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ــا مجموعــه ای از بهتریــن و جذاب تریــن بازی هــای  در ایــن کتــاب شــما را ب
ــم کــرد.  ــد و آی او اس آشــنا خواهی ــرای اندروی ــی موجــود ب ــی فعل موبایل
ــک  ــا گرافی ــر م ــورد نظ ــای م ــب بازی ه ــید اغل ــته باش ــر داش در نظ
فوق العــاده ای دارنــد و بــرای دانلــود آن هــا بایــد حجــم باالیــی از اطالعــات 

دانلــود شــود.
در ادامــه ســعی خواهیــم کــرد جذاب تریــن و شــگفت انگیزترین بازی هــای 

هــر رده را بــه شــما معرفــی کنیم. 
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بــا پیشــرفتی کــه گوشــی های هوشــمند طــی چنــد ســال اخیــر داشــته اند، 
ــک  ــه اســت. امــروزه ی ــا به شــدت افزایــش یافت ــدرت پردازشــی آن ه ق
ــدرت  ــب ق ــود به مرات ــاد کوچــک خ ــا ابع ــان رده ب ــمند می ــی هوش گوش
پردازشــی بیشــتری نســبت بــه کامپیوترهــای غول پیکــر چنــد ســال پیــش 
دارد کــه از اجــزای مختلفــی همچون کیس، نمایشــگر، صفحه کلیــد و موس 
تشــکیل می شــدند. پیشــرفت ســخت افزاری گوشــی های هوشــمند ســبب 
ــمند  ــتگاه های هوش ــه دس ــد ب ــوالت بتوانن ــن محص ــه ای ــت ک ــده اس ش
ــا  ــای ب ــرای بازی ه ــت اج ــه قابلی ــوند ک ــل ش ــی تبدی کوچــک و پرقدرت
گرافیــک بــاال و جــذاب را دارنــد. افزایــش پتانســیل گوشــی های هوشــمند 
ــه  ــت. هرچ ــوده اس ــی ب ــای موبایل ــوع بازی ه ــترش تن ــا گس ــم گام ب ه
گوشــی های هوشــمند قدرتمندتــر شــدند، تنــوع بازی هــای موبایلــی هــم 
بیشــتر شــد. اگــر همیــن حــاال نگاهــی بــه بازی هــای موجــود در گــوگل 
پلــی اســتور یــا اپ اســتور داشــته باشــید، متوجــه ایــن موضــوع و تنــوع 
کمــی و کیفــی بازی هــای موبایلــی خواهیــد شــد. امــا در بیــن ســیل عظیــم 
بازی هــای موبایلــی، کدام یــک از آن هــا بهتریــن تجربــه ممکــن را برایتــان 

ــد؟ ــان می آورن ــه ارمغ ب

ــک  ــه ی ــر هفت ــایت           ه ــت در س ــا عضوی ب
ــد.            ــت  کنی ــگان دریاف ــاب، رای کت
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بازی های ورزشی

NBA 2K17 :بازی بسکتبال

ورزش بسکتبال همواره عالقه مندان دوآتشه و منحصر به فرد خود را داشته 
است. بازی 2K17 NBA برای این دسته از افراد یک بازی رؤیایی خواهد بود 
که می تواند گوشی هوشمندتان را به کنسول بازی 24 ساعته  تبدیل کند! اگر 
عالقه مند به ورزش بسکتبال و بازی های ورزشی هستید، به هیچ وجه بازی 
جذاب 2K17 NBA را از دست ندهید. گرافیک این بازی فوق العاده است و 

می توانید از طریق اپ استور و گوگل استور آن را دانلود کنید.
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FIFA Mobile :بازی فوتبال

ــازی  ــک ب ــال ی ــه ورزش فوتب ــدان ب ــرای عالقه من ــازی FIFA Mobile ب ب
ــی  ــای موبایل ــه بازی ه ــدان ب ــر از عالقه من ــود. اگ ــد ب ــادآور خواه اعتی
ــا FIFA Mobile را از دســت ندهیــد. ایــن بــازی  هســتید، شــانس بــازی ب
گرافیــک بســیار عالــی دارد و بازیکنــان و تیم هــای مختلــف در آن 
ــد از  ــازی را می توانی ــن ب ــده اند. ای ــی ش ــی طراح ــق و جالب ــکل دقی به ش

ــد.  ــود کنی ــق اپ اســتور و گــوگل اســتور دانل طری
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بازی های مسابقه ای و رانندگی

Asphalt 8: Airborne :8 بازی اتومبیل رانی آسفالت

ــه  ــاز ب ــی هســتند کــه نی ســری بازی هــای آســفالت از بازی هــای موبایل
ــا  ــل ب ــای موبای ــه گیم ه ــد ب ــرد عالقه من ــر ف ــاً ه ــد! تقریب ــی ندارن معرف
ــا  ــی ب ــه رانندگ ــبی دارد. تجرب ــنایی نس ــفالت آش ــای آس ــری بازی ه س
ــج  ــای مهی ــپرت، درگیری ه ــوع و اس ــای متن ــی، اتومبیل ه ــرعت افراط س
و نفس گیــر را می توانیــد بــا نصــب بــازی اتومبیل رانــی آســفالت 8 
ــا  ــازی بســیار جــذاب ب در گوشــی هوشــمند خــود تجربــه کنیــد. ایــن ب
ــل  ــوگل اســتور قاب ــق اپ اســتور و گ ــده خــود از طری گرافیــک خیره کنن

دانلــود اســت.

