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نام بازی: معمای گویان
سبک بازی: اکشن تیراندازی
سازنده: رسانا شکوه کویر

حامی مالی: 
مرکز هنرهای رقومی بسیج
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ای  رایانه  بازیهای  از  یک�ی  گویان  معمای  بازی 
ساخت  درحال  یونیت�ی  موتور  ب�ا  ک�ه  اس�ت  ایران�ی 

است.
 محمد حسن ابراهیمی داستان بازی درباره شهید

) است که در یکی  شهید مالکوم شباز (و همچنین
شهادت  به  آمریک�ا  غرب�ی  جنوب  کشورهای  از 

رسیده است.

بازی،  ب�ه سبک  توج�ه  ب�ا 
یعنی احتمال  سوم شخص 
نقش  در  م�ا  تیراندازی، 
یک کارآگاه خواهیم بود 
گویان  بدنبال  باید  که 

بگردیم.

ب�ا  توج�ه ب�ه اینک�ه بازی هنوز معرف�ی رسمی نشده،  
احتمال می رود گیم پلی بازی شامل: ماشین سواری، 

تیراندازی و گشت در شهر و حل معماها باشد.
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س�اجرن س�اجرنبازی  اول بازی  معمایی  س�بک  بازیهای  مجموع�ه   از 
در  بازی  اول  شخصیت  نق�ش  در  بازیک�ن   . اس�ت  شخ�ص 

به دنبال پاسخ سؤالش روشنایی  و تاریکیدنیایی از 
میگردد. نام دیگر بازی «سرگذشت» است.

شما در دنیایی پر از رنگ های زیبا زندگی میکنید. اما بمرور
متوجه می شوید که همه چیز آنطور که بنظر میرسید خوب 

نیست، تاریکی انگار درحال احاطه کردن اطرافتان است.

در محیط بازی فضایی از  
فناوری و زندگی سنتی، دیده 

6می شود.



گویا قرار هست در بازی با مفاهیم اخلقی و   
هنجارهای مشترک مثل خانواده روبرو بشویم

از معماهای منحص�ر بفرد شما را در طول بازی  مجموعه ای 
از  را  شما  درک  ک�ه  معماهای�ی  کشید.  خواه�د  چال�ش  به 
واقعیتهای دنیای خودتان به چالش می کشد و شما را وارد 
دنیای سحر و جادو می کند.  تاریکی را از خود دور کنید تا 
موانعی را که برایتان آماده کرده است را آشکار کنید. یک 

داستان جذاب از نور، تاریکی و ماهیت  واقعیت.
 فصل بازی کاوش می کنید در محیطهای پر 4درحالیکه در 

و  مجزا  فضای  محیط  ه�ر  ک�ه  زد  خواهی�د  قدم  برق  و  زرق 
سبکی متمایز دارد.

محیطهای بشدت زیبا و درگیر کننده و معماهای 
خاص و گیم پلی با مکانیک خاص آن. 

شتگذسر
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بازی نجات سردار (احمد متوسلیان) یک بازی در سبک اکشن 
ماجراجویی تیراندازی است. 

 و اندروید در حال PCاین بازی توسط تیم مصاف گیم، برای 
ساخت است.

داستان  ی�ک  می شود  شنیده  ک�ه  آنطور  ک�ه  بازی،  داس�تان 
قدرتمند و حرفه ای هست و به موضوع جنگ داعش در سوریه 
گره خورده و در یکی از مراحل بازی، به نجات احمد متوسلیان 

از زندان اسرائیل منجر می شود.

 احمد متوسلیان احمد متوسلیاننجاتنجات
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منتشر  بازی  محی�ط  از  تص�ویر  دو  تنه�ا  هرچن�د   
شده است اما همین دو تصویر و روایتهایی که از 
از  یکی  ب��ا  میده��د  نشان  شده  شنیده  بازی 
قدرتمندتری�ن بازیهای ایران�ی در عرص�ه داستان 
که  گی�م  مص�اف  تی�م  روبرو هس�تیم.  و گرافی�ک، 
سابقه خوبی دارد و نشان داده کارش را به خوبی 

انجام میدهد، 
امیدواریم گیم پلی بازی هم فوق العاده باشد. 

احمد 
 یکی از نفراتی متوسلیان

است که سالها پیش در لبنان 
اسیر اسرائیلیها شده و امید 
می رود همچنان زنده 

باشد

 شخصیت اص�لی بازی،
 یک ایرانی است که 
در ج�نگ با داع�ش
 اسیر داعش می شود

 و س�پ�س به زندانی در
 اسرائیل منتقل می شود که در آنجا احمد متوسلیان
 را میبیند و قصد دارد تا با او از زندان فرار کند ...

