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اخبار بازیهای ایرانی

آیدین نوری
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تقابل دو جنبهی یک مرد

Flipping Filip

 Flipping Filipیــک بــازی ماجراجویــی پــازل دوبعــدی بــا المانهــای اکشــن
دربــارهی مــردی دو شــخصیتی بــه نــام  Filipاســت کــه توســط اســتودیوی دیدمــا و
تیمی  5نفره توسعه مییابد.
در ایــن بــازی شــما داســتان «فلیــپ» را بــا درونمای ـهی طنــز دنبــال خواهیــد کــرد
کــه مــردی میــان ســال و افســرده اســت و از یــک اختــال بســیار عجیبــی رنــج
میبــرد .درون او ابرقهرمانــی نهفتــه بــوده و فقــط یــک عطســه کافــی اســت تــا فلیــپ
بهصــورت کامــا ناخواســته بــه آن موجــود تبدیــل شــود .وی تــاش میکنــد تــا از
جنب ـهی دیگــر خــود رهــا شــده تــا بتوانــد در آرامــش و تنهایــی بــه زندگــی
ادامه دهد.
گیمپلــی بــازی حــول جســتوجو ،اکتشــاف و حــل پازلهــای
مختلــف میچرخــد .همانطــور کــه فلیــپ درگیــر کارهــای خطرناکــی
بــرای نجــات نامــزدش از دســت  Xilaمیشــود ،بــه جنبــهی ابرقهرمانــی
خــود بــرای غلبــه بــر چالشهــا نیــاز پیــدا میکنــد .بنابرایــن شــما بایــد در
بعضــی مواقــع هوشــمندانه بــه شــخصیت  Pilifتبدیــل شــوید تــا از تواناییهــای
او در حل پازلها بهره ببرید.
تمامــی انیمیش ـنهای موجــود در بــازی کامــا بــا دســت طراحــی شــدهاند و

خالقانهترین بازی ،یک دایره و چند خط
O

بــازی  Oدومیــن بــازی ســاخته شــده در اســتودیوی  Lake Horseاســت .ایــن بــازی
در دســتهبندی امتیــازی ( )Arcadeقــرار میگیــرد .قانــون ایــن عن ـوان بســیار ســاده
بــوده بهطــوری کــه بــرای اکثــر گیمرهــای بازیهــای تلفــن همــراه قابــل فهــم و
انجــام اســت .در بــازی  ،Oبازیکــن در هــر مرحلــه بــا یــک دایــره و تعــدادی خــط
روبــهرو میشــود و بایــد بــرای حــل هــر مرحلــه ،خطهــا را بــه نحــوی در دایــره
قــرار دهــد کــه یکدیگــر را قطــع نکننــد .در ایــن بــازی یــک مــد بــا  1000مرحلــه
و یــک مــد بینهایــت بــا رکــورد باالتریــن امتیــاز وجــود دارد .علیرغــم قانــون

 ۳گیمآور
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جلــوهی زیبایــی بــه آن بخشــیدهاند و آرتهــای بــا کیفیــت بــازی جذابیــت آن را
دوچنــدان کردهانــد .حــدود  20مرحلــه بــرای بــازی در نظــر گرفتــه شــده کــه هــر
کدام معماهای مخصوص به خود را دارد.
ایــن بــازی توانســته در  White Nightsســنت پترزبــورگ  2018جایــزهی بهتریــن
داستانســرایی و جایــزه بــزرگ ( )Grand Prizeایــن کنفرانــس را بــه ارمغــان
آورد .همچنیــن در  TGC2018توانســت بهتریــن بــازی بصــری و بهتریــن
بازی رایانههای شخصی شود.
ســازندگان عنــوان  Flipping Filipدر تــاش هســتند تــا ســاخت و
توســعهی آن را کامــل کــرده و بــرای
 Mac ،Linux ،PCو کنســولها
منتشر نمایند.

ســادهی بــازی ،گیمــر بــرای رســیدن بــه مراحــل باالتــر بایــد تمرکــز و عکسالعمــل
خــود را بــه چالــش کشــیده و آنهــا را تقویــت کنــد O .بــا اســتفاده از الگوهــای
مینیمالیســم ســاخته شــده اســت .اســتودیوی Lake
 Horseبــرای ســاخت ایــن بــازی تنهــا  3هفتــه
زمــان گذاشــته اســت .بــازی  Oاز ابتــدای ســال
 1397در کافــه بــازار منتشــر شــده و تــا بــه امــروز
 60هــزار دانلــود داشــته اســت .ایــن بــازی موفــق
شــد در  TGC 2018عنــوان خالقانهتریــن بــازی
موبایــل ســال را کســب کنــد.

اخبار بازیهای ایرانی

فلسفهی تبدیل انسان به چشم

Unsight

بــازی  Unsightیــک بــازی معمایــی و پــازل ســکوبازی اســت کــه بســیار داســتان
محــور بــوده ،پسزمینــهی پیچیــده و عمیــق دارد و بــرای کامپیوتــر و کنســولها
تولیــد شــده اســت و بــه زودی در خــارج از کشــور منتشــر خواهــد شــد.
داســتان بــازی در مــورد شــخصیتی بینــام و نشــان اســت کــه در دنیایــی تخیلــی
بــر خــاف خواســته چشــم بــزرگ عمــل میکنــد و بــه دنبــال واقعیــت و شــادی
واقعــی در زندگــی اســت .ایــن چشــم بــزرگ تمــام دنیــا را بــه تســخیر خــود درآورده
و انســانها بعــد از پیــروی از دســتورات و گفتههــای او بعــد از مدتــی تبدیــل بــه
چشــم میشــوند .چشــمهایی کــه مــدام دیگــران را دنبــال میکننــد و تبدیــل بــه
ســربازان چشــم بــزرگ شــدهاند.
فلســفهی تبدیــل یــک انســان بــه چشــم از زندگــی روزمــره و چشــمهای اطــراف
مــا کــه مــدام مزاحــم و دی ـوار رســیدن مــا بــه شــادی و موفقیــت هســتند ،شــروع
شــده و بــه شــبکههای خبــری ،رســانهای و شــبکههای اجتماعــی ختــم میشــود.
همــه ایــن عوامــل در نهایــت باعــث
میشــوند ،شــادی واقعــی مــا از بیــن
بــرود و مــا معنــی و طعــم شــادی
واقعــی را فرامــوش کنیــم ،هرچقــدر
مــا بیشتــر درون ایــن دنیــای
مــدرن و چشــمهای اطــراف فــرو
میرویــم ،ســختتر میتوانیــم
واقعیــت و شــادی حقیقــی را درک
کنیــم.

بــرای حــل کــردن پازلهــا کاربــر
میبایســت بــا اســتفاده از آیتمهــای موجــود
در هــر پــازل ماننــد آتــش ،صــدا ،نــور و
آیتمهــای دیگــر چشــمهای مختلــف را
در زمانهــای مختلــف غیــر فعــال کنــد،
زمانبنــدی و اســتفاده موثــر از هــر آیتــم در
حــل پازلهــا بســیار مهــم هســتند.
شــخصیت اصلــی مــا بــرای رهایــی از ایــن
دنیــای تســخیر شــده توســط چشــم بــزرگ،
نیــاز بــه جمــع کــردن آیتمهایــی بــه اســم «شــادی» دارد ،ایــن شــادیها در گذشــته
و زندگــی روزمــره مــا فرامــوش شــدهاند و کاربــر تــاش میکنــد تــا تعــداد
بیشتــری شــادی جمــع کنــد تــا مراحــل بعــدی بــاز شــوند.
مهمتریــن قســمت گیمپلــی بــازی مربــوط بــه حــل پازلهــا بــا  4روش مختلــف
اســت ،کاراکتــر اصلــی چهــار ســن دارد و بایــد هــر پــازل را بــا س ـنهای مختلــف
حــل کنــد تــا بتوانــد شــادیهای مخصــوص آن ســن را نیــز جمــعآوری کنــد،
بهطــور مثــال وقتــی یــک پــازل بــا ســن کودکــی حــل میشــود ،حــل کــردن آن
بــا ســن بزرگســالی ،بســیار متفــاوت خواهــد بــود و اســتراتژیهای مختلفــی بایــد
بــرای هــر ســن اســتفاده شــود.
در مجمــوع ،بــازی  240 Unsightپــازل دارد و ایــن پازلهــا در قالــب  6مرحلــه
تقســیم شــدهاند .همچنیــن یــک مرحلــه در ابتــدای بــازی بهعن ـوان مقدمــه معرفــی
میشــود و در انتهــای بــازی نیــز  2مرحلــه کامــا متفــاوت بــا عنــوان خاتمــه و
انتهــای بــازی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

حس ترس در خیابانهای مشهد

پاییز

بــازی پاییــز توســط یــک گــروه ســه نفــرهی مســتقل در طــی ســه ســال توســعه یافتــه
کــه بــه مراحــل پایانــی ســاخت خــود نزدیــک شــده و در ســبک تــرس و بقــا اســت.
پایههــای بــازی بــر داســتان آن اســتوار اســت؛ داســتانی کــه یــک روز زندگــی
انســانی را در آخرالزمانــی زامبیآلــود روایــت میکنــد کــه تنهــای تنهــا بــه دنبــال
امیــد و بقاســت.
محیطهــای بــازی از روی محیطهــای مختلــف شــهر مشــهد طراحــی شــده و
جهــان بــاز اســت امــا شــما را هوشــمندانه بهســمت مراحــل بــازی ســوق میدهــد.

