انواع سبکهای باز یهای ویدیویی
سید احمد داداشنژاد  -بازی سازباش
بــه مــرور زمــان و بــا افزایــش تولیــد باز یهــای رایان ـهای ،هماننــد دیگــر آثــار هنــری
بــه طبقهبنــدی بــرای بازیهــا احســاس نیــاز شــد .ابتــدا ســبکهای باز یهــای
ویدیویــی محــدود و کمــی وجــود داشــتند امــا رفتهرفتــه بــه تعــداد ایــن ســبکها
اضافــه شــد.
ســبکهای باز یهــای ویدیویــی متنوعــی وجــود دارد کــه هــر کــدام از آنهــا دارای
زیرمجموعههــای خــود هســتند و بــه آنهــا زیرســبک میگوینــد.
ـد نظــر ایــن مقالــه بــه ایــن صــورت اســت کــه ژانرهــای باز یهــا را بــه
طبقهبنــدی مـ ِ
 ۷دســته اصلــی تقســیم میکنــد .قبــل از نــام بــردن ســبکهای مختلــف ،مــواردی
هســت کــه بایــد بــه آنهــا توجــه کــرد.

• برخــی از باز یهــای ویدیویــی صرفـ َ
ـا در یــک ســبک جــای میگیرنــد .برخــی از آنهــا
بــا اینکــه بــه صــورت خــاص در یکــی از ســبکهای اصلــی قــرار میگیرنــد امــا
ممکــن اســت ســبک هــای دیگــر را نیــز در خــود جــای داده باشــند .هــر از چنــد گاهــی
نیــز بــازی خاصــی تولیــد میشــود کــه در هیــچ کــدام از ســبکهای مرســوم جــای
نمیگیــرد.
ـری دیگــر مثــل
• نحــوه دســتهبندی سـ ِ
ـبک باز یهــا ،متفــاوت از دســتهبندی آثــار هنـ ِ
ن کــه اثــر هنــری در
فیلــم ،موســیقی ،کتــاب و نقاشــی اســت .بــرای پاســخ بــه ایــ 
چــه ژانــری قــرار میگیــرد مرســوم اســت بــه پیرنــگ و زمینـهی داســتانی توجــه کننــد.
در مقابــل ،تعییــن ســبک بــرای باز یهــای ویدیویــی و دســتهبندی آنهــا معمــوال َ
ِ
ـد بــازی) و کارهایــی کــه گیمــر** در طــول بــازی انجــام
بــر اســاس گیمپلــی* (رونـ ِ
میدهــد صــورت میگیــرد.

اکشن ()Action
در باز یهــای اکشــن ،قــدرت عکسالعمــل بازیکــن توســط چالشهــای فیزیکــی
ماننــد مبــارزه و تیرانــدازی ســریع و ســرعت عمــل در حرکــت کــردن ســنجیده میشــود.
اولیــن بــازی از مجموعــه باز یهــای  Donkey Kongو بــازی  Galagaاز عناویــن
اولیــه ایــن ســبک محســوب مــی شــوند.

باز یهــای اکشــن عمومـ َ
ـا بــه راحتــی توســط گیمرهــا تجربــه میشــوند و نیــاز بــه
اســتراتژی خاصــی ندارنــد .بــه همیــن خاطــر از ابتــدای صنعــت باز یهــای ویدیویــی
تاکنــون از جملــه ژانرهــای پرطرفــدار در ســبکهای باز یهــای ویدیویــی محســوب
مــی شــوند.
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سبک اکشن از زیرسبکهای زیر تشکیل می شود:
• ســکوبازی ( :)Platformerایــن ســبک بــه ایــن خاطــر ســکوبازی نامیــده میشــود
کــه کاراکتــر بــازی بــا پریــدن ،دویــدن یــا افتــادن بیــن ســکوهای داخــل بــازی حرکــت
میکنــد .باز یهــای خاطرهانگیــز زیــادی در ایــن ســبک وجــود دارنــد .بــه عنــوان
یــک مثــال خــوب میتــوان از بــازی  Super Mario Bros.نــام بــرد.
• تیرانــدازی ( :)Shooterدر باز یهــای تیرانــدازی ،گیمرهــا بایــد بــا اســتفاده از
ســاحها ،دشــمنان و کســانی کــه در مقابــل آنهــا قــرار میگیرنــد را از بیــن ببرنــد.
ـد بازیکــن در بــازی دســتهبندی
باز یهــای ایــن زیرســبک از طریــق نــوع زاویــهی دیـ ِ
اول شــخص ( First-person Shootersیــا
تیرانــدازی
میشــوند .در باز یهــای
ِ
ِ
ـد
 )FPSکــه عمــدهی باز یهــای تیرانــدازی را تشــکیل میدهنــد ،بــازی را از زاویــه دیـ ِ
کاراکتــر تجربــه مــی کنیــم Call of Duty ،Half-Life .و  Haloنمونههــای خوبــی
ســوم شــخص (Third-person
تیرانــدازی
در ایــن ســبک هســتند .در باز یهــای
ِ
ِ
دوربیــن بــازی از بــاال و
نمــای
 Shootersیــا  )TPSمثــل  Fortniteو Splatoon
ِ
ِ
ـر کاراکتــر اســت ،بــه صورتــی کــه کاراکتــر را نیــز بــه عنــوان جزیــی از تصویــر
پشـ ِ
ـت سـ ِ
بــازی میبینیــم.
• مبــارزهای ( :)Fightingباز یهــای مبــارزهای مثــل  Mortal Kombatو Street
 Fighter IIبــر روی اکشــن و مبــارزه تمرکــز مــی کننــد کــه در بیشــتر مواقــع نیــز
تنبهتــن هســتند .ایــن باز یهــا روی تواناییهــای خــاص و منحصربهفــرد هــر
یــک از کاراکترهــای بــازی اســتوار هســتند .ایــن تواناییهــا باعــث میشــود تــا هــر
کاراکتــر ،ســبک مبــارزه خــاص خــود را داشــته باشــد .در ایــن بــازی هــا معمــوال َ هــدف
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ایــن اســت کــه بــا شکســت دیگــر رقبــا ،بازیکنــان بــه جایــگاه اول و بــاالی جــدول
ردهبنــدی دســت پیــدا کننــد.
• بز نبــزن ( :)Beat’em upگرچــه بز نبــزن ترجمــه دقیقــی نیســت امــا بــه خوبــی
منظــور را میرســاند .در ایــن گونــه باز یهــا نیــز بایــد بــا دشــمنان مبــارزه کنیــم.
تفــاوت اصلــی ایــن دســته از باز یهــا بــا دیگــر ســبکهای اکشــن در ایــن اســت
کــه بــا مــوج عظیمــی از دشــمنان طــرف هســتیم کــه بایــد آنهــا بزنیــم و بکشــیم و
همینطــور بــه جلــو برویــم .بــازی  Double Dragonیکــی از اولیــن باز یهــای ایــن
ســبک بــود .از جملــه بــازی هــای اخیــر ســبک  Beat’em upمیتــوان از باز یهــای
God of War ،Castle Crasherو  Batonettaنــام بــرد.
• مخف ـیکاری ( :)Stealthدر باز یهــای مخف ـیکاری معمــوال ً بایــد طــی چالشهــای
ســخت و دشــوار کارهایــی را بــه صــورت پنهانــی انجــام دهیــم .اکشــن و مبــارزه در