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  22 | بازی  2|  بازی های کوچک؛ دنیای بزرگ |  8

 Micro Machines

ــترز«  ــتودیوی »کدمس ــاً اس ــید، حتم ــین باش ــازی و ماش ــل ب ــر اه اگ
)Codemasters( و شــاهکارهایش را در میــان بازی هــای آرکیــد یــا شبیه ســاز 

می شناســید. 
ــا  ــت ب ــین ریزه ها« توانس ــترز، »ماش ــدی کدمس ــای ج ــام بازی ه ــن تم بی
گیم پلــی خــاص و لذت بخــش خــود ماشــین های کوچــک و اســباب بازی 
را وارد نبردهایــی در مســیرهای آشــنای داخــل خانه هــا کنــد. حــاال همــان 
ــرای سیســتم عامل های همــراه  ــت کدمســترز ب ــا حمای ــی ســریع ب گیم پل
آمــاده شــده اســت کــه یــک بخــش آنالیــن و رقابتــی هیجان انگیــز هــم 
دارد. بــه عــالوه، بیــش از ۶۰ ماشــین بــا توانایی هــا و ظاهرهــای متفــاوت 

هــم جایــزه شــما بــرای پیــروزی و پیشــرفت هســتند.
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Forza Horizon 3 افق تازه؛

 )Gran Turismo( »مجموعــه »فورتــزا« در کنــار مجموعــه »گــرن توریزمــو
یکــی از بهتریــن و حرفه ای تریــن شبیه ســازهای رانندگــی در دنیــای بــازی 
ــی  ــان فراوان ــت و صــرف زم ــا دق ــا ب ــر قســمت از آن ه ــه ه هســتند ک
ــک  ــوان ی ــه عن ــق« ب ــا طراحــی »اف ــا ســازندگان ب ســاخته می شــوند. ام
بــازی فرعــی در مجموعــه فورتــزا، توانســتند کســانی را هــم کــه دنبــال 
یــک بــازی مســابقه ای ســرگرم کننده و هیجان انگیــز بودنــد، جــذب کننــد. 
»فورتــزا: افــق۳« بهتریــن بــازی ایــن مجموعــه و یکــی از بهتریــن بازی های 
مســابقه ای در ســال های اخیــر اســت کــه بــا طراحــی ماشــین  های جــذاب 
ــاعت ها  ــترالیا، س ــرزمین اس ــای س ــر مبن ــا ب ــزرگ و زیب ــک نقشــه ب و ی

ســرگرمتان خواهــد کــرد.
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SBK16

امــا اگــر عالقه منــد بــه موتورســیکلت های پرســرعت و مســابقات 
 SBK1۶ را انتخــاب کنیــد! بــازی SBK1۶ موتورســیکلت رانی هســتید، بــازی
گرافیــک عالــی دارد و هیجــان در تمــام لحظــات و ثانیه هــای ایــن بــازی 
ــد و  ــتم عامل اندروی ــر دو سیس ــرای ه ــازی SBK1۶ ب ــد. ب ــوج می زن م
آی او اس عرضــه شــده و از طریــق اپ اســتور و گــوگل اســتور قابــل دانلود 
اســت. پــس فرصــت را از دســت ندهیــد و ایــن بــازی مهیج را در گوشــی 

هوشــمند خــود نصــب کنیــد.
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Need for Speed: No Limits

ــری  ــا س ــت ب ــیل رقاب ــع پتانس ــازی Need for Speed: No Limits به واق ب
از  بازی هــا  ســری  ایــن  دارد.  را  آســفالت  محبــوب  بازی هــای 
محســوب  اتومبیل رانــی  و  رانندگــی  بازی هــای  شناخته شــده ترین 
ــر  ــه ای کم نظی ــد Need for Speed: No Limits تجرب ــدون تردی ــوند. ب می ش
ــراه  ــه هم ــی ب ــای مســابقه ای و رانندگ ــه بازی ه ــدان ب ــرای عالقه من را ب
خواهــد داشــت. ایــن بــازی جــذاب، زیبــا و مهیــج از طریــق اپ اســتور و 

گــوگل اســتور قابــل دانلــود اســت.
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بازی های ماجراجویی

