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صاحب امتیاز:

 کانون بازی های رایانه ای دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب



   باعـث افتخـار اسـت که پـس از تغییـر و تحوالت 
راسـتای  در  جدیـد  افـراد  تعییـن  و  آمـده  پیـش 
شـماره ی  رایانـه ای،  بازی هـای  کانـون  فعالیـت 
انسـجام  بـه  بازیجـو  تخصصـی  نشـریه ی  چهـارم 

رسـیده و تقدیـم مخاطـب شـده اسـت.
   پیشـرفت روزافـزون علـم و دانـش و بـه خصوص 
راسـتای  در  باالیـی  توانایـی  نیازمنـد  تکنولـوژی، 
اطـاع رسـانی و بررسـی موضوعـات در ایـن حـوزه 
اسـت کـه موارد منتشـر شـده کاما به روز باشـد و 
بـا هـدف ارتقا سـطح علمـی مخاطـب ایـن فرآیند 
بـه سـرانجام برسـد؛ در ایـن شـماره تـاش بـر این 
داشـتیم کـه به موضوعـات بـه روز تـر و جذاب تر از 

نظـر مخاطبـان ایـن حـوزه بپردازیم.
   قطعـا تهیـه و تنظیـم نشـریه و به چاپ رسـاندن 
آن، فرآینـدی زمـان بـر خواهـد بـود و ایـن امـر 
طبیعـی خواهـد بـود کـه نتیجـه ارائـه شـده بـه 
مخاطـب نسـبت بـه اخبـار روز کمی عقب تر باشـد!

در آینـده برنامه هـای ویـژه ای را در نظـر داریـم تـا 
روش ارتباطـی خـود بـا مخاطبـان را تغییـر بدهیم 
و فرآینـد ارائـه مطالـب بـه مخاطبیـن را تسـریع 

. بخشیم
   آنچـه کـه در حـال حاضـر بـه وجـود آمـده و 
بـه نتیجـه رسـیده اسـت، قطعـاً بـدون همـکاری و 
تـاش یـک تیـم پـرکار و بـا تعهـد بـه هیـچ وجـه 
دسـت یافتنـی نخواهـد بـود؛ از ایـن رو از همـه ی 
دانشـجویان ، محققـان ، طراحـان فنـی و همکارانی 
کـه مسـئول پیگیـری و هماهنگـی تشـکیل ایـن 
نباشـید  و خسـته  می کنـم  تشـکر  بودنـد  شـماره 
ویـژه ای بـه کلیـه کسـانی کـه در ایـن مسـیر ما را 

می کنـم. تقدیـم  می کننـد،  همراهـی 
   در پایـان از کلیـه مسـئولین مربوط دانشـگاه آزاد 
اسـامی، واحـد تهران غـرب، به ویژه ریاسـت واحد 
سـرکار خانـم دکتـر داداندیـش تشـکر می کنـم که 

همیشـه حامـی این گونـه فعالیت ها هسـتند.
   امیـد اسـت ایـن تداوم در انتشـار فصـل نامه های 
بازیجو ادامه دار بوده و نقشـی اساسـی در راسـتای 
ارتقای سـطح علمی مخاطبین خود داشـته باشـیم.

   بـه لطـف خـدا و تـاش روز افـزون کادر جدیـد 
در کانـون بازی هـای رایانـه ای ، توانسـتیم شـماره 
هرچـه  تحولـی  بـا  را  بازیجـو«  »نشـریه  جدیـد 
بیشـتر نسـبت به شـماره های پیشـین ارائه دهیم.

قـدرت  همیـن  بـا  بتوانیـم  کـه  اسـت  امیـد     
کنیـم. منتشـر  را  بعـدی  شـماره های 

   بـا توجـه بـه رشـد و پیشـرفت بسـیار سـریع 
بازی هـای  و  کامپیوتـر  و  تکنولـوژی  حـوزه  در 
کامپیوتـری کـه رخ می دهـد و همچنیـن سـرعت 
پاییـن انتشـار نشـریه بـه صـورت چاپـی ، بـر آن 
آمدیـم تـا در آینـده بـا سـمت و سـویی دیگـر و 
کامـا متفـاوت اخبـار مختلـف در مـورد بازی هـا 
و تکنولوژی هـای روز دنیـا و... کـه همـه و همـه 
بـا تـاش اعضـای کانـون و از همـه بیشـتر تیـم 
گرافیکـی محقق می شـود را به سـمع و نظر شـما 

برسـانیم .

در  کـه  دانشـجویانی  تمامـی  از  نهایـت  در  و     
ایـن راه مـا را همراهـی کردنـد و کلیـه مسـئولین 
آزاد اسـامی واحـد تهـران  مربـوط در دانشـگاه 
غـرب بـه خصـوص ریاسـت محتـرم واحد سـرکار 
خانـم دکتـر پرویـن داداندیـش تشـکر و قدردانی 

می کنـم.

سخن مدیر مسئول و سرپرست کانون

سخن سردبیر

سهیل طاهرپور
 مدیر مسئول و سرپرست کانون بازی های رایانه ای
دانـشـگاه آزاد اسـالمـی واحــد تهـران غـرب

مهیار خسروی فراهانی
سردبیر نشریه دانشجویی بازی جو



1. بیوگرافـی مختصـری از خـودت بگـو؟ چـه رشـته ای 
میخونـی؟ تـرم چنـدی؟ بازی سـازی رو از کـی شـروع 

؟ ی د کر
سـام، مـن ایلیـا اسـمعیلی پـور هسـتم دانشـجوی کارشناسـی 
تـرم چهـارم کامپیوتر. بازی سـازی رو هم سـال 91 شـروع کردم 

 . Game maker بـا موتـور

2. ایده بازی تخته و گوی چطور به ذهنت رسید؟
بـرای کانـون کـه بازگشـایی انجـام شـده بـود اخیـرا و 
بـازی می خواسـتن از مـا ، مـن یـک بازی داشـتم 
شـبیه  بـودم  کـرده  درسـت   92 سـال  حـدود 
بـه تخته وگـوی ولـی روی پلتفـرم کامپیوتـر 
و گفتـم چـه بهتـر کـه تـوی ایـن زمینـه بـه 
اصطـاح پلتفـرم اندروید این بازی رو درسـت 
کنـم کـه اکثـرا ایـن تیـپ بازی هـای تعادلـی 
تـوی بازارهامون سـاخته نشـده و ایده ی خاصی 

بـه نظـر می رسـید.

3. مـدت زمانی که صرف شـد برای سـاخت بـازی چقدر 
بـود؟ از محتویـات بازی های مشـابه بـرای طراحی کمک 

گرفتی؟
خـود پایه ی بازی و نسـخه های اولیـه و پرتوتایپـش حدودا یکی 
و دو مـاه سـاخت و طراحـی مراحل و ایراد و بـاگ گیریش طول 
کشـید ولی خود توسـعه ی بازی و مشـکات جزئـی دیگه  ای که 
بـه وجـود اومـد رو همیـن حـاال هـم داریـم برطـرف می کنیـم. 
اولیـن بـازی که در این سـبک سـاخته شـده خارجی بـوده ولی 
مـا سـعی کردیـم اسـتایل خودمون رو بـه کار ببریـم و اینجوری 
نبـود کـه یـک بازی خارجی بذاریـم یه جا و دقیقـا از روش کپی 
کنیـم. مـا ایـده ی اصلی رو مدنظر قـرار دادیـم و اومدیم از روش 
یـک نسـخه ی ایرانـی شـده بـرای موبایل درسـت کردیـم که نه 

خیلـی شـبیه مشـابه خارجی باشـه و نـه خیلی هم فـرق کنه. 

4. چـه برنامه هایـی بـرای آینـده ی ایـن بـازی داری؟ 
ایـده ای بـرای درآمدزایـی از ایـن بـازی داری؟ بـازی 

داره؟ برنامـه ای  درون  پرداخـت  سیسـتم 
بیشـتر،  مراحـل  طبیعتـا  بعـدی  نسـخه های  بـرای  االن  مـا 
بـرای  احتمـاال اسـکین هایی  تـوپ،  بـرای  بیشـتر  اسـکین های 
نقشـه ی بـازی و احتمـاال در آینـده امکانات بیشـتر مثـل حالت 
دو نفـره یـا چنـد نفـره کـه بـا بلوتـوث یـا هـات اسـپات بتونـن 

بـازی کننـد اضافـه میشـه. 
بلـه بـازی قابلیت درآمدزایی داره و میتونه از فروش اسـکین های 
بـازی یـا شـاید در آینده ی دورتر یـک انجمن برای بـازی بذاریم 
کـه تـوش کاربرهـا بتونـن اسـکین های خودشـون رو طراحـی 
کننـد و بفرسـتن و مـا توی بـازار انجمن یـا کامیونیتـی مارکت 
بذاریـم فروختـه بشـه و درآمد اون 
اسـکین ها تقسـیم بشـه بیـن خود 

کاربـران و ما. 
تـوی نسـخه ی اولیـه هنوز نیسـت 
ولـی برای نسـخه های بعـدی حتما 

اضافـه می کنیـم.



5. تختـه و گوی با چه موتور بازی سـازی سـاخته شـده؟ 
و مزیت هـاش نسـبت بـه الباقـی موتورهای بازی سـازی 

چـی بوده کـه از ایـن موتور اسـتفاده کردی؟
از  اینکـه  دلیـل  و  هسـت  یونیتـی  تخته وگـوی  بـازی  موتـور 
یونیتـی اسـتفاده کردیم هـم این بود کـه موتـوری انعطاف پذیره 
عیـن  در  داره  قـوی  پشـتیبانی  مختلـف  پلتفرم هـای  روی  و 
حـال کـه شبیه سـازی فیزیکـی و ظاهـری خوبـی داره، موتـور 
یونیتـی از موتـور میـان برنامـه ی فیزیکـس اسـتفاده می کنه که 
شبیه سـازی واقعـی و نزدیک نسـبت به دنیای واقعـی داره و این 

امتیـاز خیلـی خوبیـه بـرای بازی هـای تعادلـی.
مارکـت  االن  بیشـتر  اینکـه  بـرای  ایرانـی  بازی سـازهای  بـرای 
موبایـل کار کـردن توش راحته و سـود خوبـی داره موتور یونیتی 
پشـتیبانی خیلـی خوبی نسـبت بـه این پلتفـرم می کنـه که اگه 
کسـی می خـواد بازی سـازی رو تـوی ایـران شـروع کنـه موتـور 
خوبیـه ولـی میتونه بـازم تحقیق کنـه و موتورهـای دیگه رو هم 
بررسـی کنـه ولـی یونیتـی از ایـن لحـاظ بـرای بازی سـازهای 

ایرانـی خیلـی خوبه.

6. بـازی بـرای چـه پلتفرم هایـی 
منتشـر میشـه؟

نسـخه ی اولیـه فعا بـرای تبلـت و موبایل هـای اندرویدی 
منتشـر شـده ولـی از اونجـا کـه بازی نیـاز به شتاب سـنج 
داره احتمـاال محـدود میشـه بـه موبایـل و تبلـت ولی بعدا 

نسـخه ی iOS هـم بـرای اپـل منتشـر می کنیم.

7. در انتهـا اگه حـرف و نکتـه ای جدا از سـوال هایی که 
پرسـیدم داری بگو

نـه تشـکر می کنـم از دوسـتانی کـه تـوی سـاخت بـازی کمـک 
ممنون. کردنـد، 

هم اکنون می توانید با اسکن بارکد زیر یا از طریق فروشگاه های بازار، مایکت و آریو گیمز بازی تخته وگوی را دریافت کنید.
5



    پـس از شـروع مجـدد فعالیت هـای کانـون بازی هـای رایانـه ای، در قدم هـای اولیـه بـا توجـه به نظـر و تصمیم شـورای مرکزی 
کانـون و پیشـنهاد برگـزاری مسـابقات کامپیوتـری با محوریـت ورزش فوتبـال تحت عنوان بـازی معـروف PES ، برنامه ریزی های 
الزم در جهـت برگـزاری ایـن مسـابقه بـا همـکاری جناب آقـای تاتاری انجام شـد؛ پـس از اخذ مجوز برگـزاری از جانب دانشـگاه 
و انجـام هماهنگی هـای الزم، بنرهـای تبلیغاتـی طراحـی شـده در فضای مجازی و کانال های اطاع رسـانی دانشـگاه منتشـر شـد 

تـا شـرکت کننـدگان در بـازه مذکور خـود را به دفتـر کانون معرفـی نمایند.
    فرآینـد ثبـت نـام اکثـراً بـه صـورت حضـوری انجـام شـد و با توجـه بـه هماهنگی های انجـام شـده، محدودیتی در ثبـت نام از 
جانـب دانشـگاه اعمـال نشـده بـود و شـرکت کنندگان از دانشـگاه های مختلف نیز می توانسـتند در این مسـابقه شـرکت داشـته 

باشند.
    پـس از ثبـت نـام و تهیـه عکـس از شـرکت کننـدگان، برنامه ریـزی قرعه کشـی، جـدول زمان بندی برگـزاری مسـابقات و فیلم 
 بـرداری از ایـن برنامـه بـه سرپرسـتی جنـاب آقـای تاتاری و همـکاری آقایـان خسـروی و الهوتی و بهاری بـه اتمام رسـید و تیم 

طراحـی گرافیکـی ویدیویـی جهـت اعـام برنامه زمانی برگزاری مسـابقات شـرکت کننـدگان تهیه و منتشـر کرد.
    مسـابقات در دو تاریـخ سـه شـنبه 23 بهمـن مـاه 1397 از سـاعت 10 الـی 15 و چهارشـنبه 24 بهمـن مـاه 1397 از سـاعت 
10 الـی 14 بـه صـورت رفـت و برگشـتی برگـزار شـد و نتایـج مسـابقات بـا تاییـد داوران مسـابقه و تیم فنـی به ثبت رسـید؛ در 
پایـان روز اول، صعـود کننـدگان بـه مرحله بعدی مشـخص شـد و جـدول بازی های بعـدی آن ها نیـز در همان روز اعـام گردید.

    در پایـان فرآینـد برگـزاری مسـابقات، در عصـر روز چهارشـنبه ، نفـرات برتر اول تا سـوم مسـابقه مشـخص شـدند که اسـامی 
آن هـا به شـرح زیر اسـت:

   1– امیرحسین بلوچی، دانشگاه آزاد اسامی، واحد تهران غرب
   2– یاسین پیرزاده، دانشگاه آزاد اسامی، واحد تهران مرکز

   3– نیما پیرقلی، دانشگاه آزاد اسامی، واحد تهران غرب 
    نفـرات مذکـور موفـق بـه پایان رسـاندن این دوره از مسـابقات شـدند و در پایـان با اهدا جوایز بـه آن ها، این دوره از مسـابقات 
بـا همـکاری تیـم گرافیکـی و تیـم فنی بـا موفقیت به پایـان رسـید و در تاریخچـه ی فعالیت های کانـون بازی های رایانـه ای ثبت 

. شد

عوامل برگزاری مسابقات:

مقام اول

مقام دوم
مقام سوم

مدیر و برنامه ریز مسابقات: سهیل طاهرپور / مسئول فنی مسابقات: مهیار خسروی / طراحی گرافیک و تدوین: محّمدتقی 
تاتاری / تیم عکاسی و ادیت عکس: آرش الهوتی، محمدرضا کریمی، محمدامین 

بهاری، هانی حسینی، ایمان علیزاده، محمدمهدی لقایی، آرمین شالچیان، 
مهیار خسروی، محّمدتقی تاتاری / تیم فیلم برداری: مهیار 

خسروی، آرش الهوتی، محمدامین بهاری
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اهدای جایزه ی مقام سوم توسط مدیر مسئول کانون

اهدای جایزه ی مقام دوم توسط مدیر مسئول کانوناهدای جایزه ی مقام اول توسط مدیر مسئول کانون

آماده سازی کانون برای برگزاری فینال مسابقات

یکی از دیدار های نیمه نهاییمسابقه ی رده بندی برای مقام سوم

کانون بعد از اتمام مسابقات یک هشتمیکی از دیدار های یک هشتم نهایی
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    هنـوز زمانـی کـه در کودکـی بـرای اولیـن بـار Resident Evil 2 را بـازی کـردم بـه یـاد دارم، زمانـی کـه از تـرس زامبی های پیکسـلی به 
سـرعت دسـتگاه رو خامـوش می کـردم ولـی بـاز به دلیـل جذابیت بـازی با وجود ترس بسـیار به بـازی کردن ادامـه می دادم، در نسـخه های 
بعـدی داسـتان و فضـا سـازی های جذابـی کـه نسـخه دوم داشـت رو فقـط تا RE4 شـاهد بودیم و بعـد از این نسـخه بازی های ایـن فرنچایز 
رو بـه افـول گذاشـت و بـه عبارتـی Resident Evil از اصالـت خود خارج شـده و دیگر تجربه ترسـناک و داسـتان زیبا و جـذاب ارائه نمی کرد 

و هـم سـبک بـازی کـه از یـک بـازی بقا )Survival( خارج شـده و بیشـتر بـه کال اف دیوتـی و بتل فیلـد زامبی دار تبدیل شـده بود.
    ایـن افـول تـا جایـی ادامـه داشـت کـه حتـی طرفدارهای سرسـخت و دوآتیشـه این سـری هم ناامید و دلسـرد شـده و در این میـان تنها 
خبـری هـم کـه می توانسـت هوادارهـای قدیمـی ایـن سـری رو کمـی خوشـحال کنه بازسـازی یکـی از نسـخه های طایی این سـری یعنی 
RE2 بـود و پـس از انتشـار کپـکام باخـره توانسـته دل طرفدارها رو بدسـت بیاورد و همچنین نمرات باالیی رو از سـایت ها و نشـریات معتبر 

دریافـت کنـد. مـا هـم در ایـن مقالـه می خواهیم بـه نقد و برسـی این بازی کاسـیک دوبـاره متولد شـده بپردازیم.
    از همـان دقایـق ابتدایـی بـازی متوجـه شـدم کـه با بـازی ای به مراتب بهتر نسـبت به RE هـای اخیر مواجه هسـتم در ابتدای بازی شـما 
حـق انتخـاب از بیـن دو کاراکتـر Leon و Claire را داریـد انتخابـی کـه در محیط هـای بـازی و یـا پازل هـای موجـود تفاوتی ایجـاد نمی کند 
و فقـط از نظـر داسـتانی بـا دو داسـتان مختلـف مواجـه هسـتید که بـرای پلیرهایی کـه می خواهند بخش داسـتانی هـر دو کاراکتـر را بازی 
کننـد، وجـود محیط هـا و پازل هـای تکـراری ممکـن اسـت دلسـرد کننـده باشـد ولـی داسـتان فوق العـاده و جـذاب بـازی این مشـکل را تا 

حـدود زیـادی برطـرف می کند.

