ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی Marvel Vs Capcom: Infinite؛
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از آن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،آذر ۱۳۹۶
ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ دل ﭼﺮﮐﯿﻨﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﭙﮑﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه و رﻫﺎ
ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و ﯾﺎ ﺧﺮاب ﮐﺮدن آن دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺑﺰرگ ﻣﺎرول ﺑﺎ ﮐﭙﮑﺎم ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی دور )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  23ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻫﻤﮑﺎری و اﺗﺤﺎد اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺟﺬاب را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده ﺑﻮد ﮐﻪ
در دوران ﻋﻤﺮ ﺧﻮب ﮐﭙﮑﺎم ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻫﻤﮑﺎری دوﺑﺎره اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ آن ﻫﻢ در

زﻣﺎن اﻓﻮل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﭙﮑﺎم ،ﺗﺮس ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺗﺤﺎدی ﺑﺪﺷﮑﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎزی ﺿﻌﯿﻒ دﯾﮕﺮی
ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﺘﺮ  5را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﺳﺎزﻧﺪه :ﮐﭙﮑﺎم
ﻧﺎﺷﺮ :ﮐﭙﮑﺎم
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ :ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ،4اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮرﺳﯽ :ﭘﯽ ﺳﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﺑﯿﺶ از  3ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و اﯾﻦ وﻗﻔﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎی ﻣﺎرول
در ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﮐﻤﯽ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزی ﻣﺎرول ﻋﻠﯿﻪ ﮐﭙﮑﺎم:
ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ آن ﺗﺼﻮر ﻧﺎﺟﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ داﺷﺘﻨﺪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ داد و ﻧﻪ
ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﻧﺎب و ﻋﺎﻟﯽ در ﺳﺒﮏ ﺑﺎزی ﻫﺎی رزﻣﯽ را.

در دﻧﯿﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺎرول ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣﯿﮏ ﻫﺎ )ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺪه ای ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎرول و دی ﺳﯽ ﺣﺮف
اوﻟﺸﺎن را در دﻧﯿﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺐ ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ( .دﻧﯿﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
 Crossoverﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ رﺳﯿﺪه ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ
اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را اﻧﺠﺎم داده.
اﻣﺎ در دﻧﯿﺎی ﮔﯿﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻟﮕﻮ و ﮐﭙﮑﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی
ﺳﻦ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻮرد دوم ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﮐﭙﮑﺎم از دﻧﯿﺎی
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﮑﺲ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻋﻨﻮان
رﺳﻤﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ای ﻣﺎرول ﻋﻠﯿﻪ ﮐﭙﮑﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻣﺎﺟﺮا در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺳﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ  3اﻟﯽ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ دارد وﻟﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ )و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ( دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی داﺧﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﻤﭽﻪ داﺳﺘﺎن ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﻤﻨﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻟﺬﺗﯽ از ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.

داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی

داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﺣﺮف ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد و ﺣﻮل ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﺎرول
ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ )ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران دﻧﯿﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎرول ﻫﻢ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ( .اﺑﺮ ﺷﺮور دﻧﯿﺎی ﻣﺎرول
ﯾﻌﻨﯽ آﻟﺘﺮان ﺑﺎ ﺳﯿﮕﻤﺎ ،ﺷﺮوری از دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﮕﺎﻣﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﭙﮑﺎم ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ

آوردن ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺼﺪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دارد.

اﯾﻦ ﺗﺪاﺧﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ دﻧﯿﺎی ﮐﭙﮑﺎم و ﻣﺎرول ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﻦ دو دﻧﯿﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و

ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮی آﻟﺘﺮان ﺳﯿﮕﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺪف اول و
آﺧﺮﺷﺎن ﻫﻢ ﮐﻤﮏ از ﺷﺨﺺ ﺷﺨﯿﺺ ﺗﺎﻧﻮس )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ دﺷﻤﻦ َﻗ َﺪر ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد( اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی
آﻟﺘﺮان ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
داﻧﺘﻪ دﻗﯿﻘﺎ اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش را دارد
ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺮدﻫﻢ آوردن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارﯾﻢ
و از آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﻢ و داﺳﺘﺎن درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺎن ﭘﯿﺎم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ )ﻣﺜﻞ
ﻧﻤﺴﯿﺲ از دﻧﯿﺎی رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ ﮐﻪ اﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر او را در ﺣﺪود  5ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺑﺎزی Project X Zone
ﮐﻨﺴﻮل  3DSدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ آﺑﺮورﯾﺰی ﺑﻮد (.ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺪاﭘﯿﺸﮕﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و
ﺻﺪاﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﻗﺮض دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دﯾﺎﻟﻮگ ﻫﺎی رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻃﻨﺰ ﺧﻮﺑﯽ دارد و راﮐﺖ راﮐﻮن و ﻓﺮاﻧﮏ وﺳﺖ ﻃﻨﺎزان
اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺪا ﭘﯿﺸﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎزی،
وﺟﻮد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی اﺻﯿﻞ و ﺗﻢ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ و ﮔﻮﺷﻨﻮاز از آب در

آﻣﺪه اﻧﺪ.

ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎزی

اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎزی ﺗﻮی ذوق ﻣﯽ زﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻻن از ﻋﮑﺲ ﻫﺎ

ﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ! اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ
آﻧﭽﺎرﺗﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻓﻘﺪان ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺒﮏ رزﻣﯽ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ژاﻧﺮ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ )ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻨﺠﺎﺳﺘﯿﺲ را در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ داﻧﺴﺖ(.

اﻟﺒﺘﻪ از ﺣﻖ ﻧﮕﺬرﯾﻢ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﯿﺞ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﮕﺎﻣﻦ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﯿﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ را
در ﮐﻨﺎر ﮔﻮﺳﺖ راﯾﺪر ﺑﺎ آن ﺟﻤﺠﻤﻪ آﺗﺸﯿﻨﯽ ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ

ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﻣﺪ وﻟﯽ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ!

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ از ﺟﻬﺎن ﻣﺎرول ﯾﮏ ﺣﺴﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارم :ﭼﻬﺮه و

اﻧﺪام و اﻟﺒﺘﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه از دل ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮐﻤﯿﮏ اﺳﺖ و واﻣﺪار ﺟﻬﺎن
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺎورل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻇﺮاﻓﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﮏ ﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﯿﺞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .راﺳﺘﯽ ﺧﺪا را ﺷﺎﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ داﻧﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﻤﺎن داﻧﺘﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻣﻮﺳﻔﯿﺪ
ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺴﻤﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزﻫﻢ
ﺧﻮدﺷﺎن دارای ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ در ﺑﺨﺶ آرﮐﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮه آﻓﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﺻﺮﻓﺎ
ﺷﺎﻫﺪ  30ﮐﺎراﮐﺘﺮ )در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد  36ﮐﺎراﮐﺘﺮ( ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  5ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺎﻗﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎزی ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ! )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ  DLCاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ  10ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ وﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزی داده اﯾﺪ ،ﻣﺠﺪدا ﺑﺨﺮﯾﺪ(.

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎزی اﺻﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﺟﺪاه )از ﺑﺎزی رزﻣﯽ  Darkstalkersﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﭙﮑﺎم(
و اﯾﮑﺲ )از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﮕﺎﻣﻦ ﮐﭙﮑﺎم( ،ﮔﺎﻣﻮرا )ﻣﺎرول( و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﻣﺎرول و آﻟﺘﺮان.
ﺷﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از Black Panther ،Black Widow ،Monster Hunter ،Venom
 ،Winter Soldierو  Sigmaﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﺰو ﻟﯿﺴﺖ اوﻟﯿﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ در ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ ﮐﭙﮑﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ آرﮐﯿﺪ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ از زﻣﺎن  TEKKEN 2در دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﻦ راﯾﺞ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد آن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻗﺴﻤﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزی از ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎزی رزﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ و از
ﺳﯿﺮﺗﺎﭘﯿﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻃﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
داد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ
ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯽ ﺧﻠﻮت اﺳﺖ و ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﯾﻔﯽ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎ ارﻓﺎق را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزی رزﻣﯽ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ آن اﺳﺖ .ﮐﻼ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب در اﯾﻦ ژاﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ )ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ( ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و ﻫﺮ ﺳﺮی ﻗﻠﻖ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش را دارد.
ﺳﺮی ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﺘﺮ از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﻫﺎ و ﻗﻬﺎرﻫﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ای ﺑﻮده و
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل آن زﺑﺎﻧﺰد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎ
ﮐﻤﯽ ﻗﻀﯿﻪ را ﺳﺎده ﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.

