ﺧﯿﻠﯽ دور ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ؛  ۱۶ﺳﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ DOOM

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزی ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز DOOM

ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺳﺒﮏ و ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز و ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎوردی ﻣﻬﻢ ﯾﺎد ﺷﻮد .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮان اﺳﺘﻮدﯾﻮی » «id softwareدر آﻏﺎز دﻫﻪ ﻧﻮد
ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ دو ﻗﺴﻤﺖ از  ،Doomﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ اولﺷﺨﺺ را ﮐﻪ در آن زﻣﺎن اﯾﺪه ﮐﺎﻣﻠﯽ از آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه و آﻧﻼﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آﻧﻘﺪر از زﻣﺎن ﺧﻮد ﺟﻠﻮﺗﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﺑﺎزی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﺎزهای را در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی و ﺻﺪاﮔﺬاری ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎزهای را ﺑﺮای ﺗﺤﻮل
دﯾﮕﺮی در دﻧﯿﺎی ﺑﺎزیﺳﺎزی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ  ۱۶ﺳﺎل از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
»ﺑﺘﺴﺪا« ) (Bethesdaدر ﻣﻘﺎم ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎﺷﺮ  id softwareﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ۱۶ .ﺳﺎل
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺑﺎزی را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ  Doomرا ﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﻟﺬت آن را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ .دﺳﺘﻪ دوم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و در ﻣﯿﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و »ﻧﺪای وﻇﯿﻔﻪ« ) (Call of Dutyرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی از ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اولﺷﺨﺺ در ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻫﯿﭻﮐﺪام را ﮐﺎﻣﻼ ً راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و آن را ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

پلتفرمPC, PS4, Xbox One :
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تهیهکنندهBethesda Softworks :
ﺧﯿﻠﯽ دور
واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزی ،ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ از ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﯾﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻫﯿﺠﺎنزده ﺷﻮﯾﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد،

ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺧﻄﺮ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻧﻤﯽﺧﺮد .اﮔﺮ اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  E3را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺳﺎﻧﺘﺎﻣﻮﻧﯿﮑﺎ« ﮔﺮﭼﻪ روﻧﺪ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ و دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دوﺑﺎره
ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺗﺎزه ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ »ﭼﺮخﻫﺎی ﺟﻨﮓ  (Gears of War 4) «۴ﻫﻢ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮزﻧﺪ او را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺎ ﺑﺎزی »ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﺎ« ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش دﻫﻪ  60را زﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ!
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺘﺴﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺷﺮی ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮔﻨﺠﯽ ﮔﺮانﺑﻬﺎ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ
ﺗﮏﻧﻔﺮه در ﺑﺎزیﻫﺎﯾﺶ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه و آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺘﺴﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف ﯾﮏ ﺑﺎزی،
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ و ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ را ﻓﺪای ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽﺷﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ» .وﻟﻔﻨﺸﺘﺎﯾﻦ :ﻧﻈﺎم
ﻧﻮﯾﻦ« ) (Wolfenstein: The New Orderﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎن ﺣﺲ ﺳﺎلﻫﺎی دور ﺑﺎزیﻫﺎی
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺎزه داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ از اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ درﮔﯿﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،ﺑﺨﺶ ﺗﮏﻧﻔﺮه و داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻼ ً
راﺿﯽﮐﻨﻨﺪه و ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .در دورهای ﮐﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی اولﺷﺨﺺ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪای وﻇﯿﻔﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺳﯿﺰده ﺗﺎ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻋﺖ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ،
ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﺎزی را ﻧﺪارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮﭼﻪ  Doomﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪای ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن درﮔﯿﺮی رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ و ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮد از ﺷﻤﺎ
ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮ داﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪای در ﻣﺮﯾﺦ و از راه رﺳﯿﺪن ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﻨﻤﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺷﻠﯿﮏ
و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺎزی اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر زﯾﺎدی از ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ داﺳﺘﺎن
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎلوﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ داﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ
ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ  Doomﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﺪدی را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﺧﻮد و ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ آن دارد.

