ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی ﺟﺬاب ﻗﻠﻢﻣـﻮی ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ

اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺷﻤﺎره  4ﮐﭙﮑﺎم و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد ،ﺣﺮﻓﻪای و ﺧﻼﻗﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزیﺳﺎزی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .ﺑﺎزی ﺟﺬاب ﻗﻠﻢﻣـﻮی ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز دﺳﺘﺂوردﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺧﻼق اﺳﺖ.

ﺳﺒﮏ :اﮐﺸﻦ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ
ﭘﻠﺘﻔﺮمPC, PS4, Xbox One :
ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهCapcom :
ﺳﺎزﻧﺪهClover Studio :
اﻣﺘﯿﺎز*5 :
ﺑﺎزی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ادﺑﯿﺎت و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دارد .اﻣﺎ در ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﻫﻨﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ رﻗﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻧﺪارد .ﺑﺎزی ﺗﻨﻬﺎ رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ و ﺟﻠﻮهﻫﺎی آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏﺟﺎ و در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﺑﺎر و در
ﻫﺮ ﻧﺴﻠﯽ آن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺟﻠﻮهای از ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪ و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ را در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎزی و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن
اﮔﺮﭼﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری دارد و ﺑﻪﻟﻄﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﻫﺮﺑﺎر ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﻮارﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ و
ﻇﻬﻮر ﻧﺒﻮغ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻫﯿﭻﮔﺎه و در ﻫﯿﭻ دورهای ﺑﻪ ﻗﺪرت ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎزﻧﺸﺮ  Okami HDدر
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﯿﻼدی ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻢ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزیﺳﺎزی و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰی ﺳﺮاغ ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ  11ﺳﺎل از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ آن ﻣﯽﮔﺬرد.
اﻟﻬﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﻠﯿﺪی و ﺗﺒﺎﻫﯽ در ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﮔﺮگ ﺳﻔﯿﺪ ﻗﺪم روی زﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪ 13
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﻗﻠﻢﻣﻮ اﺣﺘﯿﺎج دارد .ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻗﺎﻟﺐ
ﮔﺮگ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﻠﻢﻣﻮی ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰش در ژاﭘﻦ ﮐﻬﻦ از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮوﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ
داﯾﺮه در آﺳﻤﺎن ﺷﺐ ،روز را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﯿﺎن دو ﺗﭙﻪ ﯾﮏ ﭘﻞ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﺒﺎرزهﻫﺎ
ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،دﺷﻤﻨﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ آنﻫﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اوﮐﺎﻣﯽ در ﺳﺎل  2017و روی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از
ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻤﺎره  4و ﭘﺲ از آن اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﮐﻼور ) (Cloverآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﯿـﺮاث ﮐﺎﻟﯿـﻦ ُ ،DiRT4از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ

ﺳﺮآﻏﺎز
اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺷﻤﺎره  4ﮐﭙﮑﺎم ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﯿﻨﺠﯽ ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ در ﺳﺎل  1999ﮐﺎرش را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه او ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺴﺖ رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ ﺣﺴﺎﺑﯽ درﺧﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل
راﺣﺖﺗﺮی ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﺶ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ در ﻣﻘﺎم ﮐﺎرﮔﺮدان در اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺟﺪﯾﺪش ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .دﯾﻨﻮ ﮐﺮاﯾﺴﯿﺲ ﺑﺎزیﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ را از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و زاﻣﺒﯽﻫﺎ دور و وارد ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه دوراﻓﺘﺎده و داﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎﯾﺶ ﮐﺮد.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎزی راه را ﺑﺮای دﻧﺒﺎﻟﻪاش ﻫﻤﻮار ﮐﺮد و در ﮐﻨﺎر ﭘﻮرت ﺷﻤﺎره اول ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل درﯾﻢﮐﺴﺖ ،ﻫﺮ دو
ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻢ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ .اﻋﻀﺎی اﺳﺘﻮدﯾﻮ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و آﻏﺎز ﭘﺮوژه
ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم »اﺳﻢ رﻣﺰ :وروﻧﯿﮑﺎ« ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ،ﺳﺎﺧﺖ »رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ
ﺻﻔﺮ« ﺑﺮای ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو  64و »رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ  «4ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ» .اﺳﻢ رﻣﺰ :وروﻧﯿﮑﺎ« اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رزﯾﺪﻧﺖ
اوﯾﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی از ﭘﯿﺶ رﻧﺪر ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻪﺑﻌﺪی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺳﺎﺧﺖ »رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ ﺻﻔﺮ« ﺑﺮای ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو  64ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ آن را ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل
ﺗﺎزهﻧﻔﺲ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﮔﯿﻢﮐﯿﻮب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺷﻤﺎره  3ﮐﭙﮑﺎم ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
آن را ﺑﺴﺎزد و ﺑﺎزی در ﺳﺎل  2002آﻣﺎده ﺷﻮد .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ  4ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد و از دل ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ آن ﺑﺎزی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ »ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ« ) (Devil May Cryﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  1999ﺷﯿﻨﺠﯽ
ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ از ﻫﯿﺪﮐﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻣﯿﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و دورﺑﯿﻦ ﭘﻮﯾﺎ و ﺟﺪﯾﺪی را اﺑﺪاع
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ او ﺑﺎ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺳﺮاغ ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ ﻣﯽرود ،ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻣﯿﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮاغ
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ داﺳﺘﺎن رﻓﺖ و ﺗﯿﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ را داﺧﻞ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد .ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎ »داﻧﺘﻪ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و
ﺳﺎل  2000از »ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ« روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺗﺎزه ﮐﭙﮑﺎم و ﮐﺎﻣﯿﺎ در ﺳﺎل  2001ﺳﺒﮏ اﮐﺸﻦ را وارد
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺮد و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎزهای از آن اراﺋﻪ داد .ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮم داﻧﺘﻪ و ﭼﻨﺪﺿﺮبﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮاﻓﯿﮏ
زﯾﺒﺎی ﺑﺎزی ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎره دوم ﺑﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺳﭙﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﭙﮑﺎم در اداﻣﻪ از ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﺴﻤﺖ اول رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل
ﮔﯿﻢﮐﯿﻮب ﺧﺒﺮ داد و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ در اﻧﺤﺼﺎر ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻮرت ﻧﺴﺨﻪ دوم و ﺳﻮم ﺑﺎزی ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺷﻤﺎره  3ﺑﺮای ﮔﯿﻢﮐﯿﻮب در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ» .ﮔُﺮدان ﻓﻮﻻدی« ) (Steel Battalionدر ﺳﺎل  2003اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺎزی آن ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﭼﻬﻞ دﮐﻤﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد .ﺳﺎل  2003ﺑﺎزی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﮑﺲﺑﺎﮐﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ »دﯾﻨﻮ ﮐﺮاﯾﺴﯿﺲ  «3ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﭙﮑﺎم ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ اﯾﺪه اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی داﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎزی را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ -1
اﺳﺘﻔﺎده
از
ﻗﻠﻢﻣﻮ
ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎده
اﺳﺖ و
ﻓﻮرا ً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن
را ﺑﺮ
ﻣﺤﯿﻂ و
اﺟﺰای
آن
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺳﺎل  2002ﮐﭙﮑﺎم ﻧﺎم ﭘﻨﺞ ﺑﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪﺟﺰ »ﮐﯿﻠﺮ  (Killer 7) «7ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺷﻤﺎره 4
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای روﻧﻖ ﮐﻨﺴﻮل ﮔﯿﻢﮐﯿﻮب ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی  P.N.03ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺒﮏ اﮐﺸﻦ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮوش ﺿﻌﯿﻒ و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪهاش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزی »وﯾﻮﺗﯿﻔﻮل ﺟﻮ« ) (Viewtiful Joeﻧﺎم داﺷﺖ و ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎ در ﺳﺒﮏ اﮐﺸﻦ دوﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
وﯾﻮﺗﯿﻔﻮل ﺟﻮ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد و راه را ﺑﺮای دﻧﺒﺎلﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﻮار ﮐﺮد» .ﮐﯿﻠﺮ  «7ﻧﯿﺰ ﺑﺎزی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ از
