ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی Ni-Oh؛ ﻫﺎراﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﭘﻮرﻧﺼﯿﺮ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۵
ﻣﺎزوﺧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد از آزارﺧﻮاﻫﯽ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻏﺮﯾﺰه ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻗﺸﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم دﭼﺎر اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺷﻤﺎ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﯽ ﮐﻨﯿﺪ واﻗﻌﺎً ﯾﮏ
ﻣﺎزوﺧﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ! ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺻﺮف آﺧﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﯿﺎزاﮐﯽ ﯾﻌﻨﯽ دارک
ﺳﻮﻟﺰ  3ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻠﻤﻮس ﺷﻮد .ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزی ﻫﺎ ،از ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ ﺑﺎزی ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮگ در ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی دارد و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺧﻮد را روی ﺗﮏ ﺗﮏ ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺪون اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ ﺑﺮوﯾﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎزوﺧﯿﺴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؛ زﯾﺮا
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ – ﻗﺮار
در ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ از درد و رﻧﺞ – ﮐﻪ
ً
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آﺧﺮ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎزی را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد! در واﻗﻊ ﺗﻼش ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ »ﺣﻘﯿﻘﯽ« – ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ – در ﺑﺎزی
ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﻦ ﺑﯿﺲ
وﻓﺎدار و ﺑﺎﺗﻌﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮال اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺗﯿﻢ ﻧﯿﻨﺠﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ  ،Ni-Ohاول از ﻫﻤﻪ
درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎزاﮐﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن  Ninja Gaidenو Dead
 or Aliveﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ وارد ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪی از دوران ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب
ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮی از ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻖ اﺛﺮی ﻫﻢ ﭼﻮن  Ni-Ohﺷﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزی اول از ﻫﻤﻪ دورﺑﯿﻦ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ!  Ni-Ohﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ روی ﺗﺎزه ای از ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺳﺒﮏ ﻫﮏ ان اﺳﻠﺶ و ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺮی ﻧﯿﻨﺠﺎ ﮔﺎﯾﺪن ،در ﮐﻨﺎر
روال ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ دو ﺳﺒﮏ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎرش را

ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ  Ni-Ohﺑﻪ اﯾﻦ آرزو ﺑﺮﺳﻨﺪ.

 Ni-Ohﺑﻪ دو ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻮداﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از آن را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺗﺮﺳﻨﺎک آن ﻫﺎ ،ارواح ﺧﺒﯿﺜﻪ را از ﻣﻌﺒﺪ دور ﮐﺮده و ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس
ﺑﻮداﺎن از ﺷﺮ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و دزدﻫﺎ در اﻣﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ) Agyo .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﻟﺪ( و ) Ungyoﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺮگ( در اﮐﺜﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﻮدا از وی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎره اﯾﻦ دو
ﺷﺨﺼﯿﺖ ،در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری دارد.
ﺷﺮﮐﺖ  Tecmo Koeiﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﻏﺎﻟﺐ
ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ رواﯾﺖ ﺷﻮد .آن ﻫﺎ در ﺳﺎل  2004ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺰرگ ژاﭘﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﮐﯿﺮا ﮐﻮروﺳﺎوا ﺑﺴﺎزﻧﺪ .درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ؛ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی  ،Ni-Ohﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﺎل  2006ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ 3
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ،ﺣﺪود ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ! ﮐﻮ ﺷﯿﺒﻮﺳﺎوا ،ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺋﯿﺲ
ﺷﺮﮐﺖ  Tecmo Koeiاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺳﻮاس زﯾﺎدی روی اﯾﻦ ﺑﺎزی داﺷﺖ و ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ

ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزی رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.

ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی زﯾﺎد در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ،آن ﻫﺎ آﺛﺎر ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺗﯿﻢ ﻧﯿﻨﺠﺎ
ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮی ﻧﯿﻨﺠﺎ ﮔﺎﯾﺪن و  Dead or Aliveﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮ ﺷﯿﺒﻮﺳﺎوا در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزﯾﺴﺎز ﻣﻌﺮوف ،ﯾﻮﺳﻮﮐﻪ ﻫﺎﯾﺎﺷﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﮐﯿﻮ ﮔﯿﻢ ﺷﻮ

ﺳﺎل  2010از  Ni-Ohﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺳﺮی ﻧﯿﻨﺠﺎ ﮔﺎﯾﺪن و وﺳﻮاس ﻫﺎی ﮐﻮ ﺷﯿﺒﻮﺳﺎوا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزی 7

ﺳﺎل ﺑﻌﺪ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ
آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎی ﺑﺎزی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً

ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ؛  Ni-Ohدرﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺛﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺎم آن را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ.