ایــن باز یهــا هســته اصلــی بــازی نبــوده و صرفـ َ
ـا جهــت کمــک بــه بازیکــن و بــرای

رســیدن بــه هــدف در بــازی وجــود دارد .در ایــن باز یهــا بایــد بــازی را در پنهانیتریــن
ـازی  Dishonoredیــک مثــال خــوب در ایــن
حالــت ممکــن بــه پایــان برســانیم .بـ ِ
ســبک میباشــد .باز یهــای ایــن ســبک ،بازیکــن را تشــویق مــی کننــد تــا مراحــل
ـر محبــوب ایــن
بــازی را بــه صــورت مخفیانــه بــه پایــان برســانند .از باز یهــای دیگـ ِ
ســبک میتــوان بــه مجموعــه باز یهــای  Metal Gear Solidاشــاره کــرد.
• بقــا ( :)Survivalیکــی از زیرمجموعههــای ژانــر اکشــن ،زیرســبک بقــا میباشــد.
ســبک بقــا چنــد ســالی اســت در میــان باز یهــای ویدیویــی ظهــور کــرده اســت.
بــازی  Resident Evilکــه یــک بــازی در ســبک وحشــت و بقــا (Survial
اولیــن
ِ
 )Horrorاســت از باز یهــای پیشــتاز در ایــن ســبک اســت؛ هرچنــد کــه یــک بــازی
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خطــی محســوب مــی شــود .بــه باز یهایــی کــه در آنهــا بازیکــن حــق انتخــاب در
گزینههــا و مســیرهای پیــش رو نــدارد باز یهــای خطــی میگوینــد .در بیشــتر بــازی
ـازی  ،Fortniteیــک دنیــای جهــان بــاز در محیــط
هــای امـ
ـروزی سـ ِ
ـبک بقــا مثـ ِ
ـل بـ ِ
ِ
بــازی داریــم .بــه بازیکنهــا دسترســی و منابــع مختلــف داده میشــود تــا تجهیــزات،
اســلحه و پناهــگاه خــود را ارتقــا دهنــد و تــا جــای ممکــن در مقابــل دشــمنان و
تهدیــدات بــازی مقاومــت کننــد و بقــا داشــته باشــند.
• ریتمیــک ( :)Rhythmباز یهــای ریتمیــک مثــل  Dance Dance Revolutionو
ـن
 Guitar Heroباز یهایــی بــر پایــه موســیقی هســتند کــه بازیکــن هــا را در نواختـ ِ
گامبــهگام ریتــم یــک موســیقی یــا آهنــگ بــه چالــش میکشــند .بازیکنهــا در
زمانهــای درســت و برنامهریــزی شــده بایــد دکمههــای کنترلــر بــازی را بــه موقــع
ـگ مــور ِد نظــر بــه درســتی نواختــه شــود و بــازی ادامــه پیــدا
فشــار دهنــد تــا آهنـ ِ
کنــد .جالــب اســت بدانیــد بــر خــاف تصــور عمــوم کــه فکــر میکننــد ایــن ســبک از
باز یهــا در ســالیان اخیــر پدیــد آمــده اســت ،اولیــن بــازی در ایــن ســبک در ســال
 ۱۹۷۷میــادی بــه نــام  PaRappa the Rapperو توســط  Sonyســاخته شــد.

اکشن ماجرایی ()Action-Adventure
باز یهــای اکشــنماجرایی معمــوال ً بــه ایــن صــورت هســتند کــه شــما را بــرای
جمــعآوری اقــام و منابــع مــورد نیــاز بــه ماموریتهــای متنوعــی میفرســتند تــا در
نهایــت بتوانیــد کار خاصــی را انجــام دهیــد و در ادامــه بــازی را پیــش ببریــد.
بــه عنــوان مثــال در بــازی  The Legend of Zeldaکاراکتــر لینــک یــا همان شــخصیت
اصلــی بــازی بایــد هشــت قطعــه را جمــع آوری کنــد تــا در نهایــت بتوانــد بــه زنــدان
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نهــم و نهایــی بــرای نجــات شــاهزاده خانــم وارد شــود.
در ایــن گونــه باز یهــا ،تمرکــز بــازی بــر روی اکتشــاف ،جســتجو ،حــل کــردن معمــا ،بــه
دســت آوردن منابــع و مبــارزه کــردن مــی باشــد .اســتفاده از همــه عناصــر گفتــه شــده
در کنــار هــم باعــث میشــود تجربــه بــازی لذتبخــش شــود و اینگونــه بــازی هــا
طرفــدار زیــادی داشــته باشــند.
اگــر باز یهایــی کــه تولیــد مــی شــوند در ســبکهای دیگــر جــای نگیرنــد ،معمــوال ً
بــه آنهــا برچســب اکشــن ماجراجویــی مــی زننــد چــرا کــه در ایــن ســبک ،عناصــر
مختلــف مکانیــک و گیمپلــی را داریــم .ســبک اکش ـنماجراجویی در میــان ســبکهای
باز یهــای ویدیویــی بســیار محبــوب میباشــد.