خانههــای متروکــه ،گــردش روز و شــب و آب و هـوای مختلــف متناســب بــا حــس
و حــال لحظــه ،تــرس مرمــوزی را القــا میکنــد .ســاحهای مختلــف کــه شــاخص
آنهــا تیــر و کمــان شــخصیت اصلــی اســت در ایــن مســیر پرتالطــم بــه کمــک شــما
میآیــد تــا بتوانیــد از پــس هجــوم زامبیهــای وحشــتناک بــر بیاییــد.
بــازی پاییــز بــهزودی بــرای سیســتم عامــل اندرویــد منتشــر شــده و در صــورت
کســب اقبــال عمومــی بــرای  iOSو رایانههــای شــخصی هــم عرضــه میشــود.

فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور

۴
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سورنا در جایگاه ناشر یک بازی خارجی

What Happened

بــازی  What Happenedبــا ســبک ترکیبــی ماجراجویــی و ترســناک دلهــرهآور در
مــورد پســر بچـهای اســت کــه بــر اســاس مشــکالتی کــه در دوران نوجوانــی برایــش
پیــش میآیــد و فشــارهایی کــه از اطرافیــان بــر او هســت ،تصمیــم بــه مصــرف
م ـواد مخــدر میگیــرد تــا از ایــن فشــارها رهایــی یابــد .امــا مصــرف ایــن مــادهی
مضــر ،باعــث ایجــاد دو شــخصیتی شــدن در ذهــن  ،Stylesکاراکتــر اصلــی بــازی،
میشــود کــه بــرای او بــار منفــی بــه همــراه دارد .چــون ذهنــش ،او را بــه ســمت
انجــام کارهــای خطرنــاک و اشــتباه میکشــاند و تمــام اطرافیــان تــاش میکننــد
تــا وی را نجــات دهنــد امــا او اطرافیانــش را ماننــد دســتهای اهریمنــی میبینــد
کــه میخواهنــد بــه او حملــه کننــد .پــس از مــرگ پــدرش و خیانــت دوســتش،
پســرک بیچــاره بــا آشــفتگی ذهنــی بیشتــری روب ـهرو بــوده و درصــدد مبــارزه بــا
آن برمیآیــد.
زمانــی کــه در راهروهــای مدرســه رفــت و آمــد میکنــد ،در میــان قلمــروی واقعیــت
و خیــال ،ســرگردان شــده و بــرای رهایــی از چنــگال اهریمنــان و تفکــرات عجیــب
ذهنــی تــاش میکنــد...
ایــن بــازی ســاختهی اســتودیوی  3A Familyاســت کــه بــا ســرمایهگذاری و نشــر
اســتودیوی ســورنا همــراه خواهــد بــود.
بــازی بهشــدت تاثیرگــذار و مفهومــی  What Happenedدر آینــدهای نزدیــک و در
خــارج از کشــور بــر روی رایانههــای شــخصی و کنســولها منتشــر خواهــد شــد.

گمگشته در مسیری درست
Woodfarer Lost in the Right Direction

بــازی  Woodfarer Lost in the Right Directionاز دانشــجویان ایرانــی
حاضــر در  Cologne Game Labکلــن آلمــان اســت کــه قبــا در ایــران بــا نــام
اســید گریــن گیمــز ،بازیهــای موفــق دبرنــا و  Live TV Tycoonرا در کارنامــه
داشــتهاند .داســتان بــازی در رابطــه بــا قهرمانــی اســت کــه بایــد جنگلــی ســوخته را از
دســت غولــی نجــات دهــد .غولــی کــه تمــام روحهــای ایــن جنــگل را دزدیــده و در
مکانهــای خاصــی قــرار داده اســت تــا از قــدرت آنهــا اســتفاده کــرده تــا دوبــاره
خــود را زنــده کنــد .حــال وظیفــهی شماســت کــه ارواحــی کــه شــبیه ماســک
هســتند را نجــات داده و بــه جایــی کــه بــازی را شــروع کردیــد ،برگردیــد .وقتــی
شــما ماســکها را بهدســت میآوریــد ،میتوانیــد آنهــا را پرتــاب کــرده و بــه
دشــمنان آســیب برســانید یــا حتــی برخــی از معماهــا را حــل کنیــد.
نقشــه بــازی هــم هــر بــار بهصــورت متفاوتــی ایجــاد میشــود و بــا بهوجــود آمــدن
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مــوارد جدیــد ،شــما را بــه اکتشــاف و جســتوجوی بیشتــر در محیــط تشــویق
میکنــد و آیتمهــای موجــود در بــازی باعــث افزایــش ســطح ســامتی و امتیــاز
شــما خواهــد شــد .همچنیــن دشــمنانی بــا قدرتهــا و قابلیتهــای خــاص و
متنــوع را شــاهد هســتید و یکســری رویدادهــای مخفــی و مراحــل فرعــی هــم
در محیــط گنجانــده شــده تــا جذابیــت بــازی بیــش از پیــش شــود.
نســخهی آلفــای بــازی را میتوانیــد از ســایت itch.io
دریافــت کــرده و بــا ارائـهی بازخوردهــای خــود به ســازندگان،
در ادامــهی رونــد تولیــد بــازی و انتشــار آن بــر روی  PCو
حتــی کنســولها بــه آنهــا کمــک کنیــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه  Woodfarerدر TGC2018
خالقانهتریــن بــازی رایانههــای شــخصی شــد.

اخبار بازیهای ایرانی

نوری درخشان از فانوسی کوچک
Linn: Path of Orchards

بــازی  Linn Path of Orchardsســاختهی جدیــد اســتودیوی مســتقل فانــوس اســت
کــه قبــا در کارنام ـهی خــود بــازی موفــق گرنــی و گریــم را داشــته اســت .ایــن
عنــوان یــک بــازی پازل-پلتفرمــر بــوده و در آن شــما کنتــرل کاراکتــری بــه نــام
«آبــان» را در یــک دنیــای باســتانی عجیــب و مرمــوز بــا ســاختمان بزرگــی کــه همــه
تکههــای آن در هــوا معلــق بــوده و همیشــه در حــال حرکــت اســت ،بــر عهــده
داریــد .پشــت تمــام ایــن قضایــا هــم داســتانی نهفتــه شــده کــه هنــوز اطالعاتــی از
آن در دســترس نیســت .کاراکتــر بــازی هــم همیشــه در حــال حرکــت اســت و فقــط
شــما میتوانیــد جهــت حرکــت آن را عــوض کــرده
یــا بپریــد و او را باالتــر بــرده و روی ســکوهای
مختلــف رفتــه تــا در نهایــت بــه نــور اصلــی
برســید.

بــازی فعــا دارای  20مرحلــه اســت امــا ایــن عــدد تــا هنــگام عرضــه بــه
 100یــا  150مرحلــه خواهــد رســید .بــه پایــان رســاندن هــر مرحلــه نیازمنــد
واکنشهــای بــه موقــع و منطــق درســت و بــه جــا اســت .موســیقی و
صداگــذاری بــازی هــم کامــا اختصاصــی و هماهنــگ بــا پسزمینـهی بــازی
در حــال تولیــد اســت.
 Linnتوانســت در رویــداد کــژوال کانکــت  2018لنــدن ،برنــدهی جایــزه
بــزرگ  AppLovinشــود .ســازندگان در تــاش هســتند کــه بــا جلــب
رضایــت ناشــر خارجــی ،ایــن بــازی را در آینــدهای نزدیــک بــرای سیســتم
عامــل  iOSو در  App Storeمنتشــر کننــد و در صــورت دریافــت
بازخوردهــای مثبــت ،بــرای توســعهی آن روی سیســتم عامــل اندرویــد
هــم تــاش خواهنــد کــرد.

آناهیتا ،بهترین بازی از نگاه مردم

آناهیتا

بــازی آناهیتــا ســاختهی مهــرداد رضایــی ،بــا ســابقهی  20ســاله در تولیــد انیمیشــن
اســت کــه بــا موتــور  Clickteam Fusion 2.5توســعه یافتــه اســت .ایــدهی آناهیتــا
حــدود دو ســال پیــش بــه ذهــن ســازنده رســید و ابتــدا مخاطــب اصلــی آن کــودکان
بودنــد ،امــا کمــی بعــد بــازهی ســنی آن بــه بــاالی  9ســال تغییــر پیــدا کــرد .داســتان
بــازی کال در یــک روز میگــذرد کــه مرحلـهی اول صبــح و در مزرعــه اســت ،دوم
ظهــر و در قصــر ،ســوم عصــر و در زیرزمیــن و چهــارم هــم غــروب و شــب اســت.
بــازی ،داســتان دختــر بچ ـهای را روایــت میکنــد کــه یــک روز صبــح عروســکش
توســط یــک جادوگــر عجیــب دزدیــده شــده و بایــد خــودش را بــه مخفیــگاه آن
جادوگــر برســاند و عروســک دوســت داشــتنیاش را پــس بگیــرد کــه در ایــن مســیر
بــا اتفاقــات مختلفــی روبــهرو اســت و بایــد از پــس تلههــای موجــود برآمــده و
معماهایــی را حــل کنــد.

