
 GTA Vبررسی بازی 

توسط   2013است که در سال  Rockstar Northیک بازی اکشن ماجراجویی ساخته شرکت   GTA Vبازی 

سرقت   اولین بازی اصلی در سری بازی های  GTA Vمنتشر شده است. بازی  Rockstar Gamesشرکت 

این بازی در ایالت تخیلی سن اندریاس  است.  GTA IVبعد از بازی   Grand Theft Auto یا   بزرگ ماشین

(San Andreas)    .بازی تک نفره و بر اساس کالیفرنیای جنوبی شکل گرفته استGTA V   داستان سه شخصیت

 : افراد زیر می باشد  شامل  که اصلی را دنبال می کند 

 (Michael De Santa) نتا اد س ، مایکل سارق سابق بانک •

 (Franklin Clinton)فرانکلین کلینتون گانگستر و خالفکار خیابانی،  •

 (Trevor Philips)و قاچاقچی اسلحه، ترور فیلیپس  مواد فروش  •

در حالی که از سوی یک   ،را برای ارتکاب جرم داستان زندگی این سه نفر و تالش های آن ها   GTA Vبازی 

طراحی جهان باز بازی  ، بازگو می کند. تحت تعقیب هستند گروه های جنایتکار قدرتمندی  سازمان دولتی فاسد و 

GTA V  ( که بازیکنان آن را به عنوان نماد بازی های جهان باز می شناسند)  ،  در شهر  به بازیکنان اختیار می دهد تا

 . بچرخند ) که بر اساس لوس آنجلس ساخته شده(   (Los Santos)و شهر تخیلی لوس سانتوس  سن اندریاس آزاد 

بازیکنان می توانند  و    هم از منظر اول شخص و هم از منظر سوم شخص قابل بازی کردن است   GTA Vبازی 

سه شخصیت اصلی بازی را  کنترل بازیکنان کشف کنند.  وسایل نقلیه مختلف استفاده از ا جهان آن را با پای پیاده یا ب 

خارج از آن ها، بین آن ها قابل تغییر  ، که چه در طول مراحل و چه در به دست می گیرند در بخش بازی تک نفره  

اتفاق می  از تیراندازی و رانندگی  پر مراحل مختلفی  ، و با محوریت سکانس های سرقت و دزدیداستان بازی   است.

بازیکنانی که مرتکب  در بازی مقرر شده تا با قانون شکنی    (Wanted)سیستمی تحت عنوان "تحت تعقیب"  افتد. 

بازیکن اجازه می دهد تا   30به حداکثر ، GTA Vهمچنین، بخش بازی چند نفره آنالین مقابله کند.  جرم می شوند، 

 بازی بپردازند.به  تیمی و رقابت مختلفی از کار در حالت های 

در بسیاری از استودیو های راک استار   GTA IVکمی بعد از انتشار بازی  GTA Vساخت بازی  پروژه 

(Rockstar)  ،خود ازجمله بازی پروژه های قبلی از تیم سازنده بازی، استارت خورد. در سراسر دنیاRed 

Dead Redemption   وMax Payne 3    بازی تاثیر گرفتند وGTA V   و  حول محور سه شخصیت اصلی  را

خلق جهان باز    ، بهاین بازیبخش اعظم کار ساخت طراحی کردند. ساختار مرکزی نسخه های قبلی اش  تکیه بربا  

به منظور تهیه فیلم برای تیم  را کالیفرنیا  ایالت درباره میدانی ، تحقیقات تعدادی از اعضای تیم همتعلق گرفت. آن  

ساخته شده  موسیقی سازندگان همکاری تیمی از اصالتا برای همین بازی و با  موسیقی متن بازی دادند.  طراحی، انجام 

 است.

  2014و در ماه نوامبر سال   360و ایکس باکس   3برای پلی استیشن  2013در ماه سپتامبر سال  GTA Vبازی 

هم برای مایکروسافت ویندوز به بازار   2015در ماه آوریل سال و ایکس باکس وان منتشر شد.  4برای پلی استیشن 

قرار است در اواخر سال  این بازی نیز، و ایکس باکس سری ایکس و سری اس   5نسخه پلی استیشن عرضه شد. 