سبک اکشنماجرایی شامل زیرسبکهای زیر است:
• وحشــت و بقــا ( :) Survival Horrorبــازی هــای ســبک وحشــت و بقــا مثــل
بــازی  Resident Evilمعمــوال ً باز یهایــی بــرای مخاطبیــن بزرگســال و پــر از خشــونت،
ـات ترســناک هســتند .در بیشــتر باز یهــای ایــن ســبک ،بــازی بــه
خونریــزی و اتفاقـ ِ
ـوز
ایــن صــورت اســت کــه بایــد یــک کار خاصــی را انجــام دهیــم تــا کلیــد یــا مجـ ِ
ورود بــرای ادامــه بــازی و رفتــن بــه محیــط بعــدی را داشــته باشــیم .در باز یهــای
ســبک وحشــت و بقــا منابــع محــدودی داریــم و بایــد بــرای اســتفاده از مهمــات و
امکانــات محــدود برنامهریــزی و اســتراتژی خاصــی داشــته باشــیم .ایــن محدودیتهــا
در موقعیتهایــی کــه زمــان کمــی داریــم یــا ایــن کــه بــا دشــمن و تهدیــدی مواجــه
میشــویم ،اســترس و هیجــان مــا را بیشــتر میکنــد.
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• مترویدوانیــا ( :)Metroidvaniaباز یهــای ایــن ســبک بــه ایــن خاطــر مترویدوانیــا
نامیــده میشــوند چــرا کــه از دو بــازی  Metroidو  Castlevaniaالهــام مــی گیرنــد.
باز یهــای مترویدوانیایــی شــبیه بــه باز یهــای اکشــن ماجرایــی هســتند بــا ایــن
تفــاوت کــه خطــی نیســتند .اغلــب ،باز یهــای ایــن ســبک ،گیمــر را مجبــور میکننــد
تــا بارهــا بــه صحنههــا و مراحــل قبلــی پیمــوده شــده بــرای دریافــت یــا پیــدا کــردن
آیتمــی جدیــد برگــردد .کاراکتــر مــا در بــازی توســط ســاح ،توانایــی و قدرتهــای
جدیــدی کــه اجــازه دسترســی بــه مناطــق خــاص و جدیــدی در بــازی میدهــد ارتقــا
مییابــد .معمــوال ً ایــن ارتقاهــا بعــد از رویارویــی ســخت بــا یــک دشــمن خــاص
ســبک مترویدوانیــا
هــای
اصلــی باز ی
در بــازی اســت .ایــن مــوارد از ویژگیهــای
ِ
ِ
ِ
محســوب میشــود.

ماجراجویی ()Adventure
ـد بــازی
باز یهــای ماجراجویــی هــم مثــل دیگــر ســبکها بــر اســاس گیمپلــی و رونـ ِ
ـرفت
ـوای بــازی .بــا ایــن که پیشـ ِ
دســتهبندی میشــوند نــه بــر اســاس داســتان یــا محتـ ِ
فنــاوری امکانــات بیشــتری بــه باز یســازها بــرای قصهگویــی و داســتانپردازی داده
اســت امــا اصــول باز یهــای ماجراجویــی تغییــر زیــادی نســبت بــه شــکل اولیــه خــود
کــه بــه صــورت متــن بودهانــد نداشــته اســت.
در باز یهــای ماجراجویــی معمــوال َ بازیکنــان بــا محیــط و شــخصیتهای دیگــر در
تعامــل هســتند .بــه ایــن ترتیــب پــازل هــا را توســط ســرنخهایی کــه در محیــط بــازی
بــه دســت میآورنــد بــرای پیشــرفت در داســتان و گیمپلــی بــازی حــل میکننــد.
بــه غیــر از مینیگیمهایــی کــه شــاید برخــی اوقــات در ایــن باز یهــا دیــده شــود،
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ایــن گونــه باز یهــا بــه نــدرت شــامل عناصــر اکشــن میشــوند .بــه همیــن علــت
ایــن ســبک محبوبیــت چندانــی نــدارد و مــورد عالق ـهی افــراد زیــادی نیســت.
معروفتریــن بــازی ماجراجویــی در تمــام طــول تاریــخ باز یهــای ویدیویــی ،عنــوان
 Mystاســت .ایــن بــازی در ســال  ۱۹۹۳میــادی منتشــر شــد و بســیار پرفــروش بــود.
همچنیــن توســط ایــن بــازی تکنولــوژی س ـیدیرام بــه مصرفکنندههــا معرفــی شــد
کــه در زمــان خــود یــک انقــاب محســوب میشــد.