ســبک بــازی ســینماتیک پلتفرمــر اســت و کنتــرل کاراکتــر بســیار ســاده بــوده و
راحــت شــما را بــا خــود همــراه میکنــد .تمــام آرتورکهــا بهصــورت دســتی و
انیمیشــنها بــه صــورت فریــم بــه فریــم طراحــی شــدهاند.
بــازی آناهیتــا در هفتمیــن جشــنواره بازیهــای رایانـهای
تهــران نامــزد بهتریــن بــازی ماجرایــی و بهتریــن داســتان
بــود ،همچنیــن در  TGC2018توانســت بهتریــن بــازی
از نــگاه مــردم شــود و چنــد ماهــی اســت کــه توســط
شــرکت فرانســوی  Clickteamروی گــوگل پلــی ،اپ
اســتور و اســتیم منتشــر شــده اســت.
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مقدمه:

بازیهــای ویدیویــی یکــی از ســریعترین صنایــع در حــال رشــد اســت کــه در ســه
بســتر رایانــه ،کنســول و تلفــن همــراه اجــرا میشــوند .مهمتریــن تفــاوت ایــن ســه
بســتر ،مــدت زمانــی اســت کــه بازیکــن صــرف آن میکنــد .بازیهــای ویدیویــی
کنســولی و تلفنهــای همــراه معمــوال زمــان طوالنیتــری را بــه خــود اختصــاص
میدهنــد .تحقیقــات نشــان میدهــد یکــی از دالیلــی کــه مــردم بــه بازیهــای
ویدیویــی روی میآورنــد ،تجربــه اکتســابی آنهــا از انجــام بــازی ویدیویــی
اســت .بازیکنــان بــا گذرانــدن چالشهــای درون بــازی ،تجربــه کســب میکننــد
و مهارتشــان بــا رســیدن بــه اهــداف درون بــازی بیشتــر میشــود .بــ ه عبــارت
دیگــر ،انگیــزه درونــی فــرد اســت کــه وی را بــه انجــام بازیهــای ویدیویــی تشــویق
میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،تحقیقــات صــورت گرفتــه در گذشــته نشــان میدهــد
کــه بازیهــای ویدیویــی میتوانــد باعــث غلیــان احساســات در فــرد شــود.
میانگیــن انجــام بازیهــای ویدیویــی در روز در بیــن جوانــان ،دو ســاعت اســت.
بــا ایــن وجــود ،درصــد قابــل توجهــی از گزارشهــا نشــان میدهــد پســران در روز
چهــار ســاعت یــا بیشتــر بــازی میکننــد .ایــن واقعیــت کــه بســیاری از کــودکان و
نوجوانــان بازیهــای ویدیویــی انجــام میدهنــد ،نشــان از اهمیــت تاثیــرات ایــن
بازیهــا بــر رفتــار آنــان دارد.
امــروزه مطالعــات زیــادی در مــورد تاثیــرات بازیهــای ویدیویــی بــه ســبب
محبوبیــت روزافــزون آنهــا صــورت میگیــرد .ایــن مطالعــات نشــان میدهــد
کــه تاثیــر ایــن بازیهــا بــر فــرد بهصــورت کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت اســت.
بنابرایــن در ادامــه بــه ذکــر بعضــی از تاثیــرات مثبــت و منفــی بازیهــای ویدیویــی
میپردازیــم:
تاثیرات منفی:
بیشتــر تاثیــرات منفــی بازیهــای ویدیویــی بــه ســبب محتــوای خشــونتآمیز
آنهاســت .بــر اســاس تحقیقــات علمــی ،کودکانــی کــه زمــان زیــادی صــرف
انجــام بازیهــای خشــن میکننــد ،افــکار ،احساســات و رفتــار ناهنجــار در آنهــا
بیشتــر مــوج میزنــد .ایــن افــراد حجــم وســیعی از خشــونت شبیهســازی شــده
را در بازیهــای ویدیویــی تجربــه میکننــد .در نتیجــه بعــد از مدتــی نســبت بــه
آنهــا بیتفــاوت میشــوند .بعضــی از متخصصــان ،معتقدنــد
کــه بازیهــای خشــونتآمیز بــر طبیعــت کــودکان اثــر
میگــذارد .بســیاری از بازیهــا بــه کــودکان بــرای
خشــونت بیشتــر پــاداش میدهنــد .آنهــا در
ایــن بازیهــا در حــال تجربــه اعمالــی ماننــد:
کشــتن ،ضربــه زدن ،چاقــو زدن و تیرانــدازی
هســتند .مشــارکت فعــال ،تکــرار و پــاداش ،ابــزار
موثــری در یادگیــری ایــن رفتارهاســت .بســیاری از
مطالعــات نشــان میدهــد کــه بازیهــای ویدیویــی
ِ
خشــونتآمیز ممکــن اســت در آینــده منجــر بــه انجــام
رفتــاری خشــونتآمیز از ســوی فــرد شــود.
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ســازمان بهداشــت جهانــی در ســال  2018اعــام کــرد کــه اعتیــاد بــه بازیهــای
ویدیویــی بــه ســامت روانــی آســیب میزنــد .مطالعــات صــورت گرفتــه در
«موسســه ملــی رســانه و خانـواده» ()National Institute on Media and the Family
نشــان میدهــد کــه بازیهــای ویدیویــی میتوانــد بــرای کــودکان اعتیــادآور باشــد
و ایــن اعتیــاد میتوانــد آشــفتگی روانــی و ســطح اســترس را در آنهــا افزایــش
دهــد .همچنیــن ایــن دســته از کــودکان از انجــام فعالیتهــای اجتماعــی هــراس
دارنــد .عجیــب نیســت کــه آنــان در عملکــرد خــود در مدرســه نیــز ضعیــف
ظاهــر میشــوند .اســکنهای
«ام آر آی» ( )MRIآشــکار
کــرده اســت کــه اعتیــاد
بــه بازیهــای ویدیویــی
تاثیــری مشــابه داروهــا و
الــکل بــر ذهــن افــراد
دارد .طبــق گفت ـهی پروفســور
«افیــر تیــورل» (،)Ofir Turel
بازیکنــان ردهی ســنی  13تا 15
ســال کــه مــدت زمــان زیــادی
را صــرف انجــام بازیهــای
ویدیویــی میکننــد چــون بــر اعمالشــان تســلط کافــی ندارنــد ،تمایلشــان بــه انجــام
رفتارهــای ناهنجــار و خطرآفریــن در زندگــی آینــده بیشتــر میشــود.
حوزه سالمت:

اگــر کــودکان تمــام اوقــات فراغــت خــود را بــه انجــام بازیهــای ویدیویــی بپردازنــد
و از غــذا خــوردن یــا اســتراحت کافــی بهرهمنــد نشــوند ،اعتیــاد بــه بــازی ویدیویــی
میتوانــد بــر سالمتشــان تاثیــرات منفــی بگــذارد .کودکانــی کــه بیشتــر از دو
ســاعت در روز از وقــت خــود را بــه دیــدن تلویزیــون یــا انجــام بازیهــای ویدیویــی
صــرف کننــد و در فعالیتهــای فیزیکــی شــرکت نکننــد از مشــکل چاقــی رنــج
میبرنــد .عــاو ه بــر ایــن ،تحقیقــات «دانشــگاه تگــزاس» ()University of Texas
در شــهر «داالس» ( )Dallasنشــان میدهــد کــه بازیکــردن طوالنــی مــدت ،عامــل
بهوجــود آمــدن درد در ناحیههــای مختلــف بــدن همچــون کمــر و ســر میشــود
و عــاوه بــر آن در خســتگی چشــم و بیحســی اعضــای بــدن همچــون مــچ،
شــانه ،آرنــج و دســت بیتاثیــر نیســت.
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ارتباط با دیگران:

تاثیرات مثبت:

اگــر زمانــی کــه کــودک بــرای بــازی کــردن اختصــاص میدهــد بیشتــر از زمانــی
کــه بــرای صحبتکــردن بــا دیگــران یــا بیــرون رفتــن بــا کســانی کــه دوســت دارد،
باشــد در ارتبــاط بــا دوســتان و اعضــای خان ـواده بــا مشــکل مواجــه میشــود.

حل مسئله و منطق:

ســایت ( On-Line Gamers Anonymousســایتی در ارتبــاط بــا تــرک اعتیــاد
از بازیهــا) در ایــن زمینــه میگویــد اگــر کــودکان اغلــب در مــورد بازیهــای
ویدیویــی صحبــت کننــد یــا بــرای پنهــان کــردن زمــان بــازی کردنشــان بخواهنــد بــه
شــما دروغ بگوینــد یــا دربــارهی بیــش از انــدازه بــازی کردنشــان بــا شــما به مشــاجره
بپردازنــد ،بــازی کــردن ممکــن اســت بــر زندگــی آنهــا تاثیــرات منفــی بگــذارد.
افزایش پرخاشگری:
بازیهــای ویدیویــی کــه ســناریوی اصلــی آنهــا خشــونت اســت ،بازیکــن را نســبت
بــه رفتارهــای خشــونتآمیز یــا پرخاشــگر بیتفــاوت میکنــد.
«ریچــارد گاالگــر» ( )Richard Gallagherرئیــس مرکــز تحقیقــات کــودکان
دانشــگاه نیویــورک ( )NYU Child Study Centerاظهــار میکنــد کســانی کــه
مجــذوب بازیهــای اول شــخص تیرانــدازی میشــوند ،بــازی کــردن آنهــا ممکــن
اســت ســبب جامعهســتیزی شــود یــا بــه افزایــش افــکار و رفتارهــای خشــونتآمیز در
آنهــا کمــک کنــد.
هــر چنــد شــواهدی نیــز وجــود دارد کــه نشــان میدهــد اســتفاده بیــش از حــد از
بازیهــای ویدیویــی منجــر بــه بیتفاوتــی در دراز مــدت و کمبــود همدلــی در فــرد
نمیشــود .در ســال  2017مقالـهای در روزنامــه  Frontiers in Psychologyبــه چــاپ
رســید کــه نشــان م ـیداد هیــچ مدرکــی دال بــر بیتفاوتــی در دراز مــدت و کمبــود
همدلــی یافــت نشــده اســت .مطالعـهی دیگــری در «دانشــگاه یــورک» (University
 )of Yorkنشــان میدهــد کــه بازیهــای خشــونتآمیز بازیکنــان را خشــنتر
نمیکند.