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غربمحمدامین بهاری  |

    صحنــه آغازیــن بــازی خیلــی عالــی مــا را در محیــط ترســناک و مرمــوز بــازی قــرار می دهــد 
ــون  ــهر راک ــارج از ش ــن خ ــتگاه پمپ بنزی ــک ایس ــازی در ی ــذاب، ب ــه ج ــن صحن ــد از ای و بع
ــی  ــوید و طول ــن می ش ــا وارد پمپ بنزی ــر از همه ج ــما بی خب ــه ش ــی ک ــود جای ــروع می ش ش
نمی کشــد کــه خــود را در محاصــره زامبی هــا در محیــط بســته و ترســناک می بینیــد مرحلــه 
ابتدایــی بــازی در عیــن کوتــاه بــودن بــه خوبــی سیســتم تیرانــدازی، پــازل هــا، مکانیــک اصلــی 
ــازی را توصیــف می کنــد بــه صورتــی کــه نــه حوصلــه پلیرهــای  ــر ب ــازی و محیــط حاکــم ب ب
حرفــه ای RE را ســر ببــرد و نــه دچــار ابهــام در پلیرهــای تــازه وارد شــود و خــارج از اهــداف 
آموزشــی ایــن مرحلــه بــه خوبــی دو کاراکتــر اصلــی بــازی کــه طرفدارهــای RE بــرای مــدت 

ــد. ــی می کن ــا معرف ــه م ــند را ب ــی می شناس طوالن
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    لیـان اسـکات کنـدی یـک پلیـس تـازه کار 
بی تجربـه ای کـه از وقایـع اتفـاق افتـاده گیـج 
شـده و بـرای یافتن جـواب، راهـی اداره پلیس 
شـهر راکـون می شـود و کلیـر ردفیلـد خواهـر 
قهرمان هـای  از  دیگـر  یکـی  ردفیلـد  کریـس 
سـری RE کـه بـرای یافتـن بـرادر گـم شـده 
خـود عـازم شـهر راکـون شـده اسـت و ایـن 
دو در ایـن پمـپ بزنیـن بـا همدیگـه مواجـه 
از  کـردن  فـرار  بـرای  هـم  بـه  و  می شـوند 
بـا هـم  مخمصـه ای کـه در آن گیـر کردنـد 
بـه  شـخصیت  دو  ایـن  می کننـد،  همـکاری 
قـدری فـوق العـاده هسـتند کـه بتواننـد در 
ادامـه بـازی جذابیـت بخـش داسـتان خـود را 
حفـظ کننـد. بجز لیـان و کلیر شـخصیت های 
قابـل بـازی دیگـری هـم در بازی وجـود دارند 
بـرای حفـظ جذابیـت  آنهـا را  کـه فهمیـدن 

داسـتان بـه عهـده خودتـان می گـذارم.

هرج و مرج در اداره پلیس راکون
    پس از پشــت ســر گذاشــتن مرحله ابتدایی 
ــی  ــویم جای ــون می ش ــهر راک ــازی وارد ش ب
ــا  ــای م ــک صانحــه ، قهرمان ه ــه توســط ی ک
از هــم جــدا شــده و ماجراجویــی خــود را بــه 
ــن  ــن آخری ــی ای ــد ول ــه می دهن ــی ادام تنهای
بــاری نیســت کــه در طــول بــازی ایــن دو را 
بــا هــم می بینــم در نقاطــی از بــازی داســتان 

ــا هــم گــره می خــورد. ایــن دو شــخصیت ب

جـزو  می تـوان  را   RE2 بـازی  شـده  بازسـازی  نسـخه  بی شـک      
بهترین هـای ایـن سـری نامیـد. بـازی کـه کامـال بـه سـبک و سـیاق 
نسـخه اصلـی بازی بازسـازی شـده و همـان حـال و هوای نسـخه اصلی 
را می دهـد. ایـن بـازی تجربـه خارق العـاده ای رو هـم بـرای بازیکن های 
جدیـد و هـم طرفدارهای سرسـخت و قدیمی این سـری فراهـم می کند، 
تجربـه ای کـه یـادآور دوران خوش و عصر طالیی سـری رزیدنـت اویل و 
ژانـر وحشـت اسـت و RE2 در کنار نسـخه پنجـم بـازی DMC می تواند 
نویـد بازگشـت بـه دوران شـکوه و عظمت و ایـن دو فرنچایـز محبوب و 

خـود شـرکت کپکام باشـد.

    اون دســته از پلیرهایــی کــه نســخه اصلــی 
RE2 را بــازی کرده انــد مکان هایــی مثــل 
اداره پلیــس راکــون، آزمایشــگاه آمبــرال و 
خیابان هــای شــهر راکــون رو بــه خوبــی 
از  پرشــده  کــه  مکانی هایــی  می شناســند 
زامبی هــا و موجــودات ترســناک دیگــر و 
شــما بایــد از ایــن مکان هــای ترســناک و پــر 
ــازل و معماهــای جورواجــور فــرار کنیــد. از پ

اداره پلیــس شــهر راکــون یکــی از اصلی تریــن 
مکان هــای بــازی بشــمار میــاد، گشــت و 
مختلــف  اتاق هــای  جســت وجو  و  گــذار 
اداره پلیــس تجربــه ای دلهــره آور ولــی در 
ــد  ــر از چن ــن حــال جــذاب می باشــد و ه عی
گاهــی بــا صحنه هایــی مواجــه می شــوید 
ــما رو  ــکته ش ــرز س ــا م ــن اســت ت ــه ممک ک

ــرد. ــش بب پی

    پازل هــای موجــود در ایــن اداره بســیار 
عالــی و در انــواع مختلــف طراحــی شــده 
اســت ولــی اعصــاب خوردکن تریــن پــازل 
موجــود در ایــن اداره درهایــی اســت کــه 
ــر  ــد و ه ــود دارن ــف وج ــای مختل در مکان ه
ــده  ــذاری ش ــی عامت گ ــان خاص ــا نش در ب
ــکل  ــان ش ــا هم ــی ب ــد کلیدهای ــما بای و ش
ــد وارد آن  ــا بتوانی ــرده ت ــدا ک ــابه رو پی مش
اتاق هــا شــوید کــه پیــدا کــردن ایــن کلیدهــا 
ــه طــول بی انجامــد. ممکــن اســت مدت هــا ب

مکانیزم اصلی بازی
بـه  نسـبت  بـازی  اصلـی  مکانیزم هـای   
توجهـی  قابـل  تغییـرات  پیشـین  نسـخه های 
داشـته اسـت. سیسـتم تیرانـدازی، مدیریـت 
تغییـرات  ایـن  از  بخشـی  معماهـا  و  منابـع 

. هسـتند
   سیسـتم تیرنـدازی بازی به مراتب سـخت تر 
از نسـخه های پیشـین شـده بـه صورتـی کـه 
خـود  اسـلحه  هدف گیـری  ابتـدای  در  شـما 
بـرای  و  داشـت  نخواهیـد  دقیقـی  شـلیک 
باشـید  داشـته  دقیق تـری  تیرانـدازی  اینکـه 
بایـد اسـلحه خـود را بـرای مدتـی در حالـت 
سیسـتم  ایـن  کـه  دهیـد  قـرار  هدف گیـری 
مواجـه  زامبـی  چندیـن  بـا  کـه  مواقعـی  در 
می شـوید می تواند شـما رو حسـابی به دردسر 
بیانـدازد. پـس وقتی کـه وارد اتاقی می شـوید 
حواسـتان را حسـابی جمـع کنیـد کـه مـورد 

حملـه ناگهانـی زامبی هـا قـرار نگیریـد.
    سیسـتم مدیریـت منابـع بـازی بـه سـبک 
نسـخه های اولیـه ایـن سـری طراحی شـده به 
صورتـی کـه جعبه هایـی در بـازی وجـود دارد 
کـه تمامـی منابـع شـما از جملـه اسـلحه ها، 
مهمـات، و آیتم هایـی کـه بـرای حـل بعضـی 
از پازل هـا بـه آنهـا احتیـاج داریـد را می توانید 
درون ایـن جعبه هـا قـرار دهیـد ایـن جعبه هـا 
در اتاق هـای مخصوصـی قـرار دارنـد کـه بـه 

اتـاق امـن معروف هسـتن. 

    وجـود ایـن جعبه هـا بسـیار مهـم و تاثیرگـذار هسـت زیـرا شـما منابـع محـدودی رو می توانیـد با خـود حمل کنیـد و به همیـن دلیل مجبور می شـوید 
بعضـی از وسـایلی رو کـه بـرای حـل یـک پـازل بـه آنهـا احتیـاج داریـد رو درون جعبه هـا قراردهیـد و پـس از کمی گشـت وگذار بـه آن پازل برسـید. در 
بسـیاری از ایـن مواقـع شـما مجبوریـد مسـیر طوالنـی که زامبی ها در آن پرسـه می زننـد رو برگردید تا بـه یکی از جعبه ها برسـید و آن وسـیله را از درون 
جعبـه برداریـد کـه بـه طـور مثـال بـرای باز کـردن درهای موجـود در اداره پلیـس که در بخش پیـش توضیـح دادم با این چالش بسـیار مواجه می شـوید.
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    دو شـخصیت جیسـون و زامپـا کـه توی شـکل گیـری عنوان های سـری کاالف دیوتی ها 
نقـش کلیـدی داشـتند بعـد از درگیری های شـخصی در کمپانـی اکتیویژن از اون شـرکت و 
کسـب کار در اومـدن و ایـن یـک موقیعـت عالـی و کلیدی برای جـذب این دو نابغـه بود که 
EA بـا جـذب و اسـتخدام و همـکاری ایـن دو فرد، تمام تجهیزات و... برای تاسـیس اسـتودیو 
را در اختیارشـان گذاشـت. که در اینجا ریسـپاون شـکل گرفت و پس از اون سـری بازی های 

تایتان فال اسـتارت زده شـد.

ابتدا بذارید خاصه ای از تشکیل استودیو ریسپاون اینترتیمنت شرح بدیم.

و باز هم یک عنوان بتـل رویال دیگر
دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غربثمینه رضایی    |

بــازی APEX LEGENDS جدیدتریــن محصــول ایــن اســتودیو در ســبک بتــل رویــال اســت، گیــم پلــی 
بــازی بســیار روان و راحتــه و احتیــاج بــه ترفنــد و مــدل خاصــی مثــل عنــوان PUBG نیســت کــه یجــور 

خشــک و کــچ قوصــی تــوی شــلیک و... باشــه.
اپکــس لجنــدز در حالــی کــه بــه طــور مشــخص و واضحــی وامــدار بســیاری از ایده هــای خــوب رقیب هــای 
خــودش اســت، کامــا هویــت خــود را دارد و حتــی اســتانداردهای جدیــدی بــرای ســبک بتــل رویــال تعییــن می کنــد و 

از دیــد بســیاری از گیمرهــا Apex Legends بهتریــن بــازی بتــل رویــال تــا بــه حــال بــوده اســت.
اپکــس لجنــدز و تایتــان فــال هــر دو در یــک دنیــا متولــد شــده اند و هــر چنــد کــه در ســاخته جدیــد اســتودیو 
ــوان  ــه راحتــی می ت ــا ب ــر روی دیوارهــا نیســت ام ــدن ب ــی مثــل دوی ریســپاون خبــری از تایتان هــا و ویژگی های
روح ایــن ســری را در گان پلــی لذت بخــش و مکانیزم هــای نــرم و روان حرکــت هیروهــا دیــد. ســر خوردن هــای 
ــن از  ــاال رفت ــا وجــود ب ــه ب ــا شــده اســت و البت ــدن روی دیواره ــن دوی ــز جایگزی ســریع و هیجان انگی

دیوارهــا کاراکتــر، دسترســی آســانی بــه تمــام محل هــای بــازی دارد.
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    تنهــا نقشــه بــازی کــه King’s Canyon نــام دارد، در مقایســه بــا بســیاری از عناویــن هــم ســبک دیگــر، کوچکتــر 
و تنهــا میزبــان 60 بازیکــن اســت. امــا بــه لطــف وجــود بالن هــا و زیپ الین هــا و تنــوع بصــری بســیار بــاالی آن 
اتفاقــا بســیار بــزرگ و وســیع بــه نظــر می رســد و شــما در مــدت کوتاهــی قــادر بــه نقــل مــکان از نقطــه ای بــه 

نقطــه دیگــر هســتید.

    سیسـتم اینونتـوری )Inventory( ، اتچمنت هـا و آیتم هـای ایپکس لجندز بسـیار هوشـمند و سـاده اسـت به طوری 
کـه تمـام مدل هـا و انـواع گلوله هـا با رنگ های خاصی مشـخص شـده اند، که سـاح مناظـر آن ها هم، رنگ مشـابهی 

دارد و بـه طـور خـودکار تمامـی اتچمنت هـا و دوربین ها را روی سـاح نصب می کند.

    امـا اگـر بیـن بازی هـای بتـل رویال امسـال ، یک یـا دو عنوان الیق ایـن ادعا باشـند؛ قطعـا Apex Legends و بلک 
آپـس 4 هسـتند. در حالـی کـه Ring of Elysium و بسـیاری از بازی هـای دیگـر همچنـان بعـد از سـال ها و ماه هـا بـا 
مشـکات فنـی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد، ایپکـس لجنـدز تجربـه ای کاما ویرایـش شـده ای ارائه می دهـد. تنها 
اجـرای بـازی روی برخـی از سیسـتم های سـخت افزاری متوسـط چنـدان مناسـب نبوده و همـراه با افت فریم اسـت.

    ایپکـس لجنـدز تقریبـا خـود را از تمامـی نقـاط ضعـف بازی هـای دیگـر پاکسـازی کـرده همین شـروع طوفانی و 
بی نقـص هـم باعـث شـده کـه در این مـدت زمـان بسـیار کوتاه بـه آمـار خیره کننـده 25 میلیـون بازیکن برسـد.

1. گان پلی لذت بخش و عالی
2. المان هــای جدیــد و تــازه مثــل سیســتم پینــگ و 

ــا ــاره هم تیمی ه ــردن دوب ــده ک زن
3. طراحی نقشه 

4. سیستم مدیریت اینونتوری فوق  العاده
5. سیستم لوت هوشمند

ــتم های  ــی و روی سیس ــی  س ــرم پ ــازی روی پلتف 1. ب
ضعیــف بــا افــت فریــم همــراه اســت.

   و در آخر امیدواریم مشکل اتصال گیمرهای ایرانی به سرورهای بازی حل 
شود.
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    از هـر کـس بپرسـی تفـاوت انسـان بـا حیوانـات رو در 
ابتـدا خیلـی خـوب و  انتخـاب میدونـه. موهبتـی کـه در 
زیبـا بـه نظـر میـاد ولـی در بلندمـدت خـواب شـبانه رو از 
شـما می گیـره افسـانه های زیـادی گفتـه شـد و قهرمانـان 
و شـیاطین بسـیاری بـه واسـطه انتخـاب صحیـح یـا غلـط 
بـه وجـود آمدنـد و مـا قرن ها شـخصیت های مختلـف را به 
واسـطه انتخاب هایشـان قضـاوت کردیـم تا زمانـی که روی 
سـکه برگشـت ، زمانـی که مـا انتخاب می کردیـم هیچکس 
حـق قضـاوت مـا را در برابر انتخـاب هایمان نداشـت و هیچ 
وقـت فکـر نکردیـم کـه کوچک تریـن انتخاب هـا می تواننـد 
بزرگتریـن توابـع را برایمـان داشـته باشـند. بـا بـه وجـود 
آمـدن دوربیـن، نگاهـی به زندگی انسـان ها از پـس پرده ای 
خاکسـتری داشـتیم و آن هـا را بـرای کارهایشـان سـرزنش 
کردیـم و گاهی از سـر هم نوع دوسـتی فرامـوش می کردیم 
کـه در سـینما هسـتیم و آنـان را پنـد مـی دادیـم. همـراه 
بـا عصـر کامپیوتـر و ورود بازی هـای اینترنتـی، مـا کنتـرل 
بـا  شـخصیت های محبـوب خـود را در دسـت گرفتیـم و 
آن هـا کودکـی را گذراندیـم، بـزرگ شـدیم و از تـک تـک 
آن هـا درس گرفتیم، به پای داسـتان هایی نشسـتیم از زبان 
کهنـه سـربازها، دالوران ملی و حتی عاشـق یـک دایره زرد 
رنـگ شـدیم کـه از ارواح فـرار می کرد با آن هـا خاطره هایی 
سـاختیم ، بـا آن هـا خندیدیـم، گریـه کردیـم و کودکـی 
خـود را گذراندیـم حـال مـا بـزرگ شـده ایم دیگـر کودکی 
نیسـتیم کـه تـا بـا یـک مـرد سـیبیلو روی قارچ هـا بپریـم 
دیگـر کودکـی نیسـتیم کـه بـا یـک دایـره زرد بـه خوردن 
گیـاس و مـوز بپردازیـم، بـزرگ شـده ایم و رشـد کرده ایم 
دیگـر مشـکات مان بزرگ تـر شـده اند. پـس، از قهرمانـان 
دوران کودکـی خـود کمـک می خواهیـم در انتخاب هایـی 
کـه سـر راه داریـم و ممکـن اسـت زندگی مـان را متحـول 
کنـد، انتخاب هایـی کـه بـه انـدازه مـرگ و زندگـی مهم اند. 
بازی هـا هـم بـا مـا رشـد کردند و بـه بلـوغ رسـیدند، دیگر 
فـرق انسـان هـا بـه دوسـت و دشـمن نیسـت، انتخاب های 
مـا دیگـر آنقدرهـا هـم که فکـر می کردیم آشـکار نیسـت و 
حتـی کوچک تریـن جزییـات هـم در آینده مهم می باشـند.