باز یهای ماجراجویی شامل زیرسبکهای زیر هستند:
ـی متنــی شــروع
• ماجراجویــی متنــی ( :)Text Adventuresباز یهــای ماجراجویـ ِ
کننــده باز یهــای ماجراجویــی هســتند و داســتانهای تعاملــی نامیــده میشــوند.
ـی بــازی مبتنــی بــر متــن اســت.
همانطــور کــه از نــام آنهــا مشــخص اســت ،گیمپلـ ِ
بــه ایــن معنــی کــه بازیکنــان از صفحــه کلیــد خــود بــرای وارد کــردن دســتورات در
پاســخ بــه ســواالت و انتخــاب گزینههــای ارائــه شــده اســتفاده میکننــد .ماننــد
ـمال نقشــه.در ایــن ســبک
ـتن شمشــیر یــا رفتــن بــه سـ ِ
ـمت شـ ِ
ـن بیــل ،برداشـ ِ
گرفتـ ِ
از باز یهــا ،توســعهدهندگان بــازی زمــان زیــادی را صــرف توســعه و در نظــر گرفتــن
ســواالت متفــاوت و پاســخ آنهــا بــرای انتخــاب بازیکنــان مــی کننــد و تنهــا چالــش
آنهــا همیــن موضــوع اســت.
هــای
ممکــن باز ی
هــای
ایــن ســبک از باز یهــا چالــش گرافیکــی و دیگــر چالش
ِ
ِ
ِ
ســبکهای دیگــر را نــدارد .بــه همیــن دلیــل مــورد اســتقبال برنامهنویسهــا قــرار
گرفــت چــرا کــه آنهــا را از وجــود دیگــر افــراد و تخصصهــای مــورد نیــاز بــرای
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باز یســازی بینیــاز میکــرد.
اولیــن بــازی در این ســبک با نــام  Colossal Cave Adventureدر ســال  ۱۹۷۷میالدی
ســاخته شــد .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه ایــن ســبک زاییــده محدودیتهــای
ـبک ماجراجویــی متنــی در
زمــان خــود اســت شــاید فکــر کنیــد ســاخت باز یهــای سـ ِ
میــان ســبکهای باز یهــای ویدیویــی دیگــر منســوخ شــده اســت امــا جالــب اســت
بدانیــد هنــوز هــم باز یهایــی در ایــن ســبک ســاخته میشــوند .بــازی Stories
 Untoldدر ســال  ۲۰۱۷میــادی در ســبک ماجراجویــی متنــی ســاخته شــده اســت و
بســیار هــم مــورد توجــه منتقدیــن و گیمرهــا قــرار گرفــت.
• ماجراجویــی گرافیکــی ( :)Graphic Adventuresهمانطــور کــه تکنولــوژی
پیشــرفت کــرد و کامپیوترهــا توانایــی بیشــتری در پــردازش گرافیــک پیــدا کردنــد،
ـی اولیــهی گرافیکــی ،از تصاویــر
باز یهــا نیــز توســعه یافتنــد .باز یهــای ماجراجویـ ِ
بســیار ســاده اســتفاده میکردنــد و بــا اســتفاده از کاراکترهــای کیبــورد کــه در کنــار
هــم قــرار میگرفتنــد تصویــری را میســاختند .کمــی بعدتــر و بــا پیدایــش مــاوس،
ـپ دســتورات متنــی ،قابلیــت
ـرل بــازی راحتتــر شــد .بــه جــای اســتفاده از تایـ ِ
کنتـ ِ
کلیــک کــردن روی گزینههــا بــا اســتفاده از مــاوس در باز یهــا اضافــه شــد .بــه ایــن
ـر بــازی تعامــل ایجــاد شــد .از ایــن رو
ترتیــب بــا مــاوس و کلیــک کــردن روی عناصـ ِ
در برخــی از منابــع از ایــن ســبک بــه نــام اشــاره و کلیــک یــاد میکننــد .از پیشــتازان
و معروفتریــن باز یهــای ایــن ســبک میتــوان از مجموعــه بــازی The Monkey
 Islandنــام بــرد.
رمــان مصــور در ژاپــن محبوبیــت
• رمــان بصــری ( :)Visual Novelsســبک
ِ
بســیاری دارد .در ایــن ســبک ،داســتانی بازگــو میشــود و گیمرهــا بــرای کاراکتــر
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ـت چنــد انتخــاب
بــازی قابلیتهایــی را شخصیســازی میکننــد.در طــول بــازی قابلیـ ِ
در زمانهــای تصمیمگیــری را دارنــد .غالبـ ً
ـا نیــز شــاهد چنــد پایــان مختلــف هســتیم
ِ
کــه هــر کــدام از آنهــا وابســته بــه تصمیمهــا و انتخابهــای گیمرهــا در طــول بــازی
ـروف ایــن ســبک میتــوان از بــازی Ace Attorney
میباشــد.از جملــه باز یهــای معـ ِ
بــرای کنســول بــازی  Nintendo DSنــام بــرد.
جالــب اســت بدانیــد ایــن ســبک آنچنــان در ژاپــن محبــوب اســت کــه تقریبــا ۷۰
درصــد از بــازی هــای منتشــر شــده بــرای پلتفــرم  PCدر ســبک رمــان بصــری مــی
باشــند.
های
ـوژی دیسـک ِ
• فیلــم تعاملــی ( :)Interactive Movieهمزمــان بــا ظهــور تکنولـ ِ
ـم تعاملــی نیــز ظهــور پیــدا کردند.ایــن
لیــزری و س ـیدیرام ،باز یهــای در ســبک فیلـ ِ
باز یهــا در واقــع فیلمهــای از قبــل فیلمبــرداری و ضبــط شــده یــا انیمیشــنهای
ـوم شــخص
از قبــل ســاخته شــده هســتند .معمــوال ً کاراکتــر داخــل بــازی را از نمــای سـ ِ
میبینیــم و کنتــرل او را در طــول بــازی بــه عهــده داریــم .بدیــن صــورت کــه بــا رســیدن
ـن از پیــش تعیینشــده میتوانیــم بــا کلیــک کــردن مــاوس
بــه صحنــه هــای اکشـ ِ
یــا فشــردن دکمههــای کنترلــر ،روی صفحــه نمایــش تعاملــی بــرای حرکــت کــردن،
پریــدن یــا شــلیک کــردن داشــته باشــیم.بازی  Dragon’s Lairاز نمونههــای معــروف
ـم تعاملــی و باز یهــای کالســیک اســت .ایــن بــازی توســط Don Bluth
ســبک فیلـ ِ
ـاخت ایــن
ـرف سـ
ِ
ـاه کامــل را صـ ِ
(انیماتــور دیزنــی) ســاخته شــد .شــرکت او هفــت مـ ِ
بــازی کــرد.
ـم تعاملــی در
باز یهــای انتقــام و انتقــام  ۲از باز یهــای منتشــر شــده در سـ ِ
ـبک فیلـ ِ
ایــران هســتند.
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• ماجراجویــی ســه بعــدی بالدرنــگ ( :)3D Adventures Real-Timeایــن
ـی
ســبک در واقــع اشــاره مســتقیم بــه پیشــرفت تکنولــوژی دارد .در باز یهــای قدیمـ ِ
ماجراجویــی ،یــک ســری تصاویــر از قبــل طراحــی و رنــدر گرفتــه شــده در صفحــه
نمایــش مــا دیــده مــی شــد؛ گویــی یــک عکــس را میبینیــم .در ایــن حالــت فقــط بــا
برخــی از نقــاط از پیــش تعییــن شــده در تصویــر میتوانســتیم تعامــل داشــته باشــیم.
امــا امــروزه بــا توجــه بــه پیشــرفت تکنولــوژی ،صحنههــای بــازی بــه صــورت ســه
بعــدی و بالدرنــگ ســاخته شــده و میتوانیــم در آن حرکــت و تعامــل داشــته باشــیم.
ـوب ایــن ســبک میتــوان بــه بــاز ی  Heavy Rainاشــاره کــرد.
از نمونههــای خـ ِ

نقشآفرینی ()RPG
احتمــاال ً بعــد از اکشــن دومیــن ســبک پرطرفــدار در ســبکهای باز یهــای ویدیویــی
را باز یهــای نقشآفرینــی تشــکیل میدهــد.
باز یهــای نقشآفرینــی معمــوال َ در زمــان قــرون وســطی یــا در یــک فضــای فانتــزی
روایــت میشــوند .ایــن موضــوع نیــز بــه ایــن خاطــر اســت کــه ریشــههای ایــن
ســبک بــه  *D&Dو دیگــر باز یهــای نقشآفرینــی کــه توســط کاغــذ و قلــم انجــام
میشــدند برمیگــردد.
ـی متعصــب ،باز یهــای نقشآفرینــی بــا فضــای
هنــوز هــم بازیکنهــای نقشآفرینـ ِ
تخیلــی یــا فانتــزی مثــل بــازی  Mass Effectرا یــک بــازی  RPGمحســوب نمــی
کننــد؛ همینطــور باز یهــای  Falloutو  Final Fantasyرا .چــرا کــه معتقــد هســتند
ایــن باز یهــا موجــب تغییــرات اساســی و خــراب کــردن ژانــر نقشآفرینــی و اصــول
بنیادیــن آن شــدهاند.
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تفاوتهــای فرهنگــی نیــز موجــب تأثیــر روی ایــن ژانــر و ایجــاد دســتهبندیهای
جدیــدی در نقشآفرینــی مثــل ( WRPGنقشآفرینــی تحــت تأثیــر فرهنــگ غربــی)
یــا ( JRPGنقشآفرینــی تحــت تأثیــر فرهنــگ شــرقی و ژاپــن) شــدهاند.
گیمرهــا و انتخابهایشــان تأثیــر زیــادی در ســبک نقشآفرینــی دارنــد .وجــود
گزینههــای متفــاوت در تصمیمگیــری و در نهایــت داشــتن پایانهــای متفــاوت در
باز یهــای ایــن ســبک از اصــول بســیار مهــم اســت.

