیقی بسیار بد

نیست. اما ایراداتی در اجسام و موانع در مسیرها 
ظاهری  شکل  با  نامنتاسب  کمی  که  دارد  وجود 
در تصویر  درحالی که  یعنی گاهی  آن ها هستند. 
و  شده  ایجاد  ضربه  نمی گیرد،  صورت  برخوردی 
نیز  کاراکتر  حرکتی  انیمیشن  می خورید.  شکست 
تنها یک عکس ثابت گرافیکی از پسری در حال 
کسل کننده  و  یکنواخت  کاما  که  است  سقوط 
آن  موسیقی  نیز  بازی  منفی  دیگر  نکته ی  است. 
بسیار کوتاه  دو موسیقی  از  تنها  بازی  است. کل 
با  تناسبی  اصا  تنها  نه  که  است  کرده   استفاده 
هم دیگر ندارند، بلکه کاما روی اعصاب هستند. 
دیگری  و  گوش خراش،  و  تند  و  ریتمیک  یکی 

دارای ریتمی خواب آور و تکراری.
استودیوی  نفره ی  سه  تیم  که  زحمتی  واقعا 
ستودنی  است،  کشیده  بازی  این  برای   Kirpi
با  هماهنگ  اندروید  بازی  یک  ساخت  و  است 
واقعا  اما  نیست.  ساده ای  کار  حرکتی  سنسور 
ندارد.  وجود  بازی  در  رضایت بخشی  چیز  هیچ 
معمولی  کاما  بازی  یک   Daring Diver
رنج  نبود خاقیت  از  به شدت  که  است  ساده  و 
نظر  از  اصا  بزرگ،  عیب  این  کنار  در  و  می برد 
کیفی، گیم پلی، گرافیک و صدا خوب نیست. این 
بازی حتی با همین ایده می توانست بسیار بهتر از 
باشد که متاسفانه گویا وقت زیادی  این حرف ها 

صرف زیبایِی آن نشده  است. حسین آدینه

تمامی  بازی در  طراحی مراحل و گرافیک 
روند آن به همین شکلی است که می بینید؛ 

ساده و یکنواخت.

سبک:  پلتفرمر
Android :پلتفرم

 Kirpi سازنده: استودیوی

ناشر: -
داستان: -
گیم پلی: 4
گرافیک: 5

صداگذاری: 2
نمره نهایی: 4

نقد و بررسی
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PC :پلتفرم
سازنده: کوشا شقاقی

ناشر: -
سبک:  مدیریتی

سبک:  آرکیدامتیاز کلی: 5/3
Android :پلتفرم

 AS Developer سازنده: استودیوی
As Developer :ناشر
امتیاز کلی: 3.75

نقد و بررسی

پیشرفت  قابلیت  وجود  عدم  دلیل  به 
خسته  سریع  خیلی   2 هیول  گارد  بازی، 
کننده می شود و متاسفانه به جز مضحک 
هیچ  شخصیت ها،  قیافه ی  و  تیپ  بودن 
چیز دیگری در بازی وجود ندارد که شما 
را به ادامه و اتمام این بازی تشویق کند.

که  شده  کلیشه ای  خیلی  جمله  این  می دانم 
ساخت  به  باید  ایران  بازی سازی  عرصه ی 
ولی  کند  بسنده  فانتزی  و  کوچک  بازی های 
که  چیزی  اولین   2 هیول  گارد  تجربه ی  از  بعد 
این  در  شما  است.  همین  می رسد  ذهن تان  به 
بازی باید بین هیول ها، بیگانگان و نانسا یکی را 
انتخاب کنید. البته بعد از انتخاب هر یک از این 
بعد هم  و  انتخاب کنید  را  باید شخصیتی  نژاد ها 
از آشفتگی  نبرد بگذارید. نبردی که  پا به میدان 
داستان  همین  و  شده  حاصل  هیول ها  سرزمین 
نیم خطی، شما را در دنیایی کوچک درگیر یک 
مبارزه ی نه چندان چالش برانگیز می کند. به دلیل 
 2 گارد هیول  بازی  پیشرفت،  قابلیت  وجود  عدم 
به  متاسفانه  و  کننده می شود  خیلی سریع خسته 
شخصیت ها،  قیافه ی  و  تیپ  بودن  مضحک  جز 
هیچ چیز دیگری در بازی وجود ندارد که شما را 
به ادامه و اتمام این بازی تشویق کند. حاا تصور 
بازی  اتمسفر، گیم پلی  این داستان و  با  کنید که 
خاصه  کلیک  چند  در  تنها 
توقع  وجه  هیچ  به  البته  شود! 
یک گیم پلی وسیع از این بازی 
مستقل را نداریم اما واقعیت این 

است که بازی گارد هیول 2 بیش از حد کوچک 
برخاف  که  می کنم  فکر  من  حال  هر  به  است. 
موسیقی منوی سنگین و با ابهت این بازی، گارد 
هیول 2 بتواند لحظات سرگرم کننده ای را برای 

کودکان رقم بزند. بهزاد شعبانی 

تعداد و تنوع مراحل زیاد است

باید یک تخصص را انتخاب و در آن پیشرفت کنید

مطمئناً پس از عرضه ی کامل بازی، زنبور 
را  شما  طوانی  بسیار  مدت  بازیگوش 

سرگرم خواهد کرد.

استودیوی  بازی  جدیدترین  نام  بازیگوش،  زنبور 
AS است که برای پلتفرم محبوب و پرمخاطب 
بازی  این  در  است.  شده  دیده  تدارک  اندروید 
در  و  به سمت کندوی عسل  را  زنبوری  راه  باید 
در  هموارکنید.   خطرناک  و  پرچالش  مسیرهایی 
نسخه  ی دموی قابل بازی که مدتی پیش توسط 
گروه سازنده به صورت رایگان منتشر شد تنها یک 
جهان که شامل 12 مرحله و یا همان کندوهای 
عسل هستند وجود داشت. با ورود به منوی اصلی، 
گزینه ی   6 خروج،  و  شروع  برگزینه های  عاوه 
یا  و  قطع  شامل  گزینه ها  این  دارد.  وجود  دیگر 
وصل کردن موسیقی منو و یا مراحل، قطع لرزش 
درون  اشیای  سایر  با  برخورد  هنگام  در  گوشی 
همان  که  ارتباطی  گزینه ی   2 آخر  در  و  محیط 
دنبال کردن اخبار بازی در توییتر و فیسبوک است 
دسته بندی شده اند. البته نباید گزینه ی امتیازدهی 
به بازی را فراموش کنید. گرافیک بازی در میان 
سازندگان  توسط  که  هم سبکی  بازی های  سایر 
در  شده  ساخته  همراه  گوشی های  برای  ایرانی 
زنبور  طراحی  دارد.  قرار  بااتری  بسیار  جایگاه 
بسیار جالب و فانتزی انجام شده و با محیط شاد 
سعی  دارد.  هم خوانی  به شدت  بازی  رنگارنگ  و 
شده تا بیش تر اشیای موجود در محیط به صورت 
بازی  شمایل  و  شکل  تا  شوند  طراحی  متحرک 
خسته تان نکند. در کنار گرافیک هنری و فانتزی 
بازی سازندگان، در بخش گیم پلی نیز موفق عمل 
کرده اند. کنترل زنبور بازیگوش، توسط  صفحه ی 

بخواهید  اگر  می گیرد.  انجام  شما  گوشی  لمسی 
زنبور را حرکت دهید باید به وسیله انگشتان خود، 
خوش بختانه  بپردازید.  او  جهت یابی  و  کنترل  به 
و  ندارد  وجود  مشکلی  بازی  کنترل  نحوه ی  در 
استودیوی AS Developer تمامی سعی خود 
را مبنی بر راحتی این بخش انجام داده . در راهی 
دورافتاده   کندوی  به  زنبور  هدایت  برای  باید  که 
هموار کنید، چند مشکل وجود دارد. اولین دشمن 
اگر  که  است  تیغ دار  نرده های  بازیگوش،  زنبور 
به  باشید  داشته  آن ها  با  برخوردی  کوچک ترین 
سرعت جان خود را از دست خواهید داد. روح های 
او محسوب  از دشمنان  نیز یکی دیگر  سرگردان 
می شوند. برخی از آن ها حرکتی نمی کنند و فقط 
سوی  به  را  خود  راه  شما  تا  ماند  خواهند  منتظر 
از  با گذر  بگیرند.  را  تا جان شما  آن ها کج کنید 
نیز  آهن ربا  تیغ دار،  دیواره های  به  بازی  مراحل 
آهن رباها،  به  نزدیک شدن  با  اضافه خواهد شد. 
شما جذب دیوار خواهید شد و باید مرحله را از ابتدا 
بازی کنید. تمامی دشمنان بازی به این چند نوع 
تقسیم نمی شوند و وجود مسیرهای برقی، راه شما 
را برای ادامه دادن دشوارتر می کنند. باید شرایط 
مسیرهای  از  عبور  هنگام  در  شدت  به  را  زمانی 
بازی،  محیط   از  بخشی  در  کنید.  کنترل  برقی 
برخورد  آن ها  با  اگر  که  دارد  وجود  امپ هایی 
در  و  شد  خواهد  کم تر  بسیار  نور  شعاع  کنید، 
مسیریابی محیط به مشکل برمی خورید. البته در 
مرحله ای که از این کم کننده ی شعاع نور استفاده 
اما  نبود،  دشوار  چندان  مسیر  پیچیدگی  بود  شده 
اضافه  و  بازی  شدن  کامل  از  پس  است  ممکن 
به مراتب  پیچیدگی ها  این  بیش تر،  شدن مراحل 
بیش تر از قبل شوند. موسیقی بازی بسیار شنیدنی 
است؛ با ورود به بازی، موسیقی نیز پخش می شود 
بازی  چالش های  از  عبور  هنگام  در  را  شما  که 
فانتزی  موسیقی  با  اگر  البته  می کند.  آرام  بسیار 
بازی مشکلی پیدا کنید می توانید آن را از منوی 
زنبور  بازی  خوش بختانه  کنید.  قطع  بازی  اصلی 
بازیگوش بسیار خوش ساخت است  و با کم ترین 
مشکات فنی، خود را در میان بازی های هم سبک 
اندروید جا کرده است. امیدواریم روند کامل شدن 
بازی بسیار سریع تر از گذشته انجام شود. متاسفانه 
انتشار دموی 12 مرحله ای  از  مدت بسیار زیادی 
بازی توسط استودیوی AS گذشته و تا به حال 
خبری از انتشار بازی نبوده است. مطمئنًا پس از 
عرضه ی کامل بازی، زنبور بازیگوش مدت  بسیار 

طوانی شما را سرگرم خواهد کرد.
محمد امین شیروانی

زنبور بازیگوش، رقیبی سرسخت برای سایر عناوین خارجی

گارد هیول 2
کمی به خودتان استراحت بدهید؛ سرزمین آشفته ی هیول ها در خدمت شماست!

زنبور بازیگوش
بازیگوشی در اندروید

پیچیدگی  بدون  و  ساده  بازی  کاربری  منوی 
خاصی طراحی شده است.

در هنگام عبور از مانع های برقی باید بسیار مراقب 
باشید

بازی  مراحل  در  مختلفی  و  متنوع  موانع 
کندو  به  رسیدن  از  را  شما  تا  شده  گنجانده 

ناامید کنند
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می توان گفت تمرکز و نکته ی کلیدی این 
بازی »جست وجو و کاوش« است؛ یعنی 
پیاده سازی   Adventure دقیقا کلمه ی 
از  را  واقعی  لذت  می خواهید  اگر  و  شده 
بازی ببرید باید زیر و بم آن را در بیاورید.

»زمانی به خاطر یک پادشاه به سفرهای دریایی 
و  ُپست  دارای  و  ثروتمند  انسان های  از  رفتم. 
مقام اطاعت کردم. حال دیگر در برابر هیچ کس 
برای  سوگندم  تنها  نمی آورم.  فرود  تعظیم  سر 
همراهانم است و باهم هر آنچه را که حق ماست 
مقابل  و شمشیر  خون  با  گرفت.  خواهیم  بازپس 
قدرتمندان می ایستیم. کاپیتان ها با دیدن پرچم ما 
لعنت می فرستند و پادشاهان از آن وحشت دارند. 
بیش تری  ثروت  به  امپراطوری ها  که  زمانی  تا 
دست پیدا می کنند، ما آنجاییم تا این ثروت را از 

چنگ آن ها در بیاوریم و به یغما ببریم.«
 ،Edward Kenway سخنان  جمات،  این 
بازی  سری  نسخه ی  چهارمین  اصلی  شخصیت 
معروف و محبوب Assassin’s Creed است 

که با غرور تمام به زبان می آورد.
دزدان دریایی همیشه محبوبیت خاصی بین مردم 
و مخصوصا عاقه مندان به فیلم و سینما داشته اند. 
پیروی نمی کنند و  قوانین هیچ کشوری  از  آن ها 
فقط قانون خاص خودشان را دارند و همین باعث 
وحشت و ترس از آن ها می شود. دزدان، ابتدا به 
خاطر فقر شدید و بعد از آن بیش تر به علت طمع 
داشتن ثروت زیاد به غارت کشتی ها می پرداختند. 
 Ubisot ثروت مند  و  بزرگ  سازندگان شرکت 
تا  کرده  استفاده  دریایی  دزدان  داستان  این  از 
تنوعی به این سری بدهند و از تکراری شدن اش 

جلوگیری کنند.

یک  صورت  به  مجموعه  این  قبلی  نسخه های 
عادت ساانه، هر سال منتشر شدند و یکی موفق 
و سربلند می شد و دیگری به شکست می انجامید! 
نسخه ی سوم این بازی با وجود نمرات خوبی که 
از منتقدان کسب کرد و نامزد بهترین بازی سال 
از  نتوانست خیلی  اما  VGA شد  دیدگاه  از  هم 
حالت تکراری بودن اش فاصله بگیرد و بازیکنان 
را راضی نگه دارد و برخی به امتیازات داده شده 
نسخه ی  امسال  داشتند.  ِگله  و  شکایت  بازی  به 
جدیدی از این بازی که برای اولین بار هم شماره  
منتشر شده  را یدک می کشد  عنوانی  و هم  دارد 
نسخه ی  از  قبل  سال  چند  به  داستان اش  که 
بزرگ  پدر  زندگی  داستان  و  برمی گردد  سوم 
Ratonhnhaké:ton یا همان    Conner

را بازگو می کند.