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غربهانی حسینی    |
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    بـه بـازی کـه نـگاه می کنیـم بـه دو بـرادر سـاکن آمریـکا بـا اصالتـی مکزیکـی برمی خوریـم کـه داسـتان، نام هـای 
»شـان« و »نیل« را برای آن ها برگزیده اسـت. »شـان« و »نیل« هر دو در نگاه اول بسـیار زندگی معمولی و مشـکاتی 
متناسـب سـن خـود را دارنـد امـا داسـتان مـا خیـال دیگـری بـرای آن هـا دارد. بـه زودی اتفاق بسـیار بـد و غم انگیزی 
بـرای آن دو می افتـد و زندگـی آن هـا را تغییـر می دهـد. بازی هـای کودکـی و زندگـی خـوش حالشـان جایـش را بـه 
سـفری بی پایـان و غم انگیـز می دهـد. از نقـاط بسـیار زیبـای ایـن بـازی می تـوان به داسـتان پـردازی بسـیار زیبای آن 
اشـاره کـرد کـه بـا وجـود آن کـه مـا مـدت زمان کمـی را با هـر کاراکتـر برخـورد داریم ولـی می توانیـم با آنهـا ارتباط 
برقـرار کـرده و عاشـق آن هـا و یا حتی از آن هـا متنفر باشـیم در عین حال طراحی کاراکترهای بسـیار پیچیده داسـتان 
همیشـه بـرای مـا دلهره هـا و نقـاط نامعلومـی از شـخصیت ها باقـی می گـذارد کـه در تمامـی انتخاب هـای خـود دوباره 
فکـر کنیـم. زمـان بـازی در دوران پیـش رو بـوده و گوشـه و کنایه هایـی سیاسـی و اجتماعی بـه افراد و جامعـه پیرامون 
آمریـکا دیـده می شـود از نـژاد پرسـتی تا ترس از مهاجران و داسـتان به خوبـی معضات یک مهاجر در سـرزمین آزادی 
را بـه نمایـش می گـذارد و ایـن انتخـاب بـرای گیمرهـا بسـیار بازی و شـخصیت سـازی ها را پیچیـده و مرموز می سـازد 
و بـه واقعـی گرایانـه بـودن بـازی می افزایـد. دیگر کسـی به عنـوان پلیس بد ، مرد ترسـناک یـا فروشـنده مهربان وجود 
نـدارد و ممکـن اسـت کـه مهربان تریـن افـراد نیـز در یـک چشـم برهـم زدن تبدیـل بـه نژادپرسـت و بد تینت شـوند، 
ایـن در حالـی اسـت کـه داسـتان بـه شـما دالیلـی بـرای درک بدتریـن کراکترها هـم می دهد و حتی شـاید شـما را با 

آن هـا هم نـوا کند.

    همانطــور کــه از نــام بــازی پیداســت زندگــی بســیار عجیــب اســت و مــا نتایــج تمــام انتخاب هایمــان 
ــن نتیجــه را داشــته  ــه انتخاب هایمــان بهتری ــدوار باشــیم ک ــم همیشــه امی ــی می توانی ــم ول را نمی دانی
باشــند بــرای همیــن اســت کــه وقتــی یــک داســتان تعاملــی بســیار زیبــا بــا کاراکترهــای بســیار واقــع 

گرایانــه ترکیــب می شــود مــا بــه زیباتریــن ترکیــب بــرای تجربــه کــردن می رســیم.
ــس  ــن4، ایک ــول های پلی استیش ــرای کنس ــازی را ب ــن ب ــه ای ــم ک ــنهاد می کنی ــما پیش ــه ش ــا ب     م

ــد. ــت کنی ــای شــخصی دریاف ــه کامپیوتره باکــس وان و صــد البت
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نقد و بررسی بازی

    جدید تریــن ســاخته  اســتودیو آواالنــچ، اثــری اســت کــه هــم خیلــی ســاده می تــوان عاشــق آن شــد و تــا پایــان تجربــه اش کــرد 
و هــم اینکــه خیلــی زود از بــازی کردنــش بــه حــس انزجــار رســید و قیــدش را زد! اینکــه در کــدام دســته قــرار بگیریــد، بســتگی 
بــه ســلیقه شــخصی شــما و انتظارات تــان از یــک بــازی ویدیویــی یــا بــه بیــان بهتــر، یــک نســخه از جاســت کاز دارد؛ چــرا کــه 
ــی  ــه خیل ــرد ک ــج می ب ــم از مشــکاتی رن ــد و ه ــش را لذت بخــش می کنن ــازی کردن ــه ب ــی دارد ک ــاط قوت ــم نق Just Cause 4 ه
راحــت می تواننــد  بــه تجربــه اش ضربــه بزننــد. امــا اگــر دوســت داریــد بدانیــد کــه در نهایــت ترکیــب ایــن نقــاط ضعــف و قــوت 
بــا یکدیگــر بــه چــه معجونــی تبدیــل شــده اســت، در ادامــه بررســی بــازی ســعی خواهیــم کــرد تــا بیش تــر از آن صحبــت کنیــم.

ــه رو  ــا اثــری رو ب ــه ایســتگاه چهــارم رســیده اســت و در ســه نســخه قبلــی، ب مجموعــه Just Cause در حــال حاضــر ب
شــده ایم کــه هــدف آن ارائــه اکشــن های اغراق آمیــز بــه  لطــف قابلیت هــای ویــژه شــخصیت اصلــی اش و همچنیــن قــرار 
دادن مخاطــب در بطــن دنیایــی مملــو از هــرج و مــرج و آشــوب اســت. ایــن فرمــول از قضــا تــا بــه امــروز هــم جــواب داده و 
بــا اینکــه بازی هــای ســری جاســت کاز هرگــز جــزو شــاهکار های آثــار جهان بــاز نبــوده و نیســتند، امــا کار شــان را بعنــوان 

یــک بــازی »ســرگرم کننده« و »مفــرح« انجــام می دهنــد و بــه همیــن دلیــل هــم مــورد اســتقبال قــرار می گیرنــد. 
ــاب  ــا ق ــرار می دهــد؛ شــخصیتی کــه او را ب ــان را در نقــش شــخصیت ریکــو رودیگــز ق ــاره بازیکن Just Cause 4 دوب
ــک  ــروه بل ــا گ ــه ب ــی ک ــس از مبارزات ــا می شناســیم. ریکــو پ ــش در انجــام کار ه ــارت باالی دوســت  داشــتنی  و مه
ــه  نوعــی مقــر اصلــی  ــه شــهر ســولیس رســیده کــه ب ــار راهــش ب هنــد در نســخه های پیشــین داشــته، ایــن ب
گــروه بلــک هنــد بشــمار مــی رود و البتــه مدتــی اســت کــه از شــرایط آب و هوایــی غیرعــادی و عجیبــی رنــج 
می بــرد. داســتان هرگــز جــزو نقــاط قــوت بازی هــای جاســت کاز نبــوده و تقریبــا در همــه نســخه هایش، 
بــه تقابــل دو جنــاح خیــر و شــر خاصــه شــده اســت. خــب Just Cause 4 هــم از ایــن قاعــده مســتثنی 
نیســت و دوبــاره در نقــش ریکــو، بــا گروهــی از مــردم ســولیس آشــنا می شــویم کــه قصــد ایســتادگی 
در برابــر گــروه بلــک هنــد و بــاز پــس گرفتــن شــهر از آن هــا را دارنــد. بــازی در همــان دقایــق اولیــه 
ــی بخــش  ــه مشــکل اصل ــد و البت ــی می کن ــی ســریع معرف شــخصیت های مثبــت و منفــی اش را خیل
ــود  ــدازه خ ــش از ان ــودن بی ــطحی ب ــتی و س ــه در سرراس ــت بلک ــه در شخصیت هاس ــازی ن ــتانی ب داس
داســتان بــازی اســت و بــه  نظــر می رســد کــه اســتودیو آواالنــچ، در کل اهمیــت زیــادی بــرای داســتان 
ــه  ــردن ب ــل پی ب ــای دیگــری از قبی ــردن الیه ه ــه ک ــا اضاف ــا ب ــه مث ــا اینک ــوده و ب ــل نب ــازی اش قائ ب
ــن  ــا ای ــد، ام ــه کن ــتان ارائ ــی در داس ــا پیچیدگی های ــرده ت ــعی ک ــز س ــو رودیگ ــدر ریک ــت پ سرنوش
ــه داســتان  ــی سرســری و زودگــذر حــل و فصــل می شــوند و پیچیدگــی خاصــی ب ــا هــم خیل جنبه ه

ــند.  ــازی نمی بخش ب

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزپرهام شاهسار   |

ــوده  ــوت بازی هــای جاســت کاز نب ــاط ق ــز جــزو نق داســتان هرگ
ــر  ــر و ش ــاح خی ــل دو جن ــه تقاب ــخه هایش، ب ــه نس ــا در هم و تقریب

خالصــه شــده اســت.
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    اما خب با وجود همه ی ضعف هـای 
داستانی، Just Cause 4 در زمینه های دیگر 

حرف هـای بیش تری برای گفتـن دارد. روند بازی از 
ایـن قرار اسـت که شـما در ابتدا کنتـرل بخش های 
کمـی از نقشـه را برعهـده داریـد و سـایر بخش هـا 
در اختیـار گـروه بلـک هنـد هسـتند. با شـرکت در 
ماموریت هـای مختلـف یـا صرفـا تخریـب مواضـع 
ایـن گـروه ، نیرو هایـی بـه  شـما تعلـق می گیرنـد 
بـازی  نقشـه  در  می توانیـد  آن هـا  طریـق  از  کـه 
پیشـروی و مناطـق جدیـد را تصـرف کنیـد. البتـه 
بـرای تصـرف مناطـق گاهی الزم اسـت یک سـری 
ماموریـت را انجـام دهیـد و سـپس نیرو های تـان را 
بـه منطقـه اعـزام کنید یـا گاهی هـم برعکس برای 
اینکـه بتوانیـد بـه یکـی از ماموریت هـای داسـتانی 
و اصلـی بـازی دسترسـی داشـته باشـید ، باید اول 
منطقـه ای خـاص را مـاِل خـود کنید. رونـد تصرف 
مناطـق فاقـد پیچیدگی خاصی اسـت و در مجموع 
بـه شـکل خوبـی در بـازی تعبیه شـده اسـت. البته 
اولیـه،  سـاعات های  گذشـت  از  پـس  و  مـرور  بـه 
ممکـن اسـت کمـی رونـد به دسـت آوردن نیرو هـا 
ُکنـد شـود کـه احتمـاال هـدف سـازندگان از ایـن 
دادن  انجـام  بـه  بازیکنـان  بیش تـر  ترغیـب  کار، 

ماموریت هـای فرعـی بـوده اسـت. 
نیسـت کمـی  بـد  و  ماموریت هـا شـد  از      صحبـت 
بیش تـر در ایـن مـورد توضیـح بدهیـم؛ ماموریت هـا در 
بازی هـای جهان بـاز اهمیـت خیلی زیادی دارنـد و تنوع 
آن هـا، Just Cause 4 در ایـن زمینـه بیش تر بـر لبه تیغ 
قـرار می گیـرد و بـا اینکـه هرگز رو به شکسـت سـقوط 
نمی کنـد، امـا در پیـدا کـردن راهـی بـرای رسـیدن بـه 
اوج قلـه تنـوع هـم موفـق ظاهـر نمی شـود. در بـازی 
شـاهد ماموریت هـای اصلـی و فرعـی مختلفی هسـتیم؛ 
ماموریت هـای اصلـی بـازی روی مـواردی مثـل دلیـل 
وضعیـت آب و هوایـی منطقـه سـولیس یـا پـروژه ای به 
نـام ایاپـا مربـوط می شـوند که گـروه بلک هند سـخت 
مشـغول کار روی آن اسـت و البتـه ارتباطاتـی هـم بـا 
پـدر ریکـو رودیگـز دارد. ماموریت هـای اصلـی بـازی در 
حالـت کلـی وضعیـت بـدی ندارنـد و تاش سـازندگان 
بـرای تنوع بخشـیدن به آن هـا و ارائه اتفاقـات جدید در 
هریـک از ایـن مراحل دیده می شـود. درسـت اسـت که 
ماموریت هـای اصلـی گاهـی بـه هم شـبیه می شـوند یا 
اصـا بـه بیان بهتر گاهـی صرفا یک کار تکـراری را باید 
چندیـن بار بعنـوان ماموریت های جدید انجـام دهید اما 
خـب در کنـار ایـن نـوع ماموریت هـا، مـوارد جذاب تری 
هـم وجـود دارنـد که مثا شـما را سـوار بر یک کشـتی 
مجهـز بـه خمپاره به دل دشـمن می فرسـتند تـا هرچه 
دل تـان می خواهـد آشـوب و انفجـار بـه راه بیاندازیـد یا 
فرضـاً در نمونـه ای دیگـر باعـث می شـوند تـا سـوار بـر 
یـک جت جنگـی، به دنبـال جت هـای دشـمن بیوفتید 
و از یـک نبـرد هوایـی واقعـا نفس گیـر لذت ببریـد. این 
ماموریت هـای جـذاب بـازی باعـث می شـوند تـا بتوانیم 
در  و  بگیریـم  نادیـده  هـم  را  ماموریت هـای ضعیف تـر 
مجمـوع از کیفیـت کلی ماموریت های اصلی و داسـتانی 

Just Cause 4 راضـی باشـیم.

    در طـرف مقابـل ماموریت هـای اصلـی، ماموریت هـای فرعـی 
بـازی قـرار می گیرنـد؛ ماموریت هایـی کـه خودشـان بـه چنـد 
دسـته تقسـیم می شـوند و برخـی جـذاب و برخـی ناامید کننـده 
هسـتند. بعنـوان مثال در قالب یک سـری از ایـن ماموریت ها که 
بـه تربیـت سـرباز و نیـرو مربـوط می شـوند ، بایـد همـراه با چند 
نفـر دیگـر به  سـراغ پایگاه هـای بلک هنـد بروید و رهبـران آن ها 
را شکسـت بدهیـد. مشـکل ایـن مراحـل در این اسـت کـه صرفا 
اکثـرا رونـد یکسـانی دارنـد و تفاوت شـان بیش تر به ایـن مربوط 
می شـود کـه یـک بـار سـوار بـر یـک ماشـین بـه سـراغ پایگاه ها 
می رویـد و دفعـه بعـد ایـن کار را سـوار بر یـک هلی کوپتـر انجام 
می دهیـد! بـا ایـن حـال در بیـن ماموریت هـای فرعـی بـازی هم 
نمونه هـای جذابـی می تـوان پیـدا کـرد و فرضـاً در گروهـی از 
مراحـل فرعـی ، بایـد در مقبره هـای موجـود در منطقه سـولیس 
بگردیـد کـه این کار حتی گاهـی ریکو را در برابـر پازل های اکثرا 
فیزیکـی هـم قـرار می دهـد و در کل تنـوع خوبی در میـان تمام 
مراحـل بـزن بکش و شـلوغ بازی اسـت. همچنین وقتی به  سـراغ 
یـک بـازی جهان بـاز می رویـم، ناخـودآگاه انتظارمان اثری اسـت 
کـه در کنـار همـه ماموریت هـا ، یـک سـری فعالیت هـای جانبی 
هـم داشـته باشـد؛ منظـورم فعالیت هایـی مثـل شـکار کـردن، 
خریـد از فروشـگاه ها یـا یـک سـری فعالیت هـای سـرگرم کننده 
دیگـر هسـتند کـه خـب در بازی هـای جهان بـاز معمـوال شـاهد 
آن هـا هسـتیم. امـا خـب در Just Cause 4 خبـری از فعالیت هـای 
اینچنینـی نیسـت و حتـی امکانات سـاده ای مثل خریـد و فروش 
سـاح یـا ارتقـای آن هـا هـم در بـازی وجـود ندارنـد کـه وجـود 
آن هـا ، می توانسـت یـک ویژگی جدید در مقایسـه با نسـخه های 