 منتشر شود.  2021

این بازی  تاریخ تبدیل شد.  محصول سرگرمی سریع ترین فروش را شکست و به  روش فرکورد های  GTA Vبازی 

  GTA Vبازی  در سه روز اول انتشارش درآمد داشت.  میلیارد دالر  1و  میلیون دالر   800انتشار خود در روز اول 

مورد ستایش  ، ارائه و گیم پلی اش ، جهان باز برای طراحی چند شخصیتهبه دست آورد و تحسین گسترده منتقدان را 

بازی   شد.ترسیم خشونت و زنان   در رابطه بابسیاری ها و مناقشه های   ت باعث مخالفاگر چه، بسیاری قرار گرفت. 

GTA V   این بازی همچنین،   . است تاریخ تمام  پر فروش ویدئویی بازی  دومین  ، میلیون نسخه  135با فروش بیش از

 . ست ه هم  از نظر مالی تمام تاریخ محصوالت سرگرمی موفق ترین یکی از جهانی،   سود میلیارد  6با حدود 

 

 GTA Vگیم پلی بازی  



یک بازی اکشن ماجراجویی است که هم می شود آن را به صورت اول شخص بازی کرد و هم به    GTA Vبازی 

خارج  ی مختلفی را برای جلو بردن داستان انجام می دهند. ماموریت ها بازیکنان در این بازی، صورت سوم شخص. 

  تخیلی  شهرستان که شامل  ،منطقه سن آندریاسبازیکنان می توانند آزادانه در جهان بازی بچرخند. از ماموریت ها،  

نسبت به نسخه های قبلی  می باشد،  (Los Santos)و شهر تخیلی لوس سانتوس   (Blaine County)بلین 

تمام کردن داستان  چنان بزرگ که ممکن است بتوان آن را بعد از  مجموعه، به جهانی بزرگ تر تبدیل شده است. 

 محتوای بیشتری از گیم پلی بازی آزاد می شود. علی الخصوص که با پیشرفت داستان، . به طور کامل گشت  بازی، 

آن ها می توانند  . برای مقابله با دشمنان استفاده می کنند سالح های گرم و مواد منفجره بازیکنان از سالح های سرد، 

برای پیمودن نقشه وسیع بازی،  وسایل نقلیه برای جا به جایی در محیط بازی استفاده کنند. یا از   شنا کنند بدوند، بپرند، 

GTA V    نسخه قبلی بازی، یعنی وسایل نقلیه جدیدی که درGTA IV   را  ثابت بال ی  هواپیما وجود نداشتند، مثل

می تواند به بازیکن در غلبه بر دشمنان کمک  سیستم سنگر گیری نشانه گیری خودکار و نبرد ها،  در  ارائه می دهد. 

وقتی جون بازیکنان تمام شود،  پر می شود.  دوباره به تدریج تا نصفه نوار جون آن ها اگر بازیکنان آسیب ببینند،  کند. 

 آن ها مجددا در بیمارستان ها احیا می شوند. 

پاسخ خواهند  با نمایش داده شدن نوار تحت تعقیب،  سازمان های مجری قانون  جرمی مرتکب شوند، بازیکنان اگر 

سطح تحت تعقیب بودن و میزان سنگینی جرم  ستاره هایی که در نوار تحت تعقیب نمایش داده می شوند، داد. 

نیرو های ویژه  و تیم های هلی کوپتر های پلیس ، که پنج ستاره باشد، در باال ترین درجهبازیکنان را نشان می دهد.  

به  افسران مجری قانون،  برای کشتن بازیکنان سخت به آن ها حمله می کنند. نام دارند،    (SWAT)که سوات  ،آمریکا

)که   از دید مامورانبازیکنان در صورتی که   دنبال بازیکنانی که محدوده تحت تعقیب را ترک می کنند، می گردند. 

