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نه احتماال پشتش به سرمایه پدرش »، «حتما شانس خوبی داشته است...»

؛ حتما شما هم تاکنون با افرادی برخورد کرده اید که مواردی از »گرم بوده...

این دست را دلیل موفقیت افراد می دانند اما مساله به این سادگی نیست و 

علی رغم اختالف  .حتی محققان هم در این زمینه با هم اختالف دارند

نظرهای موجود، بسیاری از محققان حوزه رفتارشناسی علت اصلی موفقیت 

افراد  .افراد را نه شرایط یا نبوغ ذاتی بلکه برنامه ریزی صحیح می دانند

موفق برای مشخص کردن اهدافشان از رویکردهای روشمند استفاده می 

کنند که با تعریف موفقیت آغاز شده و با تهیه نقشه راه دنبال می شود. این 

روش مستلزم صبر و استقامت زیادی است اما در نهایت به نتایج فوق العاده 

 .ختم می شود

که نرم افزار تهیه نقشه راه مورد استفاده بیش از  Aha مدیرعامل شرکت

 :هزار شرکت را توسعه داده می گوید 051

هنگامی که مردم از من درباره برنامه ریزی سوال می کنند پاسخ من به آنها 

 است: باید ابتدا هدفتان را مشخص کنید یک چیز 

این هدف می تواند کامال مشخص بوده یا دامنه ای گسترده تری را در 

ایجاد اپلیکیشنی برای تعامل «برگیرد، برای مثال ممکن است پاسخ شما 

ایجاد فرصت های «بوده یا به صورت کلی تر  »بهتر بین پزشکان و بیماران

پس از این تعیین  .باشد »آموزشی مناسب برای افراد محروم از تحصیل

هدف هیچ فرمول جادویی برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد و باید برای 

رسیدن به آن پشتکار داشته باشید. با این حال مرحله اول یعنی تعیین هدف 

 :نیازمند توجه به نکات زیر است

 واقع گرایی

تعیین اهداف واقعی و قابل سنجش در رسیدن به مقصد تاثیر به سزایی 

عالوه بر این با مشخص کردن معیارهای موفقیت می توانید در هر  .دارند

 .مرحله میزان پیشرفت خود را بررسی کنید

 اهداف چالش برانگیز

 پله باالتر از شانس 5
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مسیر رسیدن به هدف نباید مثل پیاده روی در باغ و بوستان باشد بلکه باید مسیری 

چالش را برانگیز را ترسیم کند. اگر اهداف تعیین شده شما را به چالش نمی کشندد 

 بهتر است در آنها تجدید نظر کنید.

 یادداشت برداری

در مطالعات بسیاری به ارتباط بین نوشتن اهداف و رسیدن به آنها اشاره شده است. 

اگر هنگام توضیح دادن هدف در یک یا دو جمله با مشکل مواجه شدده ایدد بده 

 احتمال زیاد هنوز نمی دانید از زندگی چه می خواهید.

 به اشتراک گذاری برنامه

شاید این حقه کمی ناجوانمردانه به نظر برسد اما اگر برنامه هدای آتدی را بدرای 

دوستان و نزدیکتان بیان کنید به نوعی خود را به آنها پایبند کرده اید و در صدورت 

 دنبال نکردن برنامه عذاب وجدان خواهید داشت.

 تجسم موفقیت

تجسم موفقیت یکی از بهترین راه های ارتقای انگیزه به ویژه در مورد اهداف بلندد 

مدت است. بسیاری از ورزشکاران موفق تاکید کرده اند که همیشده خدود را بدر 

 سکوهای افتخار و هنگام باالبردن مدال قهرمانی تصور کرده اند.

همانطور که گفتیم تعیین هدف تنها اول گام برای رسیدن به موفقیت است و پدس 

از آن همه چیز به تالش و اراده شما بستگی دارد. فراموش نکنید کده تدعدیدیدن 

معیارهای موفقیت، نظارت بر مسیر طی شده و انگیزه الزم برای حرکت روبه جلو را 

 در شما فراهم می کند.