»ﺳﻮدا  (Suda 51) «51ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮدان را در ﺧﺎرج از ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺖ .اﻣﺎ رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ 4
اوج دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﻮد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮔﯿﻢﮐﯿﻮب را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ
 P.N.03در اﻧﺤﺼﺎر ﮔﯿﻢﮐﯿﻮب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎزیﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ  2و ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﭙﮑﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﺮازﯾﺮی اﺳﺘﻮدﯾﻮ و اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اوج
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی CALL of DUTY؛ ﺑﺮادری ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ

ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر
ﮐﭙﮑﺎم ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺴﻤﺖ اول »وﯾﻮﺗﯿﻔﻮل ﺟﻮ« ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻼق اﯾﻦ ﺑﺎزی ،اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺟﺪﯾﺪی
را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮐﻼور« ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺎﺧﺖ رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ  4ﺑﺎ ﮐﭙﮑﺎم داﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﻼور
ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻫﺪف ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن در اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺟﺬاﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﻮرت ﻗﺴﻤﺖ اول وﯾﻮﺗﯿﻔﻮل ﺟﻮ ﺑﺮای ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ  ،2ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ
ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻼور ﺑﺮای ﮔﯿﻢﮐﯿﻮب و ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ  2ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ آﻏﺎز ﮐﺎر ﮐﻼور ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوران اوج
اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺷﻤﺎره  4ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎ و ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در
اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺷﻤﺎره  4ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪ .اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﮐﻼور ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »وﯾﻮﺗﯿﻔﻮل ﺟﻮ« God Hand ،و درﻧﻬﺎﯾﺖ
»اوﮐﺎﻣﯽ« ﺑﻪ ﮐﺎرش ﭘﺎﯾﺎن داد و ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ ،ﮐﺎﻣﯿﺎ و اﯾﻨﺎﺑﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﭙﮑﺎم در ﺳﺎل  2006اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﮐﻼور را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻫﺎی ﮐﭙﮑﺎم اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم ﮔﯿﻤﺰ را راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻫﺎی اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﭙﮑﺎم دوﺑﺎره ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی در ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﺑﺎﯾﻮﻧﺘﺎ« ) (Bayonettaﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم ﮔﯿﻤﺰ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺷﻨﺎسﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزیﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻀﺎی اﮐﺸﻦ و ﺧﻼﻗﯿﺖ را در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل  2017و ﺷﺎﻫﮑﺎری ﺑﻪﻧﺎم  NiRe: Automataﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﯿﺰ روﺑﻪرو ﺷﺪ .ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر »درﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻦ« ) (Vanquishدر ﺳﺎل  2010از ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﻮدا  51در »ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی دوزﺧﯿﺎن«
) ،(Shadows of the Damnedﺑﺎﻻﺧﺮه اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺧﻮد را در ﺳﺎل  2010ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .او در اﺳﺘﻮدﯾﻮی Tango
 Gameworksﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮاغ ﺳﺒﮏ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد رﻓﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﺷﯿﻄﺎن درون« ) (The Evil Withinرا در ﻗﺎﻟﺐ
»وﺣﺸﺖ ﺑﻘﺎ« ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد.
اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺷﻤﺎره  4ﮐﭙﮑﺎم و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد ،ﺣﺮﻓﻪای و ﺧﻼﻗﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزیﺳﺎزی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .ﻫﺮﮐﺪام از ﺑﺎزیﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﮏ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎزیﺳﺎزی ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﮑﺎﻣﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ؛ »رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ  «4ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و اﯾﺪهﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزیﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎزﻧﺸﺮ اوﮐﺎﻣﯽ در ﺳﺎل  2017ارزش دوﭼﻨﺪاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻤﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.

