ﮐﯿﺖ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻟﺒﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ؛ آﻫﻨﮕﺴﺎزی
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺴﻮل ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﮕﺎن ﺑﺮک ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ً
اﮐﺜﺮا ﺗﻢ ﻣﻠﻮدﯾﮏ و
ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ .او از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی را دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻠﻖ آﻫﻨﮓ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺪاﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﻮﺗﻮب ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎدون ﮔﻮرا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ

اﺻﻮات و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﺎزی  ،Celesteﯾﮏ ﺻﺪای زﯾﺒﺎ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ را ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ آن را از
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ.
ﺟﺪا از ﺧﻮد ﮐﻨﺴﻮل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻮﭻ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﺮوف ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﯿﺘﻨﺪو
ﻟﺒﻮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ راﻣﯿﻦ ﺟﻮادی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺳﺮﯾﺎل

ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار  Game of Thronesو ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪال اﻓﺘﺨﺎر و ،Gears of War 4
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ  Game of Thronesرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻟﺒﻮ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دو ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺒﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺮای رﺑﺎﺗﯽ
ﻏﻮل آﺳﺎ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺎﻟﺒﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺑﺴﺘﻪ ،ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﯿﺖ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻟﺒﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﺟﺪﯾﺪ  Vehicle Kitﻧﺎم دارد
و و ﻗﻄﻌﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﯾﮏ زﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎی
داده اﺳﺖ.
ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو دﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ دارد .آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺴﻮل
ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ را داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟ آن را در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