 INCمنبع:



چه کسی عاشق یک داستان خوب نیست؟ داستانی که خوب بیان شود، ما را 

درگیر خود می کند، هیجان زده مان می کند و ما را با کاراکتر هایش همراه 

می کند. این یک اتفاق نیست. عالی ترین داستان ها، از قصه های کودکانه 

تا فیلم های موفق سینمایی، همه آن ها نتیجه یک برنامه ریزی و طراحی 

هستند. سایت خانه انیمیشن در این اینفوگرافیک که برگرفته از  سخت گیرانه

صحبت های کارگردان و فیلم نامه نویس پیکسار اندرو استنتون است 

ئی، در جستجوی دوری( قصد -)زندگی یک حشره، در جستجوی نمو، وال

 دارد تا قوانین طالیی برای گفتن یک قصه عالی را با تصاویر گویا بیان کند.

 

 حس همدردی بیننده

یک داستان نیاز دارد تا حس همدردی و همدلی بیننده را با خود همراه کند. 

جوجه اردک زشت توسط برادر و خواهر هایش طرد می شود. دوروتی نیز در 

 جادوگر شهر اوز توسط خانواده اش کنار گذاشته می شود.

  

 همراه کردن بیننده 

در قلب داستان اتفاق مهمی رخ می دهد )یک سفر ماجراجویانه، یک راز، 

یک مشکل( که بیننده را مشتاق به همراهی می کند و متوجه ارزش گوش 

دادن به داستان می شود. جوجه اردک زشت تصمیم می گیرد تا تک و تنها 

به سفر ماجراجویانه خود به دنیای پیرامون خود برود.، همچون فرودو در 

 ارباب حلقه ها. 

  

 انگیزه

شخصیت های اصلی باید یک انگیزه درونی داشته باشند که آن ها را به 

سمت اهدافشان سوق دهد و همین موضوع باعث می شود تا برای رسیدن 

به خواسته هایشان پافشاری و سرسختی کنند. جوجه اردک زشت در 

جستجوی همنوعان خودش است تا توسط آن ها پذیرفته شود، در حالی که 

در فیلم سینمایی گالدیاتور، ماکسیموس به دنبال خونخواهی از کسانی است 

 که خانواده اش را کشته اند.

  

 محبوب شدن در چشمان بیننده

بیننده ها باید درگیر داستان شوند و کاراکتر شما را تحسین کنند و از نظر آن 

ها کاراکتر شما باید موجود با ارزشی باشد. هر دو کاراکتر جوجه اردک زشت 

و راکی برای رسیدن به اهداف خودشان سختی ها و مصائب زیادی را تحمل 

 می کنند و در نتیجه بیننده می تواند با او همراهی و همدردی کند.

  

 شیفته شدن بیننده

بیننده های خود را شیفته و مجذوب کنید. اجازه بدهید برای چند لحظه هم 

که شده خود را فراموش کنند. زمانی که جوجه اردک زشت به یک قوی زیبا 

تبدیل می شود و توسط همنوعان خود پذیرفته می شود لحظه بسیار شگفت 

انگیز و رویایی است. زمانی که لوک اسکای واکر ستاره مرده را جنگ 

 ستارگان نابود می کند بیننده ها یک لذت ناب را تجربه می کنند.

 هایی برای یک داستان خیلی خوب سرنخ 
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یادگیری انیمیشن یک فرآیند مستمر است و بوسیله انجام تمرین های 

کوچک و کوتاه و تسلط پیدا کردن بر روی آن ها است که شما می 

انیمیشن از جمله کار هایی  .توانید مهارت های خود را تقویت کنید

است که استاد شدن و تبحر پیدا کردن در آن یکی از سخت ترین 

 نکات طالییموارد است. 