مروری بر خاطرات دزد دریایی
داستان  نویسنده ی   ،Darby Mcdevitt
 Assassin’s بازی، پس از اتمام کارش در بازی
Creed: Revelations به سرعت شروع به 
نوشتن داستان جدیدی کرد که در مورد خانواده ی 
کرد  نشان  خاطر   Devitt بود.   Kenway
 A General کتب  بازی،  تاریخی  منابع  که 
 Republic و  History of the Pyrates

of Pirates بودند. 
شخصیت   Edward James Kenway
که  است  مغرور  دریایی  دزد  یک  داستان،  اصلی 
آوردن  دست  به  برای  َطَمع اش  خاطر  به  بیش تر 
و  خاطرعقاید  به  تا  می کشد  آدم  ثروت  و  قدرت 
دستورات. او در گذشته یکی از فرماندهان ارتش 
بریتانیا بوده و در جنگ های مختلفی حضور داشته 
از  است. هنگامی که صلح و آتش بس می شود، 

راکد خود  زندگی  از  او  می گردد. چون  بیکار  کار 
خسته شده بود و زنی را که بسیار دوست داشت 
مردهای  بقیه ی  مثل  آورد،  به دست  نمی توانست 
به  را  او  شدن  مشهور  و  طا  َطَمع  زمان  آن 
 Kenway ،دریاپیمایی کشاند. ولی به جای گنج
مواجه می شود؛  انواع مشکات  و  با ظلم و ستم 
دریایی است. وی هم چنان  زندگِی یک دزد  این 
Jackdaw سفر  با  آزادانه  اقیانوس  در  می تواند 
کند. در حالی که این آزادی خیلی خوشایند است 
را  اقیانوس  بازیکن سراسر  که  باعث می شود  اما 
وظایف  و  بجنگد  دیگر  کشتی های  با  و  بگردد 

اصلی اش را فراموش کند.
است  ثروتمند  محافظ  معنای  به   Edward
و  خوش بخت  و  ثروتمند  معنای  به   ead از  که 
انگلیسی  زبان  از  محافظ  معنای  به   weard
از یک  Kenway هم  است.  قدیم گرفته شده 
 Cynewig نام قدیمی انگلیسی که به صورت
یا Cenwig نوشته می شود برگرفته شده است 
از کلمات cyne به معنای سلطنتی  که ترکیبی 
 wig به معنای شجاع و گستاخ است و cen یا
به معنای جنگ است. در ضمن توجه داشته باشید 
که همه ی خالکوبی های روی بدن ادوراد معنای 
خاصی دارد و در روند بازی متوجه می شوید که 
چرا و به چه علت این خالکوبی ها بر بدنش نقش 

بسته اند.
ادوارد فقط برای کسب طا و پول با هر فرقه ای 
همراه می شود و فرقه ی دیگر را به خاک و خون 
می کشد. در قسمتی در لباس تمپارها ظاهر شده 
دیگر  قسمتی  در  و  می کند  نابود  را  اسسین ها  و 
مار  و  تار  را  تمپارها  و  می شود  اسسین ها  یار 
می کند. ابتدا فقط به قصد مال اندوزی وارد این 
جنگ ها می شود اما بعدا با از دست دادن بهترین و 

صمیمی ترین دوستانش به خودش می آید و برای 
برگشت دوباره ی آرامش به شهرها تاش می کند.

هیجان  و  جذابیت  بازی  داستان  گفت  می توان 
خاصی ندارد، اما در بعضی صحنه ها اوج می گیرد 
و در بازیکن احساسی به وجود می آورد. حتی خود 
نیست  داشتنی ای  دوست  انسان  زیاد  هم  کنوی 
کارهای  به  تا  کرده  ترک  را  همسرش  که  چرا 
گذارنی  خوش  دنبال  به  زیاد  و  بپردازد  خافش 
با  دیگران  کشتی های  کردن  خراب  اما  است. 
توپ و خمپاره و انواع و اقسام ساح های جنگی 
انگیز است. وجود  بسیار سرگرم کننده و هیجان 
در  تاریخی  و شخصیت های  اتفاقات  و  صحنه ها 

بازی، بسیار فوق العاده جلوه می کنند.
همان  یا  غربی  هند  در  بازی  داستانی  حوادث 
قاره ی آمریکای خودمان و در سال 1715 اتفاق 

می افتد.
وقایع این بازی در دوره ی طایی دزدان دریایی 
قرن 18 و در جزایر دریای کارائیب در سه شهر 
می افتد.  اتفاق  کینگستون  و  ناسائو  هاوانا،  اصلی 
تولید کننده ی بازی، Martin Schelling و 
گفتند  دو  هر   Ashraf Ismail مراحل  طراح 
زمینه ی  در  بازی  با هدف یک  را  پروژه  این  که 
دوران دزدان دریایی از تابستان 2011 آغاز کرده  

بودند. 
دزدان  زمان  در  کوبا  بندر  مهم ترین   Havana
بزرگ ترین   Nassau بود.  کارائیب   دریایی 
می شد.  محسوب  باهاما  تجاری  ناحیه ی  و  شهر 
Kingston بزرگ ترین شهر جامایکا است که 
شهر  سه  این  شمایل  و  شکل  بررسی  به  جلوتر 
خواهیم پرداخت. دیگر مشخص است استودیوی 
معماری  و  شهرها  طراحی  در  یوبی سافت 

ساختمان ها با این همه تجربه چه می کند.

پیدا  دست  جالبی  تجربه های  به  داستان  در 
می کنید. برای مثال در لحظاتی از بازی می توانید 
تا  و  بزنید  شیرجه  آب  داخل  به  ادوارد  کشتی  از 
هم چنین  بگردید؛  را  خشکی  و  کنید  شنا  ساحل 
می توانید شیرجه بزنید و به زیر آب رفته و اموال 
گفت  می توان  بردارید.  را  شده  غرق  کشتی های 
تمرکز و نکته ی کلیدی این بازی »جست وجو و 
 Adventure کاوش« است؛ یعنی دقیقا کلمه ی
پیاده سازی شده و اگر می خواهید لذت واقعی را از 

بازی ببرید باید زیر و بم آن را در بیاورید.
هم  تاریخی  مهم  شخصیت  چند  بازی  این  در 
حضور دارند که روبه رویی و آشنایی با آن ها جالب 

توجه است:
 Benjamin Hornigold، Jack
 Rackham، Charles Vane،Edward
هم    Edward Teachاو به  که   hatch
 Blackbeard می گفتند و هم چنین یارانش او را
صدا می کردند، واقعا جالب توجه است، به خصوص 

طنزهایی که hatch گاهی به کار می برد.
آن  از  بازی که  از مهم ترین شخصیت های  یکی 
نام  می توان  هم  بازی  دوم  شخصیت  عنوان  به 
برد Jackdaw است. Jackdaw یک کشتی 
 Edward Kenway است که قاتل معروف، 
آن را کاپیتانی می کند که به کمک اولین رفیقش 
زمانی که دزد دریایی بود و در کشتی های مسلح 
باید  بازی  در  آورد.  چنگ  به  را  آن  می کرد،  کار 
را  آن  برای جنگیدن  و  باشید  آن  مراقب  حسابی 

آپدیت کنید.
دیگر  هم   Desmond Miles داستان  
که  است  این  پرسش  حال  و  رسیده  پایان  به 
بخش  این  کیست؟  حال  زمان  اصلی  شخصیت 
صورت  به  قبلی  نسخه های  تمام  برخاف  بازی 

دنبال   17  Sample جایگاه  در  و  شخص  اول 
بازی  این  در  ما  که  است  چیزی  این  می شود. 
می بینیم! یوبی سافت با این کار قصد داشته تا شما 
Desmond را پر و حس  خودتان جای خالی 
کنید که مسئولیت سنگینی برای سیر در تاریخ بر 

دوش دارید.
بار  پنج  بازی حدود  داستانی  شما در جریان خط 
دستگاه Animus را ترک خواهید کرد و یک 
به  کل  در  که  می دهید  انجام  را  کارهایی  سری 
خیلی  اگر  اما  رسید  نخواهد  ساعت  نیم  از  بیش 
و  بچرخید  مدرن  زمان  در  باشید  داشته  دوست 
فضولی کنید و هر در و کامپیوتری را که دیدید 
هک کنید )سیستم هک جالب توجه است( حدود 
5 ساعت از بخش داستانی را به خودش اختصاص 

خواهد داد.
بازی  از  بخش  این  به  راجع  دیگری  توضیحات 
همان یک ذره جذابیت اش هم از بین خواهد برد، 
بهتر  خیلی  کنید  تجربه  را  آن  خودتان  بنابراین 

است.
نیاز  زمان  ساعت   80 به  بازی  کامل  اتمام  برای 
کامل  که  ندارید  را  این  حوصله ی  اگر  اما  دارید 
فقط می خواهید هرچه  و  کنید  رو  و  زیر  را  بازی 
زودتر بخش داستانی را تمام کنید و بروید سراغ 
بازی های نسل بعدی که سیل انتشار این بازی ها 
کم کم آغاز می شود، با 20 ساعت زمان می توانید 

سر و ته آن را حمل بیاورید.

رنگ و لعاب نسل بعدی
تغییرات   Anvil Next یعنی  بازی،  موتور  در 
زیادی ایجاد شده است تا هم برای نسل بعد آماده 
داشت  وجود  که  متعددی  اشکاات  هم  و  شود 
برطرف شوند، که خدا را شکر این کار به خوبی 

گاهی در لباس تمپار و گاهی در پوشش اسسین!
سوار بر امواج خروشان

Assassin’s Creed IV: Black Flag

نقد بازی خارجی

در پاسخ باید گفت که طی ارسال مجله برای استودیوهای خارجی، از لطف و پیگیری خوب آن ها بهره مند شدیم که نظرات بسیار خوبی را در اختیار ما قرار 
 Assassin’s از ما درخواست کردند که اگر امکانش باشد، نقد بازی های Sony Computer Entertainment و Ubisot دادند. دو استودیوی
Creed IV: Black Flag و Rain را در مجله داشته باشیم )خودمان هم کف کردیم!(، تا آن ها نظر ما را راجع به بازی شان بدانند. ضمن لطفی که به 
ما داشتند، متوجه شدیم که با نقد این دو بازی می توانیم به بازی سازهای گرامی طرز ساخت و کیفیت آن بازی ها را نشان دهیم و بگوییم که نقاط قوت آن 

بازی ها چیست تا از آن ها الگوبرداری کنند: خواه از ایده های این بازی ها یا از مکانیک های مختلف گیم پلی و ... .
بنابراین در این شماره، نقد دو بازی نام برده شده را قرار دادیم و اگر ببینیم استقبال شما خوانندگان و بازی سازان عزیز و استودیوهای خارجی از این بخش 

زیاد است، حتما این روال را در شماره های آتی ادامه خواهیم داد.
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صورت گرفته و دیگر با باگ های فراوان نسخه ی 
قبلی رو به رو نیستیم.

هند  و  دریایی  دزدان  زمان  معماری  و  طراحی 
غربی شما را مجذوب خود خواهد کرد.

به  زیبایی  جنگل،  و  سواحل  در  درختان  تفاوت 
هم چنین  و  آورده  وجود  به  بازی  در  خصوصی 
به  طبیعی  بسیار  آتش  شعله های  و  آب  حرکت 
نظر می رسند. نورپردازی و سایه گذاری فوق العاده 

است.
از  مختلف  محیط   50 شامل  سیاه  پرچم  دنیای 
جنگل ها،  خرابه ها،  جنگلی،  محیط های  جمله 

غارها، گنج های پنهانی و ... است.
فیزیک و تغییر شرایط آب و هوایی بسیار خوب 
بزرگی  نقش  دریایی  جنگ های  در  و  شده  کار 
طبق  و  دارند  شما  پیروزی  یا  تعیین شکست  در 
تجربه ی  برای  )چون  شده  انجام  که  مشاهداتی 
کنیم!(  جمع  پول  زیادی  بسیار  مقدار  باید  آن 
سیستم باد در نسخه ی PS4 خیلی بهتر از دیگر 

نسخه هاست و کاما واقع گرایانه است.
هم  با  همگی  که  دارد  وجود  بازی  در  شهر  سه 
کاما متفاوت اند و هر شهر عطر و طعم خاصی 
و  با ساختمان ها  بسیار شلوغ  هاوانا شهری  دارد. 
مکان های دیدنی بسیاری است. خیابان های تنگ 
و سقف های هایایت شده ی خانه ها، زیبایی این 
اروپایی  طعم  می کشاند؛  همگان  رخ  به  را  شهر 
دارد و از شهر ونیز در AC II الگوبرداری شده 
است. کینگستون شهری با طبیعتی سرشار است. 
خیابان ها  و  ساختمان ها  با  جانوران  و  درختان 
متراکم  محیط های  شهر،  این  شده اند.  آمیخته 
آزادانه  بسیاری دارد که دائما وقتی شما در حال 
دویدن هستید ارتفاع تان تغییر خواهد کرد. ناسائو 
پناهگاه دزدان دریایی است. هرج و مرج در این 

باریک  یا  خیابان ها  می زند.  را  اول  حرف  شهر 
ساخته  سراشیبی  یک  در  شهر  پهن.  یا  هستند 
ارتفاع  در  زیادی  تنوع  باعث شده  که  است  شده 
در  جزیره  یک  ناسائو  آید.  وجود  به  ساختمان ها 
خود دارد و توسط کشتی های غرق شده و مردان 

جنگی احاطه شده است.
طبق گفته ی سازندگان و اطاعات منتشر شده، 
شاخ  اسسین،  فرقه ی  بعدی  نسل  نسخه  های  در 
بر  آب  قطرات  است.  پویاتر  درختان  برگ  و 
در  است.  روشن  و   3D صورت  به  سطوح  روی 
زاویه ی دید متفاوت، اشیا شفاف و واضح هستند. 
انعکاس های نور بر روی سطوح بسیار طبیعی اند. 
سایه ها،  برخوردارند.  باایی  وضوح  از  بافت ها 
شعله ها، پرتوهای خورشید و ... کاما واقع گرایانه 

جلوه می کنند.
ویژگی های  هم  شخصی  رایانه های  نسخه ی  در 
 PCSS مانند  شده  گذاشته  فردی  به  منحصر 
Shadows که سایه های نرمی را ساخته است. 
تابش  افکت  که   Optimized Godrays
آفتاب و نور مهتاب را بهتر و زیباتر نمایان می کند. 
به  را  گرایانه  واقع  بسیار  سایه های   +HBAO
پیچیده  در صحنه های  مخصوصا  می آورد،  وجود 
 TXAA دارد.  آنجا وجود  در  زیادی  اشیای  که 
و  اشیا  لبه های  دیدن  برای  تکنیک  این  از  که 
بازیکن  دوربین  که  هنگامی  مختلف  مکان های 
در حال حرکت است استفاده می شود. مثا وقتی 
و  دارد  زیادی  نور  می کنید  نگاه  کشتی  به  که 
طناب های کشتی زیاد صاف و نرم دیده نمی شوند 
با قابلیت TXAA کاما واضح و واقعی به  اما 

