ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺎل آوت  ۴ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮرﯾﺎ داﻧﺸﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎزی ﺳﺎزان ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ ﻣﯽ رود .اﻏﻠﺐ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻮرﺳﻮﯾﯽ از آﯾﻨﺪه ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ دﯾﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﻮاره در
ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﺬاق اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﻮش ﻣﯽ آﯾﺪ؟ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن
اﮐﺜﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎزی ﺑﻬﺘﺮ

اﺳﺖ؟

ﻃﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﺳﺎل  ،2016ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺎزی
ﺳﺎزی  Bethesdaﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ  Fallout 4دﺧﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ اراﺋﻪ دادﻧﺪ .ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﻢ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ وا داﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ و وﻗﺖ در روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﻮد .ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﺴﺪا را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از
وﻗﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺘﺴﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ واﺿﺢ ﺗﺮ
ﺑﮕﻮﻢ ،ﻫﺮﭼﻪ اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه زﻣﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﯿﻢ وﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﯾﮏ
ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی را ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ؟
اﻣﺎ راه ﺣﺎل ﺑﺘﺴﺪا ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ اول از ﻫﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ از ﯾﮏ
اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺷﯿﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﯾﻮار ﻫﺎ و ﺑﺸﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﻢ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎد ﻫﺎ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺷﯿﺎ ﺗﺎزه ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را در دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی
ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎد ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارزش ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﺴﺪا را ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﺮ

آن ﻫﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ اﺑﺰار را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻗﺖ ،ﺑﺘﺴﺪا اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺧﺎﺻﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﺴﻂ دادن اﯾﻦ
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻢ روﻧﺪ در ﺣﺎل ﮐﺎرﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه
ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺗﻤﺎم وﻇﯿﻔﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺘﺴﺪا در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در
ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎ ای ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮد .دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺎل آوت  4ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دارﻧﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﺎ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﯿﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آورد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺟﺎ در ﺑﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ و وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺷﯿﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﺑﺘﺴﺪا ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ از اﺷﯿﺎﯾﯽ
ﺗﮑﺮاری در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺑﺘﺴﺪا ﻣﻮﺟﺒﻮر ﺷﺪ از اﺷﯿﺎﯾﯽ ﺗﮑﺮاری در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮات ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﯾﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزی ﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﮔﺎﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺸﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از
ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ دﻧﯿﺎ ،ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روی ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ از ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه و ﺟﺬاب .ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺎ را از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎن اﻣﺮوزه ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ وﺳﯿﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ؟ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻨﻮع؟
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ ﺑﺘﺴﺪا ﺑﺎ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ اش
ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﺪت ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای ،ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه
ای ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺳﺮی ﻫﺎی ﻓﺎل آوت و اﻟﺪر
اﺳﮑﻠﻮرز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون آن ﻫﺎ ،ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺖ
آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع آن ﮐﻤﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ از  ،Saugus Ironworksﯾﮑﯽ از ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ) Commonwealthاز اﯾﻦ ﭘﺲ در ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻨﻮﻟﺚ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ( ﺑﺪان وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﯿﺎ ای ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎر ﻫﺎ و ﺑﺎر ﻫﺎ در دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻨﻮﻟﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭼﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آن ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎص و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ،اﺗﻤﺴﻔﺮی ﺧﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺨﺸﯿﺪه .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﺎل آوت  4ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﺳﻌﯽ در اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﮑﺴﺎن و
ﺗﮑﺮاری ،ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻫﻢ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎر ﻫﺎ و ﺑﺎر ﻫﺎ وارد اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎر اول از
زﯾﺒﺎﯾﯽ آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺮاری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ
داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻋﺎدی و ﺣﺘﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻠﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻢ ﺳﺮﯾﻌﺎ در درﯾﺎی ﺑﯿﮑﺮان ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻓﺎل
آوت  4ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺬاﺑﯿﺘﺶ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ،Instituteﻣﺤﯿﻄﯽ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎص .ﻣﻌﻤﺎری ای ﻣﺪرن و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را در داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻨﻮﻟﺚ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺷﯿﺎ

ﺗﮑﺮاری و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺘﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻗﻮی ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺛﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ در ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ وﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﺳﺮی ﻓﺎل آوت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺴﺎ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ را رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺎزی
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی ،ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ آن ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻔﺠﺎر
ﺑﻤﺐ اﺗﻢ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺠﻮم ﻏﺎرت ﮔﺮان ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﭼﯿﺰ
ﻫﺎی ﺑﻪ درد ﺑﺨﻮر در آن ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ،ﮐﺎﻣﻼ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻢ داﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻗﻮی ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺛﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ در ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ وﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺛﺮ ﺷﺎن روی ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﯿﺎ ای ﺧﺎص ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ آن ﻫﺎ را »اﺷﯿﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،در ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺷﯿﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺊ و ﯾﺎ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﻣﺤﺪودی ﭘﺪﯾﺪ
آورد ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر و ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎص
ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ در ذﻫﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺷﺊ ﻗﻬﺮﻣﺎن آن اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺷﺊ ،ﻗﻬﺮﻣﺎن آن ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺷﯿﺎ ای ﺗﮑﺮاری و
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺷﺊ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ اﻟﻤﺎن وﯾﮋه آن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ در ذﻫﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ،
ﺷﺊ ﻗﻬﺮﻣﺎن آن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﺮ ﻟﻮﮐﯿﺸﻨﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺧﺎص ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺶ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺮی ﻓﺎل آوت وﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻮدﯾﻮ اﺑﺰﯾﺪﯾﺎن ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺮی ﻓﺎل آوت ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎل آوت ﻧﯿﻮ وﮔﺎس ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ از اﻫﻤﯿﺖ اﺷﯿﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن آﮔﺎه ﺑﻮد .ﻧﯿﻮ وﮔﺎس ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪی ﮐﻪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ
ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﮔﺎﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ،Mojave Outpostﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮش ﯾﮑﯽ از از ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﺰد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
اﻣﺎ در ﻓﺎل آوت  ،4ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺎ از ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﮐﻤﭗ ﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﮐﺜﺮا ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﻏﻠﺐ ﻫﯿﭻ ﺣﺲ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﯾﺎ
دﻟﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺶ را ﻗﺒﻼ ﺑﺎر ﻫﺎ و ﺑﺎر
ﻫﺎ دﯾﺪه اﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در آن
ﻣﺤﯿﻂ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻢ ﮐﻪ ﻓﺎل آوت  4ﻫﯿﭻ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺧﻮب و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ای ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ از
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻨﻮﻟﺚ را ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﮑﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﺷﯿﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﮑﺎن
ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻨﻮﻟﺚ  ،ﺿﻌﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎل آوت  4ﺷﺪﯾﺪا از آن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎل آوت  4ﻧﺴﺒﺖ داد را ﻣﯽ ﺗﻮان

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه داﻧﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز ﮐﻤﭗ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﺣﯿﺮت آور اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ روﻧﺪی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺘﺴﺪا در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺎد از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ آن را ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﻨﺪ! ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮش ﻣﺰه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟ اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻫﺎ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را
ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ! ﮔﺮﭼﻪ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﺪﺳﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز ﻗﺮار داده ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ،از ﺷﻌﺒﺪه اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ در
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزه ﻫﺎ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آن ﻫﺎ دﯾﮕﺮ آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮاﻟﻌﻘﻮل ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯽ

ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺸﺘﻦ وﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﺐ ﮐﺎﻣﻨﻮﻟﺚ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از
اﺳﮑﺎﯾﺮﯾﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در دﻧﯿﺎی ﻓﺎل آوت  4ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﻮﭼﮑﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺷﻤﺎ را آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﺮده
ﭼﺮا ﻓﺎل آوت  4از اﺳﮑﺎﯾﺮﯾﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﯾﺎ ﭼﺮا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ؟ از
ﺑﺎزی ﻟﺬت ﺑﺮده اﯾﺪ و دﻟﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺬت ﺗﺪاوم ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺸﺖ و
ﮔﺬار در ﮐﺎﻣﻨﻮﻟﺖ ﺷﻤﺎ را آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ارﺿﺎ ﻧﮑﺮده؟ ﻓﺎل آوت  4واﻗﻌﺎ از اﺳﮑﺎﯾﺮﯾﻢ ﮐﻮﭼﺖ
ﺗﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﮑﺮاری و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﮐﺎﻣﻨﻮﻟﺚ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ؟

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎ اﭘﻦ ورد از  Destinyﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ  ،Grand Theft auto 5از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺷﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎژوﻻر ،ﺳﺎزه ﻫﺎی ﭘﻮچ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺷﯿﺎ ﺗﮑﺮاری ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎوان ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺎزی ای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎل آوت  4ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دارد و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ

ﺟﺎی اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺎوان ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﻬﻮد
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺠﺎب ﮐﺮدن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ،ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ

ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺳﺘﺎن ﺧﻮدش را رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آن ﻫﺎ ﺗﮑﺮاری ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎل آوت  4ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻃﺮاﺣﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﺮاﺣﻞ آن ،آﺳﯿﺒﯽ دو ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺎزی وارد ﮐﺮده .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪی از ﺑﺎزی زده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎن ﺑﺎز را ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد وﺳﻌﺖ دﻧﯿﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻨﺎی آن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻨﻮﻟﺚ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﻮد و ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﭙﺎﻧﺪن ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺗﮑﺮاری در آن ،ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﻓﺎل آوت  4ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ اورد .اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﺮده،
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻓﺎل آوت  4ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺶ رﻧﮓ ﺑﺒﺎزد .ﮔﻮﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﻣﺮاﺣﻞ
ﻫﻤﮕﯽ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﭘﯿﺴﺖ ﺳﺎده از روی ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪودﻧﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ،وﺳﻌﺖ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای
ﻣﺎﻧﻮر دادن و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﻧﺪازه ﺻﺮف دارد ،ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺶ را در ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮای ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ

ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎن ﺑﺎز را ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد وﺳﻌﺖ دﻧﯿﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻨﺎی آن اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