زمانــی که کــودکان عناوینــی همچــون Angry Birds، The Incredible Machine
یــا  Cut The Ropeرا بــازی میکننــد ،بــازی کــردن بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا
راههــای خالقان ـهای را بــرای حــل معماهــا و دیگــر مســائل پیــدا کننــد.
برنامهریزی ،مدیریت منابع و تدارکات:
همچــون زندگــی واقعــی ،بازیکنــان در بازیهــای اســتراتژی میآموزنــد تــا منابعــی
را کــه محــدود هســتند ،مدیریــت کــرده و از آنهــا بــه بهتریــن نحــو ممکــن اســتفاده
کننــد .ایــن مهــارت در بازیهایــی همچــون  SimCity، Age of Empiresو
 Railroad Tycoonمــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .بهعن ـوان مثــال تعــداد زیــادی
از بازیکنــان بــازی  SimCityدر آینــده در حــوزهی برنامهریــزی و معمــاری شــهری
فعالیــت دارنــد.
انجــام همزمــان چنــد کار ،دنبــال کــردن چندیــن متغیــر بهطــور همزمــان و
مدیریــت کــردن موضوعــات متنــوع:
بــه عنــوان مثــال در بازیهــای اســتراتژیک هنــگام ســاخت یــک شــهر ،ممکــن
اســت یــک اتفــاق پیشبینــی نشــده ماننــد آمــدن دشــمن رخ دهــد کــه بازیکــن را
مجبــور میســازد ،منعطــف باشــد و تاکتیکهایــش را ســریع عــوض کنــد.
تفکر و آنالیز سریع و تصمیمگیری:
گاهــی اوقــات بازیکنــان نیــاز دارنــد کــه تصمیمهــای آنــی بگیرنــد کــه باعــث
تمریــن مغــز بــرای تصمیمگیــری ســریع اســت .بــر اســاس تحقیــق پژوهشــگران
«دانشــگاه روچســتر» ( )University of Rochesterکــه بــا مدیریــت «دافنــی
باولیــر» ( )Daphne Bavelierصــورت پذیرفتــه اســت ،بازیهایــی کــه
موقعیتهــای اضطــرابآور را شبیهســازی میکننــد هماننــد م ـواردی کــه در جنــگ
یــا بازیهــای اکشــن دیــده میشــوند ،میتوانــد یــک تمریــن مناســب بــرای
حــوادث زندگــی باشــد .مطالعــات نشــان
میدهــد کــه بازیهــای اکشــن ،ذهــن را
بــرای تصمیمگیریهــای ســریع آمــاده
میکنــد .بــر اســاس ایــن پژوهــش،
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بازیهــای ویدیویــی میتوانــد بــرای آمــوزش ســربازان یــا جراحــان مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد .مهمتــر آن کــه تصمیمهایــی کــه بازیکنــان در بازیهــای اکشــن
میگیرنــد از دقــت باالیــی برخــوردار اســت .بــر اســاس آن چــه باولیــر اذعــان
مــیدارد ،بازیکنــان بازیهــای اکشــن در واحــد زمــان تصمیمهــای دقیقتــری
میگیرنــد .اگــر شــما یــک جــراح باشــید یــا در وســط میــدان جنــگ حضور داشــته
باشــید ،ایــن میتوانــد شــما را از دیگــران متمایــز کنــد.
دقت:

بازیهــای اکشــن باعــث میشــوند کــه مغــز بازیکــن ،بــدون از دســت دادن
دقــت ،تصمیمهــای ســریعتری را بگیــرد .در جهــان امــروز ،حــرکات ســریع
بــدون از دســت دادن دقــت بســیار مهــم اســت.
استراتژی و پیشبینی:

تشخیص الگو:

بازیهــا یــک منطــق درونــی دارنــد و بازیکــن بــا تشــخیص الگــو متوجــه ایــن
منطــق میشــود.
منطق قیاسی و تست فرضیهها:

«جیمــز پــاول جی» ( )James Paul Geeپروفســور «دانشــگاه ویسکانسین-مدیســن»
( )Wisconsin-Madisonمیگویــد بــازی کــردن ماننــد کار بــر روی یــک
مســئلهی علمــی اســت .هماننــد یــک دانشــجو در آزمایشــگاه ،گیمــر بایــد بــه
یــک فرضیــه برســد .بهعن ـوان مثــال ،گیمــر بایــد بهطــور مــداوم ترکیــب اســلحه
و قدرتهــا را بــرای شکســت دشــمن امتحــان کنــد .اگــر یکــی
عمــل نکــرد ،فرضیــه را تغییــر داده و از آن
اســتفاده میکنــد.

«اســتیون یوهانســون» ( )Steven Johnsonنویســنده کتــاب «هــر چیــز بــد
بــرای شــما خــوب اســت :فرهنــگ محبــوب امــروزی چگونــه مــا را باهوشتــر
میکنــد» (Everything Bad is Good For You: How Today’s Popular
 )Culture is Actually Making Us Smarterایــن مهــارت را تلســکوپی کــردن
مینامــد .بازیکــن بایــد بــا مشــکالت آنــی ســروکار داشــته باشــد ،در
حالــی کــه اهــداف بلنــد مدتــش را از دســت ندهــد.

ایجاد مهارتهای خواندنی و ریاضیاتی:

بازیکنهــای تــازه وارد بایــد دســتورالعملهای بــازی را بخواننــد ،خــط داســتانی را
دنبــال کننــد و از نوشــتههای بــازی اطالعــات کســب نماینــد .همچنیــن اســتفاده
از ریاضــی ،مهــارت مهمــی در بســیاری از بازیهــا اســت ،بهخصــوص بازیهایــی
مثــل مدیریــت کــردن منابــع کــه شــامل تجزیــه و تحلیــل مقادیــر هســتند.
استقامت:

در مراحــل باالتــر بــازی ،بازیکــن معمــوال در بــار اول شکســت میخــورد و بــه
تــاش ادامــه میدهــد تــا مرحلــه را رد کــرده و بــه مراحــل باالتــر برســد.
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نقشهبرداری:

بازیکــن بـرای مســیریابی در جهــان مجــازی اطرافــش میتوانــد از نقشـههایی کــه درون
بــازی هســتند ،اســتفاده کنــد یــا بایــد یــک نقشــه در ذهنــش بهخاطــر داشــته باشــد.
حافظه:

بازیهــای شــوتر اول شــخصی ماننــد «نــدای وظیفــه» ( )Call of Dutyیــا
مجموعــه «میــدان جنــگ» ( )Battlefieldبــه بازیکــن کمــک میکنــد تــا
بــا توجــه بــه ماموریتــی کــه دارد ،تصمیــم بگیــرد کــدام اطالعــات را بهخاطــر
بســپارد.
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ریسک کردن:

بازیهــای شــوتر اول شــخصی ماننــد «نــدای وظیفــه» ( )Call of Dutyیــا
مجموعــه «میــدان جنــگ» ( )Battlefieldبــه بازیکــن کمــک میکنــد تــا بــا
توجــه بــه ماموریتــی کــه دارد ،تصمیــم بگیــرد کــدام اطالعــات را بهخاطــر بســپارد.
همکاری و کارگروهی در هنگام بازی کردن با دیگران:

بســیاری از بازیهــای ویدیویــی نیــاز بــه دیگــر بازیکنــان آنالیــن بــرای پیــروزی
دارنــد .ایــن بازیهــا بازیکنــان را تشــویق میکننــد تــا بیشتــر تواناییهــای
فردیشــان را بــا تیــم بــه مشــارکت بگذارنــد .بــر اســاس نظرســنجی «مرکــز
جــان گنــز کانــی» ( )Joan Ganz Cooneyمعلمــان بیــان میکننــد کــه
دانشآموزانشــان بعــد از اســتفاده از بازیهــای ویدیویــی مشــارکت بیشتــری
در کالس دارنــد.
مدیریت:

بازیهــای مدیریتــی ماننــد  Rollercoaster Tycoonو Zoo Tycoon
بــه بازیکــن میآموزنــد کــه چگونــه در تصمیمهــای مدیریتــی بهتــر عمــل
کــرده و منابــع محــدود را اداره کنــد .بازیهایــی ماننــد  Age of Empiresو
 Civilizationحتــی خــط ســیر یــک تمــدن را نیــز شبیهســازی میکننــد.
شبیهسازی و مهارتهای دنیای واقعی:

شناختهشــدهترین شبیهســازیها ،شبیهســازیهای پــرواز هســتند کــه تــاش
دارنــد ،چگونگــی پــرواز واقعــی یــک هواپیمــا را تقلیــد کننــد .تمــام عوامــل
کنتــرل همچــون ســرعت هــوا ،زاویــهی بالهــا ،ارتفــاع ســنج و غیــره در کنــار
یــک نمایــش تصویــری از جهــان بــرای بازیکــن بــه نمایــش گذاشــته میشــوند.