خالی می  ایت به حالت خنثی در آمده و در نهنوار تحت تعقیب  مخفی شوند،   در نقشه کوچک نمایش داده می شود( 

 شود. 

فرانکلین  ترور فیلیپس و مایکل د سانتا، به بازیکنان اجازه کنترل سه شخصیت  GTA V بخش بازی تک نفره 

بعضی ماموریت ها فقط با  داستان هایشان به هم گره می خورد.  ، جلو رفتن بازیبا مجرمینی که  کلینتون را می دهد.  

به وسیله یک  بازیکنان می توانند  خارج از ماموریت ها،  بقیه با دو یا هر سه آن ها. یک شخصیت انجام می شود و  

همچنین، بازی ممکن  کرده و به جای هر کدام از آن ها بازی کنند.   عوض را شخصیت ها قطب نمای جهت دار، 

جای شخصیت ها را عوض کرده تا کار های خاصی انجام دهند.   به صورت خودکاردر طول ماموریت ها، است 

خواهد   زچشمک قرمهر شخصیتی که در خطر افتاده باشد و به کمک احتیاج داشته باشد، )چهره( قطب نمای  آواتار 

 چشمک سفید می زند. آواتار قطب نمایش برتری تاکتیکی پیدا کند،   یکی از شخصیت ها  زد. در مقابل، وقتی

اما  ماموریت ها را تمام کنند، شخصیت هر کدام از این سه اگر چه بازیکنان می توانند با   GTA Vدر بازی 

که مهارت های خاصی مثل هک کردن کامپیوتر یا   )به جز این سه نفر(  به کمک همدستانیماموریت های سخت تر  

از یک سرقت جان سالم به در   اگر یکی از همدستان نیاز دارند.  رانندگی دارند و با هوش مصنوعی کنترل می شوند،

برای ماموریت های  مهارت هایش بهبود یافته،  در حالی که و ممکن است    سهم خود از پول ها را می گیرد ببرد، 

در یک سرقت را می توان با چندین استراتژی مختلف به انجام رساند. بعضی سرقت ها   در دسترس باشد. بعدی هم 

با  آشکارا و یا   شهروندان را مطیع خود کنند   مخفیانه و به طوری که شناسایی نشوند بازیکنان می توانند مسلحانه،  

 استفاده از اسلحه محل را تصرف کنند. 

در حوزه های   اوتوانایی های که نمایانگر  را دارا است مهارت   8مجموعه ای از  هر شخصیت  GTA Vدر بازی 

یک  هر شخصیت  بهبود پیدا می کنند، اما مهارت ها در طول بازی اگر چه . است  خاصی مثل تیر اندازی یا رانندگی

که  ، مهارت هشتمین . مهارت خلبانی ترور(در آن حرفه ای است )مثل که به طور پیش فرض ویژه دارد مهارت 

مختص هر شخصیت است، تعیین می کند.  که  را توانایی یک اجرای کارایی و اثر بخشی میزان  ، مهارت ویژه است 

دو  فرانکلین در هنگام رانندگی زمان را آهسته می کند و ترور به هنگان تیر اندازی زمان را آهسته می کند، مایکل  

نواری در صفحه نمایش هر شخصیت   برابر معمول به دشمنان آسیب می رساند و نصف همیشه هم آسیب می بیند. 

آن  حرکات ماهرانه مخصوص به ان بازیکنخالی شده و وقتی  وقتی یک توانایی استفاده می شود وجود دارد که  

مجددا پر می شود )مثال دریفت کشیدن هنگام رانندگی به عنوان فرانکلین یا هد شات کردن  را انجام دهند،  شخصیت 

 دشمنان به عنوان مایکل(. 