فعالیت های  است،  کرده  خاص  را  مص�اف  ک�ه  آنچیزی 
مدیریت آن یعنی «علی اکبر رائفی پور» است و اینکه این 
مؤسسه پیش از این بازی آخرین مصاف را تولید کرده 

که هرچند بازی کوچکی در سبک تک-تیراندازی است اما مخاطبین زیادی را جلب کرده؛ در بخش بازیهای 
 را برای اندروید ساخته ست که در نوع خودش زیبا و کاربر 2 و1اندروید کودکانه، گروه مصاف بازی مهدیار 

پسند هست و بخاطر تفاوت بازی با سایر بازیها بیاد ماندنی شده است. در بخش داستانهای گویای کودکان هم 
مصاف کار کرده و این کار را هم به خوبی انجام داده است. تقریبا  می شود گفت مصاف وارد هر کاری که شده 

 مصاف، که شنیده ها از یک بازینامه فوق العاده و دیده ها از یک PCاست موفق بوده و حال باید دید بازی 
گرافیک دیده نشده در بین بازیهای ایرانی خبر میدهد، چه چیزی را به ارمغان میاورد. 
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داستان بیستون
وقت�ی فرهاد عاش�ق شیری�ن ش�د، توسط 
م�ورد  خس��رو،  شاهزاده  یعن��ی  رقیب��ش 
وق�تی  فق��ط  ک��ه  میگیرد  قرار  عتاب 

میتواند با شیرین ازدواج کند که یک جاده 
در دل کوه بیستون  ایجاد بکند. 
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 برای کندن کوه بیستون،  برای کندن کوه بیستون، فرهادفرهاد
به انگیزه نیاز دارد و برای اینکار به انگیزه نیاز دارد و برای اینکار 

به پایین کوه میاید و آنجا با به پایین کوه میاید و آنجا با 
موجودات مختلف مبارزه میکند.موجودات مختلف مبارزه میکند.

سبک بازی اکشن-ماجرایی با دوربین ایزومتریک هست. دنیای 
بازی باز است و نکته جالب دیگر اینکه شب و روز دارد. 

محیط بازی از ایران باستان الهام 
گرفته شده است.

گیم پلی بازی شامل مبارزه با انواع 
اسلحه ها مثل احتمال  شمشیر و 

چکش است.

طراحی های مفهومی بازی نشان  از تنوع محیط در بازی طراحی های مفهومی بازی نشان  از تنوع محیط در بازی 
می دهدمی دهد

این بازی توسط استودیو:این بازی توسط استودیو:
    BLACK CUBE GAMES  BLACK CUBE GAMESساخته می شود ساخته می شود 

زی
ی با

رها
اکت
کار
 از 
دی
عدا
ت

زی
ی با

رها
اکت
کار
 از 
دی
عدا
ت
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سوم  اکشن  بازی  ساخت،  حال  در  ی  ایران بازی های  ن  جذابتری از  یکی 
شخص در سبک شمشیر بازی، به نام سفیر عشق است. از همان ابتدا 
بازی با گرافیک بال کار خودش را آغاز کرد و خبرهای اولیه نشان میداد 
که اینبار رسانا شکوه کویر قدم بزرگی را برای ساخت یک بازی بزرگ و 

تاریخی، برداشته است. 
داستان بازی سفیر عشق، در رابطه با مسلم بن عقیل(ع) است؛ وقتی 
امام حسین (ع)،  بعنوان سفیر  تا  به کوفه میاید  که حضرت مسلم(ع) 

اوضاع شهر کوفه را بررسی کند.
تعدادی از علقه مندان به امام حسین(ع) به جمع یاران او میپیوندند. 

یکی از این نفرات «مهران»، 
یک  ایرانی  است،  که  قرار
 است   ما   نقش   او  را   در

بازی ایفا کنیم.
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طراحی های اولیه از محیط بازی بسیار زیباست

محیط زیبا

13



  
طراحی متنوع خانه های شهر، نشان میدهد که تا چه اندازه روی این بازی کار 

شده است.
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بخشی از یک 

شهر بزرگ

توجه به جزییات در یک بازی 

ایرانی، تا پیش از این، شاید 

خیلی قابل تصور نبود.
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بخشی از طراحی های شهر تاریخی کوفه در بازی  
 (تصاویر اولیه و در دست ساخت بازی هستند)
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طراحی محیط های تاریخی
طراحی، مدل سازی، و فضاسازی محیط های 