Fahrenheit:Indigo Prophecy

ــازی Fahrenheit: Indigo Prophecy در حــال حاضــر یکــی از  ــد ب شــک نکنی
ــوب  ــی محس ــبک ماجراجوی ــود در س ــی موج ــای موبایل ــن بازی ه بهتری
می شــود. قــول می دهیــم حتــی اگــر کمــی هــم عالقه منــد بــه بازی هــای 
ماجراجویــی باشــید، از دانلــود ایــن بــازی پرهیجان پشــیمان نخواهید شــد. 
ایــن بــازی گیم پلــی فوق العــاده جذابــی دارد و گیمــر را به شــدت درگیــر 
 Fahrenheit: Indigo ــاده ــازی فوق الع ــد. ب ــود می کن ــات خ ــتان و اتفاق داس

Prophecy از طریــق اپ اســتور و گــوگل اســتور قابــل دانلــود اســت.
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Game of Thrones :بازی تاج و تخت

حتماً سریال Game of Thrones را دیده اید یا حداقل صحبت های اطرافیان را 
درباره این سریال جذاب شنیده اید. اگر از عالقه مندان این سریال محبوب 

هستید، باید بدانید بازی این سریال هم در فصل های مختلف برای دو 
 Game of Thrones سیستم عامل اندروید و آی اواس عرضه شده است. بازی
یکی از بهترین بازی های ماجراجویی فعلی موجود برای گوشی های هوشمند 

محسوب می شود.
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Republique

اگــر به دنبــال هیجــان، دلهــره و تجربــه لحظــات نفس گیــر هســتید، بــازی 
جــذاب Republique تمــام ایــن مــوارد را برایتــان بــه ارمغــان مــی آورد. در 
ایــن بــازی جــذاب کــه بــه ســبک ماجراجویــی طراحــی شــده اســت، شــما 
بایــد بــه مکان هــای مرمــوز و مقــر دشــمنان وارد شــوید و ســعی کنیــد 
ــای  ــام مأموریت ه ــات و انج ــع آوری اطالع ــه جم ــی ب ــورت پنهان به ص
مختلــف بپردازیــد. ایــن بــازی بــرای اندرویــد و آی او اس موجــود اســت.
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Milkmaid of the Milky Way دخترک شیرفروش؛

»دختــرک شــیرفروش راه شــیری« بــا گرافیــک پیکســل   آرتــی خــود یکی 
ــه  ــت ک ــالدی اس ــو می ــال ن ــاز س ــی در آغ ــای ماجرای ــن بازی ه از اولی
ــی  ــا معرف ــتان ب ــد. داس ــذت ببری ــرل آن ل ــتان و کنت ــد از داس می توانی
ــود و  ــاز می ش ــالدی آغ ــه 2۰ می ــروژی در ده ــیرفروش ن ــرک ش دخت
زندگــی عــادی و یکنواخــت دختــرک با از راه رســیدن یک ســفینه، شــکل 
ــا او و حــل معماهــای مختلــف  ــا همــراه ب دیگــری بــه خــود می گیــرد ت
راز ایــن دگرگونــی را کشــف کنیــد. بــا آنکــه بــازی در کمتــر از ۵ ســاعت 
ــای  ــا موقعیت ه ــه ب ــرک در مواجه ــخنان دخت ــا س ــود، ام ــام می ش تم
مختلــف و گرافیــک زیبــای بــازی ارزش آن را دوچنــدان کــرده اســت.
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Walking Dead :بازی مردگان متحرک

یکــی دیگــر از بازی هــای موبایلــی کــه بــر اســاس ســریال های محبــوب 
 Walking دنیــا ســاخته شــده و توجــه گیمرهــا را جلــب کــرده اســت، بــازی
Dead یــا مــردگان متحــرک نــام دارد. ایــن بــازی در حــال حاضــر یکــی از 

ــود  ــی موج ــبک ماجراجوی ــای س ــن بازی ه ــن و جذاب تری پرطرف دارتری
بــرای گوشــی های هوشــمند بــه شــمار مــی رود کــه البتــه نصــب آن برای 
ــره آور  ــناک و دله ــازی ترس ــود. ب ــه نمی ش ــال توصی ــر 14 س ــراد زی اف
ــود  Walking Dead را می توانیــد از طریــق اپ اســتور و گــوگل اســتور دانل

. کنید
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The Frostrune؛ گفت وگو با سرما

بــرای  خوبــی  بســیار  ماجرایــی  بازی هــای  کــه  اســت  مدتــی 
سیســتم عامل های همــراه منتشــر می شــوند و چــراغ  کم نــور ایــن 
ســبک قدیمــی و محبــوب را زنــده نگــه می دارنــد. اگــر بــه افســانه های 
اســکاندیناوی و وایکینگ هــا عالقه منــد هســتید و دوســت داریــد رازهــای 
مردمــی را کــه تنهــا نشــانه هایی از حضورشــان باقــی مانــده اســت کشــف 
کنیــد، حتمــاً بــه فکــر امتحــان کــردن The Frostrune باشــید. طبــق معمول 
ایــن ســبک بــا معماهــای مختلفــی روبــه رو می شــوید کــه حــل هرکــدام 
ــان  ــن می ــد. در ای ــه پیشــرفت داســتان و گره گشــایی آن کمــک می کن ب
گرافیــک بســیار زیبــا و موســیقی گوش نــواز بــازی هــم لحظــه ای شــما را 

