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ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزی Pillars of Eternity II: Deadﬁre

»آﺑﺴﯿﺪﯾﻦ« در ﺳﺎل  2015ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در »ﮐﯿﮏاﺳﺘﺎرت« ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﭘﻠﻦاﺳﮑﯿﭗ :ﺗﻮرﻣﻨﺖ« ) (Planescape: Tormentو »دروازه ﺑﺎﻟﺪور« )Baldur’s
 (Gateرا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و رواﯾﺖ ﻏﻨﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺎ »ارﮐﺎن اﺑﺪﯾﺖ« زﻧﺪه ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﻌﺪ از دوران ﻃﻼﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ روی راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺴﺎزد .ارﮐﺎن اﺑﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
اﯾﻦ ﺳﺒﮏ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و رد ﭘﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮدش را ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد.

Pillars of Eternity II: Deadﬁre
ﺳﺒﮏ :ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﭘﻠﺘﻔﺮمPC :
ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهVersus Evil :
ﺳﺎزﻧﺪهObsidian Entertainment :
اﻣﺘﯿﺎز4.5:
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﻗﺎﺑﻞﺑﺎور ،ﺣﺴﺎبﺷﺪه و ﯾﮑﺘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺰرگ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ آﺑﺴﯿﺪﯾﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دﻧﯿﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪای و
ﺑﺰرگ در »آﺗﺶ ﻣﺮده« ) (Deadﬁreﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اداﻣﻪ داﺳﺘﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ را اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪﺟﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺟﻨﮕﻠﯽ »داﯾﺮ وود« ) ،(Dyrwoodدر ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ و در ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ آن از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺷﻤﺎ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺎزی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﯾﺎ در ﻋﻮض ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ارواح
ﻣﺮدﮔﺎن رﺳﯿﺪهاﯾﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮ و زره ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻗﻠﻌﻪ دﻓﻦ ﺷﺪه ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﻓﺎﺻﻠﻪای
ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﺗﺎرﯾﮏ دﯾﮕﺮی ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﺖوﺟﻮ را ﺑﺮای ﮐﺸﻒ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻗﺪم در ﻗﻠﻤﺮو
ﺑﯽﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ.

درﯾﺎدﻻن
ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ و دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮی را از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن از
ﻗﺴﻤﺖ دوم ارﮐﺎن اﺑﺪﯾﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ را ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺑﺎزی و در ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و
ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻪای از اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺴﯿﺮی را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞ ذﺧﯿﺮه ﻗﺴﻤﺖ اول روی راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶدرآﻣﺪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽای را ﮐﻪ

ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ﺷﮑﻞ دادهاﯾﺪ از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،در داﺳﺘﺎن
و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ از
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ﺗﻌﺪادی از ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ) (CRPGرا ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﻮرا ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ارﮐﺎن اﺑﺪﯾﺖ 2آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺸﺖوﮔﺬار و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎزی
ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﺎ زاوﯾﻪ دورﺑﯿﻦ »اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ« )از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ( رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﺎزی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن وارد ﻧﺒﺮد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﻄﺮﻧﺎک و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﯾﻦ
ﺳﺒﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ و از
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﻼسﻫﺎی ﺑﺎزی ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼحﻫﺎ ،اﮐﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ و
دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﯾﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪﻫﺎ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ
ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ارﮐﺎن اﺑﺪﯾﺖ 2ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﺑﺮای ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﺴﯿﺮ داﺳﺘﺎن ﺑﺎ
آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام آنﻫﺎ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻏﺬای ﮐﺸﺘﯽ را
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮراک و ﻣﯿﻮه ﺗﺎزه از اﻓﺮاد ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻓﺎداری و ﻋﻼﻗﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ در ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ و ﺧﻮراک ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دزدان درﯾﺎﯾﯽ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ زﺧﻤﯽﻫﺎ و درﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ را
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻓﺮﻗﻪ اﺳﺎﺳﯿﻦ :4درﻓﺶ ﺳﯿﺎه« ﺑﺎ
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ درﯾﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ارﮐﺎن اﺑﺪﯾﺖ 2ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزی در ﺳﺒﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد
ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻋﺪاد و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی دﺷﻤﻦ وارد ﻧﺒﺮد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺎﺑﺖ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ واﺳﻂﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ و ﻧﺒﺮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎزی در ﻧﺒﺮدﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ اﻓﺮادﺗﺎن
ﺑﺪﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ داﯾﺮه در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻠﯿﮏ ﺗﻮپﻫﺎ را ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺗﻮپﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎیﮔﯿﺮی در ﻧﺒﺮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ زﺧﻤﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از دﺳﺖ دادن اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی
ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﻫﺮ ﮐﺪام ،ﺧﻮدﺗﺎن را
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی دﺷﻮاری آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﻮپﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﯾﺎ در ﻧﺒﺮدﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ
ﺷﻮﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺧﻮراک و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ- 1
زﻧﺪﮔﯽ
روی
ﻋﺮﺷﻪ
ﮐﺸﺘﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ
آراﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮدﺗﺎن
را ﺑﺮای
ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی
آﻣﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪﻃﺮف ﮐﺸﺘﯽ دﺷﻤﻦ
ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﻮد وارد ﻋﺮﺷﻪ آن ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎزی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻧﺒﺮد در ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ،دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻫﯿﺪ .روﺣﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﺘﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﻮل ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم درآﻣﺪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ در ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽرﺳﺪ و
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی ﺟﺬاب ﻗﻠﻢﻣـﻮی ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ

ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﺎن
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ارﮐﺎن اﺑﺪﯾﺖ 2از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻫﻢزﻣﺎن ) (Real-timeﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن آﻧﯽ ﻧﺒﺮد در
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺰان دﺧﺎﻟﺖ و درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻋﻀﺎ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎدو و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .در درﺟﻪﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﯾﮏ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺑﻪدﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ و ﺷﮑﻞ دادن ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎم
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و
ﭘﺲ از ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزی ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻧﺒﺮد ،ﭼﯿﻨﺶ ﺻﺤﯿﺢ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﺒﺮد در درﮔﯿﺮیﻫﺎی دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن از
داﺳﺘﺎن وارد ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪهاﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎزی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺮدﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده ﺗﻤﺎم
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﺎزی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
ارﮐﺎن اﺑﺪﯾﺖ 2اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻫﻨﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺣﺮﻓﻪای آﺑﺴﯿﺪﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ از ﻟﺬت
ﺑﺮدن ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد .ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎزی در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﯾﺎ ﺗﻠﻪﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺒﺮد ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ آنﻫﺎ و
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻓﺮاد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ و ﻫﺪف ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ راﺿﯽ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
و ﺷﺎﺧﻪای ﺑﺎزی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ دﯾﮕﺮان در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﺘﺎن،
ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻪﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزی و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن راه و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮان در ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺣﯿﻮاﻧﺎت
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪی آنﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻨﺮ رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن اﺻﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزی اﺳﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎزی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ آنﮐﻪ ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ارﮐﺎن اﺑﺪﯾﺖ 2ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﺧﺎﺻﯽ
را در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪ را
ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪدﺳﺖ آوردن آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪاﻧﺪازه ﺧﻂ اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ- 2
ﻫﺮ وﻗﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎزی را
در ﻣﯿﺎن
ﻧﺒﺮد
ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﻨﯿﺪ و
ﭘﺲ از
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ
ی ﻻزم،
دوﺑﺎره
آن را
ﺳﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی و روﯾﺪادﻫﺎی آن ﺟﺎﯾﺰهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﻧﺒﺮد ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰون ﺑﺮ ﺳﻼح ،زره و آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ
ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻮادث دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی
و ﮔﺬﺷﺘﻪ آن را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ اﻫﻞ ﺧﻮاﻧﺪن و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی و اﺳﻄﻮرهای ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ از آنﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ
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ارﮐﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻃﺮاﺣﺎن ﻫﻨﺮی در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی و اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺑﺎزی زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎص و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻃﺮاﺣﺎن ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻫﻨﺮی ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻓﺮاوان ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻫﻤﺰﻣﺎن ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮ ﺑﺎزﺳﺎزیﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ در
ﻣﯿﺎنﭘﺮدهﻫﺎ و ﻫﻢ در ﻧﺒﺮدﻫﺎ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی روانﺗﺮ و ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺻﺪاﮔﺬاری ﺧﻮب ﺑﺎزی ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻧﺒﺮدﻫﺎ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽﻫﺎﯾﺘﺎن در
ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺎزی در ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻫﻤﯿﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و اﻓﺰون ﺑﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﮑﺮاری ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
آراﻣﺶ درﯾﺎﻧﻮردی ﯾﺎ ﮔﺸﺖوﮔﺬار در ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﻤﺎﺳﯽ و
ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺣﺎلوﻫﻮای ﺑﺎزی و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺻﺪاﮔﺬاری ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﭘﺮوژهﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺳﺘﺎرهای :ﺷﻮاﻟﯿﻪﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺪﯾﻢ» ،«2ﺷﺐﻫﺎی
ﻧِﻮِروﯾﻨﺘﺮ» ،(Neverwinter Nights 2) «2ﻓﺎلآوت :وﮔﺎس ﺟﺪﯾﺪ«» ،داﻧﺠﻦ ﺳﯿﺞ» ،(Dungeon Siege III) «3ﺳﺎوث
ﭘﺎرک :ﺳﯿﺦ ﺣﻘﯿﻘﺖ« ) (South Park: The Stick of Truthو در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ »آﻟﻔﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ« )Alpha
 ،(Protocolارﮐﺎن اﺑﺪﯾﺖ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﻮد .وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻮدﯾﻮ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻓﺎلآوت» ،«2ﭘﻠﻦاﺳﮑﯿﭗ :ﺗﻮرﻣﻨﺖ«» ،آﯾﺲوﯾﻨﺪ دﯾﻞ« ) (Icewind Daleو»دروازه ﺑﺎﻟﺪور« را ﺧﻠﻖ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ آﺑﺴﯿﺪﯾﻦ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﺸﺮ
آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد ،روی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺖ آن ﮐﺎﻣﻼ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮاغ ﮐﯿﮏاﺳﺘﺎرت رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2012در ﮐﻤﺘﺮ از  24ﺳﺎﻋﺖ ،ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺻﺪ ﻫﺰار دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دوره ﺗﺎزهای از اﯾﻦ
ﺳﺒﮏ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ از دوران ﻃﻼﯾﯽ آن در ﻧﯿﻤﻪ دوم دﻫﻪ ﻧﻮد ﻣﯿﻼدی و اﺑﺘﺪای ﻫﺰاره ﺳﻮم ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد.

ﺷﮑﻞ- 3
ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﻓﺮاوان
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ
در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ
ی
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺗﺎ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎ
ن و
ﻃﺮاﺣﺎن
ﻫﻨﺮی
ﯾﮏ
دﻧﯿﺎی
زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
»ارﮐﺎن اﺑﺪﯾﺖ «2اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﮑﺮار ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﻟﭽﺴﺐ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ آن
را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ و دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯽﻫﺪﻓﯽ در آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ اﻫﻞ
ﺑﺎزیﻫﺎی ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ روی راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ»ﻋﺼﺮ اژدﻫﺎ«
ﺑﺮای ﺗﮑﺮار ﺳﺎلﻫﺎی دور ﺑﻮدهاﯾﺪ ،ﺷﮏ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺗﺎزه آﺑﺴﯿﺪﯾﻦ ﻏﺮق ﺷﺪهاﯾﺪ .در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت »ارﮐﺎن اﺑﺪﯾﺖ «2ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ.
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