نظر می آیند.
هیجان سوت و کور مخفی کاری

تعداد زیادی خشکی، جزیره و ساحل  است که در 

آنجا می توان گنج، محموله های مختلف و ملوانان 
گمشده و سرگردان را غارت و به همراهان ادوارد 

اضافه کرد.
غیر از خطراتی که بر روی خشکی ادوارد را تهدید 
می کند، در زیر آب حیوانات خطرناکی چون کوسه 

و وال های عظیم الجثه هم او را تهدید می کنند.
کشتی  کاپیتان  می توان  دریایی،  جنگ های  در 
مقابل را هدف گلوله قرار داد، می توان با وسایل 
جنگی حمله ی هوایی انجام داد یا به داخل کشتی 
با شمشیر و اسلحه  را  دشمن حمله کرد و آن ها 
کشت. وقتی که تعداد مشخصی دشمن و ملوان 
کشتی را می کشید و دیگران را به زانو در می آورید 
با  گرفت.  خواهد  قرار  اختیارتان  در  گزینه  سه 
بر  سوار  افراد  می توانید  اول  گزینه ی  انتخاب 
بیفزایید  خود  همراهان  به  و  کنید  آزاد  را  کشتی 
 )Level Wanted( که این کار بدنامی ادوارد
را کاهش می دهد؛ می توانید کشتی را تصرف کنید 
و یکی از خدمه ها را در آن قرار دهید و سپس به 
ناوگان Kenway بفرستید و یا Jackdaw که 
شما  کنید.  تعمیر  را  است  دیده  آسیب  جنگ  در 
به  را  شده  تصاحب  کشتی های  این  می توانید 
خود  برادری  انجمن  قدرت  و  بفرستید  ماموریت 
در  را  سیستمی  این چنین  که  دهید  افزایش  را 
داشتیم.  هم  بازی   Brotherhood نسخه ی 
بفرستید  کاا  مبادات  برای  را  آن ها  می توانید 
بازگردند،  شما  سمت  به  پول  از  کیسه ای  با  تا 
تا  بفرستید  دشمنان  پایگاه  به  را  آن ها  می توانید 
آن جا را تصرف و پرچم شما را برپا کنند. بازیکنان 
از وضعیت آب و هوا استفاده  هم چنین می توانند 
و  آب  با  مکان هایی  به  را  و کشتی دشمن  کرده 
سود  وضعیت  این  از  و  بکشانند  طوفانی  هوای 

ببرند.

در  شکار  گنج،  کردن  پیدا  برای  تاش  از  غیر 
مبارزه  زیرا  دارد  را  خودش  هیجانات  هم  جنگل 
به  نیاز  جنگل  کشنده ی  و  وحشی  حیوانات  با 
پوست  بتوانید  تا  دارد  پیشرفته تری  تاکتیک های 
شیرجه  هم چنین  آورید.  چنگ  به  را  ارزششان  با 
زدن نزدیک تپه های مرجانی و کشتی های غرق 
شده موجب پیدا کردن غارها و گودال های دریایی 
می شود که البته وجود عروس دریایی و کوسه ها 
آرامش کند و کاو را از شما می گیرند. با این وجود، 
شکار  لحظه ی  بازی  انگیزترین صحنه ی  خاطره 
کردن یک نهنگ سفید بزرگ با قایق بادبانی و 
موج های سهمگین  که  است  نیزه  و  آذوقه  کمی 
دریا و مقاومت کردن در مقابله شان و مانور دادن، 

هیجانش را چندین برابر می کند.
غلبه  دشمن  بر  کردن،  غارت  با  بازی  طول  در 
کردن و ماموریت ها را با موفقیت به پایان رساندن، 
به ساح های  و  آپگرید  را   Jackdaw می توان 
باید اعضای جدیدی را  جدید تجهیز کرد. ادوارد 
در طی جنگ های متعدد به گروه خود اضافه کند 
چرا که به علل مختلف مثل طوفان های سهمگین 

یا حمله ی کشتی ها، یارانش را از دست می دهد.
چشم  به  بازی  در  زیادی  فرعی  ماموریت های 
کشتی های  می توانید  مثال  برای  می خورد. 
نجات  را  دریایی  دزدان  را غارت کنید،  بازرگانان 
از  هرکدام  که  بزنید  آسیب  وال ها  به  یا  و  دهید 
دارد.  بستگی  بازیکن  روش  و  سبک  به  این ها 
سیستم جدید Horizon به شما ماموریت هایی 
مانند  می دهد.  نشان  دوردست  و  افق  در  را 
در  دفاع  به  نیاز  که  شما  از  متحدانی  مشاهده ی 
برابر حمات دشمنان را دارند یا می توان جزیره ی 
و  رفت  آن  سمت  به  و  کرد  مشاهده  را  جدیدی 
را  خودتان  و  ببینید  را  نهنگی  یا  نمود  کشف اش 

برای شکار آن آماده کنید.
شما به کمک وسیله ی Diving Bell می توانید 
به  را  قیمتی  اشیای  و  رفته  اقیانوس  اعماق  به 
مراجعه  آن  به  نفس گیری  برای  و  بیاورید  دست 
دوباره  و  بپردازید  جست وجو  به  دوباره  و  کنید 
متذکر این موضوع می شوم که مراقب کوسه های 

گرسنه باشید!
به  شبیه  بسیار  قسمت  این  در  مبارزه ها  نحوه ی 
و  ساح ها  با  اما  است  سوم  نسخه ی  مبارزات 
که  کرد  خواهید  حس  شده  اضافه  انیمیشن های 
سیستم جدیدی پیاده سازی شده است. هر ساح 
و  فرد  به  منحصر   Takedown دارای  هم 

جذابی است.
از  بزرگ تر   60 حدود  چیزی  بازی  محیط 
به خاطر  بیش تر  که  است  قبلی  نسخه های 
اقیانوس پهناور و عظیم آن است. در این محیط، 
دارند که  به شدت محافظت شده وجود  مناطقی 
به  و  کنید  را کشف  آن جا  در  نهفته  رازهای  باید 
و سکه های  پول ها  تا  دهید  خدمه ی خود دستور 
با یک عنوان  بنابراین شما  کنند.  را غارت  آن ها 
برای  زیرا  هستید؛  روبه رو   Sandbox کاما 
کشتی  با  را  بازی  نقشه ی  تمام  بخواهید  این که 

سپری کنید به 15 تا 20 دقیقه زمان نیازمندید.
مخفی کاری یکی از قابلیت های بسیار خوب این 
نسخه است. مناطق، ابزارها و ساح های جدیدی 
دیده  تدارک  ادوارد،  پنهانی  عملیات های  برای 
آن ها  از  کوتاهی  شرح  به  زیر  در  که  است  شده 

می پردازیم.
Stalking Zones یا مناطق کمین از شاخ و 
برگ هایی به منظور پنهان شدن پیش از حمله به 
دشمنان یا فریب دادن آن ها هنگامی که شما را 

تعقیب می کنند، تشکیل شده است.

با استفاده از Berzerk Dart می توانید دشمن 
را به حالت جنون در بیاورید و یک گوشه نشسته 

و به نظاره ی مرگ همکاران آن دیوانه بنشینید. 
Blowpipe یکی از ساح های کارائیبی هاست 
از آن نیزه ی زهرآگین و  با استفاده  که می توانید 
خواستید  که  هدفی  هر  سمت  به  را  خود  سمی 

نشانه بروید.
معروف ترین  از  یکی   Hidden Blade
این مجموعه است که می توان گفت  ساح های 
ساح اصلی کل این سری هم هست و همه ی 

طرفداران با آن آشنا هستند.
به وسیله ی Sleep Dart می توانید دشمنانتان 
به خواب فرو  به کارتان می رسید  تا وقتی که  را 

ببرید.
و در آخر Smoke Bomb یکی از ساح های 
از  خیلی  در  که  است  داستان  قاتل  کاسیک 
تا  آن  از  استفاده  و  هستیم  آن  شاهد  بازی ها 

حدودی بازی را آسان می کند.
 Assassin’s Creed باگ های  زیاد  تعداد 
III را یادتان می آید؟ باگ هایی که گاهی باعث 
به  و  گذاشته  کنار  را  بازی  روزی  چند  می شد 
اعصاب خود آرامش دهیم؟ در Black Flag با 
ایجاد تغییرات و ارتقای موتور بازی، دیگر شاهد 
نیستیم  پیشین  نسخه ی  عظیم الجثه ی  باگ های 
اما هم چنان باگ هایی وجود دارند که خوش بختانه 
به خصوص  و  نیستند  قبل  نسخه ی  افتضاحی  به 
این که محیط بازی هم خیلی بزرگ تر شده است 
می شود با آن ها کنار آمد و بر آن ها خرده نگرفت.

داخل  کاستی های  چندنفره   بخش  خوش بختانه 
و  زرق  همه ی  می کند.  جبران  را  اصلی  بازی 
برق های بازی هم چنان وجود دارد و فعالیت ها با 
انجام  همیشگی  حرارت  و  شور  و  سرعت  همان 
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بخش  حال  به  تا  که  کسانی  برای  می شوند. 
به  توان  می  نکرده اند  بازی  را  بازی  چندنفره ی 
حال  در   Abstergo که  صورت خاصه گفت 
تعلیم افراد زیادی از طریق دستگاه آنیموس است 
که این مسئله به آن ها اجازه می دهد تا به عنوان 
اسسین و تمپار مهارت های خود را محک بزنند. 
تجربه ی اصلی در بخش چندنفره در مورد شکار 
از  هم  اوقات  گاهی  است.  خود  از  محافظت  و 
طرف بازی دستوری برای کشتن یک فرد خاص 
دریافت می کنید؛ در این صورت باید به طوری که 
ناشناخته بمانید خود را به هدف برسانید. این ُمد 
برای کسانی که تجربه ی بازی چندنفره را دارند 

یکی از بهترین حالت های حال حاضر است. 
حالت دسته ی گرگ ها Wolf Pack که شامل 
برای  بازیکنان  به  است،  بازیکن   4 همکاری 
خاقانه  روش های  با  کشتن  هم زمان،  قتل های 
و دفاع های هماهنگ پاداش می دهد. این بخش 
حالت های  هیجان انگیزترین  و  بهترین   از  یکی 

رقابتی بازی محسوب می شود. 
راه  سر  بر  موانع  آموزشی،  بخش  کردن  اضافه 
بازیکنان جدید را از بین برده است. هیچ مرحله ی 
چشم  به  بازی  این  در  کننده ای  خسته  مقدماتی 
نمی خورد. هم چنین حالت های دسته ی گرگ ها و 

گیم لب جذابیت خاصی را به بازی داده اند.
در قسمت دسته ی گرگ ها، هر قتل موفق امتیاز 
شدن  اضافه  باعث  که  می دهد  افزایش  را  شما 

زمان شما و رسیدن به مرحله ی بعدی می شود.
جالبی  بخش های  شاهد  لب،  گیم  قسمت  در 
به  که  بود  خواهید 
تمام  تقریبا  شما 
را  بازی  مکانیک های 
مثل  می کند،  پیشنهاد 

سیستم ساخت حالت بازی مورد عاقه ی خودتان.
انواع و اقسام شخصیت های متفاوت با قدرت ها و 
ساح های مختلفی در بخش چندنفره حضور دارند 
 Rabel، Jaguar، Mercenary، جمله:  از 
Navigator، Buccaneer و ... . نقشه های 
 Saba Island، Palenque، بازی هم شامل

Tampa Bay، Saint Lucia و ... است.
نیازی به توضیح بیش تر راجع به بخش چندنفره 
آن  کامل  تجربه ی  و  نمی بینم  بازی  این  جذاب 
را به شما می سپارم. زیرا یکی از خبرهای بسیار 
خوبی که تعداد کثیری از بازیکنان و به خصوص 
 Uplay طرفداران این مجموعه را شاد کرد حذف
Passport بود و این که دیگر نیازی نیست برای 
انجام بخش جذاب چندنفره ی این بازی هزینه ی 
می کنم  پیشنهاد  حتما  کنید.  پرداخت  را  هنگفتی 
که بخش آناین این بازی که به صورت رایگان 
در اختیار همه قرار گرفته است را تجربه کنید و از 

این بابت یوبی سافت را شاکر باشید.
نوایی دلربا و گوش نواز

موسیقی  بخش  به  راجع  نمی شود  چندانی  سخن 
گفت؛ زیرا آن قدر هیجان انگیز و جذاب است که 
 Brian باقی نمی گذارد.  جایی برای حرف زدن 

موسیقی  ساخت  سابقه ی  که  کسی   Tyler
 Call  ،3  Far Cry بازی های مشهوری چون 
و   3  of Duty: Modern Warfare
 Army of Two: he Devil’s Cartel
هم  بازی  این  برای  دارد  خود  کارنامه ی  در  را 
موسیقی هایی ساخته که شما را کاما درگیر فضا 
و اتمسفر حال و هوای عصر طایی دزدان دریایی 
 Pirates of the فیلم  از موسیقی   او  می کند. 
است  گرفته  کمک  و  الهام  هم   Caribbean
ما  به  زمان  آن  در  بودن  حس  بیش تر  هرچه  تا 

دست بدهد. 
است.  عالی  صدا  افکت های  و  صداگذاری 
صداپیشه گان به خوبی از پس کار خود برآمده اند 
با  گاهی  نگذاشته اند،  را  گله ای  هیچ  جای  و 
دزدان  جدیت  از  کمی  خود  طنز  دیالوگ های 
دریایی فاصله گرفته و لبخندی را بر روی لبان تان 
می نشانند. صداهای امواج دریا، پرندگان دریایی، 
باد و بوران و ... همه و همه دست به دست هم 
داده اند تا این بخش کاما بی نقص باشد و امتیاز 

کامل را دریافت کند.
سخن پایانی

این بازی تا 6 ماه به صورت اختصاصی، محتوای 

بازی  می دهد  نشان  که  دارد   PS4 روی  اضافه 
فقط از نظر گرافیکی با نسل  هفتم متمایز نیست 
نسخه ی  می کند.  فراهم  را  بهتری  تجربه های  و 
مخصوص PC هم با قابلیت ها و ویژگی هایی که 
دارد یکی از شگفت انگیزترین کیفیت ها را برای ما 

رقم زده است.
روی  نفر   900 عبارتی  به  یا  استودیو   8 وقتی 
ترکیب کره ی بادام زمینی و شکات کار می کنند 
می توان انتظار یک خوراک عجیب و درخور توجه 
از  کمی  می کنم  پیشنهاد  شخصه  به  داشت.  را 
وقت تان را به این قاتل بدهید و سیری در عصر 

طایی دزدان دریایی داشته باشید. 
آیدین نوری

و  جنگل ها  و  اقیانوس  جزییات  مثبت:  نکات 
خوب،  بسیار  صداگذاری  بازی،  ساح های   ،...
 ،Blackbeard شخصیت  بی نظیر،  موسیقی 
آبزیان  با  برخورد  گنج،  یافتن  برای  جست و جو 
مختلف در دریا، فرماندهی Jackdaw، سیستم 
بازی  حالت  آتش،  و  آب  افکت های  باد،  پویای 

دسته ی گرگ ها و گیم لب در بخش چندنفره
می شوند،  تکراری  دریایی  نبردهای  منفی:  نکات 

بازی  کاراکتر  و  داستان 
قسمت  است،  شدنی  فراموش 
 AC III زمان  از  چندنفره 
است،  نداشته  خاصی  پیشرفت 
مراحل  برخی  شدن  مشابه 
دودزا  بمب های  وجود  فرعی، 
و خمپاره ها کمی بازی را ساده 

می کنند. 