شکل  :1به
شاتگان خود
اطمینان کنید

ﺻﺪاﮔﺬاری و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺧﺎص ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﻫﻤﻮاره ﺗﺮس و ﻫﯿﺠﺎن را در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﺷﻤﺎ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ و
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اولﺷﺨﺺ ﻃﺮف ﺑﻮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺳﺒﮏ »وﺣﺸﺖ ﺑﻘﺎ« ) (Survival Horrorرا ﻫﻢ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎزی ﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪﭼﯿﻨﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺘﺎن
ﺑﺮای ﻧﺒﺮدی ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺎﺻﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽﺗﺎن را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺪای ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ از ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎزی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﮐﺸﻦ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮشﺧﺮاﺷﯽ دادهاﻧﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎی ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺗﺎ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دﺷﻤﻨﺎن روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺪﻣﻪای
ﺑﺮای ﻧﺒﺮدی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭼﺸﻢﻧﻮازی ﻃﺮف
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،درﮔﯿﺮ ﻓﻀﺎﺳﺎزی و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻧﺒﺮد در دل ﺟﻬﻨﻢ ﻫﯿﭻ
ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻوﻗﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ وارد دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﻒﻧﺸﺪهای
از ﺑﺎزی ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن در دل ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﯽﺟﺎن ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی راهﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼحﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ راه ﻣﺨﻔﯽﻫﺎ در دل ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﺟﺎی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﯿﭻوﻗﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﺟﺎﯾﺰهای ﺑﺮای
ﺟﺴﺖوﺟﻮیﺗﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

شکل  :2چنین
نبردهای عظیمی
را در کمتر
بازی اولشخصی
دیدهاید

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺧﻮشدﺳﺖ و ﺟﺬاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﻠﯿﮏ ﻣﺪاوم ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻼوه ،ﺗﻌﺪادی از ﺳﻼحﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای راﺿﯽ ﮐﺮدن
ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ اﺳﻠﺤﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻢزﻣﺎن
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻘﺘﺎن ﺑﺮای درﮔﯿﺮی و اﮐﺸﻦ ﺳﺮﯾﻊ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺟﺬاﺑﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﭘﺮ ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻂ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎزیﻫﺎ در ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺳﺒﮏ دﯾﮕﺮی در ﺑﺎزیﻫﺎی اول ﺷﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ
ﻟﺤﻈﻪای ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن از دﯾﺪ دﺷﻤﻨﺎن ،ﺧﻮد را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ و ﺧﻂ ﺳﻼﻣﺘﯽﺗﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﯾﻦ
اﯾﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﺎزی ﺟﻠﺐ ﺷﻮد .اﻣﺎ Doom
ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ،ﺳﺮاغ اﯾﺪه دﯾﮕﺮی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدن از دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﺮ ﮐﺪام از دﺷﻤﻨﺎن ،آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ
ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ آﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺘﯽﺗﺎن
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن دﺷﻤﻨﺎن از ﺗﻤﺎمﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎم آن را  Glory Killﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از دﺷﻤﻨﺎن ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در آﻧﯽ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻢ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮدش را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻟﺤﻈﻪای از اﮐﺸﻦ و ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎزی ﮐﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﺗﯿﺮاﻧﺪازیﻫﺎی اولﺷﺨﺺ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﺪ
و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺟﺬاب ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮاغ ﻫﻤﺎن اﯾﺪهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻌﺪی رﻓﺘﻪاﻧﺪ.