جزئیــات ،دنبــال کــردن حرکتهــا و شناســایی تغییــرات جزیــی نــور باعــث
بهتــر شــدن قــوهی بینایــی ،حداقــل بــرای کســانی کــه مشــکل دارنــد ،میشــود.
تحقیــق دانشــمندان دانشــگاههای روچســتر و «وندربیلــت» ( )Vanderbiltنشــان
میدهــد ،کودکانــی کــه دیــد ضعیفــی دارنــد تنهــا بــا هشــت ســاعت تمریــن بــا
بازیهــای مخصــوص کــودکان ،قــوه بیناییشــان بهبــود مییابــد.
بــا توجــه بــه پژوهشهــای انجــام شــده در دانشــگاه روچســتر ،بازیهــای
ویدیویــی کمــک میکنــد تــا افــراد بــه تغییــرات جزئــی در طیفهــای رنــگ
حســاستر شــوند .ایــن ویژگــی ،حساســیت بــه کنتراســت نامیــده شــده و
بهخصــوص در بازیهــای شــوتر اول شــخص مشــاهده میشــود .بــر اســاس

گفتههــای محقــق ارشــد ،دافنــی باولیــر ،هنگامــی کــه شــخص ،بــازی اکشــن
انجــام میدهــد مســیری کــه مغــز در آن پــردازش تصویــری انجــام میدهــد،
تغییــر مییابــد .در حقیقــت ایــن کار کمــک میکنــد تــا سیســتم بینایــی از
اطالعاتــی کــه دریافــت میکنــد ،اســتفاده بهتــری کنــد.
بــر اســاس گفتههــای «برنــی گــود» ( )Berni Goodیــک روانشــناس ســایبری
( ،)Cyberpsychologistبازیهــای ویدیویــی ،احســاس شــادی و خوشــی را بــه
فــرد میدهنــد کــه یــک نیــاز روانــی انســانی اســت .عــاوه بــر حــس شایســتگی و
تســلط کــه بــا پیشــرفت در مراحــل بــازی القــا میشــود ،بازیهــای
ویدیویــی باعــث یــک ارتبــاط معن ـیدار میشــوند کــه
در هنــگام تجربــه بــازی آنالیــن و چنــد نفــره
بــا دیگــران ایجــاد میشــود .همچنیــن فــرد
احســاس میکنــد کــه مســلط بــر سرنوشــت
خویــش اســت.

دیگر مزایا:

طبــق تحقیقاتــی کــه مجلــه  Current Biologyصــورت داده اســت ،بازیهــای
دیسلســکی
ویدیویــی بــه کودکانــی کــه خوانشپریشــی (خوانشپریشــی یــا ِ
یــک اصطــاح عــام بــرای تشــریح معلولیــت آموزشــی اســت کــه
ایــن معلولیــت موجــب اختــال در روانخوانــی یــا درک مطلــب
میشــود ).دارنــد ،کمــک میکنــد ســریعتر و بــا دقــت
بیشتــری بخواننــد .تحقیــق دیگــری نشــان داد کــه تنهــا یــک
ســاعت بــازی ویدیویــی میتوانــد باعــث بهتــر شــدن «توجــه
انتخابــی بصــری» شــود ،شــیوهای کــه دانشــمندان بــرای
بیــان توانایــی ذهــن در تمرکــز اســتفاده میکننــد ،در حالــی
کــه ذهــن بهطــور همزمــان نســبت بــه اطالعاتــی کــه کمتــر مرتبــط هســتند،
بیاعتنــا اســت.
دکتــر «آدام گازالــی» ( )Adam Gazzaleyعصبشــناس «دانشــگاه کالیفرنیــا»
( )Californiaمیگویــد بازیهــای شــوتر اول شــخص همچــون نــدای وظیفــه،
بــر روی تواناییهــای شــناختی همچــون تمرکــز بــرای طوالنــی مــدت یــا انجــام
همزمــان چندیــن کار اثــر میگــذارد .او حتــی پیشــنهاد میکنــد کــه ایــن بازیهــا
بــرای کودکانــی کــه بــا تمرکــز در کالس درس مشــکل دارنــد ،تجویــز شــود.

منابع:

www.livestrong.com
www.raisesmartkid.com

بازیهــای ویدیویــی ممکــن اســت باعــث بهتــر شــدن قــوهی بینایــی فــرد شــوند.
مطالعــات ،نشــان داده کســانی کــه بــازی میکننــد ،قــوهی بیناییشــان از
متوســط باالتــر اســت .پژوهــش محققــان «دانشــگاه مکمســتر» ()McMaster
نشــان میدهــد کــه بازیهــای ویدیویــی بــا عــادت دادن مغــز بــه شناســایی
فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور

10

نقد بازی مموراندا

رضا قرالو
سردبیر دنیای بازی

موراکامی در سرزمین عجایب!

مموراندا یک محصول برای ترکیب ادبیات و بازی است

ممورانــدا از آن دســته بازیهاســت کــه جمل ـهی «همــه چیــزش بــه همــه چیــزش
میآیــد» حســابی بــه تنــش نشســته اســت! البتــه نبایــد قصــه را از زاویــهی دیــد
منفــی نــگاه بکنیــم .قضیــه ایــن اســت کــه ممورانــدا یــک پکیــج کامــل از چیــزی
اســت کــه بایــد باشــد؛ یــک محصــول کــه گویــی از ابتــدا قــرار بــوده همیــن باشــد
و همینطــور خلــق شــود و بهغیــر ایــن ،موجودیتــش ناقــص و بــیدر و پیکــر
مینمــود .امــا ممورانــدا چجــور بــازیای اســت؟

بــا ایــن اوصــاف بایــد بدانیــد کــه بــا چهجــور بــازیای روبـهرو هســتید؛ یــک بــازی
ماجرایــی اشــاره و کلیــک بــا کلــی شــخصیت جالــب و عجیــب در دنیایــی جادویــی
کــه البتــه از کاریکاتــور فاصلــهی زیــادی دارد .آدمهــای قصــهی موراکامــی،
همانقــدر کــه واقعــی هســتند ،عجیــب و غیرقابــل توصیفانــد .خــود میزوکــی،
دختــری کــه از همســرش جــدا شــده و نمیتوانــد بخوابــد و تــوی شــهر راه میافتــد
و بــا هدفــی بــدون هــدف (!) معمــا حــل میکنــد و بــه ایــن و آن کمــک میرســاند،
نمونـهی کاملــی اســت از دنیایــی کــه بــازی بــا کمــک شــخصیتهای داســتانهای
موراکامــی خلــق کــرده اســت.

میزوکــی شــخصیت اصلــی بــازی ممورانــدا هفــده روز اســت کــه نخوابیــده؛ چــون
یــک ملـوان یــک چشــم کوتــاه قامــت پیــر ســمج نمیگــذارد کــه بخوابــد! میزوکــی
در شــهر راه میافتــد و آدمهــا و شــخصیتهای مختلفــی را میبینــد کــه مشــکالت
خودشــان را دارنــد؛ فیلــی کــه از ســیرک فــرار کــرده و آرزویــش ایــن اســت کــه
روی یــک مبــل راحتــی پیــپ بکشــد! گربـهی آوازخوانــی کــه ســتارهی اپــرای شــهر
اســت ،مــردی کــه اســپاگتی میپــزد و دانشــمندی بــا ســر پرنــده کــه معجونــی بــرای
تبدیــل کــردن حیواناتــی کــه ســر حی ـوان و بــدن انســانی دارنــد بــه انســان کامــل و
برعکســش را ســاخته اســت .البتــه میزوکــی بــه خاطــر کمخوابــی بــه ســرش نــزده و
چــرت و پــرت نمیبینــد و دنیایــی هچــل هفــت و بـیدر و پیکــر را تجربــه نمیکنــد!
او یکــی از شــخصیتهای رمانهــای هاروکــی موراکامــی اســت! یکــی از چندیــن
شــخصیت و موقعیــت فراواقعگرایــی (ســوررئال) شــهری عجیــب کــه شــاکلهی
رمانهــای موراکامــی در جــای جــای آن تنیــده شــده اســت .ممورانــدا ،یــک بــازی
در ســتایش آثــار موراکامــی و دنیــای مملــو از فانتــزی و رئالیســم جادویــی اوســت.