پیشـین مجموعـه باشـد و تنـوع خوبـی بـه Just Cause 4 بدهد. 
    امـا جـدا از همـه مـواردی کـه تـا االن در مورد شـان صحبت و 
بحـث کردیـم ، عاملـی وجـود دارد که بعنـوان نقطه قـوت اصلی 
Just Cause 4 باعـث می شـود تـا بـا وجـود همه مشـکات ، بتوان 
ایـن بـازی را تجربـه کـرد و از آن مهم تر تـا لحظه آخـر از تجربه 

برد. لـذت  کردنش 
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    ایـن مـورد هـم چیـزی نیسـت جـز آزادی  عملـی کـه 
سـازندگان بـه بازیکنـان داده اند تـا در دنیای بزرگ سـولیس 
هـرج و مـرج بـه  راه بینـدازد و صحنه هـای اکشـنی خلق کند 
کـه دسـت کمـی از فیلم هـای هالیـوودی و گاهـی حتـی از 
حیـث اغراق آمیـز بـودن از فیلم هـای بالیـوودی کـم ندارنـد 
قـدرت  مهم تـر  آن  از  و  چنیـن صحنه هـای  دیـدن  و خـب 
و  لذت بخـش  واقعـا  ویدیویـی  بـازی  یـک  در  آن هـا  خلـق 
دوست داشـتنی اسـت. ریکـو رودریگـز مثـل نسـخه قبلـی، 
سـه دوسـت همیشـگی در قالـب قاب، چتـر نجـات و وینگ 
سـوت دارد کـه تجهیـزات اصلـی الزم در جهت ایجاد آشـوب 
در دنیـای بـازی هسـتند. برای مثـال می توانید بـا قاب ریکو 
سـرعت بگیـرد و پـس از طی کردن مسـافتی با وینگ سـوت، 
بـه فـراز یکی از پایگاه های دشـمن برسـید و پـس از آن با باز 
کـردن چترتان، اقـدام به تیراندازی به سـمت سـازه های قابل 
انفجـار در پایـگاه کنیـد و از تماشـای منظـره واقعا چشـم نواز 
انفجار هـا کـه کمـی هـم اغراق شـده ولی خـب بی نهایـت زیبا 
هسـتند لـذت ببریـد. این هـا البتـه تنهـا بخشـی از آشـوبی 
هسـتند کـه می تـوان در بـازی بـه  راه انداخـت و مخصوصـا 
قـاب ریکـو، این امـکان را برایتـان فراهم می کند تـا کار های 
خاقانـه زیـادی در بـازی انجـام بدهیـد. کار هایـی مثل وصل 
انفجـاری و  بـه یـک سـازه  نگون بخـت  کـردن یـک سـرباز 
فرسـتادنش بـه آسـمان یا وصل کـردن چند بادکنـک به یکی 
از ماشـین های دشـمن و تماشـای دسـت و پا زدن سرنشینان 
آن وسـط آسـمان و زمیـن! بـه این هـا امـکان پدیـد آوردن 
انفجار هـای بسـیار عظیـم بـا خـرج دادن کمـی خاقیـت را 
هـم اضافـه کنیـد تـا بدانیـم کـه اسـتودیو آواالنچ تـا چه حد 
خـوب از مکانیزم هـای تعریـف  شـده بـه  لطف قـاب ریکو در 
راسـتای جذاب تـر کـردن گیم پلـی بـازی اش اسـتفاده کـرده 
و صـد البتـه کـه موتـور فیزیکـی قدرتمند بـازی هـم در این 
راه کمـک زیـادی بـه بازیکـن می کنـد تـا آزادانه آنچـه را که 
در ذهـن دارد در بـازی پیـاده کنـد و بـه نتیجه مـورد نظرش 

ند.  برسا
ریکـو،  ابزار هـای  و  قـاب  بجـز   4 کاز  جاسـت  البتـه      
روش هـای دیگـری هـم برای لـذت بـردن از آشـوب دیوانه وار 
بـازی اش در اختیارتـان قـرار می دهـد. بعنـوان مثـال در بازی 
شـاهد تنوع بسـیار باالیی از وسـایل نقلیه و جنگی هسـتیم از 
جـت ، هلی کوپتـر و تانـک نظامـی گرفتـه تا حتـی هواپیمای 
مسـافربری یـا انـواع و اقسـام قایـق نظامـی و غیرنظامـی و 
ماشـین را می تـوان در بـازی کنتـرل کـرد. شـاید اینگونـه به  
نظـر برسـد کـه قاب ریکـو، بازیکـن را از اسـتفاده از وسـائل 
نقلیـه بی نیـاز می کنـد امـا خـب ایـن فکـر اشـتباه اسـت و 
به لطـف کنتـرل نـرم این وسـایل و تنوع بسـیار باالیـی آن ها، 
حتمـا پـس از گذشـت مدتـی بـه اسـتفاده ازشـان تشـویق 
می شـوید و ترجیـح خواهیـد داد تـا حداقـل گاهـی بجـای 
اسـتفاده از قـاب و چتـر و وینـگ سـوت، دل را بـه جـاده 
بزنیـد یـا بـا اسـتفاده از وسـائل نقلیـه هوایی بر فراز سـولیس 
پـرواز کنیـد. ایـن وسـائل همچنیـن یـک جنبـه دیگـر هـم 
دارنـد و نمونه هـای نظامـی مجهز به سـاح، از جملـه بهترین 
روش هـای ایجـاد آشـوب در بـازی هسـتند و کافی اسـت تا با 
آن هـا بـه یکی از پایگاه های دشـمن نزدیک شـوید تـا بتوانید 
انفجار هـای عظیمـی در بـازی پدیـد بیاوریـد و کامـا نیازتان 

بـه صحنه هـای اکشـن و کشـت و کشـتار را تخلیـه کنیـد.

    در واقـع چیـزی کـه Just Cause 4 در انجـام دادنـش موفق 
ظاهـر می شـود، این اسـت کـه دنیـای بزرگی خلق کـرده و با 
اینکـه نتوانسـته مثـل بازی های جهان بـاز بـزرگ فعالیت های 
جانبـی چندانـی در ایـن دنیـا بگنجانـد اما در عـوض هرآنچه 
را کـه بـرای ایجـاد انفجـار و صحنـه اکشـن نیـاز داریـد از 
و  قابل تخریـب  تـا محیط هـای  ابـزار گرفتـه  اقسـام  و  انـواع 
انفجـاری در اختیارتـان قـرار داده و بـدون اینکـه محدودیتی 
پیـش رویتـان بگذاریـد، بـه  شـما اجـازه می دهـد تـا از ایـن 
امکاناتـش اسـتفاده کنیـد و لـذت ببریـد و بـاور کنیـد ایـن 
ویژگـی بـازی آنقـدر جـذاب اسـت کـه بتواند تـا پایـان بازی 
شـما را سـرگرم نگـه دارد؛ مخصوصـا که دنیای قابـل تخریب 
بـازی تاثیـرش را روی ماموریت هـای بـازی هـم می گـذارد و 
باعـث می شـود تـا اکشـن های بـازی در ایـن قسـمت ها هـم 
انجـام  پی درپـی  و  عظیـم  انفجار هـای  و  شـوند  پررنگ تـر 
ماموریت هـا را حتـی اگـر تکراری هم باشـند، جـذاب می کند. 
البتـه در کنـار ایـن ویژگـی مثبـت، Just Cause 4 یـک نقطـه 
منفـی هـم دقیقـا از نسـخه قبـل به این نسـخه منتقـل کرده 
و آن بخـش گان پلـی بـازی اسـت. بـه هـر حـال بعنـوان یک 
بـازی اکشـن در دقایـق زیـادی از بـازی شـما درگیـر مبـارزه 
بـا دشـمنان از طریـق سـاح هایی چـون شـاتگان، مسلسـل، 
اسـنایپر یـا حتـی سـاح هایی مثـل آر پی جـی خواهیـد بـود 
واقعـا  بـازی  بخش هـای  ایـن  بخواهیـد  را  راسـتش  و خـب 
حوصلـه  سـربر و بی هـدف هسـتند؛ بی هـدف از ایـن نظـر که 
اسـتودیو آواالنـچ در جریـان صحنه هـای گان پلـی صرفا شـما 
و دشـمنان را در یـک محیـط قـرار می دهـد و کوچک تریـن 
راهـی بـرای در امان مانـدن از گلوله های دشـمنان پیش روی 
شـما نمی گـذارد؛ در نتیجـه ایـن صحنه هـا صرفـا بـه دقایقی 
تبدیـل می شـوند کـه در جریـان آن هـا مـدام باید بـه طرفین 
حرکـت و به سـمت دشـمن شـلیک کنیـد. برای مثـال وجود 
بـه  یـک مکانیـزم سـنگرگیری می توانسـت کمـک شـایانی 
بهتـر شـدن گان پلـی بـازی کنـد و حداقـل کمـی معنـی بـه 
آن ببخشـد. یـا حداقـل اگـر سـازندگان می توانسـتند کمـی 
حس شـلیک بـا سـاح ها را بهتـر و باورپذیر تـر طراحی کنند 
می شـد لـذت بیش تـری از ایـن دقایـق بـازی هـم بـرد ولـی 
خـب متاسـفانه Just Cause 4 در زمینـه گان پلـی دقیقـا مثـل 
نسـخه قبلـی ، عملکرد بـدی دارد و شـاهد پیشـرفتی در این 

نیسـتیم.  بخش 
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    امـا یکـی دیگـر از ویژگی هـای خیلـی خـوب Just Cause 4 ، طراحـی فوق العـاده دنیـای بـازی اسـت. درسـت اسـت که 
سـولیس در ایـن نسـخه شـباهت زیـادی به دنیای نسـخه قبلی بـازی دارد، امـا هنوز هم بی نهایت زیبا و چشـم نواز اسـت. 
کافـی اسـت فقـط یک بـار بر فراز آسـمان سـولیس پـرواز کنیـد تا ببینید کـه آواالنچ تـا چه حـد توانسـته گرافیک هنری 
بی نظیـری در بـازی اش خلـق کنـد. محیط هـای دوردسـت واقعـا زیبـا هسـتند و گاهـی ایـن حـس را بـه شـما می دهنـد 
کـه انـگار در حـال تماشـای تصاویـر واقعـی گرفتـه  شـده از جزایـر مدیترانـه ای هسـتید. البتـه دنیـای Just Cause 4 جـدا 
از محیط هـای سرسـبز، مناطـق کوهسـتانی پوشـیده از بـرف یـا محیط هایـی بیابـان  ماننـد هـم دارد و بـا گشـت و گـذار 
بیش تـر در نقشـه آن، محیط هایـی متنـوع را مشـاهده خواهیـد کـرد کـه انصافا همگـی از حیـث منظره کلی شـدیدا زیبا 
و چشـم نواز هسـتند. دنیـای بـازی همچنیـن وسـعت خوبی هـم دارد و گاهـی طی کـردن آن حتی با جت های سـریع هم 
زمـان نسـبتاً زیـادی طـول می کشـد اما خـب در برابر این وسـعت بزرگ، جزییـات غیر منتظـره چندانـی را در محیط های 
بـازی شـاهد نیسـتیم و تیـم سـازنده صرفـاً یک جهـان بـزرگ و از نظر بصـری چشـم نواز برای بـازی طراحی کرده اسـت 

کـه جزییاتـی مثـل گونه هـای جانوری آن هـم تاثیـری در بـازی نمی گذارند. 
Just Cause 4 همچنیـن نورپردازی هـای بسـیار خوبـی هـم دارد و تغییـر چرخـه روز و شـب و بـه  مـوازات آن نورپـردازی 
ناشـی از نـور خورشـید یـا مـاه، به شـکلی کامـا طبیعـی روی ظاهـر جهان بـازی تاثیـر می گـذارد. همچنین اسـتفاده از 
نسـخه آپدیـت  شـده موتـور اپکـس، به سـازندگان ایـن امـکان را داده که آب و هـوای پویا تـری را در بازی خلـق کنند. در 
نتیجـه گاهـی شـاهد شـروع بـارش شـدید باران در بـازی هسـتیم و گاهی هـم طوفان های سـهمگینی منطقه سـولیس را 
در می نوردنـد کـه البتـه ایـن مـورد آخـری جنبه داسـتانی هـم در بـازی دارد. تغییـرات آب و هوایـی عامل دیگـری برای 
زیبا تـر کـردن گرافیـک هنـری بـازی هسـتند و البتـه روی گیم پلـی بـازی هـم اثـر می گذارنـد و مثـًا ریکـو در شـرایط 
طوفانـی ُکند تـر راه مـی رود. همچنیـن بایـد بـه این نکته اشـاره داشـته باشـیم کـه با وجـود گرافیـک هنری واقعـا زیبا و 
چشـم نواز، Just Cause 4 در زمینـه گرافیـک فنـی عملکـرد هم سـطحی نـدارد و کافـی اسـت از نزدیـک به بافت های اشـیا 
مختلـف موجـود در بـازی دقـت کنیـد تـا بـه کیفیت نـه  چندان خـوب آن ها پـی ببریـد. البته ضعـف فنی بـازی صرفا به 
ایـن مـورد و البتـه یـک سـری باگ هـای فیزیکـی مثل به  پـرواز درآمـدن ناگهانی ماشـینی کـه در حال کنترلش هسـتید 
خاصـه می شـود و بـازی حداقـل مشـکاتی مثل افـت فریم نـدارد و حتـی در صحنه های شـلوغ انفجار ها هم شـاهد افت 

فریم خیلی محسوسـی نیسـتیم. 
    به عنـوان آخریـن نکتـه بایـد اشـاره ای هـم بـه جنبه های صوتی بازی داشـته باشـیم؛ جایـی کـه Just Cause 4 در زمینه 
صداگذاری هـا عملکـردی کامـا معمولـی دارد و صـدای شـخصیت ها، سـاح ها یـا حتـی وسـائل مختلف موجـود در بازی 
نـه در واقعی تریـن شـکل ممکـن اسـت و نـه مسـخره و مضحـک بـه  نظر می رسـد. امـا در زمینه موسـیقی سـاخته جدید 
آواالنـچ خیلـی حرفـی بـرای گفتن نـدارد. در واقع مخصوصـا در جریان صحنه های اکشـن بازی، دلتان شـنیدن موسـیقی 
تنـدی را می خواهـد کـه هم سـو بـا اتفاقـات و انفجار های بازی باشـد اما جاسـت کاز 4 در عوض آن موسـیقی آرامی پخش 

می کنـد کـه اصا سـنخیتی بـا اتفاقـات رخ  داده ندارد. 

ــا اثــری رو بــه رو هســتیم کــه      در مجمــوع وقتــی بعنــوان یــک تجربــه کلــی بــه Just Cause 4 نــگاه کنیــم، ب
در کنــار همــه نقــاط ضعــف و قدرتــش، تجربــه ســرگرم کننده ای به شــمار مــی رود. بلــه اصــًا و ابــداً بــا یکــی از 
بهتریــن بازی هــای جهان بــاز حــال حاضــر طــرف نیســتیم و از آن بدتــر اینکــه بــازی در واقــع پیشــرفت خاصــی 
در مقایســه بــا Just Cause 3 نداشــته و صرفــا همــان اثــر را بــا کم تریــن تغییــرات ممکــن و مثــًا بهبود هایــی در 
زمینــه گرافیــک در اختیارتــان قــرار می دهــد. بــا ایــن حــال اگــر همیشــه طرفــدار ایــن مجموعــه بوده ایــد یــا 
ــار مصرفــی می خواهــد  ــر یک ب ــان اث ــن روز هــا دل ت ــزرگ ای ــه الی تمــام بازی هــای جــدی و ب ــه در الب اینکــه ن
کــه بتوانــد اکشــن های دیوانــه واری برایتــان فراهــم کنــد، Just Cause 4 ارزش وقــت گذاشــتن و بــازی کــردن را 

ــه  ســربر نمی شــود. ــان هــم خســته کننده و حوصل ــا پای ــم تمــام مشــکاتش ت دارد و علی رغ
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نظر  بررسی  و  نقد  این  تمامی 
شخصی اینجانب هستش و نظرات باقی 
دوستان بسیار  محترم  و  درسـت هسـت.

بـه شـخصه کپـکام یکـی از آرزوهـای بسـیاری از گیمرهـای 
سـبک هـک انـد اسـلش رو بـا ارائـه ی این نسـخه از دی ام سـی در 

نمایشـگاه E3 2018 بـه واقعیـت تبدیـل کـرد.
    دی ام سـی 5 داسـتانی در مـورد عشـق، نفرت، انتقـام و خیانت را تعریف 

می کنـد. داسـتانی کـه نه فقط طرفـداران دی ام سـی، بلکه دیگـر گیمرها را هم 
تحـت تاثیر قـرار خواهد داد.

در وهله ی اول به خاصه ای از داستان بازی می پردازیم.
    ماجـرای بـازی مربـوط بـه چندیـن سـال بعـد از اتفاقـات ِدویـل ِمـی ِکـرای 4 اسـت؛ حال 

دیگـر نِـرو هـم بـرای خـودش یک شـکارچی شـیطان شـده و بـه کمـک دسـتیار زرنـگ و بامزه اش 
نیکولتـا گلداسـتین، شـیاطینی کـه به هر شـکلی راهی بـه دنیای انسـان ها پیدا کـرده را نابـود می کنند.

داسـتان بـازی ممکـن اسـت در یک نگاه کلیشـه ای به نظر برسـد، اما اینطور نیسـت. شـما در ابتـدا هیچ چیز 
در مـورد انگیـزه شـخصیت ها نمی دانیـد و بـه مرور زمان همه چیز برای شـما آشـکار می شـود.