ــد. ــا نمی گذارن تنه
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The Last Guardian طوالنی ترین انتظار؛

کســانی کــه بازی هــای »ایکــو« و »ســایه کاالســوس« را در دوران باشــکوه 
ــن  ــردن »آخری ــازی ک ــرای ب ــدر ب ــد آن ق ــازی کرده ان ــن2 ب پلی استیش
ــتن دیســک،  ــا در دســت داش ــی ب ــه حت ــار کشــیده اند ک ــان« انتظ نگهب
ــال 2۰۰۹  ــدا در س ــان ابت ــن نگهب ــود. آخری ــان نمی ش ــم باورش ــاز ه ب
ــازار  بــرای پلی استیشــن۳ معرفــی شــد و قــرار بــود دو ســال بعــد وارد ب
شــود امــا ماجراهــای بســیاری دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا باالخــره 
بــازی ســر از کنســول بعــدی ســونی دربیــاورد و امســال منتشــر شــود. در 
ــا نیمه پســتاندار-  ــه ب ــد ک ــده داری ــر عه ــرل پســربچه ای را ب ــازی کنت ب
نیمه پرنــده بزرگــی دوســت شــده اســت و بایــد بــا تربیــت و فرمــان دادن 

بــه او معماهــا و دشــمنان را پشــت ســر بگــذارد.
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Batman: Guardian of Gotham پیش از طوفان؛

ــد ،  ــازی نکرده ای اگــر تاکنــون روایــت اســتودیوی »تل تیــل« از بتمــن را ب
بهتــر اســت دســت نگــه داریــد تا قســمت پنجــم و آخریــن قســمت بازی 
نیــز منتشــر شــود تــا همــه قســمت ها را یک جــا بــازی کنیــد. امــا بــرای 
کســانی کــه از اولیــن قســمت همــراه بــازی بوده انــد و منتظــر سرنوشــت 
ــه  ــم ک ــوش را داری ــر خ ــن خب ــتند، ای ــان هس ــا و تصمیم هایش انتخاب ه
ــا  ــرای تمــام پلتفرم ه ــام« ب ــان گات ــام »نگهب ــا ن ــازی ب قســمت چهــارم ب
ــمت  ــد. در قس ــه دهن ــتان را ادام ــد داس ــت و می توانن ــده اس ــر ش منتش
ســوم بــا کشــته شــدن شــهردار و بــه قــدرت رســیدن »ِدنــت« )Dent( بــا 
ــارم،  ــمت چه ــال در قس ــه ح ــدید ک ــه می ش ــختی مواج ــای س انتخاب ه

ــد. ــی مشــخص می کنن ــش از گره گشــایی نهای ــازی را پی نقطــه اوج ب
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بازی های اکشن

Unkilled

ــازی  ــتید، ب ــناک هس ــن و ترس ــای اکش ــه بازی ه ــدان ب ــر از عالقه من اگ
ــه  ــود ک ــد ب ــان خواه ــش رویت ــای پی ــن گزینه ه ــی از بهتری Unkilled یک

می توانیــد آن را در گوشــی اندرویــدی یــا آی او اســی خــود نصــب کنیــد. 
بــازی Unkilled گرافیــک فوق العــاده زیبایــی دارد و ایــن موضــوع از نقــاط 
قــوت اصلــی آن بــه شــمار مــی رود. در ایــن بــازی می توانیــد از ســالح های 
مختلفــی اســتفاده کنیــد و بــه نابــود کــردن زامبی هــا بپردازیــد. ایــن بــازی 
هــم می توانــد گزینــه چنــدان مناســبی بــرای افــراد زیــر 14 ســال نباشــد.

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  22 | بازی  2|  بازی های کوچک؛ دنیای بزرگ |  21

Mortal Kombat X

ــال کامبــت )Mortal Kombat( را  بی شــک ســری بازی هــای محبــوب مورت
می شناســید. بــازی Mortal Kombat X هم اکنــون یکــی از بهتریــن بازی هــای 
موبایلــی موجــود بــا ســبک اکشــن و مبــارزه ای اســت کــه اگــر آن را در 
گوشــی خــود نصــب نکنیــد یــک فرصــت عالــی را از دســت داده ایــد. ایــن 
بــازی از طریــق اپ اســتور و گــوگل اســتور قابــل دانلــود بــوده و مطمئنــًا 
ــا  ســاعت ها و روزهــا شــما را درگیــر خــود می کنــد. احتمــاالً ســابزیرو ی
اســکورپین از شــخصیت های مــورد عالقــه شــما هســتند! اگــر ایــن  چنیــن 
اســت، بــرای مالقــات آن هــا هــم کــه شــده بــازی Mortal Kombat X را در 