تا جایی که می توانید اطالعات جمع آوری کنید :  -1

تمام اطالعات مربوط به انیمیشن خود را از منابع مختلفی همچون 

کتاب ها، مجله ها، فیلم ها ، مستند ها و همچنین از همه مهم تر 

 .مشاهدات خود جمع آوری کنید

ت که محتوای خود را متفاوت کنید :  -2 س ر ا هت ی ب خیل

 .شما به جای محتوای جدید به دنبال محتوای متفاوت باشید

جای داستان خلق کنید، نه یک توضیح :  -3 ه  شما ب ر  اگ

خالق داستان شروع به توضیح دادن و تشریح یک ماجرا کنید، این 

اثر شما دیگر انیمیشن نخواهد بود و اسم دیگری همچون مستند 

خواهد داشت. داستان یک المان حیاتی است که به وسیله آن شما 

 می توانید انیمیشن خود را با اصالت بیشتری ارئه دهید.

ر به دنبال استایل های جدید باشید :   -4 ا سی ه های ب را

زیادی برای انیمیت کاراکتر های شما وجود دارد، پس راهی را 

انتخاب کنید که هم مبتکرانه باشد و هم بتواند در زمان و هزینه 

 .شما صرفه جویی کند

ن بیننده را با داستان خود همراه کنید :   -5 ستا یک دا

خوب باید چیزی باشد که مردم به خوبی آن را متوجه شوند. اگر 

فهم داستانی برای بیننده مشکل باشد این خطر وجود دارد که داستان نتواند 
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صرفددا برای بچه ها درست کنید :  -6 .بیننده را با خود همراه یا درگیر خود کند شن  نیمی ا ت که  س ت ا س در

برای بچه ها نیست، اما انیمیشن به عنوان یک مدیوم شناخته شده 

برای بچه ها بسیار آشناست. خیلی حائز اهمیت اسدت کده شدمدا 

فیلمی بسازید که برای هر دو گروه کودک و بزرگسال قابل فدهدم 

 .باشد

ر هددا بدده از کاراکتر های خود بهره ببرید :  -7 راکتدد کا

که داستان را به جلو پیش  هستندعنوان یک راهنما برای بیننده ها 

می برند و بیننده ها را درگیر احساسات و حوادث داستان می کنند و 

 .فهم ماجرا را برا ی آن ها واضح تر کنند

ر از انتظارات بیننده یک گام جلوتر باشییید :  -8 اگدد

انیمیشن شما بتواند بیننده ها را به یک داستان غیر قابل پیش بینی 

ببرد که هیچ کس نمی تواند آن را پیش بینی کند بسیار مورد توجه 

 .بیشتری قرار خواهد گرفت

م استفاده از شوخی ها :   -9 نددیدد ت که بددتددوا س شکل ا م

بیننده ها را تحت تاثیر قرار دهیم اما می توانیم آن ها را بخندانیدم. 

