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در »ﺑﺘﻞ روﯾﺎل« ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺪﺗﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد.

ﺳﺒﮏ :ﺑﺘﻞ روﯾﺎل
ﭘﻠﺘﻔﺮمPC, Xbox One :
ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهPUBG Corporation :
ﺳﺎزﻧﺪهPUBG Corporation :
اﻣﺘﯿﺎز4.5 :
ﺳﺎل  2017ﯾﮑﯽ از ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ و درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی را ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﺒﮏﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی اداﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،دﻧﯿﺎ و ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻫﻤﯿﺖ 2017
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﯽ از ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ و ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﻫﻨﻮز ﺑﺎزیﻫﺎی اﻣﺴﺎل را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺒﮏﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﺳﺎل  2007اﻓﺰون ﺑﺮ ﺑﺎزیﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻧﺪای وﻇﯿﻔﻪ  :4ﺟﻨﮕﺎوری ﻧﻮﯾﻦ«،
»ﻫﯿﻠﻮ » ،«3ﺧﺪای ﺟﻨﮓ  «2و ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ »ﭼﺮخﻫﺎی ﺟﻨﮓ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺗﺎزهای را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد راه را اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
»ﮐﺮاﯾﺴﯿﺲ« ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ
»ﻓﺮﻗﻪ اﺳﺎﺳﯿﻦ« ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد و اﯾﺪهﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﺪﯾﺪی را در ﺳﺒﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﮐﻨﺴﻮل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و
ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ  3ﻧﯿﺰ ﺑﺎ »آﻧﭽﺎرﺗﺪ« ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺗﺎزهای از ﺑﺎزیﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
»ﺑﺎﯾﻮﺷﺎک«» ،وﯾﭽﺮ« و »اﺛﺮ ﺟﺮﻣﯽ« ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ را ﺑﺮای آﻏﺎز ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺮﯾﺪ اﯾﮑﺲﺑﺎﮐﺲ
 360و ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ  3در اﺑﺘﺪای ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﺴﻞ ﺗﺎزهای از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از آن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮏ در آﻏﺎز ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻧﺒﻮدﯾﻢ.
ﺳﺎل  2017ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دارد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو و ﺑﺎزیﻫﺎﯾﺶ از ﯾﮏ ﻃﺮف
و ﺑﺎزیﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻫﻮراﯾﺰن«» ،NiRe ،رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ  «7و »ﭘﺮﺳﻮﻧﺎ  «5از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻮع و ﻧﻮآوری ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻢﮔﺎم ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ
اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎزیﺳﺎزی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﺪی و ﻣﻬﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اودﯾﺴﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ« و »اﻓﺴﺎﻧﻪ زﻟﺪا« اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه در ﺳﺎل 2017
اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  2017ﯾﺎد ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺷﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪﺟﺰ »ﺳﻄﺢﻫﺎی
ﻧﺒﺮد« ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﯿـﺮاث ﮐﺎﻟﯿـﻦ ُ ،DiRT4از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
»ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد« ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه را دﮔﺮﮔﻮن و ﺳﺒﮏ »ﺑﺘﻞ روﯾﺎل«
را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ داغ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮوش ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺷﺮان و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از اﯾﻦ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻢ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﮏﻧﻔﺮه ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﮔﻢ ﺷﺪن ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ
ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ را ﺻﺮف ارﺗﻘﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺧﺎص
ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ،ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن از رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه و
آﻧﻼﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺘﻞ روﯾﺎل
»ﺑﺘﻞ روﯾﺎل« ) (Battle royaleﻧﺎم ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ »ﮐﻮﺷﻮن ﺗﺎﮐﺎﻣﯽ« در ﺳﺎل  1999اﺳﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از
داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ را در ژاﭘﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن دارد و آن ﻫﻢ ﻧﺒﺮدی ﺗﻮﻗﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﮐﺘﺎب و داﺳﺘﺎن ﺧﺎص آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻗﺘﺒﺎس ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ »ﮐﯿﻨﺠﯽ ﻓﻮﮐﺎﺳﺎﮐﻮ« ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺮ ﻓﻮﮐﺎﺳﺎﮐﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و »ﺗﺎﮐﺸﯽ ﮐﯿﺘﺎﻧﻮ« ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ و ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﻌﺮوف ژاﭘﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎزی در
ﻓﯿﻠﻢ دﻋﻮت ﺷﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم و ﻣﻨﺘﻘﺪان روﺑﻪرو ﺷﺪ ،اﻣﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻓﻀﺎ و
داﺳﺘﺎن آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎی ژاﭘﻦ ،اﻗﺘﺒﺎس ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری ﻃﺮف
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻨﻬﺎ در  22ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
ﻓﻮﮐﺎﺳﺎﮐﻮ در ﺳﺎل  2003آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﮑﺎﻧﺲ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ
و اداﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ را ﭘﺴﺮش ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺑﻪ ﭘﺪر ﻓﻘﯿﺪش ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﺘﺎب و ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺘﻞ
روﯾﺎل ﺑﻪ اﻟﻬﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺼﻮر ژاﭘﻨﯽ و دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐُﺪﻫﺎی ﺑﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزی اﺻﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم  Modﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن  Modآﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺎﻫﯽ از دﻟﺸﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎزیﻫﺎ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﻮای دﻟﺨﻮاه را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن »ﺑﺮﻧﺪان ﮔﺮﯾﻦ« ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎس« )PlayerUnknown) Mod
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺮار ﻣﯽداد .او ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪی
را ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Armaﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ از دل آن ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در
ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد» .ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد« ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی  Modﺑﺮﻧﺪان ﮔﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ در ﺳﺒﮏ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن را در
اﺳﺘﻮدﯾﻮی  PUBGﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﮑﻞ  - 1در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزی ﻫﺮوﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻼحﻫﺎ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﯾﺪ
ﯾﮏﺟﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﻣﮑﺎن »دﺳﺘﺮﺳﯽ اوﻟﯿﻪ« ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺰرگ »اﺳﺘﯿﻢ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزی ﺧﻮد را
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮار دارد در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺧﺎرج
ﺷﺪن از دﺳﺘﺮﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎزی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد» .ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد« در ﻣﺎه ﻣﺎرس  2017در
دﺳﺘﺮﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ و رﺳﻤﯽ ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی
ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﮐﻮرد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ در اﺳﺘﯿﻢ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر »ﮐﺎﻧﺘﺮ اﺳﺘﺮاﯾﮏ« و
ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Dotaﺑﻮد ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﻢزﻣﺎن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اوج
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی CALL of DUTY؛ ﺑﺮادری ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ
ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ رﮐﻮردﻫﺎی ﻓﺮوش روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺎ  24ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﺮ روی ﮐﻨﺴﻮل اﯾﮑﺲﺑﺎﮐﺲ وان ﻧﯿﺰ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از  9ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ،
ﺳﺮورﻫﺎی ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺪاری
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﺮادﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در آن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪِ .
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮐﺎرﺑﺮان و ﺷﮑﻞ دادن ﺑﺎزی دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﯾﺮادﻫﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎزی از دﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد
در اﺑﺘﺪا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺻﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺘﺮ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﭙﺮد ﺑﺎزی را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﺎﻧﺲ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺘﺮش ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد در ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ .در زﻣﺎن ﻓﺮود ﺑﻪﺟﺰ ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺳﻼح ﯾﺎ
وﺳﯿﻠﻪای ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را در ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،اﻣﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﻼحﻫﺎ دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻓﺮود ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ً دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻼح آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از دﯾﮕﺮان ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ .ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺒﺮد ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪ را ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮای
ﺑﻘﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺑﺎزی از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻣﻨﯿﺖ دارﻧﺪ و از وﺳﻌﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ« ﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزی ﺳﭙﺮی ﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺰﯾﺮه
ﺑﺰرگ ﺑﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن از دو ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻫﻢ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎزی و ﻫﻢ ﻫﯿﺠﺎن آن را دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺎزی ،ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از آن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻮرا ً دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺸﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺪﻣﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﺗﻤﻬﯿﺪ دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن در
ﻣﯿﺎن ﺑﺎزی ﯾﮏ زﻣﺎنﺳﻨﺞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﮔﺮ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺎزی و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﮐﻪ در ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ  30دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ
ﻃﻼﯾﯽ ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻ رﻗﺎﺑﺖ و ﻫﯿﭻ دوری از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺑﺎزی ﺳﻼحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺧﻮد ﺗﻨﻮع ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی را ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺒﺮد ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ
ﻧﻤﺎی دورﺑﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد را ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت اول ﺷﺨﺺ و ﻫﻢ
ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻧﻮع ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،دﯾﮕﺮی ﭼﯿﺰی ﺑﻪﻧﺎم ﮐﻼس ﺧﺎص ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﯿﺎن
ﺑﺎزی ﻫﻢ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻼحﻫﺎ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﮏﺟﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺷﮑﻞ  - 2ﻫﻤﮑﺎری ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺣﺮف اول را در ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰﻫﺎی ﺗﯿﻤﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