Xbox One .Wii U. PS4 .360 Xbox .PC. PS3 :پلتفرم

Ubisot Montreal :سازنده

Ubisot :ناشر
سبک:  اکشن – ماجراجویی / سوم شخص

متیاز کلی:8.75  
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Rain یک بازی زیبای دیگر در بارانرویای بارانی

پیانویی که در پیش زمینه نواخته می شود 
باعث  که  است  مسحورکننده  آنچنان 
می شود روند داستانی و بازی را فراموش 
کنید و ساعت ها فقط به یک قطعه گوش 

کنید.
»باران« را می توان آخرین بازی انحصاری خوب 
سونی در نسل هفتم دانست. بازی ای که توسط 
سونی  خود  استودیوهای  معروف ترین  از  یکی 
یعنی شعبه ی ژاپن ساخته شده است. استودیویی 
و »سایه های  ایکو«  »تیم  مثل  شاهکارهایی  که 
جدیدترین  از  و  است  کرده  خلق  را  کلوسوس« 
و   Gravity Rush به  می توان  کارهای شان 
Soul Sacriice برای پلی استیشن ویتا اشاره 
در سبک  بازی  یک  ژاپن،  شعبه ی  بار  این  کرد. 
پلتفرمر و بقا به صورت انحصاری برای شبکه ی 
پسر  مورد  در  باران  است.  ساخته  استیشن  پلی 
بی نام و نشانی است که نامریی شده و فقط بارش 
او  تا دیده شود.  باران به روی اش باعث می شود 
در کند و کاش این است که کجا گیر افتاده و چرا 
باران مریی اش می کند که سایه هایی از یک دختر 
را می بیند که مثل خود او نامریی است و در زیر 
باران نمایان می شود. پسرک، کنجکاو و پرسشگر 
متوجه  که  برسد  دخترک  به  تا  می کند  تاش 
از  نیستند. سیلی  تنها  رویا  این  در  آن ها  می شود 
و  شده اند  محبوس  دنیا  آن  در  خبیس  موجودات 
در فکر شکار موجودات جدید )پسرک و دخترک( 
هستند. بنابراین ماموریت های پسر در این ماورا 2 
برابر می شود. دست یافتن به دخترک و نجات از 
شر موجودات پلید. بله! داستان کلیشه ای است ولی 
هم چنان خوب و سرگرم کننده روایت می شود. به 
صورت هم زمان که در بازی پیش می روید داستان 
که  می شود  روی صفحه حک  نوشته  به صورت 

که  است  سکانسی  با  متناسب  کاما  نوشته  آن 
تا  کرده اند  سعی  نویسندگان  هم چنین  می بینید. 

روایت بیش تر ادبی باشد تا عامیانه.
این  به  است.  سکوبازی  بیش تر  بازی  سبک 
خانه  مثل سقف یک  از سرپناه ها  باید  که  شکل 
کنید  استفاده  مسقف  راهروهای  یا  اتاقک ها  یا 
دیده  که  حالی  در  ببرید  پیش  را  بازی  مسیر  تا 
کنید،  سکوبازی  باید  کار  این  برای  نشوید.  هم 
خراب  دیوارهای  زیر  از  یا  بروید  باا  بشکه ها  از 
پسرک  قابلیت های  که  بدانید  را هم  این  بخزید. 
تنها دویدن و پریدن است. 3 نوع دشمن در بازی 
شبیه  موجودی  که  معمولی  دشمن  دارد.  وجود 
سگ است که بیش ترین تعداد را در بازی شامل 
از  بعد  معموا  که  پیکر  غول  دشمنان  می شود. 
تعقیب شما، به در و دیوارهای بسته ای می خورند 
راه  و  کنید  بازشان  راحتی  به  نمی توانید  شما  که 
مثل  ریزی  موجودات  و  می کنند  باز  برای تان  را 
خرچنگ که با تعداد باا حمله می کنند و به قدری 
بزرگ ترین موجودات  متحد هستند که می توانند 
یک  دشمنان،  این  از  غیر  ببرند.  بین  از  هم  را 
موجود دیگر هم وجود دارد که جدی ترین تهدید 
در بازی به شمار می رود و کا کاری ندارد غیر از 
این که شما را نابود کند. البته به لطف این موجود 
ناشناخته مراحل تعقیب و گریز هم به روند بازی 
این  و  دارد  خوبی  فیزیک  بازی  می شود.  اضافه 
گوناگون  وسایل  به  خوردن  با  تا  می شود  باعث 
پا  به  صدا  سرو  کار،  این  کنید.  واژگون  را  آن ها 
را  جای تان  هیواها  تا  می شود  باعث  و  می کند 
وسیله  این  به  می توانید  طرفی  از  کنند؛  پیدا 
حواس شان را پرت کنید. هم چنین در مواقعی که 
بدانید کجا هستید  این که  برای  نامریی می شوید 
و  میز  کردن  واژگون  از  غیر  است.  خوبی  کمک 

صندلی، نواختن ادوات موسیقی یا محکم کوباندن 
پای تان در چاله های آبی که در اثر باران تشکیل 
شده اند هم حواس دشمنان را پرت می کند. غیر 
از چاله های آب، چاله های لجن هم در اثر باران 
تشکیل می شوند که اگر پسرک داخل آن ها برود 
تا زانوهای اش معلوم می شود حتی اگر زیر سرپناه 
باشد و این بهانه ی خوبی است تا توسط دشمنان 
بازی خوب طراحی شده ولی  شکار شود. محیط 
به نظر می رسد برای جزییات وقت زیادی صرف 
نشده است. نکته ی مثبت بازی دوربین اش است 
که به هیچ عنوان با مشکل روبه روی تان نمی کند 
بازی  یاد  را  ما  دقیقا  بدانید  می خواهید  اگر  و 

Resident Evil 2 می اندازد. 
بازی،  اصلی  قوت  نقطه ی  شک  بدون  اما 
کام  یک  در  که  است  موسیقی  و  صداگذاری 
حین  در  صداگذاری ها  است.  خارق العاده 
هستید  نامریی  که  زمانی  و  ثابت  سکانس های 
فوق العاده هستند و به صورت کامل محیط را پویا 
نواخته  زمینه  پیش  در  که  هم  پیانویی  می کنند. 
باعث  که  است  مسحورکننده  آنچنان  می شود 
می شود روند داستانی و بازی را فراموش کنید و 
ساعت ها فقط به یک قطعه گوش کنید. در کل 
مثل  »لیمبو«،  مثل  کرد.  بازی  باید  را  »باران« 
»گل« و مثل »سفر«. در ضمن به خاطر داشته 
باشید که بازی یک خط داستانی پنهان هم دارد 
که با جمع آوری گوی های پنهان از آن هم باخبر 

خواهید شد. فرهنگ هدایتی 
نکات مثبت: موسیقی و صداگذاری عالی، دوربین 
بازی، فیزیک خوب، محیط پویا و زیبا، مکانیک 

استفاده از باران
نکات منفی: معماهای ساده، رفتار متناقض برخی 

دشمنان
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کردم  صحبت  افرادی  راجع به  قبل  شماره ی  در 
ندارند  انسانی  نیروی  و  سرمایه  و  امکانات  که 
این  در  بسازند.  بزرگ  بازی های  می خواهند  ولی 
شماره می خواهم راجع  به کسانی حرف بزنم که 
با  ولی  بسازند  بزرگ  بسیار  بازی های  می خواهند 
چشمان بسته جلو می روند و شرط موفقیت را فقط 

در وجود سرمایه می دانند.

دارند  انتظار  زمان  و  زمین  از  بگویم...  بهتر  یا 
تا  بگذارند  اختیارشان  در  را  تجهیزات  و  امکانات 

بتوانند بازی بسازند.
یا خیلی بهتر بگویم؛ نبود ناشر و حامی و امکانات 
دائما  و  بازی  نساختن  برای  می کنند  بهانه ای  را 
خوب،  می گیرند.  ایراد  حمایت،  عدم  و  کشور  از 
امکانات کم را تکذیب کنم،  من هم نمی خواهم 
وجود  زمینه ی  در  ایران  کشور  می گویم  بلکه 
ناشر، وجود حامی و وجود امکانات برای ساختن 
کشور ها  ضعیف ترین  از  یکی   AAA بازی های 
است. بگذارید یک مثال بزنم، بازی خدای جنگ. 

استودیوی Santa Monica عضو یکی از کله 
بازی سازی  شرکت های  پولدار ترین  و  گنده ترین 
ازم  تجهیزات  همه ی  سونی.  یعنی،  است؛  دنیا 
خریداری  زیاد  تعداد  به  کپچر؟  موشن  دارند؛  را 
شده. فضای بزرگ؟ به مقدار زیاد خریداری شده. 
خریداری  زیاد  مقدار  به  پرقدرت؟  کامپیوتر های 

شده.
بردن  نام  به  )نیاز  استودیو ها  بیش تر  در  مثا  یا 

یا بازی آسمان دژ هم که باز موفق شد و چنین 
جایزه هایی و چنین سود هایی برد! 

ساح های  و  تجهیزات  بدون  امکانات،  بدون 
مافوق بشری که چشم همه را کور کند!

و  باز  چشمان  با  و  کردند  رعایت  را  اصول   فقط 
بازی های  شدند  موفق  مناسب  بازار  انتخاب  با 
می پسندند  مخاطب  هم  که  کنند  تولید  مناسبی 
)مهم نیست اگر شما نپسندید، مهم قشر خاصی 

از مخاطب است که می پسندد. در هر نوع و ژانر 
وجود  غیر مخاطب  و  مخاطب  قشر  یک  بازی ای 
خوش تان  آناین  بازی  از  مثا  شما  اگر  و  دارد 
نمی آید مخاطب بازی آناین نیستید؛ پس اگر از 
آسمان دژ هم خوش تان نیامد مخاطب آن نیستید 
خوش تان  بازی  از  و  نیستید  مخاطب  اگر  پس 
نمی آید، علت بر عدم موفقیت آن نیست( و هم 

بازی ساز از سود خویش راضی است.

پس ایرانی بودن )و کپی رایت و امکانات و ناشر 
و حامی و تحریم و فان و فان( را بهانه هایی 
و  مسخره  بازی های  ساخت  یا  بازی  نساختن  بر 
بی کیفیت نکنید. شاید تمام این مدت مشکل خود 

شمایید که نمی خواهید این مسئله را قبول کنید!
امیر صلحی

نیست؛ اکثرا( کلکسیونی از تفنگ ها را خریداری 
کرده اند تا فقط صدای شان را ضبط کنند. 

از برنامه نویسان مجرب و حرفه ای جمع  گروهی 
به  را  هوش مصنوعی  پیچیده ترین  تا  شده اند 
دشمن ها و یار ها بدهند و گروهی از برنامه نویسان 
تازه کار هم در کنار آن ها تربیت می شوند که در 
به فعالیت شوند.  آینده در همان شرکت مشغول 
اماکن  شرکت،  خود  در  شرکت ها  این  کار کنان 
استراحت  وقت  دارند،  گیم نت  دارند،  تفریحی 

دارند، غذای آماده ی رایگان دارند، اتوبوس برای 
هم  پروژه  هر  برای  و  دارند  کار  سِر  به  رسیدن 
مقدار زیادی حقوق می گیرند و تشویق می شوند 
تجربه ترین  با  کناِر  کنند.  کار  بیش تر  و  بهتر  که 
یاد  جدیدی  چیز  هر  روز  و  می نشینند  افراد 
غش  دل تان  که  نگفتم  را  این ها  می گیرند. 
عازم  و  کنید  جمع  را  ساک تان  و  برود  ضعف  و 
شوید! گفتم که بدانید آن ها در چه شرایطی بازی 
می سازند و اگر ما در شرایط موجود ایران بخواهیم 
بازی های بزرگ بسازیم شکست می خوریم. سعی 
یا »خواستن  »ما می توانیم«  با  را  نکنید خودتان 
توانستن است« گول بزنید. امید، خوب است ولی 
مسئله ای در کنار امید هم هست به نام »توان« 
در  می کند. صد  مشخص  را  امید  محدوده ی  که 
صد می توانید خیلی از کار ها را بکنید اگر بخواهید 
ولی اگر انتظار فراتر از توان خودتان را از خودتان 
داشته باشید و آن  را در میان مردم به وجود آورید، 
می کنم  )پیشنهاد  خورد.  خواهید  بزرگی  شکست 
مطالعه  قبل  شماره ی  از  را  ساله  ره صد  مقاله ی 
چنین  در  اگر  مطلب،  اصل  سر  برویم  بفرمایید(. 
باشید،  بزرگی  پروژه های  چنین  دنبال  شرایطی 
مثال  به  نیازی  نکنم  )فکر  بی کیفیتی  پروژه های 
بازی ساز  به  تنها  نه  که  می شوند  تولید  باشد!!!( 
ضربه می زنند، بلکه مخاطب بیچاره ای را که به 
و  پشیمان می شود  از خریدش  کرده  اعتماد  شما 
علت  که  وقتی  و  می رود!  ایران  گیم  آبروی  کا 
نبود،  را می شنویم: »ناشر  این  را جویا می شویم، 
حامی نبود، امکانات نبود، تقصیر کپی رایته!« فکر 
نمی کنم که منطق این را رد کند که ساختن یک 
پروژه ی با کیفیت، مهم تر و بهتر  از ساختن یک 
به  اگر  است.  خالی  تو  و  صدا  و  سر  پر  پروژه ی 
لیست بازی های مستقل آن ور آبی )!( نگاه کنیم، 
هر  که  می بینیم  را  موفق  مستقل  بازی  هزاران 
کدام از آن یکی بهتر هستند. نمونه های خارجی را 
خودتان می شناسید، نمونه های ایرانی  را )که آن ها  
را هم می شناسید!( مثال می آورم. شبان بازی ای 

بود که واقعا موفق شد!