گوشــی اندرویــدی یــا آی او اســی خــود نصــب کنیــد.
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Modern Combat 5: Blackout

ــدازی برقــرار می کنیــد،  ــا بازی هــای اکشــن و تیران ــی ب اگــر ارتبــاط خوب
بــازی Blackout :۵ Modern Combat را در فهرســت دانلودهــای خــود قــرار 
دهیــد. در ایــن بــازی شــما بــا ســالح های مختلــف بــه جنــگ بــا دشــمنان 
می پردازیــد. گرافیــک عالــی بــازی جذابیت هــای آن را دو چنــدان 
می کنــد. بــازی Blackout :۵ Modern Combat از طریــق اپ اســتور و گــوگل 
ــی  ــای موبایل ــن بازی ه ــی از بهتری ــود اســت و یک ــل دانل ــی اســتور قاب پل

ــی محســوب می شــود. اکشــن فعل
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Blood & Glory: Legend

ــا  ــارزات گالدیاتوره ــان مب ــه زم ــما را ب ــازی Blood & Glory: Legend ش ب
ــا  ــور را ایف ــک گالدیات ــش ی ــما نق ــذاب ش ــازی ج ــن ب ــرد. در ای می ب
ــان خــود  ــا رقیب ــام ب ــا خشــونت تم ــرد ب ــدان نب ــد در می ــد و بای می کنی
بجنگیــد و توجــه حاضــران در میــدان نبــرد و انســان هایی کــه تماشــاگر 
مبــارزه شــما هســتند را جلــب کنیــد. بــازی Blood & Glory: Legend بســیار 
ــه  ــان ب ــر را برایت ــه ای کم نظی ــد تجرب ــده و می توان ــی ش ــذاب طراح ج
ــوگل اســتور و اپ اســتور  ــق گ ــازی جــذاب از طری ــن ب ــان آورد. ای ارمغ

ــود اســت. ــل دانل قاب
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Lords of the Fallen؛ اربابان همراه

ــرای  ــی ب ــن نقش آفرین ــبک اکش ــن در س ــش از ای ــي پی ــان دوزخ ارباب
ــود و  ــده ب ــر ش ــتم منتش ــل هش ــول های نس ــخصی و کنس ــای ش رایانه ه
ــخه ای از آن  ــاخت نس ــراغ س ــازندگان س ــرد س ــرش را نمی ک ــی فک کس
بــرای سیســتم عامل های همــراه برونــد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن 
نســخه تنهــا شــخصیت ها، نــام و دنیــای بــازی را همــراه خــود دارد و یــک 
اکشــن تــن بــه تــن اســت کــه بــه واکنش هــای ســریع و صحیــح و کمــک 
ــازی  ــاز دارد. گرافیــک ب ــن از توانایی هــای مختلــف شــخصیت ها نی گرفت
ــریع و  ــای س ــر مبارزه ه ــاعت ها درگی ــد س ــا اســت و می توانی ــیار زیب بس
جــذاب بــازی شــوید و از امکانــات جدیــدی کــه بــا پیشــرفت در بــازی 

ــد. ــذت ببری ــان می شــود ل نصیبت
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Assassin’s Creed: The Ezio Collection حماسه اتزیو؛

ــود  ــازی ب ــت بازی س ــال ها در صنع ــن س ــی از طالیی تری ــال 2۰۰7 یک س
و مجموعه هــای کامــاًل جدیــدی همــراه بــا مکانیک هــای جــذاب منتشــر 
شــدند کــه تــا امــروز و بــا شــماره های مختلــف خــود ادامــه پیــدا کرده اند. 
»فرقــه  اساســین« یکــی از همیــن بازی هــا بــود کــه بــا ایــده خــاص خــود 
محبوبیــت فراوانــی بــه دســت آورد. اما شــماره دوم بــازی در ســال 2۰۰۹ 
و بــا معرفــی شــخصیت »اتزیــو« توانســت جایــگاه ایــن مجموعــه را ثبــات 
بخشــد. حــاال ســه گانه اتزیــو در یــک بســته بــا بهبودهــای گرافیکــی برای 
ــد  ــازار آمــده اســت و می توانی ــه ب کنســول های ســونی و مایکروســافت ب
بــا خیــال راحــت و این بــار بــا کیفیتــی بســیار بهتــر، خــط داســتانی اتزیــو 

را در ســه قســمت بــازی کنیــد.