باز یهای نقشآفرینی شامل زیرسبکهای زیر هستند:
• نقشآفرینــی اکشــن ( :)Action RPGبــازی هــای نقشآفرینــی اکشــن از
ســبک اکشــن و نقشآفرینــی برخوردارنــد.در ایــن باز یهــا
ویژگیهــای هــر دو
ِ
کاراکتــر بــازی بــه صــورت همزمــان یــا بالدرنــگ ( )Real Timeدر حــال مبــارزه کــردن
و پیشــروی در بــازی میباشــد .مبــارزه کــردن و پیشــروی در ایــن گونــه باز یهــا بــه
ی و مهارتهــای دشــمنان وابســتگی بســیاری
تواناییهــای کاراکتــر در مقابــل توانایــ 
دارد .مجموعــه باز یهــای  Diabloاز معروفتریــن و خوشنامتریــن باز یهــای
ایــن ســبک هســتند.یک رکــورد جالــب نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد .بعــد از گذشــت
 ۲۰ســال از انتشــار بــازی  Diabloهنــوز هــم میتــوان آن را در حالــت آنالیــن بــازی
کــرد کــه طوالنیتریــن پشــتیبانی از حالــت آنالیــن در باز یهــا تاکنــون محســوب
میشــود.
• نقشآفرینــی آنالیــن چندنفــرهی کالن ( :)MMORPGبــازی هــای اولیــه ایــن
ســبک در واقــع گرافیکــی و رایانــهای شــده باز یهــای ســیاهچاله چنــد نفــره مبتنــی
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بــر متــن هســتند کــه در اواخــر دهــه  ۱۹۷۰میــادی رواج داشــتند .در باز یهــای RPG
آنالیــن ،هــزاران گیمــر در دنیایــی مشــابه ،در تعامــل بــا یکدیگــر هســتند و همــه
بازیکنــان یــک هــدف مشــابه دارنــد .عناویــن  Path of Exileو The Elder Scrolls
 Onlineاز باز یهــای اخیــر منتشــر شــده در ایــن ســبک هســتند.
• روگالیــک ( :)Roguelikesتنهــا ســبک باقیمانــده دیگــر کــه اســمش را از یــک
بــازی الگــو گرفتــه اســت Rogue .یــک بــازی کامپیوتــری دو بعــدی و ســیاهچاله
محــور بــود کــه در ســال  ۱۹۸۰میــادی منتشــر شــد .محیــط بــازی بــا اســتفاده از
کاراکترهــای کیبــورد و تولیــد مراحــل بــه صــورت تصادفــی شــکل میگرفــت .گیمرهــا
بایــد از دشــمنان و موانــع بــازی عبــور میکردنــد تــا امتیــاز خــود را افزایــش دهنــد.از
باز یهــای خــوب اخیــر در ســبک روگالیــک میتــوان از عناویــن FTL: Faster Than
 Light ،Don’t Starveو  Dead Cellsنــام بــرد.
• نقشآفرینــی تاکتیکــی ( :)Tactical RPGباز یهــای ایــن ســبک بیشــتر بــه
باز یهــای رومیــزی تجــاری شــباهت دارنــد و ریشـههای خــود را از ایــن گونــه باز یهــا
گرفتهانــد .مناطــق ایــن باز یهــا معمــوال ً بــه شــبکههای مربعــی تقســیم میشــود
و تقریبـ ً
ـا شــبیه بــه شــطرنج بــازی میشــوند .البتــه بــا اســتراتژ یهای خــاص خــود و
منابــع محــدودی مثــل ارتــش ،مهمــات و غیــره کــه در طــول بــازی بایــد بــا هوشــمندی
از آنهــا برای کســب پیــروزی اســتفاده کنیــد .بــاز ی  Final Fantasy Tacticsاز اولین
باز یهــای ایــن ســبک محســوب میشــود .عناویــن The Banner Saga ،Valkyria
 Chroniclesو  XCOMاز باز یهــای اخیــر منتشــر شــده در ایــن ســبک هســتند.
• نقشآفرینــی ســندباکس ( :)Sandbox RPGباز یهــای ســندباکس یــا باز یهــای
جهانبــاز بــه بازیکنــان اجــازه میدهنــد تــا آزادانــه در محیــط بــازی جســتجو و
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ماجراجویــی کننــد .ایــن کار باعــث ایجــاد تجربــه جــذاب و ســرگرمکنندهای در باز یهای
ویدیویــی میشــود .تعــداد زیــادِ شــخصیتهای قابــل بــازی ،مأموریتهــای
متفــاوت ،داســتان و مــوارد دیگــر توســعهدهندگان بــازی را قــادر میســازد یــک
دنیــای مجــازی تقریبـ ً
ـا شــبیه بــه دنیــای واقعــی ایجــاد کننــد .از باز یهــای معــروف در
ـات ســرگرمکننده بــودن ایــن
ایــن ســبک ،مجموعــه باز یهــای  GTAاســت .بــرای اثبـ ِ
ســبک بــه ایــن موضــوع اشــاره میکنــم کــه تاکنــون چنــد بــار وارد یکــی از مجموعــه
باز یهــای  GTAشــدید و بــه جــای انجــام مأموریــت و پیشــرفت در بــازی ،ناگهــان
متوجــه شــدهاید چنــد ســاعتی مشــغول بــازی کــردن هســتید و کارهــای عجیــب
و غریــب انجــام دادهایــد ،بــدون آنکــه ذرهای در داســتان یــا مأموریتهــای بــازی
پیشــرفت کنیــد.

*  :D&Dایــن عبــارت مخفــف  Dungeons & Dragonsمیباشــد .در ســایت فانتــری
ایــن عبــارت بــه صــورت زیــر تعریــف شــده اســت.
بــازی نقشآفرینــی  Dungeons & Dragonsدربــاره داستانســرایی در دنیــای شمشــیر
و جادوســت .ایــن بــازی از اصلهایــی ماننــد «قــدرت تخیــل» کمــک میگیــرد و بــر
همیــن پایــه پیــش م ـیرود .ایــن بــازی ماننــد تصویــر ســازی از یــک قلع ـهی بلنــد،
زیــر آســمان توفانــی شــب اســت کــه یــک ماجراجــوی خیالــی در شــرایط مختلــف
چگونــه تصمیــم میگیــرد و بــا چالشهــای در پیــشروی خــود برخــورد میکنــد.
در بــازی  D&Dهــر بازیکــن یــک ماجراجــو (کاراکتــر) خلــق میکنــد و بــا ماجراجوهــای
دیگــر هممســیر میشــود .در ایــن مســیر ممکــن اســت کــه ایــن تیــم یــک غــار
تاریــک ،یــک شــهر مخروبــه ،یــک معبــد گمشــده در جنــگل و یــا یــک غــار ُپــر شــده
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از مــواد مــذاب زیــر یــک کــوه مخــوف را پیــدا کننــد .ماجراجوهــا میتواننــد معمــا
حــل کننــد ،بــا کاراکترهــای دیگــر صحبــت کننــد ،بــا هیوالهــا بجنگنــد و آیتمهــای
خار قالعــاده جادویــی و گنجهــای گرانبهایــی را پیــدا کننــد.