بیس  مثل مشخصی فعالیت های  به انجامتوانند  می بازیکنان ، GTA V  در جهان بازی آزادانه  در هنگام پرسه زدن 

شروع فعالیت  با دوستان،  برقراری ارتباط برای   هر شخصیت یک تلفن همراه هوشمند .  بپردازند جامپینگ یا غواصی  

سهام را  و فروش امکان خرید اینترنت بازی به بازیکنان . دارد  درون بازی های خاص و دسترسی به اینترنت مجازی 

و اسلحه ها و وسایل    را بخرند  مشاغل مختلفها و بازیکنان می توانند امالکی مثل گاراژ  می دهد. در بازار سهام 

استریپ کالب ها  مکان های مختلف مثل سینما ها یا از می توانند بازیکنان همچنین، هر شخصیت را ارتقا دهند.  نقلیه  

ظاهر  )تتو زدن(  آرایشگاه ها و خال کوبیدن با خرید لباس ها، رفتن به به عالوه، بازیکنان می توانند  . دیدن کنند 

 شخصیت ها را باب میل خود شخصی سازی کنند. 

 

 GTA Vداستان بازی 

 Brad)برد اسنایدر و    (Trevor Philips)ترور فیلیپس ، (Michael Townley)ونلی ا مایکل ت 2004در سال 

Snider)  در لودندورف در یک سرقت ناشیانه(Ludendorff)  که در نهایت هر سه آن ها به نظر  دست داشتند

، در شهر لوس سانتوس با  ت از شاهدینحافظتحت م با نام مستعار مایکل د سانتا، مایکلسال بعد،  9کشته شدند.  

برای یک قروشنده آمریکایی فاسد اتومبیل  گانگستر  فرانکلین کلینتون در آن سوی شهر، . خانواده اش زندگی می کند 

که به عنوان  ) سعی دارد تا اتومبیل پسرش را با دوز و کلک . یک روز فرانکلین مایکل را می بیند که  کند کار می 

 آن دو بعدا با هم دوست شدند. از دادگاه پس بگیرد.  (نزد دادگاه بود وثیقه 

تا عمارت بزرگی  به همراه فرانکلین مربی را  وقتی مایکل مچ همسرش را هنگام رابطه با مربی تنیسش می گیرد،  

بعدا معلوم می شود که  آن را با خاک یکسان می کند.   و از روی عصبانیت  مایکل مغرضانه  که  تعقیب می کنند 

بوده  مواد مخدر مکزیک   یکی از کارتل های   (Martin Madrazo)مارتین مدرازو عمارت متعلق به دوست دختر 

مایکل ناچارا برای جور کردن پول  است و مارتین برای اینکه کار به خشونت نکشد، طلب خسارت می کند. 

 Lester)با کمک دوست قدیمی مایکل، لستر کرست   به خالف رو می آورد. مجددا با همدستی فرانکلین، خسارت، 

Crest) ک طال فروشی دستبرد می زنند تا بدهی مایکل را بپردازند. آن ها به ی فلج، ، یک هکر 

درباره سرقت می  در حومه شهر لوس سانتوس زندگی می کند، یک واگن یدک کش حاال در  که ترور در همین حال،  

ناشیانه شان  سال پیش در سرقت   9بر این باور بوده است که مایکل ترور   شنود و می فهمد که کار مایکل بوده است. 

ترور مایکل را پیدا کرده و مایکل مجبور می شود علی رغم میلش، او را وارد زندگیش کند و با او  است. کشته شده 

 متحد شود. 

رفتار های  از کنترل خارج می شود.  GTA V اصلی بازی  زندگی های شخصی این سه شخصیت با گذشت زمان، 

در   فیلم وقتی او به یک تهیه کننده باعث می شود تا خانواده اش او را ترک کنند.  ناشایست او،  روز به روز بیشتر 

، یک  (Devin Weston)با دوین وستون تبدیل می شود،   (Richard Majestic)ریچارد مجستیک استودیوی 

توسط   ،تعطیل کردن استودیوبرای  دوین وستون بعد از اینکه تالش های به مشکل می خورد.  ، میلیاردر خود ساخته

دوستش المار  در همین حال، فرانکلین از مایکل انتقام می گیرد. سوگند می خورد که دوین بی نتیجه می ماند، مایکل  

 Harold Stretch)هرولد استرچ جوزف رقیب گانگستر و دوست سابقش  چنگ از  را  (Lamar Davis)دیویس 

joseph)   نجات می  برادران جدیدش ثابت کند، که مرتبا تالش می کند تا المار را به قتل برساند تا خودش را به

 دهد.