شوخی ها حس خوبی به بیننده ها منتقل می کند و نظرات مثدبدت 

 .آن ها را بر می انگیزاند

ی استفاده از افکت های صوتی :  -11 صوتدد ت های  افک

خوب می توانند در قدرت بخشیدن به لحظات احساسی و یا خدندده 

دار بسیار کمک کند. اما بسیار مراقب باشید چرا که استفاده از افکت 

های صوتی به شیوه ی نادرست و نابجا می تواند نتیجه معکوس و 

 .ناخواسته ای را در پیش داشته باشد



 مقدمه

ها نسبت  های آنالین غیر قابل انکار است. فروش خوب آن امروزه رشد بازی

باعث شده بسیاری از سازندگان  (Single Player( های تک نفره به بازی

دهند که با  ها بروند. بسیاری از بازیکنان ترجیح می گونه بازی به سمت این

بسیاری دیگر هم ترجیح  .(PvP( انسان رقابت کنند تا با هوش مصنوعی

 . (PvE( گروه شون ها با چند نفر هم دهند برای روبرو شدن با چالش می

گروه  ها وجود دارند، مانند: هم گونه بازی البته مشکالت زیادی هم در این

کنند، روبرو شدن با بازیکنانی که مهارت  شدن با کسانی به خوبی بازی نمی

 .که بنا به دالیلی نتوان آنالین شد  بسیار بیشتری نسبت به شما دارند یا این

های تک نفره عالقه  این مشکالت و گاها سالیق بازیکنانی که هنوز به بازی

های تک نفره محبوبیت خود را حفظ کرده  شود تا هنوز بازی دارند، باعث می

های تک نفره هم با آوردن  با این حال بازی .و از گردونه خارج نشوند

های جدید و  های آنالین گوناگون، باعث به وجود آوردن چالش قابلیت

ها برای  شوند. در این مقاله این قابلیت ها می گونه بازی های بیشتر این جذابیت

 .شوند های تک نفره بررسی می بازی

 های آنالین؟ چرا قابلیت

های آنالین گرایش پیدا کرده  طور که گفته شد بازار به سمت بازی همان

 :است. دالیل عمده آن عبارت هستند از

های جدید و افزایش طول عمر بازی به  به وجود آمدن چالش -

 خاطر رقابت بازیکنان با همدیگر

 .ای جذاب باشد تواند برای یک بازیکن حرفه ای می هوش مصنوعی تا اندازه

ولی رقابت با یک انسان دیگر، حال یا به تنهایی یا به کمک گروهی از 

تر عمل کند. تا موقعی که  تواند در جذب بازیکن موفق بازیکنان دیگر می

کننده نشده و به  بازیکنان با هم و علیه هم رقابت کنند بازی برایشان خسته

های  شود و بستگی به عواملی چون داستان یا چالش عبارت دیگر تمام نمی

 رود( . شود )ولی از بین نمی جدیدتر کمتر می

 (Monetization) به وجود آوردن یک راه برای کسب درآمد -

 ها و کاالهای جدیدتر با فروش تسلیحات، نقشه

این شاید بزرگترین دلیل باشد چون دلیل گرایش بسیاری از سازندگان به 

همین دلیل است. هر بازی  (Free to Play( های رایگان سمت بازی

ها، کاراکتر یا شاید هم یک ظاهر جدید برای کاراکتر یا سالح  تواند نقشه می

بفروشد و بازیکنان در صورت عالقه به بازی، برای بهتر شدن در آن )تکرار 

 .روند کنم در صورت عالقه به بازی!( به سمت خرید این کاالها می می

 (Viral) تر با شایع شدن بازی تبلیغ آسان -

 .ها معرفی کرد برای جذب بازیکن به یک بازی باید بازی را به خوبی به آن

های خود  ها بودجه بسیار هنگفتی فقط صرف تبلیغات بازی بسیاری از بازی

کنند ولی بهترین نوع تبلیغ، آن است که خود بازیکنان آن را به بقیه  می

پیشنهاد دهند. اثر این نوع تبلیغ بهتر از بقیه است. برای مثال یکی از دالیل 

استفاده از راهکار شیوع بازی بود.  Candy Crush Saga موفقیت بازی

تواند با درخواست از  بست در بازی می هر بازیکن در صورت برخورد با بن

دوستان خود جان برای ادامه بازی دریافت کند. برای این کار بازیکنان 

 .ها جان بگیرند کنند تا بتوانند از آن دوستان خود را به بازی دعوت می

 قابلیت های آنالین در بازی های تک نفره
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 های تک نفره های آنالین در بازی قابلیت

بهره  های تک نفره از این مزایا بی آید که آیا بازی حال این سئوال پیش می

های زیادی وجود دارد که بتوان از  هستند؟ در جواب باید گفت که خیر. راه

 :ها عبارت هستند از این مزایا استفاده کرد. این راه

دلیدربورد ها برای ایجاد حس رقابت  ترین راه بورد که یکی از مرسومر: لی

بین بازیکنان می یاشد، جدولی است که در یک یا چند بخش امتیازات 

کند. این جداول ممکن است  بندی می ها را رتبه بازیکنان را نشان داده و آن

های   فقط جنبه اطالعاتی داشته باشد یا مانند جدول امتیازات در بازی

 هایی تعیین کند، مانند جدول لیگ در بازی آرکیدی برای نفرات برتر جایزه

Clash of Clans.  های تک نفره مانند در بازی Doodle Jump  که

تواند کمک کند تا  کند، یک لیدربورد می بازیکن فقط خودش بازی می

باالترین امتیازی که تا به حال ثبت شده را نشان دهد و بازیکن را تشویق 

 کند تا بازی را برای گذاشتن یک رکورد جدید ادامه دهد. 