"سازندگان برای تشویقتان برای درگیری و اکشن سریع ،مکانیک جذابی را طراحی کردهاند
که برای استفاده از آن چارهای جز همراه شدن با ضرباهنگ بالای بازی نخواهید داشت"
اﮔﺮ ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﺪه در دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﺮدن اﻧﻮاع دﺷﻤﻨﺎن و از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدﻧﺸﺎن ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ را ﺿﻌﯿﻒ و ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﺑﺪاﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺮای ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮجﻫﺎی
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ در دورهای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻗﺪم ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزیﺷﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺘﺘﺎن
در  Doomاﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ درﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
دﺷﻤﻨﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺑﺎزی ﺗﺎزه در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎدی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
راه را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻏﻮلآﺧﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارد،
از روﻧﺪ ﺗﮑﺮاری ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دﺷﻤﻨﺎن وﯾﮋه و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻮلآﺧﺮ روﺑﻪرو
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺎن روﻧﺪ ﺗﮑﺮاری ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻏﻮلآﺧﺮﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮصﺑﻪﺧﻮد را دارﻧﺪ و از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻧﺒﺮدﻫﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﻮلآﺧﺮﻫﺎ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از آنﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺪم دوم
ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺷﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و از اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﻠﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ و ﺳﺨﺖ ﺗﻨﻮع ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﺎزی ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ و ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی اوج در
ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﮏﻧﻔﺮه ،ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

شکل :3
بهسادگی
میتوانید
مرحلههای
دلخواه خود را
بسازید

ﮔﺮﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه در ﺑﺎزیﻫﺎ ،ﯾﮏ ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ و دﻟﭽﺴﺐ اﺳﺖ Doom ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪای وﻇﯿﻔﻪ ،ﻗﺪﯾﻤﯽ و دﺳﺖوﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﺑﺎزیﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﺳﻼحﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ در ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی
آﺷﻨﺎی »ﻓﺘﺢ ﭘﺮﭼﻢ« ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺑﺪون ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در آنﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی آن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی دﻟﺨﻮاه در ﺑﺎزی و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ
آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺟﺬاب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در آﻧﯽ دﺷﻤﻨﺎن و ﺳﺎزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪای را ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 Mario Makerدر ﮐﻨﺴﻮل  Wii Uﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐوﻏﺮﯾﺐ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬابﺗﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزی اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪای را ﮐﻪ از  Doomﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ،ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻓﺮاوان ﺑﺘﺴﺪا ،وﯾﮋﮔﯽ  SnapMapو ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎزی ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺧﺘﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن از ﭘﯿﺶ در دل ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺑﺎزﯾﺸﺎن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.

ﻟﺒﻪ ﺗﯿﻎ
ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎزهای از  Doomﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮔﺮوه ﺳﺎزﻧﺪه و اﯾﺪهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺸﮑﻼت
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و اﮔﺮ اﺳﺘﻮدﯾﻮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﻪ ﺑﺘﺴﺪا و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪی و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزی ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﺑﺘﺴﺪا ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و وﯾﮋه ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

"تنها امکانی که در پایان میتوانید روی آن حساب کنید ،ویژگی طراحی مرحلههای دلخواه
در بازی و به اشتراک گذاشتن آنها است"
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺮاغ آن ﺑﺮوﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻮل دﯾﮕﺮی را از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﺷﻤﻨﺎن و اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺧﺎﻃﺮاﺗﺘﺎن را زﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ .در ﻋﻮض اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺎزه اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺳﺮﯾﻊ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﻣﺎ  Doomﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ id
 softwareو ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺟﺎن ﮐﺎرﻣﮏ« ) (John Carmackرا درک ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد و ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﻮج ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ و ﺗﮑﺮاری ﺳﭙﺮده اﺳﺖ.
==============================

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ از ﺑﺎزی ﭘﻮﮐﻤﻮنﮔﻮ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ!

ﻣﻌﺪهﺗﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮردن ﭘﮑﻤﻮنﺑﺮﮔﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ!

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ  ۱۰ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ!

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ در ﭼﻬﺮهﺳﺎزی دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺑﺪون ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ!

 ۸دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺖ  JPEGﺑﻪ ﺟﺎی  RAWدر ﻋﮑﺎﺳﯽ

Uncharted 4؛ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ

ﺣﻀﻮر ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی دﻧﯿﺎ در اﯾﺮان ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪ!

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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