داسـتان بـازی بسـیار جـذاب و روایـت بازی بـا  کمی تفاوت نسـبت به داسـتان های قبلی فـوق العاده هسـتش. در این 
سـری از بـازی، کپـکام بـا ارائه ی راهکاری بسـیار سـاده و عالی شـروع بـازی رو برای هر دو دسـته از گیمرها آسـان کرده.
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    معمـوال هیجانـی کـه گیمرهـا در طـول بـازی مشـاهده 
می کننـد، پاسـخ هایی هسـت کـه انتهـای بـازی دریافـت 
می کننـد بنابرایـن ایتسـونو تمامـی راه هـای رازآلـود ممکن 
رو در داسـتان بـرای گیمـر ایجـاد کرده و این  پیـچ و خم ها 
انتقـال  بازیکـن  بـه  را  زیـادی  هیجـان  بـازی  انتهـای  در 

می دهـد .
    در وهلـه ی دوم اگـر به گرافیـک بازی توجه  کنیم  متوجه 
تغییراتـی می شـویم که در موتـور گرافیکی آن ایجاد شـده. 
طراحـی و سـاخت محیـط بازی هماننـد بازی های پیشـین 
بـه خوبـی بلکـه بهتـر ایفـا شـده. حس دلهـره و ترسـی که 
در هـر قسـمتی از بـازی مشـاهده می کنیـم بسـیار واقعی و 

هیجان برانگیز هسـت.
   بـا توجـه بـه تحقیـق کوتاهـی کـه بعـد از بـازی داشـتم  
متوجـه شـدم کـه کپـکام بـه کمک ایـن موتـور، موفـق به 
دسـت یافتـن بـه نـرخ 60 فریـم بـر ثانیـه شـده اسـت که 
و  واقعـی  بسـیار  بازی کننـدگان  بـرای  بـازی  ایـن  تجربـه 

هسـت. لذت بخش تـر 
    اگـر کمـی از داسـتان ایـن سـری از بازی هـای کپـکام 
مطلـع باشـید متوجـه یـک سـری داسـتان های آخرالزمانه 
می شـوید کـه نیـاز بـه خاقیـت بسـیار زیـاد و تنـوع در 
تمامـی کامپوننت هـای بـازی دارد کـه بـه شـخصه در ایـن 
بـازی ایـن تنـوع را در محیط هایـی کـه آخرالزمـان را بـه 
خوبـی بـه تصویـر می کشـید مشـاهده کـردم. کاراکترهـای 
قدیمـی و کاسـتوم های جدیـدی کـه در این بازی برایشـان 
مشـاهده می کنیـم جذابیت شـان را دو برابـر کـرده و حتـی 
ایـن تنـوع را در طراحـی مراحـل آن نیز می بینیـم. طراحی 
نقشـه ها، اهریمن هـا و تمامـی ایـن قسـمت ها بـه خوبـی 

می باشـد. بازیکـن   رضایت بخـش 
    علی رغـم اینکـه دانتـه )دانتـه قهرمـان سـری بازی هـای 
محبوب تریـن  از  یکـی  اسـت(  سـی  ام  دی  از  قبلـی 
چنـد  از  اسـتفاده  بـوده،  کپـکام  و  بـازی  شـخصیت های 
کاراکتـر جدید از خسـته کننده شـدن روند بـازی جلوگیری 
کـرده و بـه بازیکنـان اجـازه ی تجربـه متفـاوت و جالب تری 

را نسـبت بـه بـازی می دهـد.
    بازیکـن بـا همـه وجـود خـود را در وجـود کاراکتـر بازی 
می بینـد در نتیجـه تجربـه یـک کاراکتـر نسـبتاً جدیـد و 
شناسـایی آن خـود نیـز یکـی از نـکات قـوی و مثبـت ایـن 

اسـت. بازی 
   بـا معرفـی 3  کاراکتـر جدیـد کپـکام  به گیمرهـا اجازه ی 
زیـرا  اسـت  داده  را  جدیـد  تفکـر  طـرز   3 کـردن  دنبـال 
همان گونـه کـه  پیش تـر بیـان شـد راویـان بـازی کاراکترها 
بـوده کـه بـا فلش بک هـای متعـدد داسـتان بـازی را بـرای 

بازیکنـان جلـو می برنـد.
   اولیـن شـخصیتی کـه داسـتان بـازی را بـا وی تجربـه 
 RED“ می کنیـم “نیـرو” اسـت کـه بـه ماجراجویی در شـهر

می پـردازد.  ”GRAVE

    شـخصیت نیـرو بـا توجـه بـه تغییراتـی کـه هـم در 
ظاهـر خـود داشـته و هـم در باطـن، شـخصیت پخته تـر و 
جنگجوتـری را بـه بازیکن نشـان می دهد که کمـی از غرور 
جوانیـش کمرنگ تـر شـده کـه  خـود اسـاس قهرمـان بودن 

را بـه وی اضافـه کـرده.
    البتـه بـا توجـه بـه انتقاداتـی کـه یکبار کپکام در سـری 
قبلـی دی ام سـی بـرای حضـور کم تـر دانته در طـول بازی 
داشـته در ایـن سـری از بازی شـاهد حضـور رضایت بخش 
دانتـه نیـز خواهیـم بـود. پـس اگـر عاشـق ایـن شـخصیت 
طـول  در  باشـید حضـورش  مطمئـن  هسـتید،  افسـانه ای 

داسـتان بسـیار لذت بخـش و مـورد رضایـت شماسـت.

    دو دسـته از بـازی  کننـدگان بدیـن صـورت هسـت کـه گـروه 
دوم اول از تاریخچـه بازی های پیشـین اطاعی نداشـته و  دسته 

از تاریخچـه بازی هـای پیشـین اطـاع داشـته. هر 
دو گـروه با دو روایت داسـتانی متفـاوت می توانند 

ایـن بـازی فوق العـاده رو شـروع کننـد امـا در عین 
حـال روایـت کلـی بـازی بـه داسـتان های پیشـین کامـا 

وابسـته هسـتش که بسـیاری از تجربه های خاطره 
انگیـز بازی هـای پیشـین رو بـرای گیمرهـا زنده 
می کنـد. هنـگام شـروع بـازی روایت اصلـی و به 
عبارتـی روایت دوم داسـتان که به داسـتان های 
بـا  و  می شـود  زنـده   نیسـت  وابسـته  پیشـین 
شـخصیت های قدیمـی بـازی جلـو مـی رود اما 

در طـول بـازی سـرنخ های زیـادی از اتفاقات 
را  قبلـی  داسـتان های  و  بـازی  حـوادث  و 

مشـاهده می کنیـم.
    سـناریو اصلـی بـازی بسـیار دقیـق و بـا 
برنامه ریـزی نوشـته شـده کـه در وهله ی 
اول بـازی سـوال های زیـادی را در ذهـن  
انتهـای  در  و  می کنـد  ایجـاد  گیمرهـا 
داده  پاسـخ  سـواالت  ایـن  بـه  بـازی 

می شـود.
    در طـول بـازی حتـی بـه بعضـی 
بازی هـای  حوادث هـای  دالیـل  از 
می شـود. داده  پاسـخ  نیـز  پیشـین 

نوشـتن یـک سـناریو بـازی رمزآلود 
اسـتادانه  راه هـای  بهتریـن  از  یکـی 

نوشـتن داسـتان اسـت.
    بـا شـروع بـازی شـخصیت های 

مختلفـی رو مشـاهده می کنیـم کـه هـر یک 
بـا فلش بک هـای متعدد راوی داسـتان شـده 

و بـازی را جلـو می برنـد و غیرخطـی بـودن 
روایـت ، یکـی از نقـاط قـوت ایـن بـازی بوده. 
ایـن فلش بک هـای متعـدد هیچـگاه بازیکن رو 

از جلـو رفتـن بـازی خسـته نمی کنـد.
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    بعـد از نیـرو باید به شـخصیت بسـیار جدید این خط داسـتان و بـازی بنام “V” بپردازیـم. اگر گیمری 
هسـتید کـه عاشـق ریسـک کردن بـا شـخصیت های جدید و شناسـایی آن ها هسـتید، قطعا عاشـق V و 

تمامـی نکات جدیـد این کاراکتر می شـوید.
    در ابتـدا وجـود کاراکتـری جدیـد در کنـار کاراکترهـای بسـیار معـروف و افسـانه ای هماننـد نیـرو و 
دانتـه کمـی خطرنـاک و پـر ریسـک اسـت امـا خوشـبختانه نویسـندگان بـه خوبـی و اسـتادانه V رو در 
ابتـدای بـازی بـه تصویـر کشـیدند کـه روزنه جدیـد و هیجان انگیـزی از V و شـناخت او بـرای بازیکنان 
بـاز می کنـد. همچنیـن ارائـه یـک سـبک مبـارزه جدیـد چاشـنی یـک بـازی خوب و دوسـت داشـتنی 

هسـت کـه کپـکام بـا متفـاوت کـردن V این چاشـنی را بـه سـری جدیـد بـازی اش اضافـه کـرد. بـه 
شـخصه از ابتـدای بـازی مجـذوب شـناختن این کاراکتـر  جدید و نحـوه ی مبارزه کردنش شـدم. 

ایـن شـخصیت سـبک مبـارزات کاما متفاوتی نسـبت بـه نیرو و دانتـه دارد و با احضار سـه 
شـیطان بـا نام هـای Griffon ،Shadow و Nightmare اقـدام بـه تکه تکـه کـردن دشـمنان 

می کنـد. ناگفتـه نمانـد کـه بسـیاری از منتقـدان سـبک مبـارزه ی V را پـر خطـر و 
نقطـه ضعـف دی ام سـی می داننـد چـون معتقدند کـه گیمرها چاشـنی درگیر 

شـدن بـا دشـمن را در ایـن نـوع مبارزه هـا نمی چشـند.
    بـا وجـود کاراکترهـای دیگـری بنـام تریشـا، لیـدی و نیکـو نیـز بـه 

چاشـنی بیشـتری از تنـوع در بـازی دسـت میابیم که به شـخصه وجود 
ایـن تنـوع در کاراکتـر، کاسـتوم، راوی بـازی و... را از جزئیـات مهـم 
بـازی  می دانیـم کـه بـرای اسـتادانه نوشـتن بـازی دخیل کـردن این 

نـوع جزئیـات بـه پرمحتـوا و دقیـق بـودن بـازی می افزایـد.
    بـه شـخصه در بازی هـای سـبک هـک انـد اسـلش، گیم پلـی بـازی را یکـی از مهم تریـن 

المان هـای آن  می دانـم و معتقـدم کـه دی ام  سـی 5 بـا ارائـه ی ترکیـب مبـارزات سـریع، 
تکه تکـه کـردن  باعـث شـده کـه  فوق العـاده جـذاب  و کمبو هـای  متنـوع  اسـلحه های 
شـیاطین بـه یکـی از جذاب تریـن تجربه هـای بازیکنـان در ایـن سـبک از بازی هـا شـود 

کـه خـود نشـان از یـک گیم پلـی بسـیار قوی اسـت.
    وجـود تنـوع در اسـلحه ها و سـاح های دیگـر بـازی بـه بازیکـن این اجـازه را می دهد 
کـه سـاعت ها بـه تمریـن بـرای بهتـر بـازی کـردن  بپـردازد و همچنیـن ناگفتـه نمانـد 
کـه سـنت قدیمـی بـازی نیـز در ایـن سـری رعایت شـده و بازیکـن  موظف به شـناخت 
سـاح هایش در طـول بـازی اسـت. به عنوان مثـال می تـوان بـه Devil Breaker های نیرو 
اشـاره کـرد. ابـزاری کـه اکنـون بـه  جـای دسـت اهریمنـی وی ایفـای نقـش می کنند. 
البتـه تنـوع بـاالی دویـل برکرها کمک زیـادی به افزایـش تنوع کمبو و سـبک مبارزات 
نیـرو کـرده اسـت تـا جایـی کـه اسـتفاده ترکیبـی از آن هـا می توانـد بـه سـبک اصلـی 

مبـارزه ی بسـیاری از گیمرهـا تبدیل شـود. تا حداکثر ۸ مـدل  متفاوت از دویـل برکرها را 
می تـوان در طـول بـازی بدسـت آورد و اسـتفاده کـرد. دویل برکرهـا را می توان بـا جمع آوری 

در نقـاط مختلـف بـازی و یـا خریـد، بدسـت آورد و ترکیـب اسـتفاده از آنان بـا نـوع اهریمن هایی 
کـه نیـرو بـا آنهـا مبـارزه می کند نیـز حائـز اهمیت می باشـد.

    بعـد از مـرور ایـن  نـکات اصلـی و مهـم میپردازیـم به موسـیقی متـن این بازی. بدون شـک 
یکـی از نقـاط مثبـت و مهم بازی های دی ام سـی اسـتفاده از یک موسـیقی  متن فـوق العاده 

و هیجـان انگیـز می باشـد و در ایـن سـری از دی ام سـی 5 نیـز آدرنالیـن در هـر ثانیـه بـه 
کمـک  ایـن موسـیقی  متـن فوق العـاده به گیمر تزریق می شـود و چاشـنی لـذت بردن از 

بـازی را شـدیدتر  می کنـد. در ایـن سـری از دی ام  سـی تغییر موسـیقی متـن با توجه 
بـه تغییـر کاراکتـر یکـی از جذاب ترین نـکات بازی می باشـد.

    بـا توجـه بـه قسـمت های قبلـی کـه بـه رد اورب هـا “RED Orb”پرداختیـم که 
وسـیله ی خریـد و فـروش کامپوننت هـای بـازی می باشـد بایـد نکتـه ای اضافـه 

کنیـم کـه عـده ای آن را ضعـف بـازی و عـده ای نقطه مثبـت آن دانسـته اند.

از  نتیجه ای  نقد و بررسی همگی نظر شخصی من و  این      مجددا، 
و هیچگونه  است  بوده  داشته ام  زمینه  این  در  که  کوتاهی  تحقیق 

بی احترامی به نظر باقی منتقدین و دوستان عزیز نبوده. امیدوارم 
این نقد و بررسی خاصه کمکی به شما خوانندگان  با  که 

عزیز کمک کرده باشم.

در ایـن سـری از بـازی دی ام سـی بازیکـن 
مـردن  و  مبـارزه  یـک  در  باختـن  از  پـس 
می توانـد بـا پرداخـت مقـداری از اورب ها زنده 
شـده و مجـددا بـه مبارزه بـا اهریمنـان باز گردد 
کـه از نظـر عـده ای کـه بـه ایـن  موضـوع مثبـت 
نـگاه می کننـد. ایـن حالـت جسـارت بیشـتری بـه 
بازیکـن  می دهـد و باعـث می شـود کـه بازیکـن با هر 
شـرایطی قـادر به بازی باشـد ، اما عـده ای از گیمرهایی 
کـه بازی هـای چالش برانگیزتـری را دنبـال می کنند این 
امـکان یکـی از نقطـه ضعف هـای بـزرگ بـازی اسـت زیـرا 
هیجـان و تاشـی کـه از نظرشـان باید برای بازی صرف شـود 

را ازشـان دور می کنـد.
سـی  ام  دی  قبلـی  بازی هـای  هماننـد  همچنـان  نمانـد  ناگفتـه 
گیمرهایـی کـه دنبـال هیجـان و چالش هـای بیشـتری هسـتند )بـه 
اصطـاح گیمرهـای هارد کـور( می توانند پـس از پایان دادن به قسـمت 
دویـل هانتـر؛ درجـه سـختی جدیـدی از بـازی را بـاز کـرده و بـه مبـارزه 

سـخت تری بـا اهریمنـان بپردازنـد.
بـه شـخصه در حیـن بـازی مـدام بـا خـودم تکـرار می کـردم  که ایـن دقیقـا همان 
چیـزی اسـت کـه بیـش از 11 سـال منتظر آن بـودم. مبـارزات فوق العاده ، تنـوع عالی 
دشـمن ها ، باس فایت هـای متعـدد، موسـیقی جـذاب و صـد البتـه داسـتانی بی نظیـر کـه 

باعـث می شـود میخکـوب پـای بـازی بنشـینید و از تک تـک لحظـات آن لـذت ببرید.
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    کمپانـی الکترونیـک آرتـز پـس از تجربـه ی موفـق بـازی Battlefield 1 که در سـال 2016 منتشـر کرد و وقایـع جنگ جهانـی اول را به تصویر 
کشـید ایـن بـار بـه سـراغ جنـگ جهانـی دوم رفتـه و در حالـی کـه بـازی را در حالت اسـتوری مود یـا همان بخـش آفاین بسـیار کوتـاه روایت 

کـرده امـا بـاز هـم مثل همیشـه جذابیت هایـی را به تصویر کشـیده اسـت.

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غربمجتبی باقرشاهی  | 

    نام بتل فیلد همواره همراه با صفت های جذاب و سرگرم کننده بوده 
و در یک کام نامی که هر بار بازی ای به این نام منتشر شد تقریبا تمام 
گیمرها دوان دوان رفته ایم تا جدیدترین سری بتل فیلد را بگیریم و دعا 
تا    Battlefield  1942 از  کند.  اجرا  هایمان  را سیستم  بازی  تا  کنیم  دعا 
 ! Battlefield 1 تا نهایتا اخرین شاهکار دایس  Battlefield 2 bad company
و پس از نزدیک دو سال گمانه زنی راجب Battlefield V نهایتا این بازی 
اواخر سال 201۸ از طرف کمپانی محبوب الکترونیک آرتز منتشر شد تا 
شادی و هوار گیمرها مخصوصا طرفداران سری بتل فیلد  بلند شده و به 
آسمان برود. اما چیزی که بیشتر باعث خشنودی بازیکنان شد اعام این 
موضوع بود که برخاف شایعات فراوان استودیو دایس حالت آفاین یا به 
تعبیر خودشان در بتل فیلد1 حالت War Stories را اضافه کرده است. اما 
در کمال تأسف باید همین ابتدای کار بگوییم که ای کاش دایس این مود 

را اضافه نمی کرد. در ادامه به بررسی این بازی می پردازیم.