اوﻻ ﺑﺎزی از ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات دو ﺑﻪ دو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Taggingرا دوﭼﻨﺪان ﺟﺬاب
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻤﺒﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﯾﮏ دﮐﻤﻪ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻗﺪرت راﻫﺸﺎن را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎزی ﺑﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎزی ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻗﺪرت دوﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ  Infinity Powerﻫﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زدن ﺿﺮﺑﺎت و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﺧﻂ ﻧﻮار آن ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﺳﻨﮓ ﺣﻘﯿﻘﺖ ) :(Reality Stoneﮐﻪ ﺣﺮﯾﻒ را ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﺷﻌﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻗﻬﻘﻬﺮا ﭘﺮت
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دوم :ﯾﮏ ﺳﺮی آﯾﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه رو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(
ﺳﻨﮓ ﻗﺪرت ) :(Power Stoneﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻧﻮار ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺮﯾﻒ را ﻣﺤﻮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دوم :ﻗﺪرت ﺿﺮﺑﺎﻧﺘﺎن را دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(
ﺳﻨﮓ ﻓﺎﺻﻠﻪ ) :(Space Stoneﺑﺮای ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ دوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از
دور ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﮓ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دوم :ﻓﻀﺎی ﺣﺮﮐﺖ
ﺣﺮﯾﻒ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(
ﺳﻨﮓ زﻣﺎن ) :(Time Stoneﻣﯽ ﺷﺪ اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺖ ﺳﻨﮓ ﭘﺮواز ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻠﻪ ﭘﻮرت ﮐﻨﯿﺪ) .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دوم :ﺿﺮﺑﺎت

ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(
ﺳﻨﮓ ذﻫﻦ ) :(Mind Stoneزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود) .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دوم:
ﻧﻮار ﺣﺮﮐﺖ وﯾﮋه ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﯾﻌﺎ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(
ﺳﻨﮓ روح ) :(Soul Stoneاز ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﺣﺮﯾﻒ را ﻣﯽ زﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺟﺎن

ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دوم :ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه را زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﺎرول دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎﻣﯿﮏ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﻮن آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮﻫﺎی ﺳﺎده و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی اﻋﺘﺮاض ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ
ای ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﺘﺮ را در آورده و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎزی ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ
ﭼﻨﺎن ﺧﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﭼﺎﻟﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎزی ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎزی در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﯿﻢ ﮐﭙﮑﺎم ﻣﺜﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ در درس اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﺘﺮ  5ﻧﻤﺮه ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ
ﮐﻤﯽ درﺳﺶ را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮده وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﺧﻮب ﻧﺮﺳﯿﺪه.
اﮔﺮ اداﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺎرول ﻋﻠﯿﻪ ﮐﭙﮑﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺎﮐﺲ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺰﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ ﺳﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻣﺎرول اﻓﺘﺎده ،ﻣﺜﻞ دﮐﺘﺮ

دوم و اﻓﺮاد ﻣﺮدان اﯾﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺧﺴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﭙﮑﺎم اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن
ﺑﻬﺘﺮی از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ را داﺷﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻗﺪرت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎزی
اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﯿﮏ
ﻃﻨﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزی
ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮدﻫﺎی آﻓﻼﯾﻦ

ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﯿﻒ
داﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﻮی
ﻧﺒﻮد ﭘﺎﯾﺎنﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺑﺨﺶ آرﮐﯿﺪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﺒﻮ و ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺎ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