اﻓﺰون ﺑﺮ ﺳﻼحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی وﯾﮋهای ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻧﻘﻄﻪای از ﻧﻘﺸﻪ
ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﻘﺸﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ دودی را در دوردﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻏﺎرت ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دور ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﺪت دوام آوردهاﯾﺪ،
ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ زدهاﯾﺪ ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺑﺎزی ﭼﯿﺰی ﺑﻪﻧﺎم »اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺠﺮﺑﻪ« )Experience
 (Pointﮐﻪ از آن ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﻼحﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ روش دﯾﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﺮادی و ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﻘﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﮔﺎﻫﯽ از ﭘﯿﺶ داﻧﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﺤﻞ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره رد ﭘﺎی ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان در ﺑﺎزی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎ
در ﺑﺴﺘﻪای روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎز ﺑﻮدن ﯾﮏ ورودی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن را
ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﯽروﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯿﺶﻓﺮض وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﺗﺎزهﮐﺎر ﻃﺮف ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا و ﺑﺪون ﺗﺮس ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾﺘﺎن را
در آﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن روﻧﺪ ﺑﺎزی و ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو
ﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﺮ دور از رﻗﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  - 3ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﯿﺮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺘﻞ روﯾﺎل اﯾﺪه ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺬتﺑﺨﺶ و ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺑﻪ دور از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎزیﻫﺎی روز ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ و در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﺑﺎر وارد ﺑﺎزی
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و دﻟﭽﺴﺐ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ دﺳﺖﮐﻤﯽ از ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ
ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻋﺪه ﻓﺮاواﻧﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و از ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮیﻫﺎ و

ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل دﻧﺒﺎﻟﻪدار ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را وارد ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎزهای را از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﻣﻬﺎرت ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮش را ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ
در دوراﻧﯽ ﮐﻪ »ﺑﻠﯿﺰارد« ﺑﺎ  Overwatchو ﻧﺎﺷﺮان ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ« ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺑﺎزیﺳﺎز در ﯾﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻋﺼﺮ ﺗﺎزهای ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد
ﺑﺎزیﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺮاغ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ً در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮرد .اﻣﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ »ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻧﺒﺮد ِ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎس« اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶرو و ﻣﺒﺘﮑﺮ از آن ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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