گنج قارون

گنج قارون گنج قارون

طراحی یک دنیاجایزه

شده  جایزه  اهمیت  متوجه  باید  حال  تابه  پس 
روی  را  قانون  این  بیاییم  حال  خوب  باشید. 
بازی های ویدیویی پیاده کنیم. جایزه در بازی های 

ویدیویی دو نوع دارد:

روبه رو  بخشی  با  بعد  به  شماره  این  از 
خواهیم بود به نام »طراحی یک دنیا«. در 
هر شماره ی این بخش به شی ای کوچک 
از این دنیای بزرگ می پردازیم.  دنیایی 
که در آن باید یاد بگیریم چگونه بازیکن 
می توان  چگونه  کرد.  شاد  و  سرگرم  را 
کاری کرد که بازیکن ساعت ها پای بازی 
به  ایده ی  از یک  میخکوب شود. چگونه 
ظاهر ِچرت و مسخره ایده ای فوق العاده 
سند  یک  باید  چگونه  کشید.  بیرون 
داستان  باید  چگونه  کرد.  طراحی  بازی 
دانستن  برای  بازیکن  که  چید  طوری  را 
ادامه اش لَه لَه بزند! و چگونه...  و همه ی 
این اطاعات باید در مغز یک نفر باشد: 

»طراح بازی«.
سمت  به  فکرتان  جایزه!  می گوییم:  وقتی 
آن  یا  و  ابتدایی  در  که  دفتری  یا  جامدادی  آن 
می دادند  جایزه  راهنمایی  در  که  دوچرخه ای 
»چیز  است:  این  جایزه  عامیانه ی  تعریف  نرود! 
خوشایندی که بعد از تاش برای به دست آوردن 
علمی تر:  تعریف  به  یا  آید.«  می  به دست  آن 
ارضا  معینی  تا حد  را  نیازها  از  یکی  که  »عاملی 
می کند« یا »عاملی که یکی از تنش ها را تا حد 
معینی کم می کند.« )تنش، عاملی است که شما 
را به ارضای یک نیاز خاص تحریک می کند.( تا 

حاا به نقش جایزه در زندگی دقت کرده اید؟ ما 
کار می کنیم تا پول )پول در این جا مجاز است از 
خانه، غذا، آب، تلفن، ماشین، بودن زن کنار شوهر 
پول  به  که  چیزی  هر  و  کنسول  کامپیوتر،   ،  )!(
مربوط است( بگیریم. درس می خوانیم تا در آینده 
شغل مناسب داشته باشیم. همسر اختیار می کنیم 
تا کنارمان باشد. یا حتی ساده تر! غذا می خوریم تا 
گشنه نمانیم. آب می نوشیم تا تشنه نمانیم. نفس 
می کشیم تا نیازمان به اکسیژن تامین شود. از این 
رو می توان گفت علت زندگی کردن فقط جایزه 
است! و هم چنین می توان گفت: »هرکس برای 

هرکاری که می کند انتظار جایزه دارد.«

1- جایزه ی آشکار
مخاطب  خود  که  است  جایزه ای  آشکار  جایزه ی 
خود،  و  کرده  دریافت  جایزه ای  چنین  می فهمد 
آن را با نام جایزه می شناسد و به تعریف دیگر خود 

بازیکن سعی در کسب آن دارد. 

مختلفی  صورت های  به  می تواند  آشکار  جایزه ی 
خود را نشان دهد:

 Trophy عنوان: عنوان ها غالبا خود را در قالب
یعنی  می دهند.  نشان   Achievement یا 
مثا اگر 100 نفر را در بازی بکشی عنوان قاتل 

حرفه ای را می گیری. 

به نفس  اعتماد  بازیکن  به  این عنوان ها  در واقع 
می دهند یا این که بازیکن با به رخ کشیدن این همه 
تروفی به بقیه ی بازیکن ها، احترام دریافت می کند 
و متعاقبا به خاطر گرفتن احترام، اعتماد به نفس 
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هم پیدا می کند.
کلمه ی  اختصار   XP کلمه ی   :)XP( واسط 
فارسی  به  که  است   )Experience Point(

باید به آن گفت امتیاز تجربه! این امتیاز اگر به
جایزه  انواع  از  دیگر  نوع  یک  هم  این  مرحله: 
چون  اختیاری؛  )لزوما  کار  فان  اگر  که  است 
این  در  جایزه  گرفتن  برای  اجباری  کار  اصوا 
نوع جایزه ، منطقی نیست!( را انجام دهیم، فان 
مرحله برای مان باز می شود. چیزی که بیش تر در 

بازی های Open-World می بینیم.
2- جایزه های پنهان

اگر  که  است  شکلی  به  اصوا  جایزه  نوع  این 

اطاعات  و  نکرده  تحقیق  جایزه ها  زمینه ی  در 
جایزه ها  نوع  این  حضور  متوجه  باشید،  نداشته 
نمی شوید و حتی بعد از گرفتن این نوع جایزه ها 
بازی کا  این  شاید بگویید: »نمی دونم چرا ولی 
یه حس خوبی بهم میده!« این نوع جایزه تفاوت 
بین یک بازی خوب و یک بازی عالی و یا حتی 
کرده  دقت  اگر  است!  عالی  و  چرت  بازی  یک 
باشید در تمامی جایزه های آشکار هم جایزه های 
پنهانی را که پشت جایزه های آشکار پنهان شده 
واقع بحث جایزه ها بحث  بردیم. در  نام  را  بودند 
است  این  شغل اش  که  است  روان شناس  یک 
در  )که  دهد  پاسخ  انسان  درونی  نیاز های  به  که 
به  می شود  محدود  مقوله  این  بازی سازی  بخش 
انسان(  نیاز های  رفع  در  بازی  یک  توانایی های 
زیر  حاات  از  خارج  پنهان  جایزه های  معموا 

نیستند:
اعتماد به نفس و احترام به نفس: یکی از علت های 
توانایی های خود است.  بازی کردن، محک زدن 
در واقع فرد، چالش ها را قبول می کند تا توانایی 
خود را در نمونه ی واقعی آن چالش محک بزند تا 
در آن ها پیروز شود و اعتماد به نفس کسب کند 
چالش  این  کِن  ِول  نشود  پیروز  که  موقعی  تا  و 
چنین  برای  خوبی  بسیار  بستر  بازی ها  نیست! 
چالش هایی هستند و در واقع نمونه ی شبیه سازی 
شده ی یک چالش واقعی می باشند که خطر یک 
پایان  به  از  بعد  بازیکن  ندارند.  را  واقعی  چالش 

رساندن هر چالشی با توجه به درجه ی سختی آن 
چالش، مقدار نامعینی، بسته به خود فرد اعتماد به 
نفس کسب می کند و احساس خوبی پیدا می کند 
که حاصل از اعتماد به نفس به دست آمده است. 

یافت  جایزه ها  انواع  همه ی  در  جایزه  نوع  این 
و  اصلی ترین  جایزه  نوع  این  در ضمن،  می شود. 

مهم ترین نوع جایزه است.
پیشرفت و موفقیت:

می تواند  که  نیازهاست  از  دیگری  نوع  هم  این 
توسط بازی به عنوان جایزه در قالب های مختلف 
مثا عنوان یا جایزه یا پیشرفت در بازی به شخص 
موفقیت،  و  پیشرفت  از  ذاتا  انسان ها  گیرد.  تعلق 
بسته به میزانی که برای اش تاش کرده اند، لذت 
می برند و این چیزی است که اگر بازی بتواند بین 
سختی ها و پیروزی ها اعتدال برقرار کند، می تواند 

به خوبی بازیکن را ارضا کند.
ارتباط: این نوع نیاز بیش تر در جنس مؤنث یافت 
می شود و در نوع بازی های اجتماعی یا بازی های 

مقدار معینی برسد بازیکن می تواند امکانات جدید 
داشته باشد. XP در واقع واسطی برای امکانات 
)مجاز از اعتماد به نفس به خاطر داشتن امکانات 
این  است.  بازی(  در  تنش  کم شدن  هم چنین  و 
واسط، گاهی اوقات خود را با عنوان XP معرفی 
عنوان  هر  با  یا  و  پول  عنوان  با  گاهی  می کند، 

دیگر.
امتیاز ساده: در این نوع امتیاز، بازی نه مستقیما 
فقط  امتیاز  نوع  این  امکانات.  نه  می دهد  عنوان 
برای این است که بازیکن یا برای خود اعتماد به 
نفس پیدا کند، یا به دیگران نشان دهد و از آن ها 
احترام دریافت کند و متقابا از جانب آن احترام 
دوباره اعتماد به نفس دریافت کند. فکر می کنم 
باشد.  منقرض شده  امتیازها  نوع  این  نسل  دیگر 
چون در بازی های جدید دیگر چنین امتیازی دیده 
نوع  این  می آید،  یادم  که  آنجایی  تا  و  نمی شود 
امتیازها در بازی های سگا و میکرو مانند شورش 

در شهر و ماریو وجود داشت.
امکانات: در این نوع امتیاز برخاف XP، امکانات 
به صورت مستقیم به بازیکن داده می شود و نیازی 
امتیاز نیست. مثا در بازی بتمن  به جمع کردن 
اگر یکی از مأموریت های فرعی را تمام می کردیم 
یک ابزار جدید می گرفتیم. یا مثا در بازی خدای 
جنگ اگر بازی را تمام کنیم، دفعه ی بعد که بازی 
بازی  می خواهیم  سختی  درجه ی  همان  در  را 
لباس جدید  و  کنیم، می توانیم یک ساح جدید 
داشته باشیم. یا مثا وقتی یکی از غول های بازی 

را می کشیم، ساح آن غول را جایزه می گیریم.

نوع  این  دارند  نفره  چند  بخش  که  انفرادی ای 
جایزه به بازیکن تعلق می گیرد. در واقع بازیکن در 
حین انجام این بازی با دوستان خود تعامل دارد و 

این خود جایزه ای برای فرد است.
بازی های  در  جایزه  نوع  این  دیگران:  از  احترام 
پیروز  وقتی  می شود.  یافت  اجتماعی  و  رقابتی 
می شویم، عنوان »پیروز« را به خود می گیریم و 
از  احترام  نفس،  به  اعتماد  بر  عاوه  عنوان  این 
)به عبارت دیگر همان تشویق دیگران(  دیگران 

نیز نصیب ما می شود.
 

از  نیاز هایی است که فرد  از  این هم  خاقیت: و 
همان دوران کودکی سعی در ارضای آن دارد. از 

همان دوران کودکی به وسیله ی ساختن خانه های 
Lego سعی می کردیم  بازی  با  یا  نقاشی  شنی، 
نیاز خود به خاقیت را ارضا کنیم. و بازی ها نیز 

بهترین شیوه برای ارضای خاقیت هستند.
شاید یکی از دایلی که خیلی ها به بازی سازی به 

چشم یک بازی نگاه می کنند همین است!
دیده  پورنوگرافی  بازی های  در  جنسی:  جایزه ی 

می شود...
جایزه از طریق همزاد پنداری: معموا هر شخصی 
وقتی بازی می کند و به داستان بازی توجه کمی 

هم داشته باشد خودش را جای خود کاراکتر تصور 
را به خود می گیرد. یعنی  او  می کند و احساسات 
اگر کاراکتر ناراحت شود او هم ناراحت می شود و 
او همراه شده و  با  نیز  بازیکن  اگر عصبانی شود 

عصبانی می شود. 
این نوع جایزه خود نیز دو حالت دارد:

بازی پس  این نوع جایزه، کاراکتر  اول  در حالت 
از سختی هایی که در روند داستان بازی متحمل 
شده، خوشی و موفقیتی به دست می آورد که این 
احساس به بازیکن هم منتقل می شود. استفاده از 
این نوع جایزه بستگی به نوع بازی دارد و شاید 
اگر در جای نامناسبی استفاده شود اثر عکس نیز 
داشته باشد. برای مثال ناکامی کاراکتر در رسیدن 

از  که  تراژدی می شود  به خلق  منجر  اهداف،  به 
این بحث جداست.

بلکه  داستان،  طریق  از  نه  جایزه  دوم  حالت  در 
از طریق گیم پلی به بازیکن منتقل می شود. مثا 
اگر سامتی یا همان جاِن کاراکتر در گیم پلی کم 
که  موقعی  و  می کنید  پیدا  تنش  هم  شما  شود، 

سامتی اش برگردد، تنش شما از بین می رود. 
 

تنبیه
تنبیه هم مفهومی دیگر در زمینه ی جایزه هاست. 

تنبیه یک ضد جایزه است یا به عبارتی عامیانه، 
نکردن  اجرا  اثر  در  که  است  ناخوشایندی  »چیز 
یا  می شویم.«  متحمل  مقابل  طرف  انتظارات 
از  یکی  که  است  »عاملی  علمی تر،  عبارتی  به 
نیاز های شما را بیش تر می کند.« یا »عاملی است 
تنبیه  برای  اگر  مثا  می کند.«  تنش  ایجاد  که 

این که  دلیل  به  دارند  واقع  در  می زنند،  را  شما 
انتظارات طرف مقابل را برآورده نکردید، احساسی 
عبارتی  به  یا  می کنند  ایجاد  شما  در  ناخوشایند 
علمی تر، نیاز شما را به سامتی بیش تر می کنند؛ 
یا می توان گفت که در شما تنشی برای ارضای 

نیاز سامتی ایجاد می کنند. 
 