)War Stories( بخش داستانی بازی

 Battlefield 1 اسـتودیو دایـس ایـن بـار هـم از موتـور قدرتمنـد فراسـت بایـت اسـتفاده کـرده و مانند بازی سـری قبـل بتل فیلد یعنـی همـان    
بـه خوبـی از آن بهره منـد شـده اسـت. امـا نمی تـوان منکـر این واقعیت شـد کـه دایس کامـا درباره بخش داسـتانی سرسـری رفتار کرده اسـت. 
بتل فیلـد پنـج دارای 5 بخـش اسـت کـه البتـه بخـش اول آن تنهـا مقدمـه اسـت و بی تعـارف بهتریـن بخش ایـن مود از بـازی! هر بخـش از این 

مـود بـازی هماننـد بتل فیلـد1 دارای کاراکتـر اصلـی و موقعیت هـای جغرافیایی متفاوت اسـت.
    نکتـه ی مثبـت بخـش بـازی، داسـتان تقریبـا جـذاب و جدیـد بـوده امـا بـه هیـچ وجـه نتوانسـتند از نظـر کیفیت سـاخت حرفی بـرای گفتن 
داشـته باشـند. هـوش مصنوعـی ضغیـف، مأموریت هـای تکـراری و سـاده از جمله نقـاط منفی این مود بـازی می باشـند. و البتـه جلوه های صوتی 
خـوب، گرافیـک جالـب توجـه و داسـتان قابـل قبول نکات مثبت بازی هسـتند که نمی توان از آن ها چشـم پوشـی کـرد. البته می تـوان در امیدوار 
کننده تریـن حالـت ممکـن گفـت کـه بخـش آفاین بـرای آشـنایی بازیکنان با نحـوه ی تیرانـدازی و به طـور کلی فضای بـازی مفید بوده اسـت.
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    و امـا بخـش اصلـی تمرکـز بـازی و تمرکـز مـا بـرای نقـد بخـش آنایـن بازی اسـت. بخشـی که علـی رغم بخـش آفاین بـا جزئیات 
بسـیار زیـاد سـاخته شـده اسـت و قطعـا بـرای بازیکنـان تجربـه ی لذت بخشـی خواهـد بـود. بـرای بخـش چنـد نفـره ی بـازی، کمپانی 
الکترونیـک آرتـز ابتـدا نسـخه ی بتـای ایـن بـازی را منتشـر کرد کـه البته باعـث ناامیـدی اکثر قریب بـه اتفاق گیمرها شـد. مشـکاتی 
ماننـد روشـن بـودن بسـیار محیـط بـازی ، مهمـات محـدود و قطعی سـرورها از جملـه ی این مشـکات بودند. اما خوشـبختانه اسـتودیو 
دایـس پـس از گرفتـن بازخوردهـای فـراوان از سـوی کاربـران در نسـخه ی اصلـی ایـن اشـکاالت را تـا حدود بسـیار زیادی حـل کرد. به 
طـوری کـه مـا دیگـر شـاهد قطعی سـرور نمی شـویم، یافتـن مهمات بسـیار بهتر و روشـنایی بازی کاما مناسـب گشـت تا این اسـتودیو 

نشـان دهـد اسـتفاده از نظـر کاربـران تا چـه انـدازه در موفقیت بـازی تاثیرگذار اسـت.
    برگردیـم بـه ارزیابـی نسـخه اصلـی ایـن بخـش از بـازی و حالـت هـای مختلفی که دایـس مانند بـازی بتل فیلـد1 بـرای عاقه مندان 
در نظـر گرفتـه اسـت. اولیـن و یکـی از پرمخاطب تریـن بخـش هـای بـازی، حالت Conquest اسـت کـه بازیکنـان باید در یک نقشـه وارد 
نبـردی 64 نفـره شـوند. البتـه ایـن بخش خود دچار تغییراتی شـده اسـت برای مثـال بازیکنان با امتیاز مشـخصی وارد بازی می شـوند و 
کسـی کـه امتیـازش زودتـر بـه صفر برسـد بازنـده خواهد بـود. Domination نـام حالت دیگر بازی اسـت کـه تمرکز بازی بـر روی تصرف 
نقاطـی از بـازی اسـت و حالـت دیگـر Team Death Match بـوده کـه تنها کشـتن حریفان مد نظـر بـازی اسـت. Breakthrough نیز حالتی 

از بـازی اسـت کـه دو تیـم را بـه عنـوان مهاجـم و مدافـع قرار می دهـد و در اجرا نیز بسـیار جذاب پیاده شـده اسـت.

بخـش   آنالیـن
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    امـا گل سرسـبد حالت هـای بخـش چندنفـره بی شـک حالـت Grand Operation اسـت. بخشـی کـه از بتل فیلد1 به ارث رسـیده 
اسـت و یـک میـراث مهـم دایـس از سـری قبلی ایـن مجموعـه اسـت. Grand Operation مصداق یک بـازی جذاب، بـا حس و حال 
حماسـی و البتـه سـرگرم کننـده هسـت بـه طـوری که شـما هر نوع سـرباز بـا هـر خصوصیتـی )امـدادی، جنگجـو و...( می توانید 
سـهم خـود در نبـرد را بـه عینه تماشـا کنیـد و از کمک کردن بـه گروه 4 نفره خـود لذت ببرید. جـدا از حالت های بازی، نقشـه ها 

نیـز وضعیـت بسـیار مطلوبـی دارنـد و به خوبـی از تفاوت های جغرافیایی چند منطقه اسـتفاده شـده اسـت.
    در مجمـوع، اگـر بـازی را بـرای بخـش داسـتانی آن گرفته ایـد متاسـفانه دایـس شـما را ناامیـد کرده اسـت و باید اعتـراف کرد 
قافلـه را بـه رقیـب سرسـخت خـود یعنـی Call of Duty WWII باخته اسـت. با ایـن حال در بخش چندنفره بسـیار درخشـان ظاهر 

شـده و می توانـد سـاعت ها، روزهـا، هفته هـا یـا حتـی ماه ها شـما را سـرگرم کند.

    اگـر بگوییـم این بازی، بازی خوبی نیسـت کامـا ناجوانمردانه 
نظـر داده ایـم و اگـر بگوییـم از هـر نظر عالی اسـت یـک تعصب 
بی منطـق را بـه نمایـش گذاشـته ایم. بتل فیلـد 5 ماننـد تمـام 
بتل فیلدهـا عالـی اسـت و مثل تمـام بتل فیلدها مشـکاتی دارد. 
امـا بتل فیلـد اسـت و قطعـا تـا مدت ها سـر زبان ها خواهـد ماند. 
و امـا توصیـه ی پایانـی اینکـه بـه هیـچ عنـوان از تجربـه بخـش 

آنایـن بـازی نگذرید.

امتیاز بخش آفالین:

امتیاز بخش آنالین:

2.7 از  5

4.6 از  5
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ــاره  ــه یک ب ــی ب ــای آمریکای ــدش، روی ــدن زن و فرزن ــته ش ــد از کش     بع
بــه کابــوس تبدیــل شــده بــود. در چنیــن شــرایطی مکــس کــه دیگــر بــه 
چیــزی غیــر از انتقــام فکــر نمی کــرد، بــه ســازمان مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
)D.E.A( ملحــق می شــود. بعــد از گذشــت ســه ســال و پیــدا شــدن اولیــن 
ــس  ــوان پلی ــه عن ــرد ب ــم می گی ــس تصمی ــرا ، مک ــن ماج ــرنخ از عاملی س
ــای  ــن خانواده ه ــی از خطرناک تری ــته ی یک ــش وارد دار و دس ــت پوش تح

ــواده »پانچینلــو« شــود. مافیایــی نیویــورک یعنــی خان
ــده  ــان فهمی ــن می ــس در ای ــا مک ــود؟ گوی ــه ب ــرنخ چ ــن س ــاال ای     ح
ــاده  ــان م ــروش هم ــد و ف ــو« در کار خری ــک لوپین ــام »ج ــه ن ــخصی ب ش
مخــدری اســت کــه قاتلیــن زن و بچــه اش از آن اســتفاده کــرده بودنــد. ایــن 
مــاده مخــدر ســبز رنــگ کــه »والکیــر« نــام دارد و میــان مصرف کننــدگان 
بــه وی )V( معــروف شــده اســت ، چنــدی اســت کــه در سرتاســر نیویــورک 
ــدازی،  ــم می ان ــه چش ــم ک ــاری ه ــه و کن ــر گوش ــه ه ــده و ب ــش ش پخ
عــده ای معتــاد را می بینــی کــه کنــج دیــوار نشســته اند و ســرنگ از 

ــت. ــزان اس ــان آوی دست ش
    جــک لوپینــو یکــی از آدم هــای اصلــی آنجلــو پانچینلــو، رئیــس خانــواده 
مافیایــی پانچینلــو اســت. بــرای همیــن هــم مکــس خــود را قاطــی ایــن دار 
و دســته کــرده تــا بلکــه بتوانــد ردی از جــک لوپینــو پیــدا کنــد. ســختی 
کار آنجایــی اســت کــه گویــا یــک نفــر در ایــن میــان بــه مکــس خیانــت 
ــد.  ــاش می کن ــو ف ــزد دار و دســته ی پانچینل ــی او را ن ــت اصل کــرده و هوی
ــه  ــس را ب ــی الک ــس یعن ــی مک ــت قدیم ــکار و دوس ــم هم ــد از آن ه بع
ــردن  ــز گ ــل او را نی ــردن ، قت ــت ک ــوش درس ــا پاپ ــاند و ب ــل می رس قت
مکــس بیچــاره می انــدازد. در چنیــن شــرایطی ، مکــس هــم بایــد بــا نصــف 
جماعــت خافــکار نیویــورک بجنگــد و هــم گیــر نیروهــای پلیــس نیافتــد.

    داسـتان مکس پیـن از همـان ابتـدا با 
درد و رنـج آغـاز می شـود. شـروع ماجرا 
بـه سـه سـال پیـش برمی گـردد، زمانی 
پلیـس  نیـروی  در  هنـوز  مکـس  کـه 
نیویـورک کار می کـرده و بـرای خودش 
خانـه و زندگـی نقلـی و جمـع و جوری 
داشـته اسـت. همه چیز بـه نظر خوب و 
رویایـی بـود تا این کـه روزی مکس بعد 
از کار بـه خانـه برمی گـردد و در همـان 
بدو ورود احسـاس می کنـد اوضاع کمی 
عجیـب و غریـب و بهـم ریختـه اسـت. 
روی در و دیـوار خانه تصاویر ترسـناکی 
به چشـم می خـورد، صـدای داد و فریاد 
و شـلیک اسـلحه و جماتـی نامفهوم از 
طبقـه بـاالی خانـه بـه گوش می رسـد. 
مکـس خـود را به طبقـه باال می رسـاند 
و در آنجـا بـا جسـد غـرق در خـون زن 
و فرزنـدش مواجـه می شـود. قاتلین که 
گویـا تعـدادی معتاد به مـاده مخدر وی 
)V( بودنـد، زن و بچـه او را بـه دالیلـی 

نامعلـوم بـه قتل می رسـانند.
    بـدون شـک تنهـا همیـن صحنه، آن 
هـم در دقیقـه دوم بـازی کافـی اسـت 
کـه بـه جدیّـت داسـتان مکس پیـن پی 
ببریـم. بـه احتمال زیـاد همـه بازیکنان 
بـار اول بعـد از ایـن صحنـه کمـی در 
صندلـی خـود جابه جـا شـده و دوبـاره 
را  بـازی  دیـدی جدی تـر  بـا  این بـار  و 
از  دنبـال کرده انـد. گویـا ماجـرا فراتـر 
شـلیک کـردن بـه چهـار نفـر و پریـدن 

بـه چـپ و راسـت بـود.
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    پیـدا کـردن لوپینـو اما به خودی خود کار سـاده ای نیسـت، چرا که لوپینو 
یـک آدم دیوانـه و خرافاتـی اسـت که به  شـدت تحـت تاثیر مـاده مخدر وی 
)V( بـوده و آنقـدری در مصـرف زیـاده روی کـرده که عقل را به کل از دسـت 
داده اسـت. بـه همیـن دلیـل هم هسـت که همه به شـدت از او می ترسـند و 
کسـی جرئـت نـدارد حتـی نامش را بـه زبان بیـاورد. مکس برای پیـدا کردن 
ردی از لوپینـو بـه هـر دری می زنـد تـا آن کـه در جریـان جسـت وجوهایش 
سـر از هتـل بدنـام لوپینـو در مـی آورد. لوپینـو برای خریـد و فـروش مواد و 
سـایر کارهـای خافـش از یـک هتـل درب و داغـان اسـتفاده می کـرده کـه 
توسـط دو نفـر از آدم هایـش به نام  بـرادران فنیتو اداره می شـده اسـت. هتل 
لوپینـو پـر از معتادانـی اسـت کـه یـک گوشـه نشسـته اند و مشـغول مصرف 
مـاده مخـدر وی )V( هسـتند. مکـس خیلـی زود متوجـه می شـود کـه جای 
اشـتباهی آمـده اسـت، چـرا کـه حـاال همه بـه طرز عجیبـی از هویـت اصلی 
او بـا خبـر شـده اند و قصـد کشـتنش را دارنـد. مکـس بـرادران فنیتـو را بـه 
قتـل می رسـاند و پـس از آن در ادامـه جسـت و جوهایش در هتـل، متوجـه 
می شـود خـوِد شـخص آنجلو پانچینلو ، سردسـته خانـواده مافیایـی پانچینلو 
کـه لوپینـو هـم در واقـع بـرای او کار می کنـد، از تمـام ماجـرای خریـد و 
فـروش مـواد بـا خبـر بـوده اسـت. تـازه اینجاسـت که مکـس می فهمـد این 
قصـه سـر دراز دارد و عمـق فاجعـه خیلـی بیش تـر از این حرفایی  اسـت که 

فکـرش را می کـرد.
    بـه محـض خـروج از هتـل، مکـس بـرای اولین بار بـا ولدیمیر لِـم برخورد 
می کنـد. ولدیمیـر سردسـته مافیـای روس منطقه بـوده و یک جورهایی موی 
دمـاغ آنجلـو پانچینلـو بـه حسـاب می آمـده. در اولیـن برخـورد، مکـس ولد 
را سـوار بـر ماشـین مرسـدس مشـکی رنـگ خـود، حوالـی هتل و دفتـر کار 
لوپینـو در حـال پرسـه زدن می بینـد. کمی بعـد انفجارهایی در هتـل و دفتر 
کار لوپینـو رخ می دهـد و بعـد از آن ولـد صحنـه را تـرک می کنـد. مکـس از 
این جـا احتمـال می دهـد جنگـی میان مافیـای روسـیه یعنی دار و دسـته ی 

ولدیمیـر بـا مافیـای نیویورک و خانـواده ی پانچینلـو به راه افتاده اسـت.

    حــاال داســتان از چــه قــرار بــود. گویا 
همــه گندکاری هــا زیــر ســر فــردی بــه 
نــام »وینســنت گاگنیتــی« بــوده اســت. 
وینــی دســت راســت جــک لوپینــو 
ــو خــودش  ــی کــه لوپین ــود و از آنجای ب
نداشــته،  حســابی  و  درســت  عقــل 
هماهنگــی تمــام کارهــا برعهــده وینــی 
ــن  ــه بی ــد از جنگــی ک ــوده اســت. بع ب
روســیه  مافیــا  و  پانچینلــو  خانــواده 
شــکل می گیــرد، وینــی بــا مغــز متفکــر 
خــود نقشــه می کشــد کــه برونــد و بــار 
ــا  ــد ت ــا را بدزن ــتی روس ه ــلحه کش اس
دســت و بــال روس هــا از ســاح خالــی 
ــر  شــود. حــاال اوضــاع از قبــل هــم بدت
شــده و ولــد و دار و دســته اش حســابی 

قاطــی کرده انــد.
ــو،  ــردن لوپین ــدا ک ــرای پی     مکــس ب
ســراغ وینــی گاگنیتــی مــی رود. وینــی 
عــاوه بــر احمــق بودنــش، آدم لــوس و 
نُُنــر و ترســویی هــم اســت. بــه همیــن 
بــه  دلیــل مکــس موفــق می شــود 
راحتــی و بــا چهارتــا مشــت و لگــد 
ــد و  ــرون بکش ــو را از او بی آدرس لوپین
ــی رود. ــم مســتقیم ســراغ او م حــاال ه

ــی  ــت کاب ــو، نای ــی لوپین ــوق اصل پات
 Ragna - ــام »راگنــاراک ــا ن خصوصــی ب
ــارت  ــن عم Rock« اســت. ســاختمان ای
ــی در  ــر قدیم ــالن تئات ــک س ــع ی درواق
ســبک گوتیــک بــوده کــه از همــان 
ــش آدم  ــت و خوفناکی ــدو ورود عظم ب
ــه  ــه ک ــدازد. البت ــت می ان ــه وحش را ب
پاتــوق اصلی تــر لوپینــو، مکانــی مخفــی 
ــه  ــت ک ــارت اس ــن عم ــت همی در پش
ــه  ــا ســلیقه ی منحصــر ب لوپینــو آن  را ب
فــردش بــا پرده هــای قرمــز رنــگ و 
ــر از  ــراوان و حوضچــه ای پ شــمع های ف
خــون تزئیــن کــرده؛ حــاال هــم ایــن آدم 
دیوانــه صبــح تــا شــب کنــج عبــادت گاه 
و  می کشــد  وی  نشســته،  مخوفــش 
آییــن عجیــب و غریــب و مخصــوص 
خــودش را برگــزار می کنــد. مکــس 
البتــه موفــق می شــود بــا عملیاتــی 
ــده  ــت کاب ش ــن نای ــاری وارد ای انتح
نزدیــک  چیــزی  کشــتن  از  پــس  و 
بــه یــک لشــکر آدم، 
ــان زوزه  ــو را می لوپین
ــیدن ها و ِورد   کش
خـوانـدن هـایش 
بــه قتــل برســاند.