ها با آنالین بازی کردن بازیکن به وی مزایایی  بسیاری از بازی :فروشگاه

بسته به نوع بازی  .دهند. یکی از مزایا خرید از فروشگاهی آنالین است می

مانند لباس یا ظاهری جدید در  Cosmetic ممکن است فروشگاه وسایل

بفروشد یا قدرت و تجهیزات اضافی برای رد کردن بازی،  DLC قالب یک

 به صورت مستقیم با پول واقعی یا ارز درون بازی بفروشد. مثال در بازی

Metal Gear 5تواند منابعی را که در بازی به صورت طبیعی  ، بازیکن می

ها طول بکشد تا به دست آورد با خرید ارز درون بازی به دست  شاید ساعت

 توان مستقیما با پول واقعی خرید. یا در بازی رایگان آورد. خود ارز را می

Tap Titan دهد تا  هایی را می خود بازی با فروش جم به بازیکن قابلیت

های رایگان فروشگاه  تر در بازی پیشرفت کند. اصوال در بازی بتواند راحت

 بخشی مهم برای کسب درآمد برای بازی است. 

هگذاری اشتراک را ز  ا ازی  : یکی دیگر  شدن ب ع  ی شا ه  ی که ب های

گذاری است. بازی جایی است که بازیکن دارد  تواند کمک کند به اشتراک می

تر باشد در  گذارد و هر چقدر میزان این تعامل با بازی جدی برای آن وقت می

های  که رسانهه این صورت موفقیت یا شکست در آن تاثیرگذارتر است. امروز

ها هر لحظه  کنند و انسان ها ایفا می اجتماعی نقش مهمی در زندگی انسان

گذارند، لحظات  های اجتماعی به نمایش می مهم زندگی خود را در شبکه

 ها هم جزو این لحظات هستند.  تاثیرگذار در بازی

ی که مخصوصا در بازییابی دوست شگردهای ز  های  : یکی دیگر ا

رایگان بازارهای کشورهای شرقی مانند چین و ژاپن وجود دارد، دوست یابی 

است و به این صورت است که بازیکن  Co-Op است. این شیوه نوعی

های بازیکن دیگر استفاده  برای ادامه بازی حتما باید از یکی از شخصیت

 ..کند

 سخن آخر

های آنالین در  ها برای آوردن قابلیت موارد گفته شده فقط بخشی از راه

شود و  هایی که به صورت عمده استفاده می های تک نفره بود. البته راه بازی

ها مواردی هستند که به  تاثیرات به سزایی در بازی دارند. به غیر از آن

شوند، مانند آمار میزان  صورت خاص برای یک نوع بازی استفاده می

 .Tell Tale های داستانی ها در بازی گیری تصمیم

ها بسته به خود بازی دارند و در صورتی که بازی توانایی  البته تمامی این راه 

ها را نداشته باشد یا قابلیت درست استفاده نشود،  استفاده از این قابلیت

 شود. گذاشتن آنها باعث زده شدن کاربر از بازی می

  gamologyمنبع: 



به لطف پیشرفت تکنولوژی، عناوین زیادی بر پایه قدرت فیزیک ساخته شده 

 Human: Fall »و  «Trials»یا در حال توسعه هستند. عناوینی مثل 

Flat »  و حال عنوانی دیگر با قرار دادن قدرت فیزیک بده عندوان پایده

سازی کامیون سواری را در قالب یک بازی ویدیویی  اصلی، قصد دارد تا شبیه

عندوان  Early Accessبه ارمغدان آورد. بعدد از موفقیدت ندسخه 

«Spintires Mudrunner »  بر رویPC   و استقبال نسبتا مثبدت

 Saber»سدازی، اسدتودیو  منددان بده سدبک شبیه بازیکنان و عالقه

Interactive  » های ندسل  تصمیم گرفت این عنوان را برای کندسول

 هشتم نیز عرضه کند.