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  22 | بازی  2|  بازی های کوچک؛ دنیای بزرگ |  26

Battlefield 1 نبرد ماندگار؛

ــر  ــر یکدیگ ــرد« در براب ــدان نب ــه« و »می ــدای وظیف ــه »ن امســال مجموع
قــرار گرفته انــد و هــر کــدام داســتان و فضــای کامــاًل متفاوتــی را بــرای 
بخــش داســتانی یــا آنالیــن انتخــاب کرده انــد. »نــدای وظیفــه: جنــگاوری 
ــرد  ــدان نب ــان دارد و می ــی جری ــای فضای ــده و جنگ ه ــا« در آین بی انته
ســراغ جنــگ  جهانــی اول، ســالح ها و وســایل نقلیــه قدیمــی رفتــه اســت. 
ــرد  ــدان نب ــه می ــمت های مجموع ــن قس ــی از بهتری ــاهد یک ــار ش این ب
هســتیم کــه نــه تنهــا بخــش داســتانی و تک نفــره جذابــی دارد، بلکــه در 

ــن دارد. ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــز حرف ه ــره نی ــن و چندنف ــت آنالی حال

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/free/book/%5Bnode%3Anid-11


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  22 | بازی  2|  بازی های کوچک؛ دنیای بزرگ |  27

Final Fantasy XV بی انتها؛

ســاخت دنیــای جدیــدی از مجموعــه فاینــال فانتــزی در ســال 2۰۰۶ آغاز 
ــر آن  ــمت دیگ ــزی 1۳« و دو قس ــال فانت ــه »فاین ــش از آن ک ــد و پی ش
ــای  ــان در دنی ــه مخاطب ــی ک ــی زمان ــی شــد. حت ــازار شــوند معرف وارد ب
آنالیــن قســمت چهاردهــم ســرگردان بودنــد ســاخت و توســعه »فاینــال 
فانتــزی1۵« ادامــه داشــت تــا باالخــره بعــد از ده ســال نوبت به آن برســد. 
بــازی چهــار شــخصیت دارد کــه شــما یکــی از آن هــا را هدایــت می کنیــد 
ــار  ــن ب ــد. ای ــا شــما در نبردهــا شــرکت می کنن ــز همــراه ب و دیگــران نی
ــا  ــده اند ت ــی ش ــو طراح ــه از ن ــن مجموع ــی ای ــای نقش آفرین مکانیک ه
ــن  ــراوان آن از همی ــازی و ماموریت هــای ف ــای بی کــران ب ــا دنی همــراه ب

حــاال نامــزد بهتریــن بــازی ســال باشــد. 
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بازی های امتیازی
Bubble Witch Saga 3 حماسه حباب ها؛

ــالش  ــراه ت ــای هم ــتم عامل ه ــای سیس ــدگان بازی ه ــران و تهیه کنن ناش
می کننــد تــا همــواره بازی هــای خــود را با منتشــر کــردن محتواهــای جدید، 
عــالوه بــر حفــظ جذابیــت آن بــرای مخاطبــان همیشــگی، بتواننــد کاربــران 
تــازه  را هــم جــذب خــود کنند. البتــه تمام ســازندگان چنیــن توانایــی  ندارند، 
امــا حــاال دیگــر کاربــران تلفن هــای همــراه و تبلت هــا به خوبــی اســتودیوی 
King را بــا چنیــن ویژگی هایــی در بازی هایــی ماننــد  Candy Crush و »بابــل 

ویــچ« می شناســند. خبــر خــوش ایــن اســت کــه باالخــره »حماســه بابــل 
ــا را  ــر حباب ه ــار دیگ ــازه ب ــای ت ــا مکانیک ه ــا ب ــد ت ــر ش ــچ ۳« منتش وی

بترکانیــد و ماجراجویــی تــازه ای را همــراه بــا اســتال تجربــه کنیــد. 
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Faily Rider سواری صحرایی؛

هیچ چیــز بهتــر از یــک بــازی بــا مســیرهای طوالنــی و همــراه بــا موانــع 
 Faily Rider مختلــف، نمی توانــد در زمان هــای محــدود ســرگرمتان کنــد. در
ــا جایــی کــه دوســت داریــد در دل صحــرا پیشــروی کنیــد  می توانیــد ت
ــا  ــه دســت آوردن جایزه هــای مختلــف ب ــا جمــع کــردن ســکه ها و ب و ب
هیجــان بیشــتری موتورســواری کنیــد. امــا صحــرای گــرم و خشــک بازی 
ــرای گذشــتن از آن هــا و ادامــه دادن مســیر  ــع مختلفــی دارد کــه ب موان
بایــد کامــاًل حواســتان جمــع باشــد و واکنش هــای ســریعی از خــود نشــان 
دهیــد. در ایــن میــان می توانیــد از موســیقی و گرافیــک جــذاب بــازی در 
صحــرا لــذت ببریــد و خودتــان را بــرای موتورســیکلت های تــازه و بهتــر 

آمــاده کنیــد.
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Tap Titans 2 بازگشت تایتان ها؛