    امـروزه صنعـت بازی سـازی بـا سـرعت سرسـام آوری درحـال پیشـتازی اسـت. هـر روزه بازی هـای 
متنـوع و هوشـمندانه ای ارائـه می شـود. هـر بـازی ای کـه نـوآوری داشـته باشـد و از ایـده ای نـو و 
هیجان انگیـز برگرفتـه شـده باشـد، در ایـن رقابـت تنگاتنـگ بـا کمپانی هـای بـزرگ پیـروز می شـود. 
کمپانـی بـازی 4A از جملـه کمپانی هـای خـاق در صنعـت بـازی می باشـد که بـا مجموعـه بازی های 
 Metro ،توانسـته اسـت بسـیار خـوش بدرخشـد. در ادامـه جدیدتریـن سـری از ایـن مجموعـه Metro

Exodus را بررسـی می کنیـم.
    بـازی Metro Exodus در 15 فوریـه 2019 منتشـر شـد اگرچـه قـرار بـود در سـال 201۸ منتشـر 
شـود ولـی انتشـار بـازی بـه 22 فوریـه 2019 با عنـوان تغییراتـی مثبت برای کاربـران به تعویـق افتاد 
هرچنـد 7 روز زودتـر بـازی منتشـر شـد کـه گمـان برده می شـود بـرای رقابت بـا بازی هایـی همچون 
 Microsoft Windows و PlayStation ، Xbox One ایـن امـر صـورت گرفتـه اسـت. پلتفرم هـای Far Cry
ایـن بـازی را پوشـش می دهنـد. این بـازی، یک بـازی اول شـخص بـا ژانـر Horror ، Action shooter و 
Survival اسـت و محتوایـی پسـا آخرالزمـان دارد. ایـن بـازی سـومین قسـمت از مجموعـه سـری های 
Metro اسـت کـه برگرفتـه شـده از رمان هـای دمیتـری گلوخوفسـکی اسـت. ایـن بازی توانسـته اسـت 

نظـرات بسـیار مثبتـی از سـوی منتقدان کسـب کند. یکی از دالیلـی که بـازی Metro exodus در توجه 
قـرار گرفـت، گرافیـک بـاالی بـازی بـود. بایـد گفـت که گرافیـک بـاال و دقت بـه جزییات بازی بسـیار 

چشـم گیر و حیرت آور اسـت.
    طـی دو قسـمت قبلـی مشـاهده کردیـم کـه یک بمب اتم به روسـیه برخـورد کرد و تنهـا گروه باقی 
مانـده از انسـان ها و حیوانـات بـرای زنـده ماندن بـه متروها پناه بردند امـا بخاطر تششـعات رادیو اکتیو 
با موجوداتی ترسـناک و وحشـی مواجه شـدند. بعد از 20 سـال پسـری به اسـم آرتیوم )Artyom( که 
در متـرو متولـد شـده اسـت توسـط فـردی بـرای مبـارزه با موجـودات جهـش یافتـه تعلیـم می بیند و 

اتفاقاتی را پشـت سـر می گذارد.
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   پـس از اتفاقـات دو سـری پیشـین بـازی، حـال آرتیـوم سـیگنال هایی از 
نقاط هـای دیگـر دنیا بدسـت آورده اسـت و بر این باور اسـت کـه روی زمین 
حیـات وجـود دارد، امـا کسـی از هم جوخه ای هایـش او را بـاور نمی کنـد. 
پـس بـه تنهایـی روی زمیـن بـه دنبال حیـات و حضور سـایر انسـان ها روی 
زمیـن می گـردد. در ابتـدا کسـی او را بـاور نمی کنـد و افسـران ارشـد از او 
می خواهنـد کارش را متوقـف کنـد امـا آرتیـوم ادامـه می دهـد و یـک روز 
کـه بـا همسـرش آنـا در حال گشـت و گـذار بودنـد متوجه می شـوند حق با 
آرتیـوم بـوده و قطـاری روی زمیـن را می دزدنـد و به دنبال سـایر گروه های 

زنـده در روسـیه می گردنـد.
   برخـاف دو نسـخه قبلـی کـه تمـام محیـط و فضـای بـازی داخـل متـرو 
و راه هـای تاریـک و خوفنـاک بـود، ایـن نسـخه بیشـتر در محیـط خارجـی 
اسـت و آرتیـوم در محیـط خـارج از متـرو خـود را بـه چالـش می کشـد و 
حتـی در برخـی مکان هـا نیـازی بـه زدن ماسـک نیسـت که باعث می شـود 
کمـی بـا حـال و هـوای دو نسـخه پیشـین خـود فاصلـه بگیـرد و از حالـت 
ترسـناک و رعـب آور بـازی بکاهـد. بـا ایـن حـال سـازندگان بـازی امکانات 
بسـیار زیـادی هـم اضافـه کرده انـد برای مثـال شـما مکان های زیـادی برای 
گشـت و گـذار و پیـدا کردن وسـایل مـورد نیازتـان و دریافـت ماموریت های 
جانبـی پیـدا خواهیـد کـرد. هرچنـد ماموریت ها شـاید خیلی بزرگ نباشـند 
و بعضـاً مسـخره بنظـر بیاینـد مثل پیـدا کردن گیتـار برای یک گـروه گیتار 
زن، امـا از گشـت و گـذار در یک محیط بشـدت دیدنی و زیبـا لذت خواهید 
بـرد و از دیـدن تک تک جزییات نقشـه و فضـای بازی بسـیار متحیر خواهید 
شـد پـس حتمـا مطمئـن شـوید تمـام نقـاط اطرافتـان را بررسـی کرده اید. 
سـازندگان بـازی سـعی کرده انـد محیـط را بـرای شـما بـه صـورت واقعـی 
بسـازند بـه طـوری کـه گاهـی اوقـات فشـنگ بـه سـختی بدسـت می آید و 
بایـد حواسـتان بـه مصـرف فشـنگ هایتان باشـد بـا ایـن وجـود اسـتفاده از 
چاقـو هـم بـه راحتـی امـکان پذیـر اسـت و بـه عنـوان یکـی از اسـلحه های 
کاربـردی قابـل اسـتفاده اسـت و بعـد پرتـاب و کشـتن دشـمنان مـی توان 
ماموریت هـا  انجـام  حیـن  در  کـرد.  اسـتفاده  و  برداشـت  را  چاقـو  دوبـاره 
اتاقک هـا یـا محل هایـی وجـود دارنـد کـه بـه شـما امکانـات خاصـی را ارائه 
می دهنـد. شـما در ایـن محل هـا می توانیـد بـا وسـایلی کـه پیـدا کرده ایـد 
فشـنگ بسـازید، کیـت سـامت درسـت کنیـد و اسـلحه های خـود را تمیـز 
کنیـد. تمیـز کـردن اسـلحه ها از نـکات مهمـی اسـت کـه باید حتمـا رعایت 
شـوند زیـرا باعـث بهبـود عملکـرد تفنگ هـا می شـود. همچنیـن شـما در 
اسـتراحتگاه ها می توانیـد بخوابیـد و زمـان بیـدار شـدنتان که شـب باشـد یا 
روز برعهـده خودتـان اسـت. در بعضـی مراحـل نیـاز بـه مخفی کاری اسـت، 
پـس بهتـر اسـت شـب را انتخاب کنیـد و هر چراغـی که می بینیـد خاموش 

کنیـد و بـه آرامـی در کناره هـا حرکـت کنیـد. 
    همیشـه منتظـر حملـه موجـودات جهـش یافته باشـید! هـوش مصنوعی 
بـازی در بعضـی موارد خیلی خوب و حیرت آور اسـت. اگر شـما سـروصدایی 
ایجـاد کنیـد موجـودات جهش یافته به سـرعت به شـما حملـه خواهند کرد 
امـا در بعضـی مـوارد هـم هـوش مصنوعـی اسـتفاده شـده بشـدت احمقانه 
اسـت. اگـر در تاریکـی و محل هـای بـدون نـور حرکـت کنید کسـی شـما را 
نخواهـد دیـد حتی اگـر جلوی چشمشـان باشـید! این موضـوع خیلی جالب 

بنظـر نمی آیـد و می تـوان از ضعف هـای بـازی بـه آن اشـاره کرد.
    اگـر شـما دو نسـخه قبلـی را بـازی نکـرده باشـید هـم بـه طـور کامـل 
در خواهیـد یافـت کـه داسـتان بـه چه صـورت بـوده و چـه اتفاقاتـی افتاده 
اسـت. در شـروع بـازی یـه ویدئـوی کلـی از بـازی می بینیـد کـه آرتیـوم در 
حـال توضیـح دادن راجـب اتفاقـات قبلـی اسـت و صحنه هایی خیلـی زیبا و 
هیجان انگیـز خواهیـد دیـد کـه حـال و هـوای بـازی را کاما حـس خواهید 

کـرد و می توانیـد بـه راحتـی بـازی را آغـاز کنید.
    یکـی از مـواردی کـه خیلـی در بـازی مـورد پسـند نیسـت این اسـت که 
کاراکتـر آرتیـوم هیچـگاه صحبـت نمی کنـد و دیالوگی ندارد، شـما اطاعات 
را از طریـق دیالوگ هـای سـایر کاراکترهـا دریافـت می کنیـد. شـاید اگـر 
آرتیـوم هـم صحبـت می کـرد بـه جذابیت هـای داسـتان می افـزود و باعـث 

می شـد کـه بـازی واقعی تـر بـه نظـر بیاید.
در پایان می توان گفت که بازی یکی از بازی های موفق 2019 است.
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    هـر شـماره از نشـریه، در بخـش »وقـِت فیلم« پرونـده ی مخصـوص و منحصر به فـردی را معرفی و بررسـی خواهیم 
کـرد. در ایـن شـماره از نشـریه می خواهیـم فیلم هایـی کـه از روی بازی هـای ویدیویـی سـاخته شـده اند  را معرفـی 
کنیـم، البتـه فیلم هایـی کـه در ادامه معرفـی خواهیم کـرد، تنهـا فیلم های سـاخته شـده از روی بازی هـای ویدیویی 

نیسـتند و تعـداد ایـن فیلم هـا خیلـی بیشـتر از اینهاسـت و هر سـاله نیز بـه تعـداد آنها اضافه می شـود. 
    داسـتان از ایـن قـرار اسـت که دنیـای بازی هـای ویدیویـی بخاطر جذابیت هـای بی نظیرش مـورد توجـه خیلی ها از 
جملـه اهالـی هنـر هفتم قـرار گرفت. آنها خواسـتند کـه دنیای گسـترده، جـذاب و خواسـتنی بازی هـای ویدیویی را 
رو پـرده ی نقـره ای بـه نمایـش در بیاورنـد، که در اکثـر موارد ایـن نمایش ها چنـدان موفق نبوده اسـت و فقـط تعداد 

انـدک و ناچیزی مـورد توجه قـرار گرفتند.
    هـر چنـد بـرای همـه ی دوسـت داران بازی هـای ویدیویـی، تماشـای دنیای دوسـت داشتنی شـان روی ایـن پرده ی 
جادویـی خالـی از لطـف نبوده اسـت. اکثـر این فیلم هـا نتوانسـتند تجربه نابـی را که هنگام بـازی به گیمرهـا منتقل 
می شـود را از طریـق صفحـه ی نقره ای سـینما بـه مخاطب القـا کنند. بازی هـای ویدیویی امـکان زندگی بـرای چندین 
مرتبـه و بـه جـای چندین شـخصیت را به سـاکنین دنیـای خودشـان می دهند کـه این ویژگی بـه این شـکل هرگز به 
وسـیله ی فیلـم امکان پذیر نشـده اسـت ولـی دالیل متعـدد دیگری هم هسـت کـه باعث می شـود مخاطبیـن از این 
فیلم هـا رضایـت چندانـی نداشـته باشـند. البته نقدهـای منفی زیـادی هم مربـوط به حوزه ی فیلم سـازی سـت که از 
جانـب منتقدیـن ایـن حوزه به این فیلم ها وارد شـده اسـت؛ کـه بحث در ایـن باره بهتر اسـت در مقاله هـای تخصصی 
حـوزه ی فیلم سـازی مطـرح شـود. امیـدوارم کـه روزی سـینمای بازی هـای ویدیویـی هـم ماننـد خـود ایـن بازی ها 

بدرخشـد. در ادامـه نیم نگاهـی خواهیم داشـت بـه 9 فیلمی که براسـاس بازی های ویدیویی سـاخته شـده اسـت.

نام:

Warcraft: 
The Beginning

6.9  از  10
Duncan Jones :کارگردان

سال انتشار:2016

    کمپانـی بلیـزارد یکـی از بزرگ تریـن و معروف ترین کمپانی های 
بازی سـازی سـت کـه بـا خلـق بـازی Warcraft تحـول عظیمـی 
در صنعـت بازی سـازی ایجـاد کـرد. بـازی وارکرافـت یکـی از پـر 
طرفدارتریـن بازی هـای آنایـن در جهـان اسـت و هـر روزه سـود 
زیـادی را وارد جیـب کمپانـی سـازنده اش می کند. این سـود آنقدر 
زیـاد اسـت کـه چنـد سـال پیـش ایـن کمپانـی تصمیـم گرفـت 
ادامـه  در  بسـازد.  فیلـم سـینمایی  بـازی محبـوب،  ایـن  روی  از 
می توانیـد خاصـه ای از داسـتان و اطاعـات فیلـم مشـاهده کنید.

خالصـه ی داسـتان: هنگامی کـه دنیا از جـادو و بـدی و پلیدی 
پر اسـت، در سـرزمین ازروث نبردی در می گیرد. رهبر انسـان های 
بـزرگ و واال آندویـن لوتـار و رهبـر ارک هـای بـد خـو و وحشـی 
دوروتـان اسـت کـه باهـم جنگ می کننـد که سرنوشـت خود 
و مردمشـان را رقـم می زننـد. ارک هـا کـه خـود را 
در راه زوال و نابـودی می بیننـد ناچـار بـه 

مـکان جدیـدی می رونـد و...
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ژانر:اکشن، ماجراجویی، فانتزی



خالصه ی داستان:
داسـتان فیلـم بـا گـم شـدن یـک کارآگاه خبـره و تیزبین به نـام هری 
گودمـن شـروع می شـود. ایـن موضـوع پسـر 21 سـاله هری یعنـی تیم 
را وادار می کنـد کـه در مـورد گـم شـدن مرمـوز پـدرش بـه تحقیـق 
و تفحـص بپـردازد. در ایـن بیـن، همـکار سـابق هـری یعنـی کارآگاه 
پیکاچـو تصمیـم می گیـرد کـه به تیـم کمک کند تـا تحقیقـات خود را 
بهتـر از پیـش جلـو ببرد. این در حالی اسـت کـه پیکاچو یـک پوکمون 
)هیـوالی کوچـک( خنـده دار، لجبـاز، دلفریـب و خفن اسـت کـه برای 
همـه یـک معماسـت؛ حتی برای خـودش! ایـن دو متوجه می شـوند که 
پیکاچـو منحصـرا می توانـد بـا تیـم ارتباط برقـرار کند و ایـن موضوع به 

ایجـاد یـک رابطه دوسـتانه میـان آنهـا منجر می شـود...

خالصه ی داستان:
یـک قاتـل حرفـه ای بـه نـام مامـور 47 موظـف بـه مراقبـت از یـک 
مسـتخدم زن می شـود کـه مـورد هدف گروهی ناشـناس با نام مسـتعار 
“سـیندیکیت” قرار گرفته اسـت. امـا در طول ماموریت، ایـن مامور ویژه 
متوجـه می شـود کـه این مسـتخدم خیلی فراتـر از آن چیزی اسـت که 
بـه نظر می  رسـد و بحـث محافظـت از او، وارد مرحله ی تازه ای می شـود 
کـه مهمتریـن بخـش آن پیـدا کـردن پـدر و کشـف راز اصـل و نصـب 

این زن اسـت.

خالصه ی داستان:
داسـتان در قـرن ششـم و در ایـران بـه وقـوع می پیونـدد. جایـی کـه 
سـرداری شـجاع و سلحشـور به نام دسـتان )جیک جیلنهال( به سـبب 
دالوری هـا و رشـادت هایی کـه در جنگ هـای متعدد نشـان داده اسـت، 
بـه عنـوان ولیعهـد پادشـاه ایـران منصـوب می گـردد. در همیـن زمـان 
اسـت کـه او متوجه می شـود شـن های زمـان که توسـط خدایـان برای 
بـرای کنتـرل زمـان به انسـان ها داده شـده بود نـزد خائنی به نـام نظام 
نگـه داری می شـود. دسـتان قصـد دارد بـا کمک شـاهزاده ای جـوان به 
نـام تهمینـه شـن های زمـان را از چنـگ ایـن فرد سـودجو خـارج کند 

ولی...