طراحــی هنــری جــذاب و شــاد و رنگارنــگ بــازی (کــه البتــه رنگهــا از آن بیــرون
نمیزننــد و یــک جــور فیلتــر محــو ،رنگهــای آن را بــرای ایجــاد موقعیــت کمــی
تــا قســمتی افســردهی حــاالت روحــی میزوکــی ،تلطیــف کــرده) دنیــای بــازی را
بیــش از پیــش بــه شــاکلهی رمانهــای موراکامــی نزدیــک کــرده اســت .البتــه اگــر
ایــن رمانهــا را خوانــده باشــید ،بــا دیــدن شــخصیتها ،مکانهــا ،دیالوگهــا و
موقعیتهایــی کــه در جــای جــای بــازی وجــود دارنــد ،عــاوه بــر لــذت بــردن از
خــود بــازی ،حســابی کیــف خواهیــد کــرد .بــا ایــن حــال ،طراحــی هنــری و طراحــی
خــود بــازی بــه شــکلی اســت کــه قطعــا ،اگــر از خواننــدگان آثــار موراکامــی هــم
نباشــید بــه انــدازهی کافــی از بــودن در ایــن دنیــای فانتــزی و غریــب لــذت خواهیــد
بــرد .صداپیش ـههای بــازی نیــز عالــی هســتند و خیلــی حرف ـهای دنیــای ممورانــدا را
پــر از صوتهــای دلانگیــز و فانتــزی کردهانــد .موســیقی و صداگــذاری هــم بــه
درآمــدن فضــای کار کمــک بزرگــی کــرده و بــه قــول معــروف بســته را کاملتــر
کــرده اســت.
همانطــور کــه اشــاره شــد ،بــازی یــک معمایــی اشــاره و کلیــک کالســیک
اســت .بازیهــای معمایــی هــم یــک ســری مکانیــک دارنــد کــه طراحــان
معمــوال بــه ترکیبــش دســت نمیزننــد و تــا دنیــا دنیــا اســت از آنهــا در ســاخت
بازیهایشــان اســتفاده خواهنــد کــرد .ممورانــدا نیــز از ایــن قضیــه مســتثنی
نیســت؛ کولهپشــتی ،آیتمهایــی کــه از گوشــه و کنــار جمــع میکنیــد ،معماهــا،
ماموریتهــا ،راهنماییهــا ،نقشــه و یــک دفترچــه کــه میزوکــی اهــداف خــودش را
داخــل آن مینویســد تــا مدیریــت کارهــا و معماهایــی کــه قــرار اســت حــل بکنیــم
را در یــاد داشــته باشــیم و قاطیشــان نکنیــم.
معماهــا ،شــکلهای مختلفــی از نظــر درجـهی ســختی دارنــد؛ برخــی آســان هســتند
و برخــی ســخت! البتــه ســخت بــودن برخــی از معماهــا ،بهدلیــل منطــق بیمنطقــی
مــورد نیــاز بــرای حــل کردنشــان اســت! همانطــور کــه اشــاره شــد ،رئالیســم
جادویــی دنیاهــای خلــق شــده توســط موراکامــی در همـه جــای اثــر مشــهود اســت،
پــس تعجبــی نــدارد کــه ایــن خصیصــه را در معماهــا هــم ببینیــم! گاهــی معمایــی
چنــان منطــق هچــل هفــت و بـیدر و پیکــری دارد کــه رســیدن بــه جوابــش نیازمنــد
درســت فکــر نکــردن اســت! مکانیــک همــه چیــز را روی همــه چیــز امتحــان کــن
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هــم از همینجــا پــا میگیــرد و یقــهی کاربــران بــازی را میچســبد .چــون وقتــی
بــه جوابــی نمیرســید مجبوریــد همــه چیــز را روی هــم امتحــان کنیــد کــه البتــه
مکانیــک حوصلــه ســر بــر امتحــان پــس دادهی نفــرت برانگیــزی اســت! بــا ایــن
وجــود بــازی کــردن ممورانــدا اصــا ســخت نیســت؛ غوطــه خــوردن در دنیایــی
فانتــزی مملــو از شــخصیتهای جــذاب کــه بــرای دیــدن و ســرک کشــیدن در
بخشهــای مختلفــش نیــاز بــه حــل کــردن معمــا دارد .دسترســی بــه بخشهــای
مختلــف بــازی ســاده و روان اســت و از صفحـهی بارگــذاری هــم خبــری نیســت .بــه
همیــن خاطــر حتــی اگــر بــه نقشــه بــرای ســفر ســریع هــم مراجعــه نکنیــد ،بــا چنــد
بــار کلیــک بــر روی مکانهــای مشــخص شــده میتوانیــد بــه مــکان مــورد نظرتــان
برســید .نکتــهی جالــب ایــن اســت کــه ایــن روش حرکــت دادن شــخصیت در
داخــل محیــط بــازی بــا اینکــه ممکــن اســت وقــت بیشتــری بگیــرد ،بــرای مــن
یکــی کــه بســیار آرامشبخــش و ماننــد یــک مکانیــک جــذاب عمــل میکــرد.
دربــارهی اینکــه چــرا ایــن حرکــت و مکانیــک پیــش پــا افتــاده بیــش از ســایر
مکانیکهــای بــازی برایــم جــذاب بــود ،شــاید بــه طراحــی نقشــههای بــازی و

روان بــودن انتقــال از محیطــی بــه محیــط دیگــر ربــط داشــته باشــد .اصــا دو دل
بــودم کــه ایــن قضیــه را داخــل متــن بیــاورم یــا نــه ،چــون احســاس میکنــم یــک
تجرب ـهی شــخصی از بــازی اســت .ولــی حــاال بــه ایــن نتیجــه رســیدهام کــه دیــدن
محیطهــای بــازی بــا آن طراحیهــای جــذاب و فانتــزی و تغییــر از قابــی بــه قــاب
دیگــر مثــل یــک ملــودی جــذاب عمــل کــرده کــه ایــن لــذت بنــده از ایــن بخــش
را توجیــه میکنــد .یــا شــاید مــن هــم مثــل میزوکــی در دنیــای فانتــزی اثــر گیــر
افتــادهام و مغــزم دارد افســانه و حــس و حــال مــن درآوردی تولیــد میکنــد!
بــا تاکیــد بــر جملـهی ابتدایــی متــن ،ممورانــدا یــک پکیــج کامــل اســت کــه بــازی
کردنــش شــدیدا توصیــه میشــود .ایرادهــای کوچــک و شــاید از دیــد بســیاری
بــزرگ بــازی را مــن هــم دیــدم ولــی حــس و حــال اثــر بهشــکلی اســت کــه خیلــی
راحــت میتوانــم فراموششــان بکنــم و بــا اعتمــاد بــه نفــس باالیــی بگویــم،
ممورانــدا یــک بــازی کامــل و درجــه یــک معمایــی اســت کــه بــا نمونههــای
خارجــیاش رقابــت کــه هیــچ ،بــر آنهــا آقایــی هــم میکنــد.
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نقد بازی بالهای تاریک2

سعید زعفرانی
سردبیر گیمنیوز

در ستایش بازیسازان ایرانی

بالهای تاریک 2

ســتایش بازیســازان ایرانــی بــرای مــن همیشــه یکــی از
دور از ذهنتریــن کارهــای ممکــن بــوده اســت و احتمــاال
تــا ســالهای دیگــر هــم خواهــد بــود .مگــر چنــد مــورد
اســتثنایی و غیرعــادی کــه حتمــا خودشــان هــم واقــف
صنعــت نوپــای گیــم ایــران ،کــه حــاال روزهــای
هســتند،
ِ
پایانــی کودکــیاش را همچنــان سرخوشــانه و در کمــال
آرامــش و نــاز و نعمــت ســپری میکنــد ،هنــوز هــم محکــی
جــدی نخــورده و البتــه لزومــی هــم دیــده نمیشــود .پــس
نمیشــود کســی را بــه خاطــر اثــر جاودانــهای کــه خلــق
کــرده ســتود ،چــون اگــر چیــزی در ابتــدای ایــن راه بــه
موفقیتــی رســیده باشــد ،حــال حکــم لباســی را دارد کــه
ـودک در حــال رشــد امــروزی تنــگ اســت و
بــه قـوارهی کـ ِ
اگــر چیــزی در دور دســت در انتظــار اســت میتوانــد بــا یــک تــب و لــرز شــبانه بــه
کلــی نابــود شــود .امــا مــن همیشــه بازیســازان ایرانــی را بــه خاطــر جسارتشــان در
ارائــه ،و تالششــان بــرای انجــام بهتریــن کاری کــه از آنهــا ســاخته اســت ســتودهام.
موضــوع بــا ورود نســل بازیســازان مــا بــه دنیــای موبایــل تغییــر میکنــد.
آن تالشــی کــه در تیمهــای بازیســازی قدیمــی بــود و آدم را همیشــه مجــاب
میکــرد بــرای احتــرام بــه مرثیهخ ـوان هــم کــه شــده چنــد قطــرهای بــه حــال و روز
آنهــا اشــک بریــزد ،دیگــر یافــت نمیشــود .اینکــه چــه اتفاقاتــی ســبب شــده ایــن
حــال رقــم بخــورد ،موضوعــی بــس متفــاوت اســت ،امــا مرتبــط .بــه نتیجــه رســیدن
صنعــت خردســال گیــم در ایــران از همیــن جــاده عبــور میکنــد .جــادهای کــه مــن
ترجیــح میدهــم تــا هموارتــر شــدن ،چــراغ خامــوش و بیتوجــه بــه ننربازیهــا
و شــیطنتهای بچــهی جــا خوشکــرده در صندلــی عقــب از آن عبــور کنیــم تــا
دســتاندازها مانــع حرکــت نشــوند.
درســت بــا همیــن مقدمــه و در تضــاد کامــل بــا میــل درونــیام ،نقــد ایــن بــه
اصطــاح اثــر را واجــب میدانــم .بالهــای تاریــک  2از چنــد جهــت شایســتهی
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بررســی اســت .اول اینکــه ایــن بــازی عــدد «دو» را در اســم خــود یــدک میکشــد
و ایــن یعنــی ادامـهای اســت بــرای یــک بــازی دیگــر کــه احتمــاال بــه دلیــل موفقیــت
و ایجــاد چرخ ـهی مالــی ،توانســته بــه ســوددهی قابــل توجهــی برســد و لــذا ادامــه
ـت پویــا و
یافتــه اســت( .اتفــاق معمــول و مرســومی کــه قــرار اســت در هــر صنعـ ِ
موفقــی بیفتــد و حکایــت صنعــت بــازی و علیالخصــوص گیــم ایــران نیســت).
و دوم اینکــه ایــن بــازی ادعاهــای بزرگــی دارد کــه بهنظــر محقــق شــده هــم
میرســند .یعنــی در یــک کف ـهی تــرازو چنــد جمل ـهی مهــم و کلیــدی از طــرف