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دارک ﺳﻮﻟﺰ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک دﻧﯿﺎ و داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮردﻧﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﺮای رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ Ni-Oh ،ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و
ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﯿﻦ رواﻟﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف دارک ﺳﻮﻟﺰ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل
رواﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺒﮏ ﻫﮏ ان اﺳﻠﺶ و ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺮی ﻧﯿﻨﺠﺎ ﮔﺎﯾﺪن ،در ﮐﻨﺎر روال ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ

ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ دو ﺳﺒﮏ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ  Ni-Ohﺑﻪ اﯾﻦ
آرزو ﺑﺮﺳﻨﺪ.
در ﻫﻤﺎن اول ﺑﺎزی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﯽ ﺑﺎارزﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
آﻣﺮﯾﺘﺎ ) (Amritaﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ارزش آن ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﻀﺎر ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ از دﻧﯿﺎی  Yokaiﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﮑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺮﯾﺘﺎ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ادوارد ﮐﻠﯽ
)  (Edward Kelleyرا اﺟﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺮﯾﺘﺎ آن ﺳﻮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در آن ﺳﻤﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ اول ﺑﺎزی  Ni-Ohﺧﻮدش را در اﺑﺘﺪای ﺑﺎزی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .آدام وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ
) ،(Adam Williamsدرﯾﺎﻧﻮرد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ – اﯾﺮﻟﻨﺪی ،ﺧﻮد را در زﻧﺪان ﺑﺮج ﻟﻨﺪن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﺮاﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Saoirseﻧﯿﺰ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭼﺸﻢ آﺑﯽ و ﻣﻮﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎزی ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﮔﻮﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺑﺎزی و ﻓﺮار آدام از زﻧﺪان،

وی ﺑﺎ ادوارد ﮐﻠﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاﺑﺸﺮی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آﻣﺮﯾﺘﺎ دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ادوارد آن را از وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺪزدد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق،
وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻫﻤﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ژاﭘﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺎ ادوارد ﮐﻠﯽ روﺑﺮو
ﺷﻮد.

داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ،ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی
در ﺑﺎزی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی در اواﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﻃﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
و اﯾﻦ ﺷﮏ را در ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎزی داﺳﺘﺎﻧﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ! ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﺣﯿﻦ روﻧﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ رخ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ
ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ  Ni-Ohﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮔﺬارد و آﻧﻘﺪر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در اواﺳﻂ ﺑﺎزی ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ داﺳﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و وﻗﺎﯾﻊ رخ داده،
ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ و وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺑﺎزی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم
اﺑﻬﺎﻣﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻤﺎﺳﯽ ،از ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﺪارﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ،دﻧﯿﺎی  Ni-Ohرا ﻣﻤﻠﻮ از رﻓﺮﻧﺲ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ و وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ-اﺳﺎﻃﯿﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن وﯾﻠﯿﺎم
آداﻣﺰ و ﯾﺎ ادوارد ﮐﻠﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻫﻪ ای از زﻣﺎن ،ﻧﻘﺶ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ داﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺮن  16ﻣﯿﻼدی و دوره ﺳﻨﮕﻮﮐﻮ )  (Sengukoﺑﺮﻫﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻏﺮق ﺷﺪن در دﻧﯿﺎی  Ni-Ohاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎره آن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺒﯿﻠﻪ ای آن دوران
و ﺗﻼش ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺨﺶ ﺟﺬاب دﻧﯿﺎی  Ni-Ohاﺳﺖ و

ﺣﻀﻮر اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ادوا ﻧﻮﺑﻮﻧﺎﮔﺎ و ﯾﺎ ﻟﯿﺎﺳﻮ ﺗﻮﮐﻮﮔﺎوا ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ
روﻧﺪ ﺑﺎزی ﺑﺎ آن ﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ در آن دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ.