دالری برویم. بگذاریدد از  ۰1پیش از هر چیز به سراغ محتویات این بازی 

بدا  Spintires: Mudrunnerهمان اول به این نکته اشاره کنیدم، 

چالش، هیچ منطق موجهی برای قیمت گذاری گدزاف  ۹نقشه و  ۶ارایه تنها 

های بازی با این که از تنوع خوبی برخوردار هدستند،  دالری ندارد. نقشه ۰1

اما وسعت نسبتا کمی داشته و بعد از چند ساعت گشت و گذار، دیگر تنوعدی 

هایی که برای بازی در نظر گرفته شده هدم بده  ندارند. عالوه بر این، چالش

اند با قرار دادن بخش  رسند. هر چند سازندگان سعی کرده سرعت به پایان می

های سختی متفاوت، کمی از مشکل اصلی آن بکاهند، امدا  چند نفره و درجه

 در نهایت نتیجه نهایی باز هم عنوانی کم محتواست.

 :Spintires شددد،   همددان طددور کدده در شددروع متددن گفتدده

Mudrunner   یک عنوان بر پایه فیزیک بوده و نتیجه کار سدازندگان

هم در این بخش به خوبی از کار در آمده است. با شروع بازی و در نگاه اول، 

ای  متوجه این موضوع خواهید شد که با عنوان ساده و شاید سدرگرم کنندده

طرف نیستید. اول از همه دوربین بازی، که شبیه هیدچ کددام از عناویدن 

سازی موجود در بازار نیست. ما بدا دوربیدنی آزاد طدرف  ریسینگ یا شبیه

دهد به صورت کامل دور و بر ماشدین  هستیم، دوربینی که به شما اجازه می

خود بچرخید و ماشین را از زوایای مختلف کنترل کنیدد. یدادگیری طریقده 

کنترل دوربین، به زمان نسبتا زیادی نیاز دارد و در بسیاری از موارد به دلیدل 

قرار دادن دوربین بازی در سمت اشتباه، مجبور خواهید بود دوباره مرحلده را 

تکرار کنید. عالوه بر این دوربین، یک حالت داخل ماشین هم برای بازی در 

استفاده اسدت.  ها، عمال بی های سخت جاده نظر گرفته شده که به دلیل حالت

البته این دوربین هم از جزئیات بسیار کمی برخوردار بوده و همین امدر بده 

است. بعد از کلنجار رفتدن بدا  استفاده بودن هر چه بیشتر آن، کمک کرده بی

ها نکته بعدی است که بایدد وقدت زیدادی بدرای  دوربین، کنترل ماشین

یادگرفتن آن بگذارید، سازندگان بازی با قرار دادن سیستم موتوری و کامدل 

اند. به عنوان مثال، هدر  های سنگین، کار تحسین برانگیزی انجام داده ماشین

 Spintires: Mudrunnerنقد و بررسی 
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های متفاوت  های مختلف و سیستم ها دارای حالت پارک، دنده کدام از ماشین

های مختلف جاده باید یاد بگدیدریدد از  دیفرانسیل بوده، که با توجه به حالت

 :Spintiresها استفاده کنید. بعد از یادگدیدری ایدن دو بدخدش،  آن

Mudrunner  دهد و به عنوانی جذاب و  ارزش واقعی خود را نشان می

های سخدت در دندیدای  ها در جاده برانگیز همانند کنترل این ماشین  چالش

شود. هدف اصلی در طول بازی، جا به جا کردن کداالهدای  واقعی، تبدیل می

مشخص است. مشکلی کده وجدود   گیری و پیمودن مسافت مختلف، سوخت

دارد این است که بعد از مدتی و به دلیل کمبود تنوع، ممکن است بازی برای 

نداشته باشید، این عنوان چنددان  شما تکراری شود و اگر به این سبک عالقه 

 جذابیتی برای شما نخواهد داشت.