ﮔﺮگ ﺳﻔﯿﺪ
آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ اوﮐﺎﻣﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﺳﺖ .ﺳﺒﮏ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی آﺑﺮﻧﮓ ژاﭘﻨﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﮐﻬﻦ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ داﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎی روﻧﺪ ﺑﺎزی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻨﺮی در ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن در اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﺎزهﮐﺎر اﺑﺘﺪا و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی داﺳﺘﺎن و روﻧﺪ ﺑﺎزی،
ﺑﻪ ﻃﺮح و ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺑﺎزی ﭘﯿﮑﺲآرﺗﯽ ﺧﺎﻃﺮات دوران اﮐﺸﻦﻫﺎی دوﺑﻌﺪی را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﯾﮏ اﺛﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎزی و ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ
آن ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﻟﻄﻒ ﻗﺪرت ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،اوﮐﺎﻣﯽ را ﺑﺎ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ  4Kﺑﺎزی
ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .اوﮐﺎﻣﯽ ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ و ﺟﺬاب ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﮐﺎﻣﻞ در رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ 2
 درﺑﺎزی ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ
و
ﺷﺨﺼﯿﺖ
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ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
روﺑﻪرو
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﻨﻮع
آنﻫﺎ از
ﻧﻘﺎط
ﻗﻮت
ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﺑﺼﺮی
ﺑﺎزی
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

داﺳﺘﺎن در اوﮐﺎﻣﯽ آرام و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﻟﻬﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺳﻄﻮره ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻋﺘﻘﺎدﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﻼ ً ﻓﺮﺻﺖ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻣﯿﺎنﭘﺮدهﻫﺎ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻓﺮﺻﺖ زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎی ﺑﺎزی ﺗﺪارک دﯾﺪهاﻧﺪ.
اوﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻦ  13ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻣﻮ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺣﺲ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﺳﺮ زدن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺒﺎرزهﻫﺎ ،ﺣﻞ
ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﺎزه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻣﮑﺎن ﺗﺎزهای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢﻣﻮ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎزی را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی اﺑﺘﺪای ﺑﺎزی ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺎده ﺣﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهﻫﺎ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺞﻫﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻢﻣﻮ
ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎزی ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﻪﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻫﻨﺮی زﯾﺒﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ آزاد ﻗﻠﻢﻣﻮ در ﺻﺤﻨﻪ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻮرا ً ﺗﺄﺛﯿﺮ آنﻫﺎ را در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻏﻮل آﺧﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﻠﻢﻣﻮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻟﺬتﺑﺨﺸﯽ از
اﮐﺸﻦ و ﻣﻌﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ 3
 ﻣﺒﺎرزهﺑﺎ ﻏﻮل
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ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﺣﺘﻤﺎ ً اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﭽﯿﺪهای در ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺒﺎرزهﻫﺎ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ اوﮐﺎﻣﯽ
ﺑﺎزی ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻨﺘﺮل اﻟﻬﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮگ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ در ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻗﻠﻢﻣﻮ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﺷﮑﻞﻫﺎ ﯾﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﻠﻢﻣﻮ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻪ ﺑﺎزی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮگ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ورودیﻫﺎی ﺳﺎدهای
ﺑﺮای ﭘﺮش ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺮ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪر ورودیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
اوﮐﺎﻣﯽ ﮐﻼس درس ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺑﺎزیﺳﺎزان ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺳﺮاغ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎی روﻧﺪ ﺑﺎزی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آن رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﮔﺮ از ﺑﺎزیﻫﺎی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺗﮑﺮای ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ و دﻟﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻤﯽ از ﻓﻀﺎی ﺷﻠﻮغ و درﮔﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اوﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻟﺬتﺑﺨﺸﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻢ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ و
ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺎزیﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ
ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺑﺎزی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی،
داﺳﺘﺎن و رواﯾﺖ آن ،ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮی و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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