ﻟﺬت ﮐﺸﻒ و ﺳﻔﺮ در ﮐﻬﮑﺸﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

آﺳﻤﺎن از آن ﻣﻦ اﺳﺖ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی آﺳﻤﺎن ﻫﯿﭻﮐﺲ!

ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ »آﺳﻤﺎن ﻫﯿﭻﮐﺲ« ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد  Hello Gamesﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯽﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ؛ ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﻣﯿﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻮﻧﯽ و وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ و
ﻓﺸﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎرﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
سبک :اول شخص
پلتفرمPS4, PC :
تهیهکنندهHello Games :
سازندهHello Games :
امتیاز2.5/5 :
آﺳﻤﺎن ﻫﯿﭻﮐﺲ ،اﺑﺘﺪا در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻮاﯾﺰ  VGXدر ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی »ﺷﺎن
ﻣﻮری« ) ،(Sean Murrayﻃﺮاح و ﮐﺎرﮔﺮدان ﭘﺮوژه ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎری اﯾﺪه ﺑﺎزی و دﻧﯿﺎی ﺑﯽﮐﺮان آن را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر از ﯾﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  E3ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎزیﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺤﺼﺎری زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ ۴ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ دﺳﺖ در
دﺳﺖ ﻫﻢ داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺒﺮ ﺗﺎزهای از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎ و وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد ،از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎورد ﺗﺎزهای در ﺑﺎزیﺳﺎزی و ﺷﺎﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎد ﺷﻮد.
اﻣﺎ در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوری ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺘﻨﺪ ،روﺑﻪرو
ﻧﺸﺪﻧﺪ .آﺳﻤﺎن ﻫﯿﭻﮐﺲ درﺑﺎره ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﻓﻀﺎی ﺑﯽﮐﺮان و ﻟﺬت ﮐﺸﻒ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه
اﯾﺪه ﺗﺎزه و رؤﯾﺎی ﯾﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮاوان
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﯽﺳﯽ و ﮐﻨﺴﻮل

ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ
اوﻟﯿﻦ ﻫﺪﻓﺘﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺎزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ در ﮐﻬﮑﺸﺎن و ﮐﺸﻒ ﺳﯿﺎرهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯽﻧﺎم ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺎﻓﺮ« ) (Travellerﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺎده ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎرهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎص ﺑﺎزی ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺳﻔﯿﻨﻪ ،در اﺑﺘﺪا ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﻣﺒﺎرزه اﺣﺘﯿﺎج دارد و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ،ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزی
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﯿﭻﮐﺲ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺳﺒﮏ اول ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزهﻫﺎی ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺳﻼحﻫﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﺰاری ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﺘﺨﺮاج آنﻫﺎ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودی را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺳﻔﯿﻨﻪای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﯾﺘﻢﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ
دارد .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﮕﯿﺰه ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﮐﺸﻒﻧﺸﺪه ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ و دﺳﺘﺎورد ﻓﻨﯽ ﺑﺎزی ،ﺷﻤﺎ را
ﺷﮕﻔﺖزده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

شکل  :1لذت
تماشای
موجودات جدید
در بازی هیچوقت
تمام نمیشود

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ،Joe Dangerاوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی اﺳﺘﻮدﯾﻮ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آزادی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎن ﻣﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه ،در اﺳﺘﻮدﯾﻮی »ﮐﺮاﯾﺘﺮﯾﻮن«
) (Criterionدر ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای  Burnoutﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن
ﮐﺮاﯾﺘﺮﯾﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺪه آﺳﻤﺎن ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺳﺮاغ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮوه رﻓﺖ
ﺗﺎ او را ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮر وﯾﮋهای ﺳﭙﺮی ﮐﺮد
ﺗﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎزی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺼﺎدﻓﯽ را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۱۸ﮐﻮاﻧﺘﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﺎره ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام آبوﻫﻮا و ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و
در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏدﻫﻢ درﺻﺪ از آنﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎن ﻣﻮری ﺑﺎرﻫﺎ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی »آرﺗﻮر ﺳﯽ .ﮐﻼرک« و »آﯾﺰاک آﺳﯿﻤﻮف« اﺷﺎره ﮐﺮده و از ﻟﺬت ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ و
ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎورش ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﯿﺎرهای ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ،ﺑﺎ

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻧﻮع زﻣﯿﻦ ،ﺟﻮ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن دﯾﺪهاﯾﺪ ،روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺎﻧﻮری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ و زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