بازهــم تایتان هــا و هیوالهــای غول پیکــر امــا ایــن بــار در یــک بــازی کــه 
مکانیــک بســیار ســاده ای دارد. در قســمت دوم بــازی، 12۰ هیــوالی تــازه 
در ده دنیــای مختلــف طراحــی شــده اند تــا شــما تنهــا بــا لمــس کــردن 
صفحــه در جنــگ بــا آن هــا شــرکت کنیــد. افــزون بــر ایــن می توانیــد بــا 
دوســتان خــود همــراه شــوید و بــا کمــک گرفتــن از قهرمان هــای دیگــران، 
بــا یکدیگــر در نبــرد شــرکت کنیــد. هــر کــدام از شــخصیت ها امکانــات و 
ســالح های مختلفــی دارنــد کــه بــا پیشــرفت در بــازی می توانیــد آن هــا 
را ارتقــا دهیــد. ناگفتــه نمانــد کــه موجــودات دســت آموز فراوانــی هــم بــا 
ــا  ــار کمکــی در از پ ــوان ی ــا به عن ــوع طراحــی شــده اند ت توانایی هــای متن

درآوردن هیوالهــا کمــک کننــد.
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Super Mario Run ماریو موبایل؛

روی  بــر   Pokémon Go بــا  نینتنــدو  بی ســابقه  موفقیــت  از  بعــد 
ــانه ای  ــوی افس ــه ماری ــت ب ــال نوب ــد، ح ــتم عامل های iOS و اندروی سیس
رســیده اســت تــا بــرای اولین بــار قــدم بــه دنیــای ســخت افزارهای همــراه 
ــود کــه اپــل در کنفرانــس  بگــذارد. ایــن اتفــاق آنقــدر مهــم و بــزرگ ب
خــود از آن رونمایــی کــرد و تبلیغــات فراوانــی را همــراه بــا نینتنــدو به کار 
گرفــت تــا همه چیــز بــرای ورود ایــن شــخصیت محبــوب دنیــای بــازی 
ــو در همــان  ــازی مشــخص اســت، ماری ــام ب ــه از ن ــاده شــود. چنان ک آم
ــا  ــما تنه ــه ش ــد و وظیف ــت می کن ــگی حرک ــذاب همیش ــای ج مرحله ه

ــت. ــع اس ــرش به موق ــرای پ ــه ب ــس صفح لم
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)RPG( بازی های نقش آفرینی

Shadowrun:Dragonfall

ــرد  ــه ف ــی طــرف داران منحصــر ب ــا نقش آفرین ــای ســبک RPG ی بازی ه
خــود را دارنــد. اگــر به دنبــال یــک بــازی جــذاب و منطبــق بــا ایــن ســبک 
هســتید، بــازی Shadowrun: Dragonfall را دانلــود کنیــد. بــدون تردیــد ایــن 
ــما  ــه دارد، ش ــی ک ــی خوب ــط گرافیک ــذاب و محی ــی ج ــا گیم پل ــازی ب ب
ــر دو  ــرای ه ــازی Shadowrun: Dragonfall ب ــد. ب ــود می کن ــذوب خ را مج
سیســتم عامل آی او اس و اندرویــد موجــود بــوده و از طریــق اپ اســتور و 

گــوگل اســتور قابــل دانلــود اســت.
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Mages 7

ــری  ــی کم نظی ــه ســبک RPG طراحــی شــده و جذاب ــه ب ــدی ک ــازی بع ب
دارد، بــازی Mages 7 اســت. ایــن بــازی بــا گرافیــک فوق العــاده و گیم پلــی 
ــی را  ــای موبایل ــه بازی ه ــد ب ــر عالقه من ــر گیم ــه ه ــود توج ــذاب خ ج
ــازی Mages 7 کــه داســتان 7 جادوگــر را روایــت  جلــب خواهــد کــرد. ب
ــک  ــود. گرافی ــی می ش ــدی و آی او اس ــخه های اندروی ــامل نس ــد، ش می کن
خــوب، گیم پلــی جــذاب و امــکان شخصی ســازی  کاراکترهــای ایــن بــازی 

ــوند. ــوب می ش ــوت آن محس ــاط ق ــن نق از اصلی تری
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Oz: Broken Kingdom نقش  آفرین شهر اُز؛

معمــوالً کســانی کــه اهــل بازی هــای نقش آفرینــی هســتند، کمتــر ســراغ 
ــل  ــه دلی ــا ب ــن بازی ه ــد. ای ــان می رون ــراه و بازی هایش ــای هم پلتفرم ه
ــه  ــبت ب ــر نس ــدی پایین ت ــاخص های تولی ــرل و ش ــای کنت محدودیت ه
ــود  ــذب خ ــبک را ج ــن س ــدی ای ــان ج ــد مخاطب ــول ها، نمی توانن کنس
ــرم  ــن پلتف ــر و مشــهورتر ای ــای بهت ــرای بازی ه ــد ب ــی بای ــد. از طرف کنن
هزینــه کنیــد و کمتــر پیــش می آیــد کــه بازی هایــی بــا کیفیــت 
»قلمــروی پاشیده شــده«، رایــگان باشــند و مکانیــک  و بــازی مناســبی ارائــه 
ــرای  ــوب ب ــی خ ــک نقش آفرین ــا ی ــز را ب ــد پایی ــر می خواهی ــد. اگ دهن
ــد و از  ــای اُز بگذاری ــه دنی ــدم ب ــد، ق سیســتم عامل های همــراه آغــاز کنی