باعث بر  کنترلش بر بازار های سیاه شهرستان بلین،   بیش تر کردنترور برای بی باکانه تالش های  در همین زمان، 

چند گانگستر خیابانی   ، (The Lost)الست گروه زیر زمینی موتورسیکلت سواران آن ها و  ین پا شدن جنگی ب 

رئیس  و   (Merryweather)مری ودر خصوصی به اسم  یسازمان امنیت شیشه رقیب،   دالل های  آمریکای التین،

 . می شود  (Wei Cheng)جنایت چین به نام وی چنگ سندیکای 

، با مایکل تماس می گیرند  (Steve Haines)استیو هینز و   (Dave Norton)، دیو نورتون ماموران اف بی آی

سازمان رقیب، برای ریشه کن کردن مجموعه عملیات هایی را  به همراه فرانکلین و ترور از او می خواهند تا و 

کاروان زرهی حمل  آن ها به یک تحت فرمان استیو و با کمک لستر، انجام دهند.  (IAA)یعنی آزانس امور بین الملل 



وقتی استیو    می دزدند.  IAAرا از آزمایشگاه تحت کنترل  شیمیایی آزمایشی یک سالح حمله می کنند و   IAAپول 

همه مدارکی که بر علیه او استفاده می شود را،  مایکل و فرانکلین را وادار می کند تا سازمان می رود، زیر ذره بین 

اهرم  پاک کند و اینگونه سابقه خود را نیز مایکل فرصت را غنیمت می شمارد تا از سرور های اف بی آی پاک کنند. 

 فشار استیو را از روی خودش بردارد. 

شمش  ؛ حمله به ذخایر شند می ک  را سرقتشان تا کنون قشه بزرگ ترین ن  مایکل، ترور، فرانکلین و لستر سرانجام، 

برخالف چیزی که  آشتی می کند. اگر چه، ترور می فهمد که  خانواده اش مایکل با  تا این موقع، خزانه اتحادیه. طالی 

ک  حقبری که اسم مایکل روی آن کشته شده و در زندانی نبوده است، بلکه در سرقت لودندورف برد   فکر می کرده،

نقشه های سرقت  تهدید می کند که باعث ایجاد اختالف در گروه می شود و   ،تروراحساس خیانت شده، دفن شده است. 

و   IAAو   FBIمهلکه بین  یک آن ها در را دور زده و  و دیو  مایکل ،استیواز خزانه اتحادیه را بر هم خواهد زد. 

.  به کمک آن ها می آید ه فکر می کند تنها کسی است که حق کشتن مایکل را دارد، کترور، گیر می کنند. مری ودر 

راهشان را  و بعد از آن عملی کنند  خزانه اتحادیه را سرقت ترور قبول می کند که با وجود اینکه مایکل را نبخشیده، 

 از هم جدا کنند. 

دردسر ساز بودن ترور دارند،  اصرار بر دیو که استیو و  با   فرانکلینبعد از آن، سرقت با موفقیت انجام می شود اما 

ترور را  .  1: فرانکلین سه انتخاب دارد . قاطی می شود به دنبال تالفی خیانت مایکل است، وین که  د  باو همچنین  

هر دوی آن ها را نجات دهد.  ماموریتی که بیش تر به خودکشی شبیه است، در یک .3یا   و  مایکل را بکشد .2بکشد 

نجاتش داده قطع می کند و به زندگی  مردی که  ارتباطش با مایکل یا ترور بگیرد، تصمیم به کشتن فرانکلین  اگر 

  ایستادگی می کنند اف بی آی و مری ودر   حملهآن سه نفر در برابر  در غیر این صورت، اما قدیمش باز می گردد. 