شبیهسازی ()Simulation
باز یهــای ســبک شبیهســاز همانطــور کــه از نــام آن مشــخص اســت بــرای
شبیهســازی یــک واقعیــت ،یــک موقعیــت یــا یــک رویــداد طراحــی شــدهاند و از
همــان ابتــدا در ســبکهای باز یهــای ویدیویــی حضــور داشــتهاند.

باز یهای شبیهساز شامل زیرسبکهای زیر هستند:

• شبیهســاز مدیریــت و ساختوســاز (Construction and Management
 :)Simulationمجموعــه باز یهــای  SimCityاز محبوبتریــن باز یهــای در ســبک
شبیهســازی مدیریــت و ساختوســاز هســتند .در ایــن باز یهــا بــا مدیریــت شــهر از
جملــه برنامهریــزی خیابانهــا ،منطقهبندیهــا و دریافــت مالیــات از ســاکنین شــهر
طــرف هســتیم.
بــازی
• شبیهســاز زندگــی ( :)Life Simulationبــاز ی  The Simsمحبوبتریــن
ِ
ـاز زندگــی و یکــی از بهتریــن باز یهــای ویدیویــی در تمــام دوران اســت .شــبیه
شبیهسـ ِ
بــه بــازی  SimCityکــه آن هم توســط  Will Wrightافســانهای ســاخته شــده اســت ،در
ـخصیت بــازی را بــه
ـی شـ
ِ
ـردی زندگـ ِ
بــازی  The Simsبازیکنهــا کنتــرل جنبههــای فـ ِ
عهــده دارنــد .بــازی بــه بازیکنــان اجــازه مــی دهــد تــا ژنتیــک شــخصیت و اکوسیســتم
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زندگــی او را تغییــر دهنــد .تحــت تاثیــر ایــن مــوارد در شــرایط و موقعیتهــای خــاص،
شــخصیت مــا در بــازی واکنشهــای متفاوتــی خواهــد داشــت کــه البتــه همگــی
آنهــا تحــت کنتــرل و وابســته بــه انتخابهــای قبلــی ماســت.
• شبیهســاز خــودرو ( :)Vehicle Simulationایــن کــه بگوییــم کــدام دســته از
باز یهــا در زمینــه شبیهســازی وســایل نقلیــه محبــوب هســتند بســیار ســخت اســت.
چــرا کــه در ایــن ســبک از باز یهــا دســتهبندی هــای متنوعــی مثــل شبیهســاز
پــرواز بــا هواپیمــا ،رانندگــی بــا ماشــین و مــوارد متفــاوت دیگــری مثــل شبیهســازی
رانندگــی بــا تراکتــور در یــک مزرعــه را داریــم .در شبیهســازی وســایل نقلیــه میتوانیــم
تعمیمــی از مــوارد بــاال را بــه زمینههــای دیگــر نیــز داشــته باشــیم .مثــل شبیهســازهای
فضاپیمــا ،قطــارَ ،کشــتی ،زیردریایــی و مــوارد دیگــر .از عناویــن معــروف و محبــوب
در ایــن ســبک میتــوان از Microsoft Flight Simulator ،Farming Simulator
 ،Ship Simulatorو  Train Simulatorنــام بــرد.

استراتژی ()Strategy
باز یهــای اســتراتژی و بُردگی ـم* ســنتی توانایــی دسترســی بــه دنیــای بــازی و منابــع
آن را در ســطوح بــاال بــه بازیکنــان میدهــد.
در ایــن باز یهــا بازیکنــان بایــد بــا دقــت اســتراتژی خــود را توســعه دهنــد و از
تاکتیکهــای مناســب بــرای برطــرف کــردن چالــش هــا اســتفاده کننــد.
اخیـ ً
ـرا باز یهــای اســتراتژی از حالــت سیســتم نوبتــی بــه ســمت سیســتم همزمــان
و بالدرنــگ بــرای عکسالعمــل نشــان دادن بازیکــن در طــول بــازی حرکــت کردهانــد.
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باز یهــای اســتراتژی نیــز خیلــی زود در ســبکهای باز یهــای ویدیویــی جــای خــود
را بــاز کردنــد.

بازیهای استراتژی شامل زیرسبکهای زیر هستند:
•  :۴X ameهــر ژانــری از باز یهــای اســتراتژی کــه چهــار هــدف اولیــه زیــر را دنبــال
کنــد در دســته بازیهــای  ۴Xقــرار میگیرد:اکتشــاف محیــط بــازی ،گســترش یــا
توســعه منابــع و نیروهــا ،بهرهبــرداری از منابــع و نابــودی دشــمنان.این دســته از بــازی