بــازی و محیــط زیبایــش لــذت ببریــد.
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بازی های  معمایی
Deus Ex Go همراهی آدام؛

»اســکوئر انیکــس« پیــش از ایــن بــا Lara Croft Go توانســت موفقیت هــای 
بســیاری بــه دســت بیــاورد و ماجراجویی هــای الرا را وارد مرحلــه 
ــازه ای از  ــمت ت ــدن قس ــر ش ــا منتش ــان ب ــاال هم زم ــد. ح ــدی کن جدی
مجموعــه دوس اکــس، ســازندگان بــازی ای بــا گیم پلــی متفــاوت را بــرای 
 Lara Croft سیســتم عامل های همــراه آمــاده کرده انــد کــه درســت شــبیه
Go اســت. هــر مرحلــه از تعــدادی خانه هــای مختلف تشــکیل شــده اســت 

و هــر بــار بایــد بــا کمــک توانایی هــای »آدام جنِســن«، او را بــه خانــه آخر 
برســانید. ناگفتــه نمانــد کــه می توانیــد از امتیازهایتــان در قســمت تــازه 

دوس اکــس هــم اســتفاده کنیــد. 

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  22 | بازی  2|  بازی های کوچک؛ دنیای بزرگ |  36

Zootopia Crime Files: Hidden Object کارآگاه حیوانات؛

اگــر اهــل انیمیشــن باشــید، حتمــاً »زوتوپیــا« شــاهکار دیزنــی را دیده ایــد. 
حــاال بعــد از فــروش خیره کننــده و اســتقبال منتقــدان، دیزنــی یــک بــازی 
ــاخته اســت  ــا س ــذاب زوتوپی ــای ج ــی را در دنی ــیای مخف ــبک اش در س
تــا ماجراهــای جــودی و نیــک ادامــه پیــدا کنــد. طبــق معمــول در هــر 
ــا مــدارک و ســرنخ هایی را  ــی کنیــد ت ــد جســت وجوی مفصل ــه بای صحن
ــه بررســی یافته هــا و  کــه پنهــان شــده اند، پیــدا کنیــد. ســپس نوبــت ب
ــه ســرگرم کننده ترین  ــن مجــرم می رســد ک ــرای یافت ــد دادنشــان ب پیون
ــداران  ــرای طرف ــز ب ــازی بیــش از هــر چی ــه ب ــازی اســت. البت بخــش ب
ــی در آن  انیمیشــن ســاخته شــده اســت و شــخصیت های آشــنای فراوان

حضــور دارنــد.
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Letter Club باشگاه حروف؛

بــازی بــا حــروف یکــی از قدیمی تریــن ســرگرمی هایی اســت کــه هرکــس 
حداقــل یــک بــار آن را امتحــان کــرده اســت. بــازی بــا حــروف بــه دانش 
و شــناخت کلمه هــای مختلــف احتیــاج دارد و همیــن نکتــه باعــث شــده 
ــادار از  ــدا کــردن کلمه هــای معن ــا گاهــی ســاعت ها مشــغول پی اســت ت
میــان حــروف مختلــف شــوید و گــذر زمــان را متوجــه نشــوید. ایــن بــار 
ســازندگان در »باشــگاه حــروف« ســراغ ایــده جالبــی رفته انــد و هرکــس 
ــا یافتــن یــک کلمــه معنــادار از میــان  در هــر نوبــت فرصــت دارد تــا ب
حــروف، یــک ضربــه بــه حریــف وارد کنــد. افــزون بــر ایــن حــروف هــم 

ــری بســازید. ــا و کلمــات طوالنی ت ــا ضربه ه ــد ت ــدا می کنن ــا پی ارتق
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Crazy Machines 3 ; خالقیت دیوانه وار

میــان  در  بازی هــا  لذت بخش تریــن  از  یکــی  دیوانــه وار«  »دســتگاه 
ــده  ــراغ ای ــی س ــیار کم ــازندگان بس ــه س ــت ک ــف اس ــبک های مختل س
ــی  ــازندگان اصل ــا س ــد. ام ــای جــذاب آن رفته ان ــه و معماه ــن مجموع ای
ماشــین دیوانــه وار، ســرانجام قســمت ســوم آن را منتشــر کرده انــد تــا بــار 
دیگــر بــا کمــک ابزارهــای مختلــف معماهــای هــر قســمت را حــل کنید و 
بخش هــای مختلــف را بــرای کارکــرد نهایــی بــه یکدیگــر برســانید. مثــل 
همیشــه یکــی از جذابیت هــای بــازی ایــن اســت کــه تنهــا یــک راه حــل 
ــد از  ــار می توانی ــر ب ــدارد و ه ــود ن ــه وج ــن مجموع ــه راه انداخت ــرای ب ب

کشــف جدیــد خــود لــذت ببریــد. 
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