ســازندگان (و حــاال شــاید تیــم تبلیغــات) قــرار میگیــرد و در کف ـهی دیگــر آمــار
دانلــود و تعــداد خریدهــای انجــام شــده در بــازی و امتیــازات و بازخــورد مخاطبیــن
کــه اکثــرا مثبــت بــوده .ظاهــرا ت ـوازن برقــرار اســت.
دو عبــارت کلیــدی در ایــن گفتــار ،مرکــز ثقــل دعــوای مــن بــر ســر بالهــای
تاریــک  2اســت .نخســت واژهی «موفقیــت» کــه بســیار نســبی اســت و مفهومــی
ـرف چنــد بــار هــورا کشــیدن عــدهی قلیــل
کشســان دارد .گاه یــک بــازی بــه صـ ِ
طرفدارانــش موفــق محســوب میشــود و گاه یــک بــازی بــه واســطهی فــروش
بــاال و هــزار عامــل دیگــر .بــه همیــن خاطــر نمیشــود بــا قاطعیــت یــک بــازی را
موفــق یــا ناموفــق دانســت و اگرچــه معمــوال بــا بررســی فاکتورهــای کلیــدی مثــل
رضایــت بازیکننــده ،نظــر منتقدیــن ،میــزان فــروش و غیــره موفقیــت یــک بــازی
ســنجیده میشــود ،اینهــا همــه از طریــق کســب براینــد آمــاری محاســبه میشــود
کــه بــه هــر حــال میتوانــد پاییــن و بــاالی زیــادی داشــته باشــد .واژهی موفقیــت را
همینجــا بایــد رهــا کــرد چــون یــک بــازی در عیــن حــال میتوانــد بــرای یــک نفــر
بــازی موفقــی باشــد و بــرای نفــر دیگــر ناموفــق.
امــا عبــارت کلیــدی دیگــر «تـوازن ادعــا و تحقــق » اســت.
موضوعــی کــه بهنظــر مــن میشــود موفقیــت را بــه آن
ربــط داد و ســپس دریافــت کــه یــک بــازی چــه ابعــاد و
اندازههایــی دارد .بالهــای تاریــک  2بســیار حقیــر و ناچیــز
اســت .ایــن بــازی مدعــی تعــداد زیــادی معمــا و چالــش
اســت .در حالــی کــه بــه پایــان رســاندن آن در نهایــت
 2ســاعت زمــان میبــرد .هیــچ چیــز جدیــدی نــدارد.
مجمــوع زمــان پخــش میانپردههــای آن (کــه کیفیــت
ِ
قابــل قبولــی حتــی بــرای یــک بــازی موبایــل هــم ندارنــد،
و در رایانههــای شــخصی یــک فاجعــهی تمــام عیــار
متعلــق بــه ســالهای ابتدایــی هــزارهی ســوم هســتند) بــه
نیــم ســاعت هــم نمیرســد .بــازی مدعــی داســتانگویی
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اســت .ایــن بــازی کجــا میخواهــد داســتان بگویــد؟ در چــه مدیومــی؟ اصــا
مدیومــی شــکل میگیــرد؟ و دســت آخــر بــازی مدعــی ترســناک بــودن اســت!
ادعایــی کــه هیــچ حرفــی در مــورد آن نمیزنــم.
ـت متوهــم و مشــوش داســتانگویی ،یــک روایــت چنــد خطــی را تکــه
بــازی بــا ژسـ ِ
تکــه کــرده و بــدون رعایــت اصــول درامنویســی –و حتــی نگارشــی اســت! مــا فعــل
ِ
«میباشــد» در زبــان فارســی نداریــم ،ایــن هــزار و یــک بــار -سراســیمه بــه اجــرا در
م ـیآورد و در مســیر نیمبنــدی کــه ایجــاد میکنــد چنــد معمــا هــم میگــذارد .بــه
اســم بــازی ماجرایــی و معمایــی هــر چیــزی را بــه مخاطــب میدهــد و در ازای آن
بهــای گزافــی هــم میگیــرد.

ـان ماگریــت و تلفیــق
رمـ ِـز قفلگشــای آخــر بــازی را از سـ ِ
ـال خلــق تابلــوی پســر انسـ ِ
آن بــا اســم و تاریــخ تولــدش بــدون کوچکتریــن ســرنخی حــدس بزنیــد یــا معمــای
ـال بــازی حــل کنیــد .ایــن همـهی
مســخره و شــبه رزیدنــت ایولــی آسانســور را بــه خیـ ِ
چیــزی اســت کــه بالهــای تاریــک بــه شــما میدهــد.
بــازی کوتــاه اســت .بهشــدت کوتــاه .در حــدی کــه تــا بــه خودتــان میگوییــد
کــه از اینجــا بــه بعــد بــا قلــق معماهــا و ســبک بــازی آشــنا شــدهام و بهتــر
میشــوم ،تمــام میشــود .آنتاگونیســت بــازی هــم مثــل همــان حضــور مضحــک و
بیفایــدهی آغازیــن ،در انتهــا ظاهــر میشــود و ادای مرمــوز و خطرنــاک بــودن در
مــیآورد و محــو میشــود .پــروژهی جیگســای ایرانــی شکســت میخــورد.
بــازی بــاگ هــم زیــاد دارد و اگــر موفــق شــوید آن را اجــرا کنیــد؛ در
مســیر گیمپلــی مــدام آزاردهنــده میشــود .میتوانــد بارهــا شــما را بــه
چنــد محیــط قبلتــر برگردانــد ،بــه مرحلــهی قبلــی بپــرد ،پیــش نــرود،
هنــگ کنــد ،لمــس صفحــه از کار بیفتــد و هــزار عیــب و ایــراد دیگــر کــه
بایــد فهمیــد چــرا هنــوز در بــازی هســتند؟

ســادهترین معماهــا را هــم در ایــن بــازی بایــد بــا اســتفاده از راهنمــا حــل کنیــد.
هیــچ منطقــی وجــود نــدارد و بــازی کوچکتریــن ســرنخی بــه شــما نمیدهــد کــه
قــرار اســت االن چــه پازلــی را حــل کنیــد .تنهــا ســه بــار در طــول بــازی خــاف ایــن
اتفــاق میافتــد .یــک بــار در صفح ـهی چوبــی و مهرههــای رنگــی کــه مشــخص
اســت بایــد چطــور بچینیــد ،یــک بــار در چیــدن تابلــوی رنــه ماگریــت و دســت آخــر
هــم در شــش معمــای نهایــی بــازی .در جــای دیگــر بایــد بهطــور شانســی و اتفاقــی
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ایــن یعنــی بــازی ابــدا بــرای برقــراری تـوازن بــه میــدان نیامــده ،بلکــه از طریــق ژســت
و ادا آمــده تــا چرخـهی معیوبــی از شــبه موفقیــت بســازد و چــه جایــی بهتــر از مســیر
ناهمــوار دوران نوبلوغــی صنعــت بــازی؟ پلــن تجــاری بــازی ظاهــرا چیــزی جــز
گیــج کــردن بازیکننــده ،ایجــاد معماهــای غیرقابــل حــل و مجبــور کــردن اســتفاده
از راهنمــا بــرای فــروش و درآمــد بیشتــر نیســت .بــه همیــن ســبب اشــیای مخفــی،
در بــازی وجــود ندارنــد .بــا اشــیای نامرئــی مفقــود شــده در محیطــی روبـهرو هســتیم
کــه نــه طراحــی دلچســب و منحصــر بــه فــردی دارد نــه چینــش جالبــی .از نظــر فنــی
هــم ایــراد بــه آن وارد اســت.

در بالهــای تاریــک  2هیــچ چیــز درســت نیســت .نــه تعــداد زیــاد معماهــا
و پازلهــای وعــده داده شــده درســت اســت ،نــه داســتان درگیــر کننــده
و جــذاب .چطــور بایــد اشــیای مخفــی در محیــط را پیــدا کنیــد؟ بــا
آزمــون و خطــا .بــا کلیــک کردنهــای پیاپــی در وســط تاریکــی .بــا
کمــک گرفتــن از راهنمــا .چطــور بایــد معماهــای نامفهومــی کــه بــازی
تالشــی را بــرای فهماندنــش بــه شــما نمیکنــد ،حــل کنیــد؟ نهایتــا بــا
رفتــن بــه صفح ـهی کانــال آپــارات و تماشــای ویدیــو .و
Developer:
ایــن صــدای دیالــوگ تکــرار شــوندهی ابلهانــه ،کــه
Lexip Games
میگویــد «میتونــه معنــی خاصــی داشــته باشــه»
Platforms:
چطــور شــما را بــه یــاد ایــرج ملکــی نمیانــدازد؟
PC, Android
همــهی چیــزی کــه بالهــای تاریــک  2دارد چنــد
شــخصیت تیپیــک موفــق اســت ،میانپردههــای
ِ
طراحــی شــدهی جالــب  ،صداگــذاری نســبتا خــوب
و یــک حرب ـهی عجیــب بــرای فروختــن نســخههای
مختلــف بــه شــما ،کــه در میانــهی راه از خریدتــان
پشــیمان میشــوید ولــی بــازی بــا یــک غافلگیــری،
ناگهــان تمــام میشــود تــا بفهمیــد میانــهی راه
همــان جایــی بــوده کــه تصمیــم بــه خریــدن بــازی
گرفتهایــد.