ﻣﺜﻼ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﺎم  ،Segikaharaوﯾﻠﯿﺎم ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻮﮐﻮﮔﺎوا وارد
ً
ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺒﺮد رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ
ﺑﺎزی و ﻣﺮاﺣﻞ آن ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ،دﻧﯿﺎی  Ni-Ohرا ﻣﻤﻠﻮ از رﻓﺮﻧﺲ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ و وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ-اﺳﺎﻃﯿﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ.
 Ni-Ohﺑﺮﺧﻼف ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را
دارد .وﯾﻠﯿﺎم آداﻣﺰ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داده ﺗﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و روﻧﺪ ﺑﺎزی را ﺑﺮای وی آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ ﺗﺸﺮﯾﺢ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻧﻮﻟﻮگ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ ﻟﻮت ﮐﺮدن ﺟﺴﺪﻫﺎ و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  Amrita Memoriesﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی  Ni-Ohو ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ،ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن  20ﯾﺎ  30ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺎزی ﻧﺘﻮان درﺑﺎره داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی درﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ
اﺗﻤﺎم ﺑﺎزی ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن  Ni-Ohﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﮐﻤﯽ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﺶ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﭘﻼت ﺟﺬاب و ﺑﻪ
ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ از دﻧﯿﺎی اﺳﺎﻃﯿﺮی ژاﭘﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؛ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی اﯾﻦ ژاﻧﺮ اﺳﺖ.
ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮی ،ﻗﻄﻌﺎً اراﺋﻪ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ
اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد.

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ از ﺑﺎزی  Ni-Ohﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﺮات ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻫﻤﮕﯽ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﺑﺎزی ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﺟﺎدوی اﺳﺘﻮدﯾﻮ  Team Ninjaدر ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از  60ﺳﺎﻋﺖ
ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ،اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎزی را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت

اﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزی ) ﮐﻪ ﺑﺨﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از  20ﺳﺎﻋﺖ ﮔﯿﻢ
ﭘﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن و وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
از ﻫﻤﺎن ﺷﺮوع ﺑﺎزی و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ اول – ﮐﻪ ﺑﯿﺮون زﻧﺪان در ﺣﺎل ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ اﺳﺖ –
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎز ﺑﺒﺎزﯾﺪ! ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧﻄﺮ در اول راه روﺑﺮوﯾﺘﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ  Ni-Ohﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺴﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ،ﻏﺮق ﮐﻨﺪ .ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺮگ آور ﺳﺮﺑﺎز اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮدی
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﻠﺤﻪ ای ﻧﺪارد ،ﺷﻤﺎ را وادار ﺑﻪ ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﺿﺮﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی  Ni-Ohﺑﺎ ﺳﺮی دارک ﺳﻮﻟﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﺑﺎزی  Ni-Ohﺑﺎ ﺟﺴﺎرت ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل از ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﺘﺎ ﮐﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت داﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮل ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در  Shrineﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن  Bonfireﻫﺎی ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آﭘﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن وﯾﻠﯿﺎم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ .در  Ni-Ohاﮔﺮ ﺑﺒﺎزﯾﺪ – ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ – اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺘﺎﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ دوﺑﺎره ،ﺗﻤﺎم
آﻣﺮﯾﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر را ﺑﺎ ﺑﯽ

رﺣﻤﯽ و وﺣﺸﯿﮕﺮی دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎزی ﺟﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ  Ni-Ohﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ ﺷﻮد.

ﺣﺘﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﭼﻠﻔﺘﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن در  Ni-Ohﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺒﺾ ﺑﺎزی را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ

ﻫﻨﮕﺎم روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﮔﺎرد ﺧﻮد را ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﯾﺎ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﺮت ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ  ،Undeadﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ ،روﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﭘﺮد و ﺑﺎ زدن ﺿﺮﺑﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ

آراﻣﺸﺘﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.

ﻣﺒﺎرزات در  Ni-Ohﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزی اﺳﺖ
ﮐﺎﻣﻼ رﻧﮓ و ﺑﻮی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﺎس ﻓﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزی
ً
ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﺎس ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رود؛ آﻧﻘﺪر ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎس
دﺳﺘﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دو دﺳﺖ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎس ﻫﺎی ﺑﺎزی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﺎس را ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﺘﻦ آن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎن در  Ni-Ohﺗﻌﻤﯿﻢ داد.
درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزی و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای  Ni-Ohﺗﺪارک دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺲ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﺮﯾﺘﺎ و ﮐﺴﺐ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾﻦ
ﻣﻬﺎرت ﺷﻤﺎ در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺪون

ﺷﮏ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻟﺰ Ni-Oh ،ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از آن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ! اﯾﻦ ﻟﺬت در
ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺑﺎزی ﻫﺎ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﺣﺲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ دﻫﺪ.

