اﺷﮏﻫﺎ و ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎ

Uncharted 4؛ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﻮﻧﯽ در ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »آﻧﭽﺎرﺗﺪ« ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دوران
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی را ﺑﺎ »ﻧﺎﺗﺎن درﯾﮏ« ) (Nathan Drakeﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﭽﺎرﺗﺪ
ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت ﮐﻨﺴﻮل ﺳﻮﻧﯽ در ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻮد و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻼق اﺳﺘﻮدﯾﻮی »ﻧﺎﺗﯽداگ« در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺗﺎزهای را در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزی اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﮐﺎﻣﻠﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻢ »اﻣﯽ ﻫﻨﯿﮓ« ) ،(Amy Hennigﺑﺎﻧﻮی ﺳﺮﺷﻨﺎس دﻧﯿﺎی ﺑﺎزیﺳﺎزی از اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻧﺎﺗﯽداگ آﻏﺎز
ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی را ﺑﺪون ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم رﻗﻢ زد» ،آﻧﭽﺎرﺗﺪ :۴ﻋﺎﻗﺒﺖ ﯾﮏ ﺳﺎرق« ،ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎن ﯾﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺗﯽداگ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد .اﯾﻦ ﺑﺎر »ﺑﺮوس اﺳﺘﺮﻟﯽ« )Bruce
»آﺧﺮﯾﻦ
 (Straleyو »ﻧﯿﻞ دراﮐﻤﻦ« ) (Neil Druckmannﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺎﺗﺎن درﯾﮏ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ
ِ
ﻣﺎ« ) (The Last of Usﺑﺮ روی ﮐﻨﺴﻮل ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ ۳ﻫﻤﻪ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎ وارد آﻧﭽﺎرﺗﺪ ۴ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻘﯽ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﯾﺪهﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ را از
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی زﻧﺪه در ﻓﯿﺴﺒﻮک
آﯾﻨﺪه ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در دﺳﺘﺎن ﮐﺪام ﻓﻨﺎوری و ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ؟
در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪای از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺮ روی ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﺗﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎرﻗﯽ ﻗﺒﻞ از
ﻣﺠﺎزاﺗﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﭘﺎداش ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮاغ
داﺳﺘﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻋﺸﻖ ،دوﺳﺘﯽ ،ﻓﺪاﮐﺎری ،ﺧﯿﺎﻧﺖ و رﺳﺘﮕﺎری رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ ﮔﻨﺞﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﺗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﭽﺎرﺗﺪ

را ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه و زﻧﺪﮔﯽ آراﻣﯽ را ﺑﺎ اﻟﻨﺎ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،وارد دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽاش ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه و ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و
ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺳﻔﺮی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را دوﺳﺖ دارﯾﻢ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﺎﺗﺎن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ اﻟﻨﺎ ﻓﯿﺸﺮ ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽﻫﺎﯾﺶ ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺴﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺧﻮد
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آراﻣﺶ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ زوج ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ و ﻫﺮ ﻧﮕﺎه و ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ،ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﻋﺸﻖ و
ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﺸﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ آراﻣﺶ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺗﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺳﺎﻟﺨﻮردهﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ از راه رﺳﯿﺪن ﺑﺮادر
ﺑﺰرگﺗﺮش ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و او را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺧﺒﺮی از »ﺳﻢ« ) (Samﻧﺒﻮده و ﻫﻤﻪ اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪهاش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دو ﺑﺮادر را در
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻬﮑﺎران ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺖ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮض ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮔﻨﺞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺳﻢ ﻓﮑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺳﺮاغ ﻧﺎﺗﺎن آﻣﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮاث ﮔﻤﺸﺪه دزدان درﯾﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎﺗﺎن ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﺑﺮادرش ،آراﻣﺶ و ﺧﺎﻧﻪاش را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻟﯽ ) ،(Sullyدوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽاش را ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ
ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﺪ.