خالصه ی داستان:
فیلـم داسـتان یـک اساسـین بـا نـام اگیـار و نـواده  اش کالـوم لینـچ را 
روایـت می  کنـد. ایـن فیلـم عـاوه بـر پیگیـرِی فعالیت  هـای اگیـار در 
اسـپانیا و قـرن پانزدهـم، تـاش لینـچ بـرای بدسـت آوردن اطاعات و 
مهارت  هـای الزم در جهـت نابـودِی وارثـان فرقـه ی تمپارهـا در زمـان 

حـال را بـه نمایـش می گـذارد و…

6.8  از  10

Aleksander Bach :کارگردان

سال انتشار:2015

Rob Letterman :کارگردان

سال انتشار:2019

Mike Newell :کارگردان

سال انتشار:2010

Justin Kurzel :کارگردان

سال انتشار:2016

       نام:

Pokemon 
Detective Pikachu

       نام:

Hitman 
Agent 47

       نام:

Prince of Persia: 
The Sands of Time

       نام:

Assassin’s 
Creed
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ژانر: اکشن، ماجراجویی، کمدی

6.9  از  10

ژانر: اکشن، جنایی، مهیج

6.6  از  10

ژانر: اکشن، فانتزی، هیجان انگیز

5.8  از  10

ژانر: اکشن، ماجراجویی، فانتزی



خالصه ی داستان:
مورتــال کمبــت، مســابقات مبــارزه ای بیــن نماینــدگان زمیــن و 
ــم در  ــان قدی ــه توســط خدای ــان می باشــد ک ــن جه خــارج از ای
خاورمیانــه بــه وجــود آمــده اســت. اگــر مبــارزان خــارج از ایــن 
جهــان موفــق بــه پیــروزی در ایــن مســابقات شــوند، امپراطــور 
ــه تســخیر زمیــن خواهــد شــد. جانــی کیــج،  شــاکوکان قــادر ب
ــانگ  ــت. او ش ــر سینماس ــی و بازیگ ــای رزم ــان ورزش ه قهرم
ــرای  تســونگ کــه دارای قدرت هــای مــاوراء الطبیعــه اســت را ب

ــد و... ــارزه می طلب ــه مب ــی ب ــارزه ی نهای مب

Paul W.S. Anderson :کارگردان

سال انتشار:1995

Paul W.S. Anderson :کارگردان

سال انتشار:2002

Christophe Gans :کارگردان

سال انتشار:2006

Roar Uthaug :کارگردان

سال انتشار:2018

نام:

Mortal 
Kombat

نام:

Resident 
E v i l

نام:

Silent 
Hill

نام:

Tomb 
Raider

خالصه ی داستان:
ــود  ــده ب ــاخته ش ــرال س ــرکت آمب ــط ش ــه توس ــی ک ــروس ت وی
ــل  ــب تبدی ــرده و موج ــیوع ک ــان ش ــر جه ــه سراس ــون ب اکن
شــدن انســان ها بــه زامبــی، موجــودات شــیطانی و هیــوال شــده 
اســت. آلیــس کارمنــد اســبق ایــن شــرکت کــه هم اکنــون یــک 
جنگجــوی ســرکش اســت، بــه دوســتانش ملحــق شــده تــا وارد 
هســته ی مرکــزی شــرکت آمبــرال در زیــر شــهر راکــون شــوند و 

ــد... ــرای همیشــه از بیــن ببرن آن را ب

خالصه ی داستان:
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــه ب ــد ک ــت می کن ــادری را روای ــتان م داس
ــد و وارد  ــاز می کن ــاک را آغ ــفری خطرن ــده اش س ــه ی گمش بچ
ــود.  ــوش می ش ــه ی خام ــام تپ ــه ن ــناک ب ــه و ترس ــهری خراب ش
ــا  ــب ب ــی عجی ــهر موجودات ــن ش ــه در ای ــود ک ــه می ش او متوج

قیافه هــای ترســناک هــر غریبــه ای را می کشــند و... 
ســایلنت هیــل فیلمــی ترســناک بــه کارگردانــی کریســتف گانــز  
ــل  ــه در 21 آوری ــادا و فرانســه اســت، ک محصــول مشــترک کان
2006 اکــران شــد. ایــن فیلــم اقتباســی از مجموعــه بازی هــای 
تــرس و بقــا و موفــق ســایلنت هیــل ســاخت شــرکت کونامــی 

اســت.

خالصه ی داستان:
ــام  ــه ن ــد مســتقل و ماجراجــوی گمشــده ای ب ــت فرزن الرا کراف
ــر از  ــش فرات ــد از توانایی های ــت. او بای ــت اس ــارد کراف ــرد ریچ ل
ــا  ــرود ت ــوز ب ــره ای مرم ــه جزی ــد و ب ــتفاده کن ــول اس ــد معم ح
ــه راز پــدرش کــه سال هاســت همــه مــرده فرضــش می کننــد  ب
ــرد  ــی بب ــن راز پ ــه ای ــد ب ــه می توان ــاور دارد ک ــرد. الرا ب ــی بب پ
ــاور دارد کــه می توانــد اثــری از پــدرش پیــدا  و حتــی از درون ب

کنــد. امــا...
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6.3  از  10

ژانر: اکشن، ماجراجویی، مهیج

6.6  از  10

ژانر: ترسناک، رازآلود

6.7  از  10

ژانر: ترسناک، اکشن، رازآلود

5.8  از  10

ژانر: اکشن، ماجراجویی، فانتزی



دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غربرضا جافری    |

    در ســال 201۸ کــه بــه جــز چندیــن فیلــم 
ــب  ــر جل ــه از نظ ــروش و چ ــر ف ــه از نظ ــق چ ــینمایی موف س

رضایــت منتقدیــن بقیــه ی آثــار از شایســتگی آنچنانــی برخــوردار 
ــود و  ــر ب ــز بدت ــب نی ــه مرات ــاع ب ــی اوض ــا پویانمای ــن ی ــر انیمیش ــد، در ژان نبودن

ــام بــرد کــه ازیــن لحــاظ ســال 201۸ را نمی تــوان  نهایــت بتــوان 5 یــا 6 انیمیشــن موفــق را ن
ــرد. ــی ک ــر تلق ــن ژان ــی در ای ــال موفق س

ــاس از  ــه اقتب ــوط ب ــم مرب ــن قســمت از نشــریه داری ــرا در ای ــی آن ــا قصــد معرف ــه م ــق امســال ک ــی از انیمیشــن های موف     یک
ــای  ــه درون دنی ــی: ب ــرد عنکبوت ــام »م ــه ن ــی ب ــرد عنکبوت ــی م ــارول یعن ــی م ــط کمپان ــده توس ــق ش ــی خل ــک بوک ــخصیت کامی ش

عنکبوتــی )بــه التیــن: Spider-Man: Into The Spider-Verse( « می باشــد.
ــه 90  ــا بودجــه ی نزدیــک ب ــه همــراه مــارول کــه ب     ایــن انیمیشــن 120 دقیقــه ای ســاخته ی کمپانــی کلمبیــا پیکچــرز و ســونی ب
میلیــون دالر ســاخته شــده اســت، اکــران گســترده ی خــود را توســط کمپانــی ســونی از روز 14 دســامبر 201۸ آغــاز کــرد و توانســت 

بــه فــروش 369 میلیــون دالری دســت پیــدا کنــد.
ــرای خلــق یــک انیمیشــن  ــه درون دنیــای عنکبوتــی« از بزرگ تریــن تیــم انیماتــوری کــه تاکنــون ب     انیمیشــن »مــرد عنکبوتــی: ب

اســتفاده شــده اســت بهره منــد اســت و ایــن جملــه بــه معنــی آن اســت کــه 140 انیماتــور در خلــق 
ــد. ــا یکدیگــر همــکاری کرده ان ــن انیمیشــن ب ای

32



برای سـاخت این 
انیمیشـن ابتـدا فیـل لرد و کریسـتوفر میلـر )کارگردانان 
انیمیشـن فیلـم لگویـی محصول سـال 2014 و سـری فیلم هـای جامپ 
اسـتریت( اسـتخدام شـدند کـه فیـل لـرد در کنـار رودنـی روثمـن )فیلم نامه نویس 
فیلـم جامپ اسـتریت شـماره 22( به نـگارش فیلم نامه پرداختند و کریسـتوفر 
میلـر تهیه کننـده ی اجرایـی کار لقـب گرفـت و بـرای کارگردانـی ایـن 
انیمیشـن بـاب پرسـیچتی )از تیم تولید انیمیشـن شـرک و گربه ی 
چکمه پـوش(، پیتـر رمزی )کارگـردان انیمیشـن محافظین قصه ها 
محصـول سـال 2012( و رودنـی روثمـن بـا یکدیگر بـه همکاری 
پرداختنـد و بـرای صداپیشـگی شـخصیت های ایـن انیمیشـن 
بازیگـران مطـرح هالیـوودی از جملـه هایلـی اسـتنفیلد، 
ماهرشـاال علـی، نیکـوالس کیـج، کریس پایـن و لیو 

شـرایبر بـه کار اضافه شـدند.
امسـال  کـه  سـونی  کمپانـی  انیمیشـن  ایـن 
جوایـز معتبـری هماننـد اسـکار و گلـدن گلوب 
را کسـب کـرده اسـت بـرای کسـب ایـن جوایز 
رقیب  هـای قدرتمنـدی از جملـه »قسـمت دوم 
انیمیشـن شـگفت انگیزان« کـه بعـد از 14 سـال 
شـده  اکـران  آن  اول  قسـمت  اکـران  زمـان  از 
سـگ ها«  »جزیـره ی  موشـن  اسـتاپ  اسـت، 
سـاخته ی وس اندرسـون و قسمت دوم سری 
انیمیشـن های رالـف بـا » نام رالـف اینترنت 

را خـراب می کنـد« را شکسـت داد.

  داسـتان 
انیمیشـن  این 

پسـر  دربـاره ی 
نـام مایلـز  بـه  نوجوانـی 

مورالـس اسـت که همـواره از 
تحسـین کننده های مـرد عنکبوتی 

می باشـد کـه در صدد فرصتی اسـت تا 
پـدر افسـر پلیـس خـود را بـه نام جفرسـون 

را کـه از مخالفـان مـرد عنکبوتـی می باشـد و او را 
یـک هنجارشـکن تلقـی می کنـد را تحـت تاثیـر قـرار 

دهـد و نظـر او را برگردانـد.
امـا خـود روزی بـر اثـر یـک اتفـاق تحـت نیـش یـک عنکبـوت 

رادیواکتیـوی قـرار می گیـرد و دارای قدرت هایـی همچـون مـرد عنکبوتـی 
می شـود امـا در همیـن حیـن مـرگ مردعنکبوتـی اصلـی را از نزدیـک می بینـد و 
تصمیـم می گیـرد بـه قولـی کـه بـه مردعنکبوتی در هنـگام مرگـش داده اسـت   ، عمل کند 

و اینجاسـت کـه ماجراهـای اصلـی ایـن انیمیشـن آغـاز می شـود.



ــال اســت  ــد و مح ــی از آب درآمده ان ــه خوب ــه ب ــده اســت ک ــده ش ــزه ای گنجان ــاد و شــوخی های بام ــه لحظــات ش     در فیلم نام
کــه در مواجــه بــا آن هــا خنــده بــر لبــان شــما نشــیند امــا از لحظــات احساســاتی ایــن انیمیشــن نیــز نبایــد گذشــت کــه گاهــی 
ــک  ــان دهنده ی ی ــی نش ــه خوب ــن ب ــه ای ــد ک ــود می کن ــی خ ــات درون ــار احساس ــده را دچ ــی رود و بینن ــا م ــود م ــق وج ــا عم ت

ــت. ــاده ی آن اس ــی فوق الع ــض و کارگردان ــم نق ــا ک ــه ی تقریب فیلم نام
    بــه طــور کلــی می تــوان ایــن انیمیشــن را یــک اثــر تماشــایی بــرای نوجوانــان و بزرگســاالن دانســت کــه بــه مــا نشــان می دهــد 
ــا را در مســیر پیــروزی  ــد م ــن اتحــاد و همبســتگی بیــن اقشــار جامعه ســت کــه می توان ــی ای ــارغ از نیروهــای ابرقهرمان گاهــی ف

هدایــت کنــد.

    یکــی دیگــر از نــکات جالــب ایــن انیمیشــن کــه بــه صــورت ســه بعــدی ســاخته شــده اســت امــا گاهــی تصاویــر دو بعــدی هــم 
در آن بــکار رفتــه اســت کــه قابــل تشــخیص اســت، ایــن اثــر بــه حالــت کتاب هــای کامیــک بوکــی اســت بدیــن صــورت در جایــی 
کــه داســتان روایــت می شــود و یــا صدایــی از شــخصیت ها خــارج می شــود گــوی انــگار از صفحــه ای بــه صفحــه ای بعــد می رویــم 

و مــا صــدا را نوشــتاری مشــاهده می کنیــم.
ــه تنهایــی احســاس مســئولیت کنــد      در هنــگام تماشــای ایــن انیمیشــن مــا دیگــر شــاهد یــک مردعنکبوتــی نیســتیم کــه ب
و حتــی گاهــی احســاس ناامیــدی و خســتگی در برابــر نجــات دنیــا بکنــد، بلکــه مــا شــاهد دســته ای از آدم هــا و شــخصیت های 
ــن  ــی چندی ــد فیلم هــای ابرقهرمان ــد همانن ــک هــدف واحــد می جنگن ــرای ی ــد و ب ــا یکدیگــر اتحــاد دارن ــف هســتیم کــه ب مختل

ــارول و دی  ســی. ــای م ــر کمپانی ه ــال اخی س
    امــا شــاید زیباتریــن جذابیــت ایــن انیمیشــن زمانیســت کــه مــا بــا چندیــن مردعنکبوتــی مواجــه می شــویم و هرکــدام از آن هــا 
ادای احترامــی هســتند بــه تاریــخ ســینما و انیمیشــن. بــرای درک ایــن نکتــه کافیســت بــه شــخصیت  پیترپارکــری کــه هماننــد 
ــی و  ــون معمای ــا مضم ــی ب ــوآر فیلم های ــای ن ــوآر )فیلم ه ــای ن ــه فیلم ه ــت ب ــه ادای احترامیس ــد ک ــاس می پوش ــا لب کارآگاه ه
جنایــی هســتند کــه اغلــب در شــب رخ می دهنــد و ســینمای فرانســه را مهــد تمــدن ایــن فیلم هــا می داننــد( و شــخصیت پنــی 

ــگاه بیاندازیــد. ــگا مشــهور هســتند ن ــه مان پارکــر کــه برگرفتــه از انیمه هــای ژاپنــی و کتاب هــای مصــور آن کــه ب

    کمپانــی ســونی بــرای اینکــه انیمیشــن مردعنکبوتــی را متفاوت تــر از ســایر فیلم هــای ســاخته شــده طــی چندیــن ســال اخیــر 
ایــن شــخصیت از جملــه ســه گانه ی مردعنکبوتــی ســم ریمــی بــا بــازی توبــی مگوایــر در نقــش مردعنکبوتــی ، دوگانــه ی مــارک 
وب بــا نــام مــرد عنکبوتــی شــگفت انگیز بــا بــازی انــدرو گارفیلــد در نقــش اصلــی و همینطــور مردعنکبوتــی اخیــر بــا بــازی تــام 
هالنــد خلــق کنــد، دســت بــه یــک تغییــر زد و بــا اســتفاده از ایــده ی جهــان مــوازی در شــاخه ی فیزیــک چندیــن مــرد عنکبوتــی 
را وارد داســتان می کنــد کــه ایــن انیمیشــن را از فیلم هــا و انیمیشــن های چندیــن ســال اخیــر ایــن شــخصیت متمایــز می کنــد.

    اگـر تاکنـون موفـق بـه دیدن این انیمیشـن نشـده اید یا در 
دیـدن آن شـک و تردیـد دارید کافیسـت سـری به نمـرات آن 
در سـایت های امتیازدهـی معتبـر از جملـه IMDB بزنیـد که تا 
بدیـن لحظـه بـا رأی حدود 159 هـزار کاربر موفق بـه دریافت 
نمـره ی ۸.5 از 10 شـده اسـت و در سـایت متاکریتیـک کـه 
نظـر منتقدیـن را جمـع آوری می کند، میانگین امتیـاز ۸7 را از 
نظـر 50 منتقد دریافت کرده اسـت و در سـایت راتـن تومیتوز 

رضایـت 97 درصـدی مخاطبین را به همراه داشـته اسـت.

8.5  از  10
کارگردان: در مقاله نام برده شده

سال انتشار:2018

نام:
Spider-Man: 
Into the Spider-Verse
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ژانر: انیمیشن، فانتزی



از دانشـجویان و عاقمنـدان دعـوت بـه عمـل می آیـد تـا در فعالیت هـای 
کانـون بازی هـای رایانـه ای حضـور داشـته باشـند و مـا را در بخش هـای 

مختلـف همراهـی نماینـد.
بـه منظـور همـکاری، عضویـت و شـرکت در برنامه هـای کانـون بازی هـای 
رایانـه ای می توانیـد بـه اتـاق 404 واقع در طبقـه ی چهارم دانشـکده ی فنی 

و مهندسـی دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد تهـران غرب مراجعـه کنید.



برای اطالع از آخرین اخبار کانون بازی های رایانه ای می توانید ما را در شبکه های اجتماعی با آدرس wtiau_gc دنبال کنید.