آشتی می کنند و سه شخصیت اصلی  مایکل و ترور گ، استرچ، استیو و دوین می روند. نبه سراغ کشتن چ و بعد 

 دیگر با هم کار نمی کنند اما دوست باقی می مانند.  GTA Vبازی 

 

 GTA Vبازی ی ترفند ها و  نکات

 به افراد زنگ بزنید  فراموش نکنید  •

لیست  به یک ماموریت را تمام می کنید، هر وقت . کشف کنمنتوانسته بودم این ویژگی را  تقریبا تا اواخر بازی  من  

با او صحبت کردید، زنگ  یا  به هر کسی که در طول آن ماموریت دیدید  مخاطبین گوشی همراهتان در بازی بروید و  

اگر نداشته باشند،   باشند.  برای گفتن داشته   ،ای که به دردتان بخورد نکته خنده دار یا  آن ها ممکن است چیزی بزنید. 

 بوق اشغال خواهید شنید. یک پیام صوتی یا  

 میانبری برای استفاده از خدمات مفید است   گوشی همراهتان در بازی •

و شما می توانید به آتش نشانی، اورژانس و   خدمات اضطراری بطور پیش فرض روی موبایلتان قرار داده شده است 

که در  بود   ،یک سازمان تاکسیرانی ، Downtown Cab Coآن ها برای من،  پر کاربرد ترین ید. بزن یا پلیس زنگ  

البته استفاده از خدمات تاکسیرانی،  یگرش می رساند. س به سمت د کم تر از یک دقیقه شما را از این سر لوس سانتو

آن  وبسایت های تخیلی وشی موبایلتان در اینترنت هم جستجو کنید.  با گ ، می توانید نینمچهل دارد.  مقداری پونیاز به 

سایت    لوکساز خدمات سرگرمی خوبی باشند. به عالوه، وقتی به مقدار کافی پول در آوردید، می توانید می توانند 

 استفاده کنید.  هایی که اتومبیل، قایق، هلی کوپتر یا هواپیما می فروشند 

 ست خود را فراموش نکنید بهترین دو •

او  ؛ اما اگر او را برای گردش به بیرون از خانه ببرید. به طور شگفت آوری کمک کننده است سگ فرانکلین، چاپ، 

ین آیتم های پیدا  سخت تر تا دوکه  ، لصفحه اعتراف به قت 50و   فضاپیمایی که مختارید پیدا کنید قطعات می تواند 

تنها کافیست روی او نشانه  ه، اگر کسی قصد اذیت کردن شما را داشته باشد، به عالوبو بکشد.    را کردنی هستند 

پلیس ها  برای  مردم از سگ های عصبانی فرار می کنند اما به نظر نمی آید بگیرید و بقیه کار را به چاپ بسپارید! 

)که فعال فقط   ار تراک اسرایگان شرکت پلیکیشن اگر ا نکته جالب دیگر درباره چاپ این است کهند.  اهمیتی داشته باش 



نام این اپلیکیشن    رفتار کند.بهتر به چاپ بیاموزید چطور  دانلود کرده و  را  در دسترس است( iOSسیستم عامل برای  

iFruit  ز  امهارت های جدیدی به او بیاموزید.  و   با او بازی کنید به چاپ غذا بدهید،  است که در آن، شما می توانید

نسبت به فرمان های شما مسئولیت پذیر  چاپ می دهید تا ایش را افز GTA Vنوار خوشحالی او در بازی  این طریق 

 تر شود. 

 

 GTA Vنقاط قوت و ضعف بازی 

 نقاط قوت: 

 جدید و عالی حالت اول شخص  •

 هان باز زئیات باورنکردنی به کار رفته شده در طراحی ج ج •

 ترور  •

 شخصیته خارق العادهطراحی چند  •

 ماموریت های مهیج متفاوت که به یاد خواهند ماند  •

 نقاط ضعف: 

 مشکالت گهگاهی اتصال بازی به اینترنت  •

 محتوای انحصاری کم  •

 

 GTA Vامتیاز بازی 

Metacritic: 97/100 

IGN: 10/10 

GameSpot: 9/10 

Game Informer: 9.75/10 

Eurogamer: 9/10 

Edge: 10/10 