شکل  :1ارتباط شخصیتها
با یکدیگر بزرگترین
نقطه قوت داستان است

وارد ﺷﺪن ﺳﻢ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎﺗﺎن را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزهای ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
زﻧﺪﮔﯽ او آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﻓﻖ ،ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و
از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻧﮕﺮش آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﺗﯽداگ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻨﺎرﯾﻮی آﺷﻨﺎ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺳﺮاغ ﺳﻄﺢ ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮدازی رﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪه و ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺆالﻫﺎ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺟﺪی و
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽاش را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎن اول ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی از ﺻﺤﻨﻪ دور ﺑﻮده
اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﭘﻮﯾﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺿﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎزی ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻣﯿﺮاث دزدان درﯾﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و ﺧﺒﺮی از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻧﯿﺮوی ﻗﻮی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

پانزده سال خبری از »سم« ) (Samنبوده و همه اعتقاد داشتند که او مرده است؛

اما بازگشت غافلگیرکنندهاش همراه با خبرهایی است که بار دیگر دو برادر را
در ماجراجویی بزرگی در کنار هم قرار میدهد.

دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪوﮐﻨﺎر ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﺑﺎزیﻫﺎ ،داﺳﺘﺎن و
ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮدازی ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر اﻓﺮاد اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ،از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ دزدان درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﺎﺟﺮای ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽﺷﺎن
آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .رواﯾﺖ ﻗﺼﻪ در آﻧﭽﺎرﺗﺪ ،۴ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ و ﺑﻪﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی و
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول »اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﺎن«
) (Avengersﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ »ﺟﺎش ودن« ) (Joss Whedonدارد .در آﻧﭽﺎرﺗﺪ ۴ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺪهی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﺗﯽداگ
ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ زده اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺴﺘﺮ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .ﻧﺎﺗﯽداگ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ و داﺳﺘﺎن دو ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﯽ را در دل ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزی ،ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﺎنﭘﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺳﺘﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻗﺼﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎورﺗﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺗﯿﺘﺮاژ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﻔﺮ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎ
ِ

ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ در آﻧﭽﺎرﺗﺪ ۴دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﮐﺸﻦ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﺪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ و
ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺑﺎزی ،ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺣﺮف اول را در آن ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﻣﺎ
ِ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی ﻃﺮف ﺑﺎﺷﯿﺪ و آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﮑﻮﺑﺎزی و درﮔﯿﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری و
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی دﺷﻤﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از دﺷﻤﻨﺎن در ﻧﻘﺸﻪ را ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺣﺮﮐﺖ او و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ و
درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

ناتیداگ یک بار دیگر ثابت کرد که گیمپلی و داستان دو مسیر جدا از هم نیستند
و تمام شعارهای سازندگان دیگر را که تلاش میکنند قصهگویی را در دل گیمپلی
قرار دهند ،عملی کرده است.

ﭘﯿﺸﺮوی در ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ و دﻗﺖ اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دوﺑﺎره ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺗﮑﺮاری را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﺎزی ﻫﻤﻮاره ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﭽﺎرﺗﺪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ،ﺧﻄﯽ
و ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و اﮐﺸﻦ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ را در
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺮﯾﻠﺮﻫﺎی ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺑﺎزی
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ آزادی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎﺗﯽداگ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺎﺗﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻧﻔﺲﮔﯿﺮی ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﻮﻧﯽ
ﺑﻪ وﺟﺪ ﺑﯿﺎورد؟ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪن ﺑﺎزی ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ در
ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﺎرﺗﺪ ۴را ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

شکل  :2گرافیک و
انیمیشنهای
خیرهکننده تنها بخشی
از شگفتیهای بازی
هستند.

ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و از ﭘﯿﺶ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﻧﺪای وﻇﯿﻔﻪ« ) (Call of Dutyآﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
آﻧﭽﺎرﺗﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻌﺪادی از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐوﮔﺮﯾﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزیﺳﺎزی را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
دارد .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت آﻧﭽﺎرﺗﺪ ۴اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻃﻮری ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮕﯽ
ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺎزی ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ از ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎزی و ﺣﺲ و ﺣﺎل ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮدن آن ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .زاوﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ،ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﺣﺘﯽ
ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ و ﮔﻠﻮﻟﻪ وارد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و درﮔﯿﺮی را در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺪون ﻟﺤﻈﻪای وﻗﻔﻪ ،ﺗﻌﻘﯿﺐوﮔﺮﯾﺰ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

شخصیتهای مختلف قسمتهای قبل در بخش چندنفره و آنلاین بازی بازگشتهاند و
نقشههای مختلف هم با توجه به محیطهای آشنای قدیمی طراحی شدهاند.

ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ﻏﺮق ﺷﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﺪ و ﮐﻨﺘﺮل از دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﺟﺬاب ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﻫﺮ روﺷﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ،
از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﭼﻤﻦﻫﺎ و ﭘﺸﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻟﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﻤﮑﺘﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺸﺎن درک ﺻﺤﯿﺤﯽ را از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در درﮔﯿﺮیﻫﺎ روی آنﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی و ﺷﻠﯿﮏ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در
ﻣﯿﺎن اﮐﺸﻦﻫﺎی ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﭼﺮخﻫﺎی ﺟﻨﮓ« ) (Gears of Warﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ روان و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی آﻧﻘﺪر ﺟﺬاب و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﮑﻮﺑﺎزی ،ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﺮﯾﻊ در ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺸﻪ ،ﻟﺤﻈﻪای ﺷﻤﺎ را ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻼب ﻧﺎﺗﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺳﮑﻮﺑﺎزی و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯿﺎن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﯾﺎریﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎی ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻼ ً وارد ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه ﺑﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﺎﺗﯽداگ اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺮای آﻧﭽﺎرﺗﺪ ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺨﺶ ﺗﮏﻧﻔﺮه و داﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ و ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ
اﺳﺖ.
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ در ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﺷﻨﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺨﺶ
داﺳﺘﺎﻧﯽ آﻧﭽﺎرﺗﺪ ﺑﻮد و ﺟﺎی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه ﺑﻪﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ

ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﺑﺎزی ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽای ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﮔﻨﺞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزهای ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

شکل  :3خودتان را
برای لحظههای
هیجانانگیز و نفسگیر
زیادی آماده کنید.

ﻗﻼب ﻧﺎﺗﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی اﺻﻠﯽ ،ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺸﻪ دارد و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی در دل دﺷﻤﻨﺎن در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ و روﻧﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ را در ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ را ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ
ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رﺳﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎزیﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ  ۶۰ﻓﺮﯾﻢ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ از ﻟﺬت ﺑﺮدﻧﺘﺎن ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزیﻫﺎ ،اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ً از دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﺟﺪا اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮدن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر
ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﮔﺮاﻓﯿﮏ و زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻧﭽﺎرﺗﺪ ۴ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮدهای اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﻣﯿﺎنﭘﺮدهﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﻫﻨﺮی ﺑﺎزی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻧﺎﺗﯽداگ از دل ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ ۴ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺪرت ﮐﻨﺴﻮل ﺳﻮﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺑﺎزی ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
از ﺑﺎزی ﯾﮏ ﻗﺎب ﻫﻨﺮی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﺑﺰرگ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ رخ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺣﺘﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻗﺎبﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه ﮐﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﻧﭽﺎرﺗﺪ ۴زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ اﺳﺖ و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهاش ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ را ﺻﺪاﮔﺬاری اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﺎرﺗﺪ ،۴ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﻼس درﺳﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن در اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﻮل و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻮﻧﯽ و ﻧﺎﺗﯽداگ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزی ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ درس
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﻧﺎﺗﯽداگ ،راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮدازی و ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎﺗﯽداگ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ را ﺑﺮای ﻧﺎﺗﺎن درﯾﮏ ﺗﺪارک دﯾﺪه و ﭘﺎﯾﺎن
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﺑﺮای داﺳﺘﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺳﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﺒﻮب را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ؛

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺎﺗﯽداگ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺴﻤﺖ دوم
ِ
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺬاب

ﺷﮑﺎف ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ؛ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی زﻣﺎن ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﯽﺳﯽ و ﮐﻨﺴﻮل

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و راﯾﮕﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﯽﺳﯽ و ﮐﻨﺴﻮل

ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی Resident Evil HD Remastered

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ و ﮐﻨﺴﻮل
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