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از ﺳﺎل  2007ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 18 ،ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﺮی ﺑﺎزی ﻫﺎی  Assassin’s Creedﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎ و ﭘﯽ ﺳﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮی ﮐﺘﺎب ﻣﺼﻮر ،ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺘﻌﺪد و ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ و ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ در
ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﺪود  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ

 Assassin’s Creedﯾﮑﯽ از ﭘﻮل ﺳﺎز ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﯾﻮﺑﯽ
ﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮده .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ورﻃﻪ ﺗﮑﺮار ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺪی ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺗﺰﯾﻮ ،دﯾﮕﺮ
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮی اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻫﺪ .واﻗﻌﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﺳﻮی ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﻮد و رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
داد .زﯾﺮا ﺳﺮی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺧﻮد
را در ﺻﻨﻌﺖ وﯾﺪﯾﻮ ﮔﯿﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و اﺳﺘﺮاﺣﺖ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﻮﺑﯽ
ﺳﺎﻓﺖ را در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ،اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ Assassin’s Creed: Origins ،ﻗﺮار
اﺳﺖ ﮐﻪ 15م ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ و ﭘﯽ ﺳﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد Origins .ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
رﯾﺸﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻄﺎﻟﺴﻪ )ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮم ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﺑﺎزی در دوران ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ( ﺑﺒﺮد و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ
رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و آﯾﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺮار اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﯾﻮﺑﯽ
ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ را دوﺑﺎره ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آن ﻫﺎ را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ.

اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن ﺳﺮی
دزﻣﻮﻧﺪ ﻣﺎﯾﻠﺰ؛ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن اﯾﻦ ﺳﺮی ﺗﺎ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ 3
ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﯿﺴﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﮐﻠﯽ ﺳﺮی را
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮده .ﺗﺎ اﺳﯿﺴﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ  ،3داﺳﺘﺎن از دﯾﺪ دزﻣﻮﻧﺪ ﻣﺎﯾﻠﺰ ،از ﻧﻮادﮔﺎن اﻟﻄﯿﺮ و اﺗﺰﯾﻮ رواﯾﺖ
ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ در اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ  3روﻧﺪ ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺳﺮی ﻫﻢ دارای ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن آن ﺑﺎزی ﻫﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻤﯽ را اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽ داد و وﺟﻮدش ﺧﯿﻠﯽ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺻﺮﻓﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را در ﺷﻤﺎره ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺎﯾﺴﻨﺰ
ﮐﺮﯾﺪ زورﭼﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮده ،زﯾﺮا ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﯿﭻ ﺟﻬﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﺪه ﻧﺸﺪه ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی اﺻﻼ اﯾﺪه ای ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﻧﺤﻮه ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻨﺪی
اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ  3ﻫﻢ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن دزﻣﻮﻧﺪ ﻣﺎﯾﻠﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﺣﯿﺮت زده را ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﺑﯽ ﺟﻮاب ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
از اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ  3ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی رﺳﺎﻧﺪن داﺳﺘﺎن ﻣﺪرن ﺳﺮی ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﯾﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻧﻤﺎ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺷﺎخ و ﺑﺮگ اﻓﺰوده
و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن آن را ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﺷﻮار ﺗﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻄﺒﻮع و
دﻟﭽﺴﺐ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺮی ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﻮاﻻت ﺑﯽ ﺟﻮاب ﻃﺮﻓﺪاران اﻓﺰوده
اﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج دزﻣﻮﻧﺪ ﻣﺎﯾﻠﺰ از داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺳﺮی دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺬاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎزی ﺻﺮﻓﺎ از دﯾﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻧﺒﻮد
ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮد و
اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﻤﺮ ﺳﺮ رﺷﺘﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﺪرن ﻋﻤﻼ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از داﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﯿﻢ
ﭘﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده و ﻫﺮ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﻐﺮ ﻣﯽ
ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ در ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﯿﺶ از اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ  3ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود داﺷﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﯿﭻ وﻗﺖ
ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺪون ﻣﯿﻞ و از ﺳﺮ
اﺟﺒﺎر دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن را