هــا بــا توجــه بــه اهدافــی کــه در نظــر دارنــد عمومـ َ
ـا فضــای تاریخــی و پیشــرفت تمدن
بشــری در طــول زمــان و حتــی در برخــی مواقــع تاریــخ و تمدنــی خیالــی را بــرای
ســاخت بــازی انتخــاب میکننــد .مجموعــه باز یهــای  Sid Meier’s Civilizationاز
محبوبتریــن باز یهــای اســتراتژی میباشــد.
• اســتراتژی همزمــان ( :)Real-Time Strategyبازیکنهــا در باز یهــای اســتراتژی
همزمــان ( )RTSبــه مدیریــت بازیکــن نیــاز دارنــد تــا بــه طــور همزمــان منابــع خــود
را جمــعآوری و نگهــداری کــرده و همینطــور بــه تقویــت پایــگاه خــود و تخریــب
پایــگاه حریــف بپردازنــد.از محبوبتریــن بــازی هــای ایــن ســبک بــازی StarCraft
دیگــر شــناخته شــده در ایــن ســبک میتــوان از باز یهــای
هــای
میباشــد .از باز ی
ِ
ِ
 Command and Conquerو  Age of Empiresنــام بــرد.
تاکتیکــی همزمــان
• اســتراتژی تاکتیکــی ( :)Real-Time Tacticsباز یهــای
ِ
( )RTTبــه جــای تمرکــز بــر روی مدیریــت منابــع بــه صــورت جزیــی و میکــرو ،روی
مدیریــت تاکتیکهــای جنگــی و مــوارد بزرگتــر تمرکــز مــی کننــد .باز یهــای World
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 in Conflictو  Total War: Warhammerاز ایــن دســته باز یهــا هســتند.
• دفــاع از قلعــه ( :)Tower Defenseدر باز یهــای دفــاع از قلعــه گیمرهــا بایــد
در مقابــل مــوج دشــمنان کــه معمــوال ً توســط کامپیوتــر و هــوش مصنوعــی کنتــرل
میشــوند مقاومــت کننــد .بــا پیشــروی در بــازی و بــه دســت آوردن منابــع بیشــتر
همینطــور بــرج و قلعــه خــود را ارتقــا دهنــد ،مســتحکمتر کننــد و بــا تجهیــزات بیشــتر
در مقابــل دشــمنان زیــاد و قویتــر مقاومــت کننــد .بــازی  Plants vs. Zombiesاز
باز یهــای محبــوب ســبک دفــاع از قلعــه میباشــد.
• اســتراتژی نوبتــی ( :)Turn-Based Strategyایــن ســبک شــبیه بــه ســبک
اســتراتژی همزمــان میباشــد .بــا ایــن تفــاوت کــه بــه جــای همزمــان بــودن
اتفاقــات و عکــس العملهــای درون بــازی ،هــر یــک از طرفیــن مبــارزه بــه صــورت
نوبتــی عکسالعمــل و کار خــود را انجــام میدهد.تــا زمانــی کــه فعالیــت طــرف مقابــل
انجــام نشــده اســت مــا نمــی توانیــم حرکــت خــود را انجــام دهیــم .ایــن باز یهــا در
ـتراتژی نوبتــی ( )TBSاز محبوبیــت باالیــی برخوردارنــد:
ســبک اسـ
ِ
Final Fantasy X, Chrono Trigger, ,2 Divinity: Original Sin ,4 Persona
Parasite Eve, Mario & Luigi: Superstar Saga
ی فکــری یــا مبتنــی بــر شــانس کــه معمــوال َ بــا تــاس بــازی
م  :بــه هــر نــوع بــاز 
*بُردگیـ 
میشــود  Board Gameیــا بــازی تختـهای (رومیــزی) گفتــه میشــود.

َ
مخصوصــا در دنیــای باز یهــای
مثــل بــازی شــطرنج ،دوز و مــار و پلــه .امــروزه و
ویدیویــی وقتــی از بــازی رومیــزی نــام بــرده مــی شــود معمــوال ً بــه بــاز یای اشــاره

میشــود کــه شــامل مجموعــه قوانیــن و کارتهایــی بــرای بــازی کــردن میباشــد.
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ورزشی ()Sports
در ایــن ســبک از باز یهــا انــواع ورزشهــا بــه صــورت کامــل شبیهســازی میشــوند؛مثل
گلــف ،فوتبال ،بســکتبال ،بیســبال و راگبی.
آنهــا همچنیــن میتواننــد شــامل ورزشهــای المپیــک ماننــد اســکی و حتــی ورزش
هــای تفریحــی ماننــد دارت و شــنا باشــند.
ـل هــوش مصنوعــی قــرار میگیــرد امــا
معمــوال ً در ایــن گونــه از باز یهــا گیمــر در مقابـ ِ
میتوانــد رقبــای واقعــی مثــل خــودش نیــز داشــته باشــد.

زیرسبکهای سبک ورزشی:
• رانندگــی ( :)Racingاز جملــه محبوبتریــن باز یهــای ایــن دســته ،باز یهــای
 Gran Turismoو  Forza Motorsportهســتند کــه شبیهســاز باز یهــای مســابقهای
رانندگــی هســتند.
• شبیهســاز باز یهــای ورزشــی ( :)Sports Gameاز اولیــن ســبکهای باز یهــای
ویدیویــی منتشــر شــده ،باز یهــای شبیهســازی ورزشــی هســتند .بعضــی از ایــن
باز یهــا مثــل ســری باز یهــای  MADDEN NFL ،NBAو  FIFAبســیار محبــوب و
مــورد اقبــال عمومــی میباشــند.
• رقابتــی ( :)Competitiveباز یهــای رقابتــی مثــل باز یهــای  *eSportsدر ایــن
دســته قــرار میگیرنــد .باز یهایــی مثــل  Overwatchو  Team Fortressنیــز از
جملــه عناوینــی هســتند کــه در ایــن زیرســبک جــای میگیرنــد.
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• مبــارزهای ورزشــی ( :)Sports-Based Fightingباز یهــای ایــن دســته،
ـی مبــارزهای و واقــع گرایانــه مثــل ورزش بوکــس هســتند.
باز یهــای شبیهسـ ِ
ـاز ورزشـ ِ
بــازی  Fight Nightیکــی از مثالهــای خــوب در ایــن زمینــه میباشــد.
* باز یهــای  :eSportsباز یهــای ورزشــی الکترونیکــی ( )eSportsشــامل رقابــت
حرفــهای در چنــد رشــته و بــازی رایانــهای از قبــل مشــخص شــده میشــود .ســاالنه
رقابتهــای بســیاری بــه صــورت محلــی و بینالمللــی در ایــن زمینــه برگــزار میشــود.
گاهـ َ
ـا ارزش جوایــز در ایــن مســابقات بســیار بــاال بــوده و تــا  ۱میلیــون دالر نیــز ســابقه

داشــته اســت.
لیســت ســبکها و باز یهــای پذیرفتــه شــده در مســابقات  eSportsرا میتوانیــد از
اینجــا مشــاهده کنیــد.
امــروزه بــا توجــه بــه درآمدزایــی بــاال از طریــق حمایــت اسپاسنســرها و جوایــز نفــرات
برتــر ،گیمرهــای بســیاری بــه صــورت حرفــهای و حتــی تماموقــت در ایــن زمینــه
فعالیــت میکننــد.

دیگر ژانرهای قابل توجه
• چنــد نفــرهی آنالیــن کالن ( :)MMOمعمــوال َ باز یهــای چنــد نفــره آنالیــن کالن بــه
طــور انحصــاری بــرای یــک پلتفــرم خــاص و بیشــتر مواقــع هــم بــرای ( PCکامپیوتــر
شــخصی) ســاخته میشــوند .در ایــن باز یهــا بازیکنــان بــا تعــداد نفــرات بــاال
میتواننــد بــا یکدیگــر همــکاری یــا رقابــت کننــد .از باز یهــای خــوب در ایــن زمینــه
میتــوان بــه باز یهــای  MineCraftو  EVE Onlineاشــاره کــرد.
ـر جــدی ترجمــه خــوب و دقیقــی بــرای
ـر جــدی ( :)Casual Gameگرچــه غیـ ِ
• غیـ ِ
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باز یهــای کــژوال نیســت امــا ماهیــت اینگونــه باز یهــا باعــث میشــود آنهــا