یا اگر شما را از غذا محروم می کنند، نیاز شما را 
به مواد مورد نیاز بدن بیش تر می کنند. حال اگر 
ببازید، تنشی در شما ایجاد می شود که  در بازی 
تحریک  نفس  به  اعتماد  نیاز  ارضای  به  را  شما 
دلیل  به  بازی کم شود،  در  اگر جان ِتان  می کند. 
این که عمل مورد انتظار بازی را به درستی انجام 
نداده اید، بازی احساسی ناخوشایند در شما ایجاد 

می کند.
دو قانون کلی:

جایزه  آوردن  به دست  برای  سختی  هرچقدر   -1
بیش تر باشد، جایزه لذت بیش تری تولید می کند و 
اگر سختی نباشد، جایزه هم نیست. )همیشه باید 
حدی از سختی باشد ولی اگر سختی زیاد باشد، 
خستگی حاصل از سختی بر لذت حاصل از جایزه 

غلبه می کند و بازیکن از بازی لذت نمی برد.(
2- اگر حدی از جایزه و تنبیه در فعالیتی نباشد، 
آن فعالیت بازی نیست و به عبارت دیگر، در هر 
داشته  وجود  تشویق  و  تنبیه  از  حدی  باید  بازی 

باشد. امیر صلحی
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همیشه  باشید،  داده  انجام  را  وظیفه  ندای  بازی 
صفحه  در  ماموریت،  مکان  از  شما  فاصله ی 
چگونه  کار  این  واقعا  اما  شود.  می  داده  نمایش 

انجام می گیرد؟
جواب مسئله ساده است؛ به کمک ریاضیات!!! هر 
شی در موتورهای گرافیکی دارای یک مختصات 
برداری خاص است که موقعیت جسم در صحنه را 
مشخص می کند. در دوران دبیرستان خوانده ایم 
که برای به دست آوردن فاصله ی دو نقطه از هم 
فرمول  از یک  باید  مختصات،  در یک صفحه ی 

ساده استفاده کنیم!!
و   )z1.y1.A)x1 بازیکن  موقعیت  کنید  فرض 
برای  باشد.   )z2.y2.B)x2 ماموریت  موقعیت 
از  کافیست  نقطه  دو  این  فاصله ی  محاسبه ی 

فرمول زیر استفاده کنیم:

از  افتاده  پا  پیش  و  ساده  بسیار  مثال  یک  این 
بازیهای ویدیویی است. ولی  کاربرد ریاضیات در 
برای کارهای پیچیده تر باید از ریاضیات پیچیده 

تر استفاده کرد.
قدم دوم:

یادگیری یک زبان برنامه نویسی!                                    
بعد از برداشتن اولین قدم نوبت به برنامه نویسی 
می رسد! در کنار تقویت کردن ریاضیات، شما باید 
یک زبان برنامه نویسی را یاد بگیرد و در آن به 
تسلط کافی برسید. سوال اصلی این جاست: واقعا 

باید کدام زبان را انتخاب کرد؟
داشته  نویسی  برنامه  به  دقیق تری  نگاه  بگذارید 
باشیم. برنامهنویسی بر اساس طرز نوشتن برنامه، 

به دو دسته تقسیم می شود:
                                                                                                                )Structured( 1-ساخت یافته یا استراکچر
Object Or( اوریِنتِد   آبجکت  یا  گرا  2-شی 

می خواهم برنامه نویس شوم!

برای  ایرانی  بازیکنان  اکثر  معیار  اما 
نفره  چند  بازی  یک  دادن  قرار  اولویت 

چیست؟
همان طور که می دانید در ایران، بیش تر کاربران، 
و  می کنند  مصرف  )حجمی(  ترافیکی  اینترنت 
انجام  را  بازی هایی  ایرانی  بازیکن های  معموا 
کم  آن ها  اینترنت  ترافیک  مصرف  که  می دهند 
باشد و می توان گفت یکی از برترین معیارها برای 
آنان همین است. به عاوه برخی از بازی های چند 
همین  و  دارند  اینترنت  زیاد  سرعت  به  نیاز  نفره 
 Delay و  بازی(  )ایستادن   Lag ایجاد  موجب 
علت  همین  به  می شود  بازی  در  حرکت(  )تاخیر 

نگاهی اجمالی به وضعیت بازی های چند نفره ی اینترنتی در ایراننگاهی اجمالی به وضعیت بازی های چند نفره ی اینترنتی در ایران

کانتر )Counter( : یک بازی اکشن فوق العاده 
جذاب و پر طرفدار! خیلی ها از خودشان می پرسند 
در  آن قدر  ضعیف  گرافیک  این  با  کانتر  چگونه 
باید گفت  باز کرده است؟ در جواب  دل همه جا 
بازی  این  پذیر  انعطاف  دلیل اش گیم پلی روان و 
تنظیمات  تمامی  می توانید  کانتر  در  شما  است. 
مربوط به بازی را خودتان انجام دهید؛ از اندازه ی 
را  قابلیت  این  حتی  اسپری.  نوع  تا  گرفته  نشانه 
باای جعبه ها  و  بپرید  یارهای خود  بر سر  دارید 
کمین کنید، صدای پای دشمنان را بشنوید و به 
بپردازید. ولی نکته ی مهم در مورد  تعقیب آن ها 
و  اینترنت  زیاد  به سرعت  نداشتن  نیاز  بازی  این 

مصرف کم ترافیک است.
بازی  یک  وارکرفت   :  )Warcrat( وارکرفت 
استراتژیک جنگی است که عاشقان زیادی دارد. 
در این بازی، تفکر حرف اول را می زند، شما باید 
با ترکیب وسایل مختلف آیتم های خود را بسازید 
و با ریختن نقشه و با همکاری متقابل با یارهای 
خود، دشمنان را تار و مار کنید. شما هر چه بیش تر 

دشمنان را از پای درآورید پول و قدرت بیش تری 
کسب می کنید و می توانید هم چنان خود را قوی تر 
کنید. اما یادتان باشد وارکرفت هیچ گاه بن بستی 
ندارد و همیشه دشمنان با طرح نقشه ای می توانند 

شما را در دام خود گرفتار کنند.

در گذشته ی نه چندان دور به دلیل نمایان  نشدن 
اینترنت به شکل فعلی آن، بازی های چند نفره در 
بیش تر  آن ها  و  نداشتند  جایگاهی  کاربران  میان 
وقت خود را صرف بازی های دلربای آفاین زمان 
به  بازی ها  چندنفره ی  بخش  و  می کردند  خود 
صورت دسته جمعی با یک کنسول انجام می شد. 
اینترنت  طریق  از  پلیر  مالتی  بازی های  امروزه 
می کنند  ایفا  بازی ها  دنیای  در  به سزایی  نقش 
به  نموده اند،  جذب  را  زیادی  خیلی  طرفداران  و 
بازی سازی  بزرگ  شرکت های  تمام  که  طوری 
سعی می کنند بخش آناین را در بازی های خود 
زیادی  مزایای  آن  کردن  اضافه  زیرا  دهند  قرار 
دارد، از جمله درآمدهای شگفت آوری که می تواند 

تا مدت های زیادی پایدار بماند.
دلیل  به  معموا  بازی ها  ایرانی  مخاطبان 
نسخه ی  از  استفاده  و  اینترنت  اندک  سرعت 
پلیر  مالتی  بخش  از  بازی ها  غیرقانونی  و  کپی 
از  حال، یک سری  این  با  ولی  محروم هستند.  
طیف  توجه  توانسته اند  نفره  چند  بازی های  این 
عظیمی از عاقه مندان را جلب کرده و برای خود 
طرفدارانی دست و پا کنند. با هم چند نمونه از این 

بازی ها را بررسی می کنیم.

به  اگر چیزهایی است که  آزادی  و  پول، قدرت   
را  انتظار شما  بازی می تواند  این  دنبالش هستید 
برآورده سازد. جی تی اِی یک بازی آناین آزاد 
می توانید  بازی  این  در  شما  است.  معنا  تمام  به 
در  را  آنان  پول های  درآورید،  پای  از  را  دیگران 
بانک بگذارید و برای خود خانه، ماشین و اسلحه 
بخرید. حتی می توانید با دوستان خود به تفریح در 
شهر بپردازید، در مسابقات ماشین شرکت کنید و 
... اما باید حواس خود را جمع کنید چون همه در 
جی تی اِی به دنبال کسب قدرت بیش تر هستند 
و می توانند شما را به چالش بکشند. اگر توان نبرد 
این صورت  را دارید مبارزه کنید، در غیر  آنان  با 

بهتر است پا به فرار بگذارید. 
ماین کرفت )Minecrat( : اگر شما به دنبال 
جنگ و خون نیستید و با بازی های نام برده شده 
به  کرفت  ماین  احتماا  ندارید،  خوبی  رابطه ی 
یکی از بهترین بازی های تان تبدیل می شود. شما 
در این بازی می توانید خودتان و دنیای تان را خلق 
با آجرها و سنگ هایی که جمع  کنید، برای خود 
آوری کرده اید خانه بسازید و در حیاط خانه گل 
بکارید، به شکار گوسفندان بروید و برای خود غذا 
خود  که  دنیا  این  از  دوستان تان  با  و  کنید  تهیه 

سازنده ی آن هستید، لذت ببرید.

وضعیت فعلی صنعت بازی های چند نفره 
در ایران

حال این سوال در ذهن خیلی از مخاطبان نقش 
حال  به  تا  ایرانی  بازی سازان  چرا  که  می بندد 
بازار  روانه ی  قابل توجهی  نفره ی  بازی های چند 
نکرده اند؟ در جواب باید گفت متاسفانه هنوز خیلی 
از بازی سازها جایگاه بخش مالتی پلیر را نمی دانند 
به  این بخش  اضافه کردن  تصور می کنند که  و 
بازی، کاری بیهوده است! هم چنین می توان گفت 
ساخت  توان  بازی سازی  شرکت های  از  خیلی 
نداشتن  دلیل  به  ولی  دارند  را  آناین  بخش 
را  بخش  این  سرورها،  اندازی  راه  برای  سرمایه 
که  کسانی  تعداد  براین  عاوه  نمی کنند.  اضافه 
اندک  دارند،  را  نفره  چند  بازی های  ساخت  علم 
است و جذب این افراد معموا به سختی توسط 

شرکت های بازی سازی انجام می شود.

با وجود این مشکات، هنوز بازی سازانی هستند 
که قصد دارند در این زمینه فعالیت کنند، ولی در 
اولین مرحله باید بدانند که چگونه بازی را طراحی 
بازی  به  را  زیادی مخاطب  تعداد  بتوانند  تا  کنند 

خود جذب نمایند. 

برد و  را  آناین، لذت حقیقی  از بخش  نمی توان 
مخاطب  برای  که  است  ذکر  به  ازم  هم چنین 
نفره ی  چند  بخش  بتواند  که  است  مهم  خیلی 
بازی خود را به آسانی راه اندازی کند و سرورها به 
راحتی در دسترس باشند؛ به عبارتی نیاز به اضافه 
برای  عامل  مهم ترین  اما  و  باشد.  نداشته  کاری 
است.  بازی  یک  ایده ی  ایرانی،  مخاطب  جذب 
توانسته اند  نفره ای  بازی های چند  در حال حاضر 
طرفداران فراوانی برای خود دست و پا کنند که 
ایده ی بازی آنان جدید است. پس یک سازنده ی 
بازی باید بداند که از تکرار ایده ها جداً پرهیز کند؛ 
تکرار ایده به جز دفع مخاطب سود دیگری ندارد.

سخن آخر...
کم کم با همه گیر شدن اینترنت در ایران، فرصت 
بوم  و  مرز  این  هوشیار  بازی سازان  برای  طایی 
پیش آمده تا با تولید بازی های چند نفره ی خود 
با ایده های نو و جذاب توسط فرهنگ ایرانی این 
خاء را ُپر کنند. ما با داشتن فرهنگ غنی ایرانی 
ایده های زیادی در اطراف خود داریم که می توانیم 
با خلق آن ها، بازی خود را در جهان مطرح سازیم. 
امیدوارم به زودی شاهد پیشرفت های روز افزون 

بازی سازان ایرانی در این زمینه باشیم.
امید حسینجان زاده

 C#. C++. Java. Visual Basic.
Pascal. Delphi

کاربرد   C خانواده ی  باا،  زبان های  میان  از 
بیش تری نسبت به بقیه دارند. از میان این خانواده، 

دغدغه و سوال اصلی افرادی که به برنامه نویسی 
بازی عاقه دارند این است که برای وارد شدن به 
این صنعت پردرآمد )البته نه در کشورمان!( باید از 
کجا شروع کنند؟! در این مقاله سعی می کنیم تا 
شما را با این صنعت آشنا کنیم و یک نقطه برای 

شروع فعالیت به شما نشان دهیم.
برنامه نویسان، مهمترین افراد یک تیم بازی سازی:

افراد در یک  به جرات می توان گفت مهمترین   
هستند.  تیم  آن  برنامه نویسان  بازی سازی،  تیم 
برنامه نویسان در تمامی مدت ساخت بازی حضور 
دارند و بیش تر بار ساخت یک بازی را بر دوش 
می کشند. آن ها باید گیم پلی بازی را پیاده سازی 
کنند، هوش مصنوعی دشمنان را بسازند، فیزیک 
بازی را به واقعیت نزدیک کنند و یا حتی فراتر از 

این ها، یک موتور بازی بسازند.
اگر قصد وارد شدن به این صنعت را دارید و می 
اولین  باشید،  زمینه  این  در  موفقی  فرد  خواهید 
کاری که باید انجام دهید این است که بعضی از 

مهارت های خود را تقویت کنید.
قدم اول این راه: ریاضیات!

دانید  می  حتما  باشید  آشنا  نویسی  برنامه  با  اگر 
وجود  نویسی  برنامه  جای  جای  در  ریاضیات  که 
دارد. اگر می خواهید واقعا یک برنامه نویس خوب 
باشید، باید ریاضیات خود را تقویت کنید. همه ی ما 
در دوران دبیرستان با بردارها، دستگاه مختصات، 
انتگرال، مثلثات و ... آشنا شده ایم. در آن زمان از 
خودمان می پرسیدیم که این دروس چه کاربردی 
)به  خواندیم.  می  میلی  بی  با  را  آن ها  و  دارند 
شخصه همیشه این سوال در ذهنم وجود داشت و 

تا قبل از دانشگاه با آن درگیر بودم.(
کاربرد  از  ساده  و  ابتدایی  مثال  یک  بگذارید 
ریاضیات در برنامه نویسی برای شما بیاورم. اگر 

                                                                                  )iented
وقتی  یافته،  ساخت  روش  به  نویسی  برنامه  در 
برنامه نویس با یک مسئله مواجه می شود، تاش 
کوچک تر  های  قسمت  به  را  مسئله  تا  می کند 
ادامه می دهد  قدر  آن  را  کار  این  و  کند  تقسیم 
حل  قابل  و  ساده  مسئله ی  چندین  به  این که  تا 
می رسد و سپس شروع به حل این مسائل ساده 
قسمت های  این  دادن  قرار  با  نهایت  در  می کند. 