ﺑﻪ ﮐﻞ از اﯾﻦ ﺳﺮی ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮐﻬﻦ ﺑﭙﺮدازد ،ﯾﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺿﻤﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮدن داﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ،ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ آن را ﻫﻢ ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺣﺬف ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺶ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮐﻬﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﮔﯿﻤﺮ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن ﺑﯽ
ﺗﻔﺎوت اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺬف ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و آﻧﯿﻤﻮس از ﺑﺎزی ﻗﻄﻌﺎ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در
ﺻﻮرت ﺣﺬف اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ و
داﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﻟﯿﻮان ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ داﺳﺘﺎن ﺳﺮی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺳﺘﻮن ﺑﺨﺶ
ﻣﺪرﻧﺶ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻫﻢ در واﻗﻊ ﺟﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﻫﺎ و ﺗﻤﭙﻼر
ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در دوران ﻣﺪرن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﺳﺮی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺣﺬف آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ .در واﻗﻊ

ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻧﻈﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮب ﺑﻬﺮه ﻧﺒﺮده.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن ﺑﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﺬاب و ﺑﺎ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ای درﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ارﯾﺠﯿﻨﺰ ﺑﺎزﮔﺮدد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻣﺤﺪود و ﺑﺎ
داﺳﺘﺎﻧﯽ آﺑﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﺼﺮ
ﻣﺪرن ﺑﺎزﻧﮕﺮدﯾﻢ! اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ دادن ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را در ارﯾﺠﯿﻨﺰ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ.

زﯾﺮ و رو ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻓﺮﻋﯽ
ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺤﺪود در اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ :،ﺳﯿﻨﺪﯾﮑﺖ ﻣﺪام ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ روراﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺳﺮی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﻧﺒﻮده .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ﻧﻘﻄﻪ اوج اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ را ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی دو و ﺑﺮادرﻫﻮد داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ﻫﻤﮕﯽ از ﺿﻌﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺿﻌﻒ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻢ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن و زده ﺷﺪن ﮔﯿﻤﺮ از ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺳﺮی در واﻗﻊ ﻧﺒﻮد ﺗﻨﻮع در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ
دادن ﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ .ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزی را ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ
ﻓﺮﻋﯽ .ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت واﻗﻌﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ارﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﯽ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ واﻗﻌﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روی ﺷﺎن وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎر ﻫﺎ و ﺑﺎر ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﺪﯾﮑﺖ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮی دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺪ .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر را از ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺎری ﻫﺎی اﺳﮑﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ و ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﺎزی ﮐﺮدن
اﯾﻦ ﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام ده ﻫﺎ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺷﺎن
ﺑﻪ ﻣﺮور زﯾﺮ زﺑﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﻧﺪ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺮی ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮی را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت او ﮔﻮش ﮐﻨﺪ .ﺧﺐ
اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻦ دارﻧﺪ؟ ﮔﯿﻤﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن
ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﯿﭻ ﺣﺲ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ آرام و ﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اش در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮدن ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ده ﺑﺎره آن ﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﭘﺮ ﺷﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﺮﻋﯽ
ﺧﻮب اﻣﺎ دﻧﺪان ﮔﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﮔﯿﻤﭙﻠﯽ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ
ﮐﺮﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻫﺪف داﺳﺘﺎﻧﯽ ای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی وﻗﺘﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ

داﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮررﯾﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺻﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن آن ﻫﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق روی ﺷﺎن وﻗﺖ ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺮاﺣﻞ و ﻟﺤﻈﺎت ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺳﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺟﺎی دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی او در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻧﺰد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺮود و ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ در ﻏﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ رد ﮐﺮدن ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﺪ.
در ارﯾﺠﯿﻨﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺼﺮی ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮز ﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن
را ﻫﻢ ﮐﺎوش ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﯾﮏ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣﯿﺎورد و آن ﻫﻢ ﺧﻄﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﯾﻮﺑﯽ
ﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻗﺪﯾﻤﯽ اش و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﺮاری و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ارﺟﺤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ،
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺬاب ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.

ﺗﻐﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻬﺎن ﺑﺎز
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ :ﯾﻮﻧﯿﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ

ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﯾﮏ دوره از ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎز در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ از ﺑﺮج ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺷﻤﻦ
ﻫﺎ از اﯾﮕﻞ وﯾﮋن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﻨﯽ ﻣﭗ ،ﺟﻬﺎن ﺑﺎزی را ﮐﺎوش ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺧﺐ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﯾﺠﯿﻨﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻋﻮض ﺷﺪه .ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ
ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮج ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮج ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﮕﻞ
وﯾﮋن ،ﺑﺎﯾﮏ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ،ﻋﻘﺎب دﺳﺖ آﻣﻮز ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و از او اﻃﻼﻋﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯿﻨﯽ ﻣﭗ ﻫﻢ از ﺑﺎزی ﺣﺬف ﺷﺪه.
اﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ اﺧﯿﺮا در ﺑﺎزی ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻫﻢ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده .دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ ﺗﻐﺮات را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ واچ داﮔﺰ  ۱و واچ داﮔﺰ  ۲ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﺗﮑﺮاری اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ،ﺗﺎزه ﺗﺮ و ﺟﺬاب ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد دارد.
ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در آن ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﻟﺬت ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﺪ .دوﯾﺪن و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻈﯿﻢ ،ﺳﺮی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﻫﻤﻮاره از ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮده ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﻣﺪن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﺪه.

ﻣﺜﻼ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ در ﻫﺎ و
ﯾﺎ دروازه ﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن آن ﻫﺎ ،ﭘﺎزل ﻫﺎی ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﻣﺎ ﺟﺬاب ،در دل ﻫﻤﺎن
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﭘﯿﺶ ﺗﺮ از
ﮐﻤﯿﺖ در ﻟﯿﺴﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ و اﺑﺰار ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ

ای ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﯽ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﭘﺎزل ﻫﺎ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺳﺮی زﻟﺪا و ﯾﺎ ﺑﺘﻤﻦ آرﮐﺎم ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰار ﺧﻮد را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای از ﭘﺎی در آوردن دﺷﻤﻨﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد.
ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن داﻻن ﻫﺎ و دﺧﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮی اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮده از ﮐﻪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ دﺧﻤﻪ ﻫﺎی
ﻋﻤﯿﻖ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﭘﺮ از ﭘﺎزل ﻫﺎی دﺷﻮار ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻗﺪرت ﮔﯿﻢ
ﭘﻠﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯿﻨﮓ ﺳﺮی ﭘﻮل ﺳﺎز ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ را ﺑﻪ رخ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﻫﻢ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺒﺨﺸﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺬت ﺑﺮدن ﺑﺎزﯾﮑﻦ از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و راﺑﻄﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎز را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﻣﺼﺮ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻟﺬت
ﺑﺨﺶ ﺗﺮ و ﻣﻔﺮح ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺒﺎرزات اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ  2ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺎده و ﺑﺪون ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻮدﻧﺪ
ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ دارد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات
اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزات اﯾﻦ ﺳﺮی ﻣﺪام

دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﺪه .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی ،ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻓﻖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﮔﺮدن ﻓﺮﺻﺖ زﻣﺎن ﮐﻢ و ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪﮔﺎن در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽ
اﻧﺪازﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ از اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه وﺟﻮد دارد؟ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮی ﻓﺮﺻﺖ داده ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ارﯾﺠﯿﻨﺰ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮب و ﺟﺬاب را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اراﯾﻪ

دﻫﺪ.

در اﮐﺜﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزات ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺷﻤﻦ دور ﺷﺨﺼﯿﺖ

اﺻﻠﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﯿﻤﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮی
و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ زدن ﭼﻨﺪ دﮐﻤﻪ ،ﺣﻤﺎم ﺧﻮن راه ﺑﻨﺪازد .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ و اﺑﺪا

ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻧﺪارد و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﮕﻮﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه از ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺲ ﻗﺪرت را در
ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ .ﺧﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮی ﺑﺘﻤﻦ آرﮐﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺒﺎرزات در ﺳﺮی آرﮐﺎم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺬاب اﺳﺖ و ﺣﺲ ﻗﺪرت را اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن رﯾﺘﻤﯽ آن
ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﻫﯿﺠﺎن زده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﯿﻤﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﻤﺒﻮ ﻫﺎ و اﺑﺰار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺘﻨﻮع ﮐﺮدن
روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.

اﺗﻔﺎﻗﺎ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ در دو ﻧﺴﺨﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﺮی ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزات اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی آرﮐﺎم ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزات ﺗﺎ ﺣﺪی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺮی آرﮐﺎم ﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزات اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ،ﻓﺎرغ از ﺷﺒﺎﻫﺘﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ
درﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺟﺬاب و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺒﺮ ﻣﺴﺮت ﺑﺨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ارﯾﺠﯿﻨﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﮐﻞ ﻋﻮض ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺪارد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه در اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺎﻻ »واﮐﻨﺶ ﻣﺤﻮر« اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺎت را ﺑﻪ ﺳﺮی دارک ﺳﻮﻟﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻗﺸﺮی
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪاز ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺒﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،در ﻣﺒﺎرز ﻫﺎ ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﺿﺮﺑﺎت
دﺷﻤﻦ را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۵۰ﺳﻼح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .روی ﮐﺎﻏﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻮﯾﺪ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮب را ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .ﺟﺪا از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻮﺑﯽ
ﺳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه ،دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ
ﻧﻮع ﻣﺤﺪود از دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺿﺮﺑﺎت و ﺣﻤﻼت آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﮑﺮاری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﺋﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺣﺮﮐﺎت ﺗﮑﺮاری ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ روی در
ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪی از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت آﻧﺎن ،ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﺠﻨﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﺷﻤﻨﺎن از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎظ ﺿﻌﻒ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ و از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶ در ﻣﺒﺎرزات ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﻮده .از ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزات
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻼح ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و ﯾﮏ ﻃﻮر ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻧﯿﺰه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﻤﺸﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﺗﺮ ﺑﻪ

دﺷﻤﻨﺎن آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮز
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺶ ،ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ را
در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺮﯾﻒ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻼﺣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از دﺷﻤﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ و ﻫﻨﺰ ﯾﻮﺑﯽ
ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺠﺎب ﺷﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺳﻼح
ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺒﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزات ﻫﻢ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺗﻨﻮع ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ وا ﻣﯽ دارﻧﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از ارﯾﺠﯿﻨﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﯿﺎده
ﮐﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﺳﻼح ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻨﻮع ﺑﺒﺨﺸﺪ و آن ﻫﺎ را از

ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ای ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ .ارﯾﺠﯿﻨﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺒﺎرزه در اﯾﻦ ﺳﺮی را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻤﺎن
ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری
ﮐﺮواچ ﻣﮑﺎﻧﯿﻤﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ :ﯾﻮﻧﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و در ﺳﯿﻨﺪﯾﮑﺖ ﺑﻬﺒﻮد

ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﮐﻤﮏ ﮐﺮد

اﺳﺎﺳﯿﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﻫﻢ از ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اﯾﻦ ﺳﺮی
ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺟﺪا از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﯾﻪ

ﻋﺬاب ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ ﺑﻮد .ﯾﻮﻧﯿﺘﯽ و ﺳﯿﻨﺪﯾﮑﺖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﺮاوچ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری
را در اﯾﻦ ﺳﺮی ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ،ﺟﺰ ﮐﺮاوچ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ارﯾﺠﯿﻨﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻨﻮ ،ﻋﻘﺎ دﺳﺖ آﻣﻮز ﺑﺎﯾﮏ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان دﺷﻤﻨﺎن را ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و راﺣﺖ ﺗﺮ از

دﯾﺪ آن ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ را روی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﻣﮑﺎن
ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ
ﮐﺮدن ﺑﺎزی ،ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﻮه ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﮔﯿﻤﺮ
ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺮی دﯾﺴﺎﻧﺮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ از دﯾﺪ ﻫﺪف ﺧﻮد و
ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻨﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دردﺳﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻪ وی ﻟﻮ ﺑﺮود ،ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ در ﻫﺎ ﯾﺎ دروازه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺪف ﻫﻢ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
از ارﯾﺠﯿﻨﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺳﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری در اﺳﺎﺳﻨﯿﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼﺷﺶ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد و
اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﺧﻮب ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ
ﻫﻮک ﺑﻠﯿﺪ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ :روﻟﯿﺸﻨﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺮی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد :ﻓﯿﭽﺮ ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،از ﺑﺎزی ﺑﻌﺪی ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﺪه ﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﻣﺪام ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺣﺪود ﺑﻪ  3ﺳﺎل زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ

روی ﻫﺮ ﺑﺎزی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ روی ﭼﻨﺪ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و آن را در ﺑﺎزی ﺧﻮد

ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ دارد روی ﺑﺎزی ﺑﻌﺪی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آن اﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات اﺻﻼ در ﯾﮏ ﺧﻂ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻔﺘﻪ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮی در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ
ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻮض ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺮی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﻮک ﺑﻠﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در روﻟﯿﺸﻨﺰ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻓﺮی راﻧﯿﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮک ﺑﻠﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار دﯾﮕﺮ در
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ :ﯾﻮﻧﺒﯿﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﻮک ﺑﻠﯿﺪ ﺑﺒﺮد .ﺑﺎ ﻫﻮک ﺑﻠﯿﺪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و
ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻫﺒﺮی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﺮادرﻫﻮد ﭘﯿﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ و ﻫﻢ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن آن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و از آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻋﻨﻮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد ﺑﻠﮏ ﻓﻠﮓ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در آن ﺑﺎزی
ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ادوارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دزد درﯾﺎﯾﯽ رده ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻘﺶ ادوارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎن ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎﯾﺪ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،از آن ﻫﺎ ﺑﻬﺮه

ﺑﺒﺮﻧﺪ .ارﯾﺠﯿﻨﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ
ﺳﺮی دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺳﺮی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ آﻓﺖ ﻋﺮﺿﻪ

ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﻫﻨﻮز در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۹ﮔﯿﺮ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﺮد ﮐﻬﻨﮕﯽ را از او ﺑﺰداﯾﻨﺪ .اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از

ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ دارد.

ﯾﻮﺑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﻋﻤﺎل ﮐﺮدن ﺗﻐﺮات ﺑﺰرگ واﻫﻤﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﻪ ﮐﻞ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮات ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد .ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮی از ﺳﻮی ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ای ﺑﻮده .ارﯾﺠﯿﻨﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺖ و

ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﯿﺪ ارﯾﺠﯿﻨﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺮوﻋﯽ دوﺑﺎره ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﯾﻦ

ارﯾﺠﯿﻨﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺮی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ارﯾﺠﯿﻨﺰ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ،ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی

از آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی و از ﻓﯿﺪﺑﮑﯽ ﮐﻪ از ارﯾﺠﯿﻨﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد درس
ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺮﺳﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ﭘﻮل ﺳﺎزی اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎ اﺑﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ
ﻣﺎﻧﺪ.ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی و ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﯾﻦ ﺑﺎزی را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻮل ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻢ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ
ﮐﺮﯾﺪ ﺧﻮب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