ﻣﺒﺎرزات در  Ni-Ohﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺐ
از ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮی از ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺳﺒﮏ ﻫﮏ ان اﺳﻠﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﯿﻨﺠﺎ ﮔﺎﯾﺪن ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪای ﺑﺎزی از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دو اﺳﻠﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺗﺎﻧﺎ ،ﻧﯿﺰه ،ﺗﺒﺮ و … اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ و در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻼس ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﺣﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ.
 5ﻧﻮع ﺳﻼح در ﺑﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺒﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ زدن ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ و ﮐﻨﺪ دﺷﻤﻨﺎن را از ﭘﺎی در ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﻨﺠﺎﻫﺎ از
 Kurisagamaاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ زدن ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ از روﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎزی ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار
ﺗﻨﻮع در اﮐﺜﺮ ﺑﺎزﯾﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﺮی ﻋﺎدی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،در ﺑﺨﺶ Toturial

ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﺮ ﺳﻼح ،ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزی را ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ ،ورق
ً
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه دارد High Stance .ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ Mid Stance ،ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ –
ﺗﺪاﻓﻌﯽ و  Low Stanceﺑﺮای زدن ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺮﻋﺘﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ
ﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺷﻤﺎ ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﺎرزه ای ﺧﻮد

را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ دو ﺳﻼح دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آن را ﻋﻮض ﮐﺮد.

ﻫﺮ ﺳﻼح ﯾﮏ  Skill Treeدارد ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ده ﻫﺎ ﻓﻨﻮن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ آزاد ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺎزی ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﺻﺮف  Ninja Skill Pointﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﻨﺠﺎﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻮرﯾﮑﻦ ،ﻣﺎﮐﯽ ﺑﯿﺸﯽ ،ﺑﻤﺐ دودزا و …

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ وﯾﻠﯿﺎم در ﺑﺨﺶ  ،Onmyo Magicاﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ
ﺑﺮای از ﭘﺎ در آوردن دﺷﻤﻨﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮ ﺑﺨﺶ Skill Tree ،ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را
دارد و آن ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺨﺶ  Shortcutﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ  8آﯾﺘﻢ ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در  Ni-Ohﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﻌﺪ
از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ  Game Overﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻼح ﻫﺎی دورﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ،ﺑﺮﺧﯽ
از دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﺎ ﺳﻼح دورﺑﺮد از ﭘﺎی در ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺗﯿﺮﮐﻤﺎن ،ﺗﻔﻨﮓ و  Hand Cannonﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯿﺰان
ﻗﺪرت و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دو دﺳﺖ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎس ﻫﺎی ﺑﺎزی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Guardian Spiritﺧﻮد ،وﯾﻠﯿﺎم در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﺟﺪﯾﺪی از ﻗﺪرت دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺷﻮد.
ﺑﯿﺶ از  20ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺑﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن ذات ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻤﭽﻮن
آب ،ﺑﺎد ،آﺗﺶ ،ﺧﺎک و رﻋﺪ را در ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﺎ ﺑﺮای دﺷﻤﻦ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ رود.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺒﺎرزه Stamina ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Kiاﺳﺖ ﮐﻪ در دارک ﺳﻮﻟﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری
از ﭘﯿﭽﺶ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در  Ni-Ohﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ زدن ﻫﺮ ﺿﺮﺑﻪ ای ﻣﻘﺪاری