 آبجکت محیطی۲۰۰۰تاریخی با بیش از 

پردازش تصویر قدرتمند
بهینه سازی  و  کیفیHت  بیHن  تناسHب  ایجاد 
فریم  نرخ  بHه  لطمه ای  کHه  گونه ای  بHه  بازی 

) Frame Rate وارد نشده و بازی برای (
اکثر سیستم های خانگی قابل اجرا باشد.
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ایرانVی: از مهران   جنگجویی 
از  اطلع  با  کHه  ایرانHی  کشور 
عقیل  بHن  مسHلم  حضرت  حضور 
تصمیم  کوفHHه،  شهHHر  در  (ع) 
و  برود  ایشان  یاری  به  می گیرد 
حضرت  به  بزرگ  هدف  ایHن  در 

مسلم کمک کند.

(ع): عقیVل  ن  ب امام مسVلم   سفیر 
حسHین (ع) اسHت که به شهر کوفه 
ایHن شهر  اهالHی  بیعHت  از  تHا  می رود 
این  در  امHا  کند.  حاصHل  اطمینان 
بین، با مشکلتی مواجه می شود و به 
یاری دیگر همراهان امام حسین (ع) 

نیاز دارد.

ثقفVی:  جنگجویان مختار  از  یکی 
بن  مسHلم  کHه حامHی حضرت  عرب 
وی  بود.  کوفه  شهHر  در  (ع)  عقیHل 
شنیدن  با  تHا  می گیرد  تصHمیم  نیHز 
این  در  مسHلم  خبر حضور حضرت 
شهر، از حامیان مسیر امام حسین 

(ع) شود. 

بیش از چهارصد انیمیشن دستی با کیفیت بال برای تمامی کاراکترها به صورت اختصاصی
موسیقی اختصاصی و حماسی

طراحی منحصر به فرد و با کیفیت کاراکترهای بازی با توجه به توصیفات دقیق و 
کانسپت های هنری
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روایت سینمایی در قالب چندصد پلن 
انیمیشن سه بعدی از پیش رندر شده، 
انیمیشن رندر همزمان و انیمیشن های 

دو بعدی موشن و تصویرسازی شده
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هوش مصنوعی: سیستم هوش مصنوعی اختصاصی برای دشمنان متنوع نظیر کماندارها، 
در  همینطور  و  شده  دیده  تدارک  شرطه ها  سVردسته های  و  شمشیرزن هVا   ، دارهVا  نیزه 
انیمیشن کاراکترهای بازی، دقت فنی به عمل آمده.  در بخش صداگذاری از دوبلورهای 

برجسته ایرانی حضور بعمل آمده.
با توجه به سبک بازی یعنی سوم شخص اکشن، و همراهی ما در نقش مهران با مسلم بن 
عقیل (ع)، و با توجه به تصاویر منتشر شده از بازی تا بحال، و اینکه  بازی بر اساس یک 
از جمله  بازی  اینکه مکان های مختلف در  داستان واقعی ساخته میشود، و در نهایت 
منزل مختار، زندان کوفه، دارالماره، منزل هانی و نخلستان و .... در بازی شبیه سازی 
شده اند و صد البته  مهمترین آن ها و اصلی ترین آن ها یعنی شهر کوفه، که باید تماما  
معماری جالبی داشته باشد، نشان میدهد که با یک بازی بزرگ ایرانی روبرو هستیم که 

قرار است آن را امتحان کنیم، از آن لذت ببریم و از آن بیاموزیم.

20



  

معرفی:
بتل اکشن گیمز بازی در دست ساخت تیم 

ارتشی  بازی  ی�ک  احتمال   و  آنلی�ن  اول شخ�ص  تیراندازی  اکش�ن  در س�بک  بازی  ی�ک 
ب�ه سمت  را  بیننده ای  ه�ر  نظ�ر  تص�اویر  در  بص�ری  زیبای�ی  بود.  واقع گرایان�ه خواه�د 

خودش جلب میکند. 
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شب و روز از خصوصیاتی است که برای بازی در نظر گرفته شده است.
محیط بازی چندین کیلومتر مربعی است که نشان از محیط خیلی باز و 