ساده در کنار هم مسئله ی اصلی حل می شود.
قالب  در  برنامه  تمام  گرا،  نویسی شی  برنامه  در 
یک شی در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، 
یک دانشجو را در نظر بگیرید. یک دانشجو دارای 
دانشجویی،  شماره ی  کدملی،  خانوادگی،  نام  نام، 
معدل و ... است. در برنامه نویسی شی گرا تمام 
نام  به  کاس  یک  قالب  در  را  خصوصیات  این 
دانشجو ذخیره می کنیم و روی شی هایی که از 

آن می سازیم مانور می دهیم.
برنامه نویسی شی گرا  از  بازی،  نویسی  برنامه  در 
استفاده می شود. بنابراین، زبان انتخابی شما باید 
این  که  زبان  چند  کند.  پشتیبانی  را  ویژگی  این 

ویژگی را دارند عبارت اند از:

جی تی اِی  سن آندریاس
: )GTA SanAndreas( 101 100

بازی سازی
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و  بازی سازان  نظرات  شاهد  بخش،  این  در 
استودیوهای خارجی راجع به شماره ی اول مجله 
پروژه های  درگیر  اکثرا  چون  متاسفانه  هستید! 
ما  به  کاملی  نظرات  نتوانستند  بودند  خودشان 
به صورت کوتاه نظر دادند  اما همین که  بدهند. 
تیم  برای  دادند،  را  ما  پاسخ  فقط  این که  و اصا 
هست.  و  بوده  ارزشمند  بسیار  پارسی  بازی های 
 Electronic از  ویژه ای  تشکر  دارد  جا  و 
بکنم  کامل اش  و  جامع  بسیار  نظر  برای   Arts
که به شدت اعضای مجله را تحت تاثیر خود قرار 
آرزوی مان  مجله،  کار  شروع  از  قبل  شاید  داد. 
ارتباط با این استودیوهای بزرگ بود... واقعا جای 

با تشکر از این که مجله را در اختیار من قرار دادید. 
خیلی عالی است!

به خاطر اولین مجله ی بومی بازی به شما تبریک 
به  بزرگ  قدم  یک  این  که  مطمئنم  می گویم. 

سمت پیشرفت برای منطقه محسوب می شود.

ممنون که با من تماس گرفتید. خیلی خوشحالم 
که از من خواستید تا در مورد مجله تان نظر بدهم 
به  دارم  من  و  هست  مهم  خیلی  زمان بندی  اما 
سفری می روم. زمانی که برگشتم حتما مجله را 
مطالعه می کنم و نظرم را کامل می گویم. اما طی 

نگاه کلی ای که کردم واقعا جالب بود.

ممنون برای پیام تان. مجله ی خوبی است. سعی 
بهتر  را  مجله  تا  کنم  پیدا  زمانی  یک  می کنم 
شدت  به  چون  نمی دهم  قول  اما  کنم  مطالعه 

درگیر پروژه ی Witcher 3 هستیم.

خیلی  مجله تان  و  وب سایت  ممنون.  سام. 
حرفه ای به  نظر می رسد و من را یاد مجله هایی 
می اندازد که منم قبا در آن ها کار کرده و زحمت 
تا  بدهید  زمان  کمی  من  به  لطفا  بودم.  کشیده 
بتوانم  تا  مجله را بخوانم و کاما هضم اش کنم 

نظر خوب و سازنده ای را به شما بگویم.

برایم  را  مجله  که  مرسی  است!  باحال  خیلی 
دارم  پیش  در  خیلی سفر  ماه  این  فرستادید. من 
را  مجله  نمی توانم  زودی ها  این  به  نتیجه  در  و 
کامل بررسی کنم. سایت هایی هستند که مطئنم 
از مجله ی شما به خوبی استقبال خواهند کرد. با 
من در تماس باشید تا شما را به آن ها معرفی کنم.

کار  این  شما  که  است  خوب  خیلی  حال  هر  به 
را دارید انجام می دهید. برای تان آرزوی موفقیت 

می کنم.

خیلی خوب. ما خوش مان آمد.

ممنون که مجله را برایم فرستادید. فقط فرصت 
کردم یک مرور سطحی داشته باشم چون به شدت 
درگیر Ghosts هستیم. ولی حتما سعی می کنم 
کل مطالب را بخوانم. تا این جا که خیلی خوب به 
دارم،  دوست  خیلی  را  کاور  می رسد. عکس  نظر 

خیلی باحال است.
داشتم یکی از مقاات را می خواندم، نقد میرمهنا 
بود که فکر می کنم جالب بود. یکی از چیزهایی 
متاسفانه  که  است  این  بگویم  می خواهم  که 
بازی سازان تازه وارد سعی می کنند بازی هایی که 
تا اان ساخته شده و موفق بودند را کپی برداری 

کنند.
 FPS دومین نکته این است که شما می دانید که
کمپانی های  من  ژانرهاست.  سخت ترین  از  یکی 
تاش  و  داشتند  دوست  که  دیدم  را  کارآزموده 
که  کردند  هم  فکر  و  بسازند   FPS که  کردند 
 RTS، مثل  خودشان  ژانرهای  ساخت  در  چون 
بازی  ساخت  هستند،   حرفه ای   ... و   MMO
FPS هم برای شان آسان است و واقعا این طوری 
نیست و در این زمینه با شکست مواجه می شوند.

که  است  این  باشد  یادتان  باید  که  چیزی  یک 
نقش  کرده  ظهور  تازه  بازی سازی  بازارهای  در 
خبرنگار بازی در موفقیت  بازار خیلی اهمیت دارد. 
به عنوان یک بازی ساز، ممکن است گاهی اوقات 
آن قدر غرق یک سری کارها شود که اصا یادش 
برود که دلیل اصلی این که بازی می سازد، سرگرم 
کردن مردم است. بنابراین باید خبرنگارهای بازی 
باشند  بازی هم گوش و هم چشم  برای صنعت 
و  کارشان  روی  بازی سازان  که  باشند  مراقب  و 

هدف شان تمرکز داشته باشند.
به هرحال باز هم ممنون برای مجله و برای تان 

آرزوی موفقیت می کنم.

ممنون که با ما تماس گرفتید. هروقت که ممکن 
باشد و زمان داشته باشم مجله تان را نگاه خواهم 
بدهم که  نمی توانم قول  این زودی  به  کرد ولی 
چون  بگذاریم.  میان  در  شما  با  را  نظرات مان 
این جا کمی کارها زیاد شده و اوضاع بهم ریخته. 
Angry Birds جدید هم بسیار کار را برای مان 

سخت کرده.
برای تان  و  می آید  نظر  به  جالب  خیلی  مجله  اما 

آرزوی موفقیت می کنم.

واقعا  می رسد.  نظر  به  خوب  خیلی  مجله  سام. 
عالی بود. منتظرم تا شماره های بعدی هم ببینم.

باعث  گرفتید.  تماس  من  با  که  ممنون  سام. 
افتخار است که راجع به مجله تان نظر بدهم.

قبل  من  مشکل  تنها  است.  خوبی  بسیار  شروع 
زبان  که  است  این  بازی هایتان  کردن  بررسی  از 
فارسی نمی توانم بخوانم اما مجله ی شما انگلیسی 

است و اان دیگر می توانم به راحتی بخوانم.
این مجله برای شما دروازه ی بزرگی را باز می کند 
تا بتوانید صنعت بازی ایران را در سطح بین المللی 

به نمایش بگذارید.

بابت این که دیر به شما پاسخ می دهم عذرخواهی 
می کنم. 

کامل  طور  به  حتما  من  است.  باحال  خیلی  این 
مجله را می خوانم و نظرم را بعدا برا ی تان ارسال 

می کنم.

چند وقت پیش نگاه کوتاهی انداختم. به نظر خوب 
صفحه ی  یک  بازی  هر  به  این که  قالب  می آید. 
کامل اختصاص دادید کمی برایم غیر عادی بود. 
به عنوان کسی که از مجات و وسایل ارتباطی 
غرب استفاده می کند، یک یا دو صفحه ی کامل 
معموا برای تبلیغات استفاده می شود، اما شخصا 

این گونه طرح و ترکیب را بیش تر می پسندم.
بسیار خوب!

بسی لذت است که این بازی سازان خارجی برای 
به  پاسخ  برای  و  قائل اند  احترام  شما  درخواست 
شما احساس مسئولیت می کنند. انشاه این روند 
در کشور خودمان هم نه تنها در بازی سازی بلکه 

در دیگر بخش ها اجرایی شود.
امیدوارم که مجله همین طور بتواند پله های ترقی 
را طی کند و هرچه بهتر و بیش تر بازی های ایرانی 
را در سطح جهانی معرفی کند و توان بازی سازان 
و  متعدد  مشکات  داشتن  وجود  با  را  عزیزمان 

فراوان به همگان نشان دهد. آیدین نوری

:DirectX

گروه  از   1995 سال  در  مایکروسافت  شرکت 
انتشار  با  و  شد  جدا   OpenGL توسعه ی 
DirectX این امکان را در ویندوز فراهم نمود 
که برنامه نویسان توانایی دسترسی به سخت افزار 
را داشته باشند. تا قبل از آن به خاطر نوع طراحی 
ویندوز، برنامه نویسان توانایی دسترسی به سخت 
مانند  نیز   DirectX واقع  در  نداشتند.  را  افزار 
به  دسترسی  برای  کتاب خانه  یک   OpenGL
دسته های  و  صدا  کارت  و  گرافیک  افزار  سخت 
بازی و ... است. هم اکنون نسخه ی 11 آن منتشر 

شده و کم کم باید منتظر نسخه 11.1 باشیم.
قدم چهارم: دستکاری و سرکشی!!

بعد از آن که در Open GL و DirectX به 
مهارت کافی رسیدید، وقت آن می رسد تا از آن 
استفاده  گرفته اید  یاد  سال  چند  طی  در  که  چه 
کنید. یکی از موتورهای متن باز را دانلود کنید و 
شروع به خواندن کدهای آن کنید. هر کدی را که 
می خوانید تجزیه و تحلیل کنید. اگر با تابعی که 
تا به حال ندیده اید مواجه شدید به سادگی از آن 
رد نشوید. به دنبال کاربرد آن بگردید. با این کار، 
از توابع آشنا می شوید. به  شما با روش استفاده 
عاوه با بخش های مختلف یک موتور و کاری 
که هر بخش انجام می دهد آشنا می شوید و می 
دانید که برای نوشتن یک موتور به چه چیز هایی 

نیاز دارید.
قدم پنجم: 

یک انتخاب مهم برای ادامه کار!
تا شماره ی بعدی مجله باید صبر کنید!!

محمد حسن بیگدلی

:Open GL

مخفف Open Graphic Library است و 
برای  که  است  استانداردی  کتاب خانه ی  واقع  در 
استفاده  گرافیک  افزار  به سخت  آسان  دسترسی 
توسط   1990 سال  در  کتاب خانه  این  شود.  می 
و  شد  ایجاد   Silicon Graphics شرکت 
و  گرافیک  از  استفاده  کردن  تر  آسان  آن  هدف 
کار با آن بود. اما بعدا گروهی متشکل از شرکت 
 IBM. Dell. Microsot. NVidia. های
3DLab .ATI. Intel. SGI آن را گسترش 
دادند. با استفاده از API های Open GL دیگر 
ازم نیست برای تغییر پلتفرم یک بازی، بسیاری 
 Open از کدهای گرافیکی را تغییر داد. در واقع
GL یک کتاب خانه مستقل از پلتفرم است و به 
به  پلتفرم  یک  از  را  آن  کدهای  می توان  راحتی 
پلتفرم دیگر پورت کرد. برای مثال شما یک کد 
در ویندوز با API های Open GL می نویسید 
 PS3 و سپس به راحتی می توانید آن را بر روی
حاضر  حال  در  کنید.  اجرا  را  کد  و  کرده  پورت 

نسخه ی 4.4 این کتاب خانه منتشر شده است.

زبان ++C محبوبیت بیش تری در بین بازی سازان 
 C++ پایه ی  بر  زیادی  موتور های  تاکنون  دارد. 
نوشته شده اند که از میان آن ها می توان به  موتور 
شرکت اپیک گیمز یعنی Unreal Engine و 
 CryEngine CryTek یعنی  موتور شرکت 

اشاره کرد.
زبان ++C دارای ویژگی خاصی است. این زبان 
گرا  و شی  یافته  ساخت  برنامه نویسی  از  ترکیبی 
گویند.  می  هیبرید  آن  به  اصطاح  در  که  است 
یعنی شما هم می توانید در آن به روش ساخت 
یافته برنامه نویسی کنید و هم به روش شی گرا.

یادگیری این زبان مشکل نیست و مرجع های زیاد 
و مناسبی برای آن وجود دارد. اما اگر یادگیری آن 
از  می توانید  نباشید!  نگران  بود  دشوار  شما  برای 

Java و یا بقیه ی زبان ها استفاده کنید.
قدم سوم: استفاده از اِی پی آی: 

برنامه نویسی  زبان های  از  یکی  در  آن که  از  بعد 
به  تا شروع  آن می رسد  زمان  تسلط رسیدید،  به 
 Open( ال  جی  اوپن  API های  از  استفاده 

GL( و دایِرکت ایکس )DirectX( کنید.

API چیست؟

در واقع API یک حایل )میانه( بین نرم افزار و 
بین آن هاست(  )مانند یک پل  افزار است  سخت 
وسیله ی  به  تا  دهد  می  ما  به  را  امکان  این  و 
برنامه نویسی به سخت افزار دسترسی پیدا کنیم. 
شرکت   Open GL API های  از  استفاده  با 
شرکت   DirectX و  گرافیکس  سیلیکون 
مایکروسافت می توانیم به سخت افزار گرافیک و 
کارت صدا و ... دسترسی پیدا کنیم و از حافظه ی 
 ... و  گرافیکی  های  دهنده  شتاب  و  گرافیک  رم 

استفاده کنیم.

می خواهم برنامه نویس شوم!
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خوب تان  آغاز  و  خاقانه  کار  این  از  سام. 
شگفت زده شدم. خیلی خوب است.