از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺒﺎرزات ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم  Ki Pulseدر ﺑﺎزی ﻗﺮار داده اﻧﺪ .اﮔﺮ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ دﮐﻤﻪ  R1را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از
ﺻﺮف اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ! ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
ً
ﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﻣﺒﺎرزات ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﻠﺤﻪ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ  Stanceو ﺣﺘﯽ
ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ دادن ﻋﻤﻞ  Ki Pulseﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ  Ki Pulseرﮐﻦ ﮐﻠﯿﺪی
ﺗﻤﺎم ﺑﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻗﯿﺪ ﺑﺎزی ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﮐﻤﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺒﺎرزات ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺘﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻢ ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﻤﺒﻮ
اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ و  Stanceﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ؛ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در  Ni-Ohﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮوی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ در
ﺑﺎزی ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﺒﺎرزات را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮت ﺑﺎزی ردﭘﺎی دﯾﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻮردﻟﻨﺪز ﯾﺎ
ﮐﺎﻣﻼ
ﺧﻮد دﯾﺎﺑﻠﻮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ دو را ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻌﺪد وﺣﺸﺘﻨﺎک آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزی را
ً
درک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﯾﮏ آﯾﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ده ﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زره ﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮی
ﺳﻮﻟﺰ ،در ﺻﻮرت ﭘﻮﺷﯿﺪن زره ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از زره ﻫﺎی ﺳﺒﮏ در
 Dual Swordو ﯾﺎ Kurisagama
ً
ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻮع در آﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﻒ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺖ ﻟﺒﺎس وﯾﻠﯿﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻨﻮع اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر
اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﯾﺘﻢ ﻫﺎ را در ﺑﺨﺶ آﻫﻨﮕﺮی ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده
و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم آﯾﺘﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺟﺰای
ﺳﺎزﻧﺪه اش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و از آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی در ﺑﺎزی ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﺪن در آﻫﻨﮕﺮی و ﺳﺎﺧﺖ آﯾﺘﻢ
ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻮی ﮐﺮدن آﯾﺘﻢ ﻫﺎ در آﻫﻨﮕﺮی ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.

ﺗﻨﻮع اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو
ﺑﺎر اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺗﻨﻮع دﺷﻤﻨﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺳﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ  30ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻧﺮﺳﺪ! در آن ﺳﻮ ﻧﺰدﯾﮏ
 20ﺑﺎس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﻮع دﺷﻤﻨﺎن در ﺧﻮد ﺑﺎزی ﻧﯿﻨﺠﺎ ﮔﺎﯾﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻨﻮان ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Ni-Ohاﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ،ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﻌﻔﯽ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﺑﺎزی ،ﻗﺒﺮﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺷﻤﺸﯿﺮ روی آن ﻗﺮار دارد .در واﻗﻊ  Ni-Ohﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و دﻟﯿﻞ ﻣﺮﮔﺘﺎن را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﯾﺪ ،ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮی روی آن ﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی در ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
 Gloryو آﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن داﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ! ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻦ آن ﻫﺎ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺪارد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ،دﺷﻤﻦ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ.
در دﻧﯿﺎی ﺳﻮﻟﺰ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ارزش ﺗﮑﺮار ﺑﺎزی را
دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ،ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺳﺘﻮدﯾﻮ  From Softwareﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺑﺎزی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ را در اﺛﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺪNi-Oh .
ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ
ﻗﺪم ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ آﯾﺘﻢ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی

ﺧﻮدﺗﺎن اﺣﻀﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎزی را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺜﺒﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  Ni-Ohﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻟﺰوم اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ  Clan Battleﮐﻪ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺣﺲ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ را
ً
ﺑﻌﺪ از  20ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوی در ﺑﺎزی و ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺎس ﻣﺨﺼﻮص ،ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﺬاﺑﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ژاﭘﻦ ﯾﮑﯽ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ  Gloryﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮد ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی Glory
ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﯾﺘﻢ و وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎص ﺑﺨﺮﯾﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ زدن ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
آن ،ﺟﺬاﺑﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ را ﻫﻢ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﺑﺎزﯾﻬﺎﯾﯽ
ً
ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺑﺎزی درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ  Ni-Ohدر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﺮان ،ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ و در ﻗﺎﻟﺐ  DLCﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و ﺑﺮای ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﻣﺮاﺣﻞ
اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ داﺳﺘﺎﻧﯽ Ni-Oh
ً
ﻓﺮﻋﯽ و  Twilight Missionزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺻﺮف اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

.