رود.  ترین و نکته برجسته آن به شمار می این عنوان قطعا قوی بخش بصری 

نقص در کنار توجه کامل به جزییات، معجون چشم نواز استدودیدو  فیزیک بی

Saber  است. با استارت زدن موتور ماشین و شروع به حرکت، شاهد ایدن

های مختلف الستیدک مداشدیدن  خواهید بود که ذرات گل و الی به قسمت

هدا ریدزش  های آب، پاک شده و یا به جداده چسبند و بعد از عبور از چاله می

کنند. فیزیک بازی هم نقش به سزایی به زیباتر کردن هر چه بدیدشدتدر  می

  است، به عنوان مثال اگر شما با ماشین سنگینی وارد چاله بخش بصری کرده

دیفرانسیل ماشین خود را فعال نکرده یا سرعت کدمدی  ۰آب شوید و حالت 

داشته باشید، ماشین شما به گل خواهد نشست و مجبور به تکرار مرحله یدا 

کمک گرفتن به وسیله طناب هستید. محیط های بازی هم دارای جزییات و 

تخریب پذیری نسبتا خوبی بوده، و در کل نتیجه قابدل قدبدولدی را ارائده 

هدای  است. در بخش صداگذاری هم، سازندگان بازی با قرار دادن صددا داده

ها، کمک زیادی به مجموع بصری بازی و واقعی سازی بیشتدر  واقعی ماشین

 اند. آن کرده

های سنگیدن  ، برای عاشقان ماشینSpintires: Mudrunnerعنوان 

های واقعی سداخدتده شدده  ها در شرایط سخت جاده و جیپ و رانندگی با آن

تواند چندان شما  است. عنوانی که با دوربین و کنترل مشکل خود در ابتدا نمی

را به خود جذب نماید، اما در نهایت با تمرین زیاد شرایط را به کلدی عدو  

ترین عناوین موجدود  کند. بخش بصری بازی هم در کنار بهترین و کامل می

ها قربانی قیمدت  گیرد. هر چند تمام این ویژگی سازی قرار می در سبک شبیه

دالری و محتویات کم بازی شده و بعد از چند ساعت از جذابیت بداالی  ۰1

 کاهد. آن می

 

  bazicenter منبع:



