ﻫﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎزیﻫﺎ

ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎ

اﻣﺮوزه ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎزیﻫﺎی زﯾﺎدی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ژنﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮد آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ را
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﻃﺮفداران ﺑﺴﯿﺎری ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻓﺮاد زﯾﺎدی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ ﺑﺎزیﺳﺎزان و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در
ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺮ درﻣﯽآورﻧﺪ و ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات
در ﮐﺪﻫﺎی ﺑﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺮادات ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﺑﺎزی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎدی اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻫﮏ در آن آزاد ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺖ آن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ،ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در اﯾﻦ ﺑﺎزی
و ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻫﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﯿﭻ راه دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎزی ﯾﮏ ﻫﺪف آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ دارد؛ آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﭘﺮورش ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی.
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮسﻫﺎی ﺑﺎزی  Pwn Adventure 2ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺮس از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻼ ً ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺮس را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﮑﺸﯿﺪ،
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺮسﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ از دﯾﺪ ﯾﮏ
ﻫﮑﺮ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﮐﺪ ﺑﺎزی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻪ در
ﺳﺮور ﺑﺎزی ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﮐﺪ ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ را از  20ﺑﻪ  100ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻃﻮر
ﺑﯽﺣﺴﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮس ﺑﮑﺸﺪ .دو دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ،ﺻﻨﺪوقﭼﻪ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ.
ﺟﺮدن وﯾﻨﺰ و راﺳﺘﯽ واﮔﻨﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان دو ﻣﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای  Raytheonﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن را اﺧﯿﺮا ً در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ  Inﬁltrateﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﺑﺎزی  Pwn Adventureﻫﮏ
ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزی اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎزی از اﺷﮑﺎﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ رﺧﻨﻪﻫﺎ و
ﺑﺎگﻫﺎ را ﭘﯿﺪا و ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ از آنﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺮوزی در ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .واﮔﻨﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ در ﻃﯽ ﺑﺎزی از
ﺑﺎگﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ در ﺑﺎزی ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ،در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻋﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻓﺮاﻃﺒﯿﻌﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻣﯽروﻧﺪ ،ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺳﻼحﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در واﻗﻊ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی راﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزیﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﻻ در ﺑﺎزی  Pwn Adventureاﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ آزاد اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ،
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺮ رﺷﺘﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﮐﺪ ﺑﺎزی ﺳﺮور را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ زﯾﺮا
ﺳﺮورﻫﺎی ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﮏ ﺗﮏ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺎزی
 ،Pwn Adventureﭼﻨﯿﻦ اﯾﺮادﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻪ ﻋﻤﺪ در ﺑﺎزی ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻫﮏﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻨﺪوقﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﺮاد در رﻣﺰﮔﺬاری آن را
ﺑﯿﺎﺑﺪ و از آن ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮسﻫﺎ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮور را ﻃﻮری
ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ در ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎ ﺗﻠﻪﭘﻮرت ﺷﺪن ﺑﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﺑﺮود ﺗﺎ ﺧﺮسﻫﺎ ﺑﻪ او آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺷﮑﺴﺖ دادن ﯾﮑﯽ از
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻏﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ اﯾﺮاد اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺑﺎزی اﺳﺖ؛ اﯾﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺪ ﺑﺎزی ﺣﺪس
ﺑﺰﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻼح ﯾﺨﯽ وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﻮل آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ و ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ او ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن او ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن اﯾﻦ ﻏﻮل ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس
ﺷﮑﺴﺖ دادن اﯾﻦ ﻏﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺷﮑﺴﺖ دادن آن ﺷﻠﯿﮏ آﺗﺶ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ آﺗﺶ در ﺣﺎل درﻣﺎن اﺳﺖ ،در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎص ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺻﺪدرﺻﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎزیﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
اﯾﺮادی در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻏﻮل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .وﯾﻨﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزی را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم .ﺷﻤﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻼﯾﻨﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻨﯿﺪ «.دو ﻧﺴﺨﻪ از ﺑﺎزی )Pwn Adventure 2
و  (Pwn Adventure 3ﺑﻪﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﯾﻨﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻗﺎﻟﺐ  eSportsﻃﺮفداران زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان دارد و ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎی ﺟﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزی در اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ
زﯾﺎدی در ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺑﮑﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ از  Pwn Adventureﺑﻪزودی در
ﺑﺨﺸﯽ از دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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