هکتاری برای یک جنگ درست و حسابی می دهد.
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تیم بتل اکشن گیمز بدلیل اینکه سابقه حرفه ای خوبی دارند، روی 
جزییات بازی از جمله اشیاء و اسلحه ها  خیلی خوب کار کرده اند. 
کلی  بطور  و  می شود  اولی�ه  محس�وب  خیل�ی  بازی  تص�اویر  هرچن�د 
تغییر  دس�تخوش  احتمال   م�ی بینی�د  مجل�ه  ای�ن  در  ک�ه  هرآنچیزی 
بشود، میتوان گفت گرافیک در این بازی حرف دوم را میزند. چرا 
برای تست  ه�ا  محی�ط  ای�ن  از  بازیس�ازان  دوم؟ چون  گفتی�م حرف 
بزرگ،  و  زیبا  محیطهای  ای�ن  در  حقیق�ت  در  و  کرده ان�د  اس�تفاده 
ارزیابی قرار  را مورد   ... و   مث�ل کیفی�ت و فری�م ری�ت  مس�ائل فن�ی 

داده اند.
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سازندگان این بازی، هرچند در مراحل اولیه ساخت 
بازی بسر میبرند اما مایلند تا اطلعات مرتبط با این 
بازی را با مخاطب به اشتراک بگذارند و نظراتشان را 
درجا دریافت کنند تا بتوانند آن نظرات را در بازی 
اعمال کنند. سایت بازی هنوز راه نیفتاده اما اطلعات  
بیش تر  از بازی در آینده نزدیک احتمال  در داخل 
سایت بازی قرار میگیرد. راستی طبق گفته سازندگان 
به  توج�ه  ب�ا  و  هس�تند  قدیم�ی  شده  منتش�ر  تص�اویر 
روی  حاضر  درحال  اینک�ه  و  س�ازنده،  تی�م  توانای�ی 
مسائل فنی تکیه کرده اند، و این محیطهای بزرگ و 
زیبایی که میبینیم را برای تست فنی بازی بکار برده 
اند، نتیجه میگیریم کیفیت بصری بازی بوضوح بالتر 
هم خواهد رفت. هرچند سازندگان معتقدند بازیشان 

معمول�ی  بازیهای  ح�د  نه 2018در  و  بود   خواه�د 
بازیهای بزرگ خارجی، اما آنچه بنظر میاید یک بازی 
بازی  سازندگان  ک�ه  اس�ت  ایران�ی  حس�ابی  و  درس�ت 
بازیهای  با  شده  حس�اب  و  خوب  خیل�ی  را  خودشان 

مطرح خارجی جدید، مقایسه میکنند! 
باید منتظر خبرهای جدید از این بازی بمانیم.
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هیول نام یک سایت ایرانی است که توسط سازندگان بازی گرشاسپ راه اندازی شده تا هر 
کسی بتواند بشکل آنلین بازی ایرانی مورد نظرش را قانونی خریداری کند.

 هیول، سپس انتخاب و کلینتهر کسی میتواند با ایجاد یک حساب کاربری در هیول، دانلود 
ن  از طریق کلینت،  به  پرداخت هزینه بازی در سایت هیول، و آنگاه دانلود بازی و نصب آ

بازی مورد علقه خودش دسترسی داشته باشد. {برای ورود به کلینت، اینترنت لزم است}
 و ... تا کنون 2بازیهای ایرانی با کیفیتی مثل ارتشهای فرازمینی، انگاره، شبان، شتاب در شهر

.در هیول عرضه شده اند.                                        .WWWHAYOOLA COM

                                            هیول چیست؟

شاید بهتر بود نام بهتری برای این سایت انتخاب میشد.
نکته دیگر، این هست که بازیهای خارجی با کسب اجازه سازندگان آن ها در هیول عرضه 
می شوند که این درآمدی بر ورود نسبتا  قانونی بازیهای خارجی در ایران است. که درست یا 
غلط آن در تحلیل های آینده مشخص خواهد شد. امیدواریم بازیهای جدید ایرانی را هرچه 

زودتر در سایت هیول ببینیم.

بر کلین�ت که  اس�ت  افزاری  نرم   هیول 
امکان  و  می شود  نصب  رایان��ه  روی 
دانلود بازی را بر روی کامپیوتر بشکل 

رمز نگاری شده فراهم میکند. 

در این بخش اطلعات اولیه
 از بازی خریداری شده

قرار میگیرد.
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کجا میتوانید ما رو پیدا کنید؟
در پیام رسان های ایرانی

بخصوص سروش:
@Bazieirani

با نام  کانال بازی ایرانی

سایت گیمی:
. .wwwGamei ir

چطور میتونید نقطه نظراتتون رو به ما برسونید؟
از طریق پیام رسان سروش و یا حساب کاربری:

@SABOBHA
در پیامرسانهای سروش، گپ، بله و ...

 استگروه تحریریه کانال بازی ایرانیاین مجله، دستاورد 

متشکریم از اینکه این مجله را خواندید. امیدواریم از آن لذت 
برده باشید.

به امید ظهور امام زمان (عج)
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