را اینگونــه بنامیــم .ایــن باز یهــا صرفـ َ
ـا بــرای پــر کــردن وقــت هســتند ،نیــاز بــه
توجــه و چالــش زیــادی ندارنــد و معمــوال ً در زمــان بســیار کوتاهــی مراحــل مختلــف
ایــن باز یهــا را میتــوان پشــت ســر گذاشــت .مــردم در متــرو ،تاکســی و جاهایــی
کــه منتظــر هســتند معمــوال َ وقتشــان را بــا اینگونــه باز یهــا ســپری میکننــد.
بازی  Candy Crush Sagaاز این دسته باز یها محسوب می شود.
• دورهمــی ( :)Partyایــن باز یهــا معمــوال َ بــرای بــازی کــردن توســط چهــار یــا
بیــش از چهــار نفــر طراحــی شــدهاند .مثــل بــازی  Super Mario Partyکــه شــامل
باز یهــای کوچکــی بــرای رقابــت بــا دیگــران میباشــد .معمــوال َ هــر بازیکنــی زودتــر
از دیگــران یــا بــا امتیــاز بیشــتری آن بــازی و چالــش را بــه پایــان برســاند ،برنــده
محســوب میشــود.
• برنامهنویســی ( :)Programming Gameایــن دســته از باز یهــا معمــوال َ بــرای
م کــردن آنهــا ســاخته میشــود.
یــاد دادن برنامهنویســی بــه افــراد بــا بــازی و ســرگر 
در ایــن باز یهــا بازیکنــان بــا نوشــتن کدهــای برنامهنویســی مراحــل بــازی را پشــت
ســر گذاشــته و پیشــرفت میکننــد .بــازی  Code Huntیکــی از مثالهــای خــوب در
ایــن زمینــه مــی باشــد.
• منطقــی ( :)Logicدر یــک بــازی منطقــی بازیکــن نیــاز دارد تــا معمایــی منطقــی را
حــل کنــد یــا در یــک چالــش فیزیکــی شــبیه بــه مارپیــچ حرکــت کنــد .ایــن باز یهــا
شــامل باز یهــای ذهنــی هســتند .بــازی  Brain Ageاز جملــه باز یهــای ایــن
ســبک محســوب میشــود .همچنیــن باز یهــای معمایــی کــژوال مثــل تتریــس هــم
میتواننــد در ایــن دســته قــرار بگیرنــد.
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•  :Triviaدر ایــن دســته از باز یهــا گیمــر بایــد قبــل از بــه پایــان رســیدن زمــان
مشــخص شــده بــه ســوالهایی کــه در صفحــه نمایــش میبینــد پاســخ دهــد یــا
چالــش مــد نظــر بــازی را بــا موفقیــت پشــت ســر بگــذارد .ســاختن اینگونــه باز یهــا
بــرای توســعهدهندهها راحــت اســت و از طرفــی بــازی کــردن آن نیــز توســط گیمرهــا
بــه راحتــی انجــام میشــود .بــه همیــن دلیــل اینگونــه باز یهــا رشــد فزاینــدهای
داشــتهاند .از باز یهــای ایــن ســبک میتــوان بــه  HQTrivia & Wordsو SongPop
 Guess The Song 2اشــاره کــرد.
• بــورد گیــم یــا بــازی کارتــی ( :)Board Game or Card Gameباز یهــای
ســنتی ماننــد شــطرنج هنــوز در سراســر جهــان محبــوب هســتند .همینطــور کــه دنیــا
بــه ســمت دیجیتالــی شــدن پیــش مـیرود ایــن باز یهــا نیــز بیــش از پیــش در حــال
دیجیتالــی شــدن هســتند .در واقــع همــان باز یهــای ســنتی را ایــن بــار در قالــب
دنیــای دیجیتــال و توســط کامپیوتــر یــا گوشــی تجربــه خواهیــم کــرد .باز یهــای
 Chessو  Catanاز ایــن دســته باز یهــا هســتند.
• باز یهــای آموزشــی ( :)Educational Gameباز یهــای آموزشــی بــه طــور
عمــده بــه عنــوان یــک ابــزار یادگیــری مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .مث ـاَ آمــوزش
دادن ریاضــی یــا تایــپ بــه افــراد بــا اســتفاده از مکانیکهــای طراحــی شــده در ایــن
زمینــه بازدهــی بیشــتری دارد .برخــی از باز یهــا نیــز هســتند کــه بــه عنــوان یــاد
دادن مــورد خــاص و ویــژه ای طراحــی نشــدهاند امــا بــه خاطــر خالقیــت و ابزارهایــی
کــه در بــازی وجــود دارد پتانســیل آموزشــی خیلــی خوبــی در آن هــا وجــود دارد؛ مثــل
بــازی  .MineCraftایــن ســبک در صــورت اســتفاده هوشــمندانه میتوانــد در میــان
ســبکهای باز یهــای ویدیویــی کاربــرد و اثرگــذاری خوبــی داشــته باشــد.
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نتیجه
ممکــن اســت شــما لیســت هــای مختلــف دیگــری از ســبکهای باز یهــای ویدیویــی
ـرفت تکنولــوژی و ظهــور تجهیزاتــی
را در جاهــای دیگــری ببینیــد .از طرفــی بــا پیشـ
ِ
مثــل ( VRواقعیــت مجــازی) ،ظاهـ ً
ـرا بــا ســبکهای جدیــدی مواجــه میشــویم .اگــر
دقــت کنیــم هــر کــدام از باز یهــای منتشــر شــده باالخــره در یکــی از ســبکهای
معرفــی شــده قــرار میگیرنــد یــا اینکــه از ویژگیهــای چنــد ســبک در کنــار یکدیگــر
اســتفاده میکننــد.
های کاربــردی و بیشــتر اســتفاده شــده در
در ایــن مقالــه ســبکها و زیرســبک ِ
ـام تمــام ســبکها
باز یهــای رایانـهای را معرفــی کــردم .اگــر عالقــه داریــد میتوانیــد نـ ِ
و زیرســبکهای موجــود را از منابــع مــورد اشــاره در انتهــای مطلــب مشــاهده کنیــد.

اصطالحات به کار برده شده:
ـد بــازی ،راهــی مشــخص میباشــد کــه
ـد بــازی) Gameplay :یــا رونـ ِ
* گیمپلــی (رونـ ِ
توســط آن بازیکنــان بــا بــازی ارتبــاط و تعامــل برقــرار میکننــد.
** گیمــر ( :)Gamerبــه فــردی کــه بــازی را انجــام میدهــد و تجربــه میکنــد گیمــر
میگوینــد .از ایــن پــس هــر جایــی کــه از کلمــات بازیکــن یــا گیمــر اســتفاده کردیــم
معنــا و منظــور مشــترکی دارنــد.

شما به کدام یک از سبکهای باز یهای ویدیویی بیشتر عالقه دارید؟
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