های نقش  توان یکی از بهترین بازی را می Bladeboundبازی موبایل 

که با ، پلتفرم موبایل دانست(  Hack & Slash)  آفرینی و هک اند اسلش

های نقش آفرینی ترکیب شده و خروجی کار یک اثر سرگرم کننده و  المان

یک بازی  Bladebound پلی، بازی هیجان انگیز استاز نظر گیم

ها را از بین برده و  شمشیرزنی است که باید در طول مراحل مختلف اهریمن

آپ کنید تا نوار سالمت و قدرت شخصیت شما افزایش یابد.  خود را لول

سازی  توانید به بخش شخصی آپ شخصیت اصلی، می همچنین در کنار لول

تری مجهز  های متنوع و قوی شخصیت خود مراجعه کرده و خود را با آیتم

کنید. همچنین یک بخش ارتقای سالح و لباس جنگی نیز برای شما تعبیه 

های خود را افزایش  توانید قدرت آیتم شده است که با مراجعه به آنجا می

های شما از ارزش مختلفی  ها و لباس دهید. نکته بازی اینجا است که سالح

های یک ستاره است و  ترین ارزش مربوط به آیتم برخوردار است. پایین

کنید بیشتر باشد، قدرت آن نیز بیشتر  هرچقدر ستاره آیتمی که دریافت می

شامل هفت  Bladebound دنیای بازی اندروید و آیفون .است

Chapter چند مرحله  فصلشود که در جریان هر  )فصل( مختلف می

های  کوتاه برای شما تدارک دیده شده است و در انتهای هر مرحله پاداش

ها را به صورت شانسی در طول  کنید. بعضی از پاداش مختلفی را دریافت می

رو در هر مرحله و قبل از پایان، حتما محیط را  کنید. از این محیط دریافت می

های داخل محیط را بشکنید زیرا در  ها یا کوزه خوب گشته و سعی کنید جعبه

جدای از بخش  .بعضی از مواقع امکان دارد آیتم ارزشمندی را دریافت کنید

داستانی، سه بخش دیگر نیز برای بازیکنان تعبیه شده است. اولین بخش، 

 بازی را دارد. Survival بخش چالشی بازی است که حکم حالت

بوده و  PvP بازی است که همان بخش Arena دومین بخش، حالت

های سراسر جهان مبارزه کنید. یادتان باشد برای  توانید با سایر قهرمان می

ای برخوردار باشید. آخرین حالت  ورود به این بخش حتما از شخصیت قوی

ها و امتیاز  ها آیتم رویدادهایی که با انجام آن .نام دارد Event بازی نیز

بیشتری کسب خواهید کرد. در کنار تمامی موارد ذکر شده، بازی نقش 

به نحوی تعبیه شده که  Bladebound آفرینی اندروید و آیفون

ها با توجه به  ای است و این قابلیت های ویژه شخصیت اصلی دارای قابلیت

آید( و آیتمی  های به دست می سالح، لباس، تروفی )که از کشتن باس فایت

رو شاهد تنوع خوبی  کنید، متفاوت است. از این که برای الهه بازی انتخاب می

ترکیبی خوب از دو  Bladebound در این بخش هستیم. درآخر بازی

سبک هک اند اسلش و نقش آفرینی است که به واسطه بخش داستانی و 

ای خوب و به یادماندنی را برای مخاطب به  پلی خود تجربه های گیم مکانیزم

 .آورد وجود می

 Bladeboundمعرفی بازی موبایل 

 ,Pc gamer, Polygonمنبع :  12



در ماه های اخیر بده شددت مدورد تدوجده  «CRISPR-Cas» روش

مهندسین ژنتیک قرار گرفته که توانسته اند با استفاده از آن، اقدامات مهمدی 

را انجام  HIV از جمله درمان برخی بیماری های ژنتیکی و مبارزه با ویروس

دانشمندان مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا نیز به تازگی با اسدتدفداده از  .دهند

را کده  «Escherichia coli» روش مورد اشاره، موفق شده اند باکتری

به صورت طبیعی در روده انسان یافت می شود، دستکاری کرده و به عندوان 

در روش کریسپدر، کده  .یک ذخیره کننده اطالعات مورد استفاده قرار دهند

یک فرآیند طبیعی سلول های زنده برای مقابله با ویروس ها است، سلول یدا 

باکتری با به خاطر سپردن مشخصات عوامل تهاجمی از جمله ویروس ها، در 

 صورت مواجهه مجدد با آنها در نسل های بعد، اقدام به بدرش زندجدیدره

DNA  مهاجم می کند که این قابلیت برای انجام دستکاری های ژنتیدکدی

بسیار کاربردی خواهد بود. البته محققین دانشگاه کلمبیا دستاورد جدید خدود 

را مدیون بخش اول یعنی امکان ذخیره سازی اطالعات توسط سلول هدای 

نحوه تبدیل سلول باکتری به ذخیره کننده اطالعات نیز بددیدن  .زنده هستند

 DNA در»  پالدسدمدیدد« صورت است که با بهره گیری از بخشی به نام 

سلول و فراهم کردن امکان تکثیر برای آن، سیگنال های خارجی منجر بده 

واکنش و ثبت اطالعات به صورت یک کپی از پالسمید اصلی می شوند کده 

در کنار آن، پالسمید دیگری )که همیشه فعال است( برای ثبت روند زمان به 

 .کار گرفته می شود

 Escherichia coli باکتری

در واقع ترکیب دو عامل مورد اشاره دانشمندان را قادر می کند با مشداهدده 

رخدادها در سیر زمانی مشخص، به اطالعات ارزشمندی از محدیدط اطدراف 

سلول باکتری دست پیدا کنند که پیش از این در چنین ابعاد کوچکی ممکدن 

گفتنی است روش کریسپر قبالً برای ذخیره سازی داده هایی مداندندد  .نبود

مورد استفاده قرار گرفته بود، اما این  DNA کتاب و تصویر روی رشته های

نخستین باری است که یک سلول زنده به عنوان ضبط کدندندده خدودکدار 

 .اطالعات محیط به خدمت گرفته می شود

 باکتری ها به صف، می خواهیم داده بخوانیم!
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