است.  غیرعادی  مجله  ترتیب  و  طرح  کیفیت 
وقت ها  بعضی  و  است  خوب  وقت ها  بعضی 
می دهید  قرار  مجله  در  که  تصاویری  به  که  نه 
است  خوب  صفحه تان  رنگ بندی  دارد.  بستگی 
اما می توانید رنگ بندی را بیش تر کنید و خاصه 
تایپوگرافی  می رسند.  نظر  به  جذاب تر  این طوری 

هم خیلی خوب است. 
ارادتمند

بازی سازان  کارهای  خواندم.  را  مجله  سطحی 
بنابراین می توانید  مستقل جالب به نظر می رسد، 
یک قسمت “indie watch” یا یک هم چنین 
چیزی اضافه کنید. شاید یک یا دو صفحه در مورد 
که  بگویید  و  بنویسید  ایرانی  مستقل  بازی سازان 
چه کارهایی انجام می دهند و قراره انجام بدهند. 
من فکر می کنم هر سازمان یا بخشی که نقد ارائه 
پروسه ی  مورد  در  هم  صفحه  یک  باید  می کند 
بازی  زمانی  مدت  چه  باشد.  داشته  خودشان  نقد 
می کنند تا نقد را بنویسند؟ چه معیارهایی استفاده 

می شود؟ 
که  کنید  درست  صفحه  یک  می توانید  حتی  یا 
می کند.  صحبت  ایرانی  بازی ساز  یک  به  راجع 
راجع به یک بازی ساز حرفه ای می توانید صحبت 
از  بگویید.  موفقیت هایش  و  توانایی ها  از  و  کنید 
افراد  از  بگذارید،  عکس  بازی سازی  دفترهای 
کلیدی که آن جا کار می کنند، بعضی از بازی هایی 
که دارند روی شان کار می کنند یا بازی هایی که 

قبا ساختند و ...
موفق باشید.

خیلی عالی. اان متاسفانه به شدت درگیر پروژه ی 
بعدا کامل می خوانم و  GTA V هستیم. حتما 

نظرم را برا ی تان ارسال می کنم.
ادامه  قدرت  با  و همیشه  نکشید  از تاش دست 

بدهید.
موفق باشید.

خیلی  باشید.  موفق  مجله تان  کار  در  امیدوارم 
خوب به نظر می رسد ولی من زیاد اهل خواندن 
برایش  زیادی  زمان  و  نیستم  بازی  مجله های 
صرف نمی کنم. در نتیجه نمی توانم خیلی نظرات 

مفیدی به شما بدهم.
امیدوارم موفق باشید

با ما تماس گرفتید. احتماا جامعه ی  ممنون که 
بازی سازی و گیمری بزرگی در ایران وجود دارد 
چون که ایمیل های زیادی از بازیکن های ایرانی 

برای مان می آید. 
خوب  مجله ی  این  در  برای تان  موفقیت  آرزوی 

می کنم.

سام
گذاشتی  اشتراک  به  ما  با  را  مجله  این که  از 

ممنونیم.
این مجله ی خیلی خوب و بزرگی هست. باز هم 

از اشتراک با ما تشکر می کنیم.
مواظب خودت و مجله باش.

ممنون که با من تماس گرفتید. به مجله تان نگاه 
نظر  برای  اما  بود.  جالب  بسیار  انداختم،  کوتاهی 
دادنم راجع به مجله لطفا دقیق به من بگویید که 
چه طور نظری می خواهید تا من بتوانم با نظراتم 
به شما کمک کنم و نظراتم برای تان سودمند و 
مفید باشد. درگیر پروژه  Ryse هستم، اما بعد از 

آن حتما کامل مطالعه خواهم کرد.

و  وب سایت  این  که  ممنون  خیلی  بخیر.  صبح 
خواندن  از  من  کردید.  معرفی  من  به  را  مجله 
ایران  در  بازی ها  فهمیدم ساخت  این که  و  نقدها 

جریان دارد و بازی می شوند لذت بردم.
تعداد خیلی کمی از آن بازی ها را می شناختم اما 

بقیه بازی ها برایم جدید بودند.
بهترین آرزوها را برای تو و پیشرفت مجله دارم.

موفق باشید.

واقعا خوب است!  از ظاهر و طرح و کیفیتش واقعا 
خوشم آمد. 

به کار عالی تان ادامه بدهید.

را  نظرم  و  گرفتید  تماس  من  با  که  ممنون 
خواندن  از  است.  خوبی  مجله ی  خیلی  پرسیدید. 
برخی مطالب لذت بردم و واقعا برایم جالب بود که 

در ایران هم بازی سازی انجام می شود.

خیلی عالی. واقعا از این مجله خوشم آمد و لذت 
بردم.

دوست عزیز
در ابتدا می خواهم بگویم که باعث افتخارم است 
که از من خواستید تا مجله ی شما را مرور کنم و 
راجع به آن نظر بدهم. و به شما تبریک می گویم 
که توانستید بعد از یک سال تاش زیاد این مجله 
1 محصول جدید چه یک  تولید  کنید.  منتشر  را 
شکات  بسته  یک  چه  یا  مجله  یک  چه  بازی، 
و  بی وقفه  تاش  از  کاما  من  و  نیست  آسان 

فراوان تان آگاهم. 
نگاه  را  شما  مجله ی   1 شماره ی  این که  از  بعد 
اولین  خواندم،  را  مقاات اش  از  چندتا  و  کردم 
چیزی که به نظرم رسید این بود که آیا من واجد 
شرایط نظر دادن هستم یا نه؟ ندانستن فرهنگ 
شما، محدودیت هایی که با آن ها مواجه هستید و 
... باعث شده تا من نتوانم دقیق و عینی مجله تان 
را مرور و از آن انتقاد کنم. اما از آن جایی که از 
چالش ها فراری نیستم، تصمیم گرفتم تا مجله ی 
شما را از نظر طراحی و سبک بررسی کنم. ممکن 
ولی  برسد  نظر  به  شدید  نظراتم  گاهی  است 
منتشر  که  مجله ای  می خواهید  شما  که  مطمئنم 
ملت تان  و  کشور  شما،  برای  اعتباری  می کنید 
و  درست  نظرات  تا  کردم  سعی  نتیجه  در  باشد؛ 

سازنده ای بدهم.
گرافیک:

و  توجه  قابل  نکته ی  مجله،  بودن  رنگی  تمام 
به  خواننده ها  می شود  باعث  که  است  مهمی 
خواندن مطالب ترغیب شوند. عکس های استفاده 
شده بسیار زیبا و شکیل هستند و کاما متناسب 
با صفحات طراحی و تعبیه شده اند. اما عکس هایی 
که از جریان بازی داخل مجله استفاده شده خیلی 
زیبا و  برای عکس های  کم است. فضای زیادی 
رنگی اختصاص داده شده و در نتیجه جایی برای 
عکس از محتوای بازی ها باقی نمانده. به عنوان 
کسی که برای اولین بار مجله ی شما را برمی دارد 
و می خواند از شکوفایی و رونق صنعت بازی سازی 
ایران شگفت زده شدم و می خواهم بیش تر راجع 
به جامعه ی بازی سازی و صنعت اش در کشورتان 

که  شد  باعث  کم  و  کوچک  عکس های  بدانم. 
بازی های  واقعا  نشوم  متوجه  و  گیج شوم  اندکی 
که  می خواهم  نتیجه  در  هستند،  چطوری  ایرانی 
با گذاشتن عکس ها ی بیش تر و با کیفیت از روند 

درونی بازی ها من را بیش تر خوشحال کنید.
نقد )مرور(:

و  بوده  مجله  اول  شماره ی  این  که  می دانم 
کارتان  و  بگیرد  سامان  و  سر  تا  دارد  کار  خیلی 
باعث  نقدها  بیافتد ولی تمرکز روی  روی غلتک 
بازی  جامعه ی  پیشرفت های  از  نتوانید  که  شده 
را  آن  و  کنید  صحبت  ایران  در  بازی سازی  و 
چندتا  که  است  چطور  دهید.  قرار  بررسی  مورد 
که  بازی هایی  از  پیش نمایش  برای  جذاب  تیتر 
تا  بگذارید  مجله  داخل  بیایند  بازار  به  است  قرار 
خواننده ها مجذوب بشوند که بخواهند متن کامل 
را بخوانند و از بازی سر در بیاورند. مثا دوست 
سازندگان  از  چندتا  نظر  نقدهایتان  کنار  در  دارم 
خود بازی هم باشد که به نقدتان بیاید. در حال 
حاضر نقدها خیلی یک طرفه شده و من شخصا 
دوست دارم نقدهای متعادلی را بخوانم که نظرات 

سازنده های بازی هم درون شان باشد. 
چه  بازی،  جامعه ی  با  شخصی  مصاحبه های 
دوست  یا  همسر  چه  بازیکنان،  چه  بازی سازان 
دنیای  افراد گیمری که غرق  ناراحت و عصبانی 
مجله تان  به  را  جدیدی  بعد  یک  شده اند،  بازی 
این چنین  که  می کنم  فکر  می کند.  اضافه 

مصاحبه هایی به مجله ی شما رونق می بخشد. 
در  بین المللی  بازی های  نقد  که  شدم  متوجه 
مجله تان وجود ندارد که از نظر من ازم است که 
در مجله این کار را انجام بدهید همان طور که در 
چند صفحه این نکته گفته شده. دوباره این مسئله 
منابع  به  چقدر  شما  نمی دانم  من  که  دارد  وجود 
بیان  برای  محدودیتی  و  دارید  دسترسی  مختلف 
نظرات واقعی من وجود دارد. به نظرم اگر امکانش 
عنوان های  مورد  در  بتوانید  و  باشد  داشته  وجود 
غربی )بازی های غرب( هم مقاله بنویسید، خیلی 
جلب  باعث  هم چنین  و  می کند.  کمک  شما  به 
توجه افرادی می شود که فقط در بازی های غربی 
سرمایه گذاری می کنند، چون شما هر دو نوع بازی 

را در کنار هم بررسی می کنید. 
سبک نگارش:

از دید نگارش غرب، خشک و کمی گیج کننده  
است.  می دانم که انگلیسی زبان اول شما نیست 
اما نکته ای که به نظر من خیلی مهم است این 
است که اگر می خواهید کیفیت و سطح مجله را 
باا ببرید، باید کیفیت نگارش نسخه ی انگلیسی 
به فارسی اش بخورد و تقریبا در همان سطح باشد. 
اگر اشکالی ندارد می خواهم این پیشنهاد را بدهم 
که از مترجم/نویسنده درجه ی یک استفاده کنید 

که البته شاید به دایلی ساده و آسان نباشد. 
پلتفرم ها:

خب متاسفانه من در این قسمت واقعا اطاعات 
آشنا  ایران  بازی  جامعه ی  با  چون  ندارم  زیادی 
نیستم. آیا پلتفرم دیگری هم به جز کامپیوتر وجود 
دارد؟ بازار، تمایل زیادی به عرضه ی بازی برای 
زمینه ی  در  زیادی  رشد  بازار  ولی  دارد  کامپیوتر 
بازی های موبایل وجود دارد. سعی کنید که از این 
نیازها آگاه باشید و در مورد ژانرهای مختلف مثل: 
فکر  بنویسید.  هم  کنسول ها  و  موبایل  کامپیوتر، 
باشید  داشته  مناسبی  زمان و فضای  اگر  می کنم 
بنویسید  مختلف  پلتفرم های  به  راجع  می توانید 
استقبال  از مجله  بازار گسترده تری  نتیجه  که در 

خواهد کرد. 
امتیازدهی:

در مقدمه ی مجله، حمزه آزاد گفته که امتیازدهی 
شما بر اساس سبک و ژانر است؟ یعنی منظورتان 
این است که FPS خود به خود امتیازش از مثا  
MMO بیش تر می شود؟ از نظر من این کارتان 
از  سری  یک  برای  و  است  کننده  محدود  کمی 
بازی ها متعصبانه به نظر می آید. چیزی که باعث 
می شود یک بازی، خوب یا بد شود، ژانرش نیست 
بلکه محتوا و متن اش و هم چنین کمپانی  ِ خاصی  

که بر روی آن بازی زحمت کشیده، هست.
نتیجه گیری:

که  کردید  درست  کیفیت  با  مجله ی  یک  شما 
یک بازار خانگی به شمار می آید و من به شدت 
آشنا  بازی  جامعه ی  یک  با  که  شدم  زده  حیرت 
شدم که تا قبل از این اصا فکر نمی کردم وجود 
داشته باشد. گاهی اوقات با این  قدر دانش و ارتباط 
و  شده  کوچک تر  برایم  دنیا  که  می کنم  حس 
بازی  زمینه ی  در  مشتاق  افراد  با  می توانم  اان 
به  راجع  اطاعاتی  هیچ  که  باشم  داشته  ارتباط 

فرهنگ شان ندارم. واقعا ممنون.
بازی های  ادبیات  مورد  در  چقدر  نمی دانم  من 
غرب می دانید ولی مجله ای که در این زمینه به 
توانستید  اگر  هست.   Edge می کنم  افتخار  آن 
نسخه ای از این مجله را پیدا کنید شدیدا توصیه 

می کنم، مطالعه اش کنید. 
امیدوارم که توانسته باشم کمکی کنم و نظراتم آزار 
دهنده نبوده باشند و برای شما در این راه آرزوی 
موفقیت می کنم و منتظر دریافت نسخه های بعدی 
مجله تان هستم. اگر فکر می کنید می توانم برای 
که خواستید می توانید  وقت  باشم، هر  مفید  شما 
هر سوال و مشکلی داشتید بپرسید چرا که عبور 
از مرزهای بین المللی به این شکل باعث می شود 
بتوانیم جامعه ای که در آن زندگی و بازی می کنیم 

را بهتر درک کنیم و بفهمیم.
خیلی ممنون 
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تمام حقوق مادی و معنوی مجله ی الکترونیکی بازی های پارسی متعلق به مجله و سایت بازی های پارسی است و هرگونه برداشت  و نقل مطالب درج شده در این مجله 
فقط با اجازه ی کتبی از مدیر مجله و نویسنده ی آن مطلب امکان پذیر است و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد. امتیازات و نظر منتقد مجله ی بازی های پارسی 

کاما شخصی است و نظر مجله و دیگر اعضای آن نمی باشد و این مجله هیچ مسئولیتی در قبال نوشته های منتقدان ندارد.
ضمنا امتیازات داده شده به بازی ها بنا به ایرانی بودن، برخی مشکات ساخت، عدم وجود قانون کپی رایت و نرسیدن سطح و کیفیت بازی های ایرانی به بازی های خارجی 

کمی با انصاف داده شده و تا حد امکان با بازی های خارجی مقایسه نشده است!