"طراحان بازی آنقدر به فکر ساختن سیارههای منحصربهفرد و متفاوت بودهاند که تنوع
گیمپلی و ضرباهنگی را که بازی به آن نیاز دارد ،فراموش کردهاند"
اﻣﺎ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻫﻢ دارد و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳﯿﺎرهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﺳﺘﺎره ﯾﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺸﺎن دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺧﺎﻟﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻮای
ﻣﺴﻤﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻢ ،ﺑﻘﺎ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ را ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺑﺰار و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽای ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ و ﮐﺸﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺸﺖوﮔﺬار ﺧﻮد در ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺸﻒ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺪون ﺟﺎﯾﺰه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧﯽ از ﮐﺎﺷﻔﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
دﯾﮕﺮان ﻫﻢ در ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻃﻠﺲ« ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اﻃﻠﺲ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﺳﻤﺎن ﻫﯿﭻﮐﺲ را آﻓﻼﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﯿﺎرهﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ اﻃﻠﺲ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎره را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ آن را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﻮدش ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آبوﻫﻮا و اﻧﻮاع ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺛﺒﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺨﺘﺼﺎت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎره ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺎﻻ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد،
ﺑﻪ ﺳﯿﺎرهای ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺎم ﺳﯿﺎره ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ اﻃﻠﺲ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺑﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزهای را
در اﻃﻠﺲ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،واﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﭘﻮل راﯾﺞ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺑﺰار و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن
را در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش آﯾﺘﻢﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ
ﺟﻤﻊآوری ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ روﺑﺎتﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی روﺑﺎت ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﻫﺮ ﺳﯿﺎره ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ روﺑﺎتﻫﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ و ﺳﺮﺳﺨﺖ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﯿﺎره و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻘﺎ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮی ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ در ﺳﯿﺎرهای ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ،درﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﺳﻔﯿﻨﻪ
ﺧﻮد اﺣﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ در ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .ﻧﺒﺮدﻫﺎی
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻔﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﻨﻪای را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﯿﺪ،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﯾﺘﻢﻫﺎی آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻤﻠﻪ و ﻏﺎرت دﯾﮕﺮان،
آنﻫﺎ را در ﻧﺒﺮدﻫﺎﯾﺸﺎن ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﮔﺸﺖوﮔﺬار ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن
ﻫﯿﭻ ﻟﺬﺗﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن ﺧﺎص ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی
وﯾﮋهای ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود؛ اﺑﺰارﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺟﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ
در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ارﺗﻘﺎی ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ آﯾﺘﻢﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺣﺘﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در اﻃﻠﺲ،
اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺳﺆال ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ دﻧﯿﺎی
ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺑﯽﮐﺮان ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎی ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻢ وﺟﻮد دارد؟

ﺳﻘﻮط آﺳﻤﺎن
ﺑﺎزی »ﻣﺎﯾﻦﮐﺮﻓﺖ« ) (Minecraftدرﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﯾﻦﮐﺮﻓﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻧﯿﺎی ﺑﯽﮐﺮاﻧﯽ از اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﯽﮐﺮاﻧﯽ
ﺑﺎزی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺳﺘﻮدﯾﻮی  Hello Gamesﮐﺎﻣﻼ ً
در ﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻣﺨﺎﻃﺐ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊ و ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺳﺒﮏ
ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزی از ﮔﺸﺖوﮔﺬار در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد .در ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ و ﮐﻼن
»ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« ) (Destinyﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف داﺳﺘﺎﻧﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .اﻣﺎ آﺳﻤﺎن ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺴﯿﺎر زود ﺗﮑﺮاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎزی آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺎرهﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ و ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮕﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎر ﺷﺎن ﻣﻮری و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ
ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن و ﺗﻨﻮع در ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارد.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻦﮐﺮﻓﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺤﺪودﺗﺎن را ﺑﺎ آﺳﻤﺎن ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ دو ﺑﺎزی
ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﮑﺮاری در ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮی  Mojangﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ و ﻣﺘﻨﻮع
اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﺸﻒ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎ در ﺗﮑﺮار ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﺳﯿﺎره و
ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ از ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺗﻘﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻟﺬت ﮐﺸﻒ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻧﻘﻄﻪ
ﻗﻮت ﺑﺎزی اﺳﺖ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺿﻌﻒ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

شکل  :3مبارزه
با روباتها به
صبر ،حوصله و
دقت احتیاج
دارد

ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ و ﻗﻮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﺎزهای را ﺷﮑﻞ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزی ﭘﺨﺘﻪﺗﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﻌﺎﻣﻞ

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻫﺪفدار و داﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﯽﮐﺮاﻧﯽ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ در ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮری ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری دارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺣﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﺑﺎزی ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ را ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽﺗﺎن را ﺑﺎ ﻧﺼﺐ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﯾﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎن ﺑﺎزی آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزیﻫﺎ و اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﺎص و ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺸﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را
ﭘﺸﺖ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻫﻨﺮی و اﯾﺪهﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮی  Hello Gamesﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ از
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ دوری ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮب و ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﻪﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ از ﮐﺸﻒ و ﺳﻔﺮ در ﻣﯿﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎ اراﺋﻪ
دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و اﻧﺘﻈﺎر زﯾﺎد ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻮدﯾﻮ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎزی ،آﯾﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻮدﯾﻮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ در
آﯾﻨﺪه ﺑﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﺳﻮﻧﯽ از ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی  PS4 Proروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﺘﺎره ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ آﯾﻔﺎ ۲۰۱۶

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯽﺳﯽ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﯽﺳﯽ و ﮐﻨﺴﻮل

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﮑﺎﻧﺲ زﯾﺮ آب در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزی ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز DOOM

ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  MSIآزاداﻧﻪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ!

دورﺑﯿﻦ ﺑﺪون آﯾﻨﻪ  M5ﮐﺎﻧﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 21ﻣﻬﺮ 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/entertainment/4968 :