 Ni-Ohﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ را از اول ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮ در اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﻧﻮع ﺳﻼح ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺒﮏ ﺑﺎزی را ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮل ﻣﺮاﺣﻞ ،اﺳﻠﺤﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ً
ﻫﺎ و دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران داده اﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ  PvPﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺪا ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
 Ni-Ohاز آن دﺳﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﻧﺪﯾﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻫﮏ ان اﺳﻠﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﺒﺎرزات
و ﻓﻨﻮن ،ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران ﻫﮏ ان اﺳﻠﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎز ﻫﻢ آﻧﺎن را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ارزش ﺗﮑﺮار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎس ﻫﺎ و دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ،درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و … ﺷﺎﯾﺪ از ﻣﻌﺪود ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺗﯿﻢ
ﻧﯿﻨﺠﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و  ،Ni-Ohﻧﻤﺮه ﮐﺎﻣﻞ را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

از ﻫﻤﺎن اول ﮐﻪ وارد دﻧﯿﺎی  Ni-Ohﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ آدام وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ،ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺮج ﻟﻨﺪن و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺼﻮرات ﺷﻤﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی
ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺿﻌﯿﻒ و رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن در ﻣﺤﯿﻂ اوﻟﯿﻪ را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺎزی ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﯿﻢ .ﺑﺎ ﮔﺬر از ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﺎزی  Dark Fantasyژاﭘﻨﯽ
اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ در  Ni-Ohﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﮐﺜﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ دارﻧﺪ و از ﻃﺒﯿﻌﺖ
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻓﺘﺎب ﺗﺎﺑﺎن ﻫﯿﭻ اﻟﻬﺎﻣﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺧﺒﺮی از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ
 NPCﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﻔﺮﯾﻦ اودا ﻧﻮﺑﻮﻧﺎﮔﺎ و دﯾﻮﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ  Yokaiﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد در داﻻن ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﻮف و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﮔﺸﺖ
و ﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺼﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ  ،Ni-Ohﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی در ﺑﺎزی ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻨﻮع
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ
ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد .ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ژاﭘﻦ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮدم و ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ در ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Ni-Ohﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺎز

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی روز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی
ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﻮرﭘﺮدازی و رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺸﺎن را ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺿﻌﻒ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی روﺷﻦ ،ﺿﻌﻒ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ Draw Distance ،در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﻦ اﺳﺖ و ﻣﻪ ﻫﺎی ﻏﻠﯿﻆ و ﺑﯽ
ﻫﺪف ،ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﺎ و زره ﻫﺎ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺷﺪه
و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺧﻮر ارزش ﺑﺎزی دارﻧﺪ .ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزی
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎگ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺨﻮرﯾﻢ؛ اﻣﺎ در  Ni-Ohﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎگ وﺟﻮد ﻧﺪارد! ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎر ﺷﺪن

ﺑﻌﻀﯽ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ،از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺟﺰ اﻓﺖ ﻓﺮﯾﻢ در ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  Ni-Ohﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ دارد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ
ﺿﻌﯿﻒ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎگ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ژاﭘﻦ
را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان آن را ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ روز ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ Ni-Oh ،ﺑﺎ ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ ﯾﺎ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﺳﮑﺎﯾﺮﯾﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﺸﻮد ﭼﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﮐﻤﭙﻮﺳﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ ﺣﻤﺎﺳﯽ ،ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای
داﻧﻠﻮد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ و ﮔﻮش دادن آن روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ  Ni-Ohدر اﯾﻦ

زﻣﯿﻨﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ،ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﺑﺎس ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺧﺮده ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺻﺪاﮔﺬاری ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و در آن
ﺳﻮ ،ﻫﯿﺞ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﻮد.

 Ni-Ohﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎزاﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎزی
ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻟﻤﺎن
ﻫﺎ ،اﺛﺮی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﯾﻖ ﯾﮏ ﮔﯿﻤﺮ ،ﻟﺬت آن از ﺧﻮد ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ! ﮔﯿﻢ
ﭘﻠﯽ ﻣﺤﺸﺮ  Ni-Ohﺷﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ
آن ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎزار ﻧﺪارد.
 Ni-Ohﺑﻪ ﺟﺮات ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎل  2017اﺳﺖ .ﯾﮏ ﭘﺎداش ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران
ﺳﺮی ﺳﻮﻟﺰ ،ﻧﯿﻨﺠﺎ ﮔﺎﯾﺪن و اوﻧﯿﻤﻮﺷﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮی از ﺗﮏ ﺗﮏ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی

وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﺑﻪ اﺛﺮی ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺗﻼش ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﺎت ،آن را ﯾﮑﯽ از
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺻﺪاﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزات در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ

ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﻮی و ارزش ﺗﮑﺮار ﺑﺎﻻ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻫﻨﮓ ژاﭘﻦ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﻀﺎً آزاردﻫﻨﺪه
رواﯾﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺎ و وب ﺳﺎﯾﺖ PSPro.ir
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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