نقد بازی گشت پلیس

سپهر ترابی
مدیر مسئول بازینامه

هشدار برای گشت پلیس
گشت پلیس

پلیــس بــودن قطــع بــه یقیــن تجربــه شــیرینی اســت .تجربـهای کــه بــه احتمــال
زیــاد فقــط میت ـوان بــا یــک بــازی ویدیویــی بــه آن رســید .بــازی گشــت
پلیــس هــم بــه ســراغ ارائــه ایــن تجربــه رفتــه و تــا حــد زیــادی موفــق عمــل
کــرده اســت .در ایــن بــازی نقــش آرش را ایفــا میکنیــم کــه بــا تالشهــای
بســیار موفــق میشــود در نیــروی انتظامــی کار کنــد و بــه گشــت پلیــس
تبدیــل شــود .بــازی تمــام تــاش خــود را کــرده تــا ســختیهای کار
پلیــس را بــه تصویــر بکشــد و تــا حــد زیــادی در ایــن موضــوع موفــق عمــل
کــرده اســت .بــازی بهطــور کلــی دارای دو بخــش اســت کــه وجــود ایــن
بخشهــا در بــازی باعــث شــده حالتــی تکــراری بــه خــود نگیــرد .یکــی از
بخشهــا ،بخــش مرحلــهای اســت و بخــش بعــدی را بــه نوعــی بازیهــا
یــا مینیگیمهــا تشــکیل میدهنــد .در بخــش مرحلــهای ،ماموریتهــای
مختلفــی بــه شــما اعــام میشــود کــه بایــد آنهــا را بــا دقــت انجــام دهیــد و
بــه پایــان برســانید .ممکــن اســت ایــن ماموریــت ،تعقیــب یــک کیــف قــاپ
یــا حتــی بررســی یــک دعـوا در یــک ســاختمان باشــد .تنــوع بــاالی مراحــل ســبب
شــده تــا نمــودار تنــوع مراحــل هیــچگاه در یــک خــط صــاف قــرار نگیــرد .در
بخــش دیگــر بــازی نیــز قســمتهایی ماننــد تیرانــدازی وجــود دارد کــه از تکــراری
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شــدن بــازی جلوگیــری میکنــد .در طــول بخــش مرحل ـهای ،ماموریتهــا توســط
بیســیم بــه شــما اعــام میشــود و بایــد از روی نقشــه خیلــی زود خــود را بــه
ماموریــت برســانید .توجــه داشــته باشــید کــه رســیدن بــه مرحلــه و اتمــام آن ،زمــان
خاصــی دارد و در صــورت پایــان یافتــن زمــان شــما ،شکســت خواهیــد خــورد.
ســاختار و رونــد مراحــل بــه ایــن شــکل اســت کــه شــما در طــول بــازی
س ـوار بــر موتــور هســتید و خبــری از پیــاده شــدن از آن نیســت .بایــد بــا
موتــور ،خــود را بــه ماموریتهــا برســانید و طبــق خواســته بــازی آنهــا را
انجــام دهیــد .جــدا از ســاختار گیمپلــی ،موضــوع دیگــری کــه بایــد بــه
آن اشــاره کنــم ،گرافیــک بــازی اســت .ســازندگان تمــام تــاش خــود را
کردهانــد تــا جزئیــات باالیــی در بــازی قــرار دهنــد و خــب تــا حــد زیــادی
هــم موفــق بودهانــد .شبیهســازی خیابانهــای تهــران ،طراحــی کاراکتــر
بــازی و انیمیش ـنهای موجــود همگــی قابــل قبــول کار شــدهاند .همیــن
دقــت در جزئیــات و البتــه نمــای کلــی گرافیــک،
Developer:
ظاهــر خوبــی بــه بــازی بخشــیده اســت .از نظــر ALMGames
صداگــذاری و موســیقی هــم ســازندگان تــاش
Platforms:
زیــادی کردهانــد .نکتــه قابــل ذکــر ایــن بخــش
Android
دوبلــه بــازی اســت کــه جذابیــت خاصــی
بــه آن بخشــیده اســت .چیــزی کــه شــاید
در خیلــی از عناویــن ایرانــی شــاهد آن
نباشــیم .بهطــور کلــی گشــت پلیــس،
بــازی ســرگرمکننده و جذابــی اســت کــه
میتوانــد شــما را جــذب خــودش کنــد.
فقــط انتظــار میرفــت در برخــی مــوارد
دقــت بیشتــری بــه خــرج دهنــد تــا اثــر بــه
مراتــب کاملتــری را شــاهد باشــیم.

نقد بازی به دور مریخ

سعید زعفرانی
سردبیر گیمنیوز

آزمون و خطا در مدار مریخ

Factsheet

به دور مریخ

بــرای مــن همیشــه در انتخــاب بازیهــای موبایــل چنــد اصــل اساســی مطــرح
بودهانــد کــه بــازی «بــه دور مریــخ» از همــهی آن اصــول پیــروی میکنــد .بــا
در نظــر گرفتــن اینکــه احتمــاال ایــن جملــه مثبتتریــن واکنــش مــن بــه یــک
بــازی موبایلــی تــا بــه حــال بــوده میشــود نتیجــه گرفــت کــه بــازی «بــه دور
مریــخ» بــازی خــوب و ســرگرمکنندهای اســت .امــا از طرفــی چــون ایــن را از قبــل
میدانســتیم و مــن دوســت دارم همــواره چیزهــای جدیــدی در رابطــه بــا بازیهــا
کشــف کنــم ،بایــد بــه چرایــی ایــن مســئله بپردازیــم .یــک قــدم بعــد از ایــن گــزاره
کــه «بــه دور مریــخ بــازی خوبــی
اســت» میشــود «چــرا بــه دور
مریــخ بــازی خوبــی اســت» .بــرای
رســیدن بــه پاســخ ،شــاید برشــمردن
اصولــی کــه بــرای مــن مطــرح
هســتند ،کافــی باشــد.
البتــه کــه ایــدهی نــاب و گاهــی
منحصــر بــه فــرد معمــوال بــرای
موفقیــت بازیهــای موبایــل ،آن
هــم در ســطح بازیهــای مســتقل
کارگــر میافتــد ،احتمــاال یکــی
از اصــول مهــم بــرای همــه در
انتخــاب بازیهــای موبایــل بــرای
ســرگرمی هســتند .بــه نظــر میرســد
هیچکــس تــا قبــل از اینکــه ایــدهی بــازی بــرای او جــذاب بــه نظــر نرســد بــه
ســراغ یــک بــازی موبایــل نمــیرود .بــه دور مریــخ از ایــن حســن
برخــوردار اســت ،امــا بایــد در نظــر گرفــت کــه یــک ایــدهی
صــرف ،هرگــز بــه یــک بــازی کمکــی نکــرده ،بلکــه
کیفیــت اجــرا حــرف اول و آخــر را از ایــن حیــث
زده اســت .اینجــا هــم بایــد اذعــان داشــت
کــه بــازی بــه دور مریــخ یــک موفقیــت
محســوب میشــود ،چــون ایــدهی
نســبتا ســاده و البتــه جــذاب و تــا
حــد زیــادی بکــر خــود را بــه
شــیوهای کــه مــورد پســند
واقــع شــود ،ارائــه داده

اســت.
امــا ایــن اصــل کلــی الزامــا ضامــن موفقیــت
یــک بــازی نیســت .یــک بــازی موبایــل زمانــی
واقعــا بــه شــما میچســبد کــه هیــچ المــان
پسزننــدهای نداشــته باشــد .بدیــن معنــا کــه
اوال رابــط کاربــری ســاده و شــیکی در کار
باشــد کــه در ایــن بــازی هســت و ثانیــا ،بــازی
از ســر و شــکل خوبــی برخــوردار باشــد تــا
عــاوه بــر اینکــه ارتبــاط برقــرار کــردن بــا آن
ســاده و جــذاب میشــود ،مانــدن در فضــای
آن ،ســر و کلــه زدن بــا آن و مهمتــر ،خســته
نشــدن از آن ،کار ســاده و کمدردســری باشــد.
بــه دور مریــخ اول از همــه بــرای مــن بــه خاطــر
شــیک بــودن ،روان بــودن و ســادگی در ظاهــر در عیــن ســاخت یــک اتمســفر گیــرا
ِ
و بــه غایــت زیبــا جــذاب شــد و تــا مــدت زیــادی جذابیــت خــود را حفــظ کــرد.
اصــل بعــدی ،موســیقی بــه جــا و متناســب و افکتهــای صوتــی جــذاب اســت.
بعــد از اینکــه بــه ظاهــر بــازی عــادت کردیــد و بــا آن احســاس خوشــایندی بــه
شــما دســت داد  ،نیــاز اســت تــا از موســیقی آن هــم لــذت ببریــد .هنــوز بــه گیمپلــی
بــازی نرســیدهایم ،کــه حتمــا میدانیــد آن هــم شــما را بــه خــود جــذب میکنــد
و ســاعتها چالشبرانگیــز ظاهــر میشــود .امــا قبــل از آن ،مهمتریــن توصیــهی
بــازی بــه کاربــر ،اســتفاده از هدفــون اســت ،چــون در غیــر ایــن صــورت شــما از
نیمــی از جذابیتهــای بــازی محــروم میشــوید .اگرچــه خیلــی طــول نمیکشــد
تــا بــه آن عــادت کنیــد و حتــی ریتــم بــازی را هــم بــه جــای موســیقی و افکتهــای
صوتــی از چرخــش اجــرام آســمانی وام بگیریــد ،بــه هــر حــال موســیقی در جــذب
اولیــه ،کار مهمــی میکنــد.
یــک بــار بــرای همیشــه بــازی «بــه دور مریــخ» را یــاد میگیریــد و وارد مراحــل
متعــدد آن میشــوید .چالــش ،هم ـواره یکســان اســت امــا مراحــل از تنــوع خوبــی
برخــوردار هســتند .همــه چیــز در بــازی فراهــم شــده تــا شــما بــه اصــل مطلــب
بپردازیــد و معمــا را حــل کنیــد .هوشــمندی بــازی در برخــی از مراحــل بســیار
دلنشــین و گاهــی البتــه آزاردهنــده میشــود ،چــون هــر چــه تــاش
میکنیــد نمیتوانیــد حرکــت درســت را انجــام دهیــد.
گیمپلــی بــازی اگرچــه نکتــهی مبهمــی نــدارد،
امــا نیازمنــد آزمــون و خطــای بســیار اســت.
آزمــون و خطایــی کــه شــما را بــه خــود
مشــغول میســازد و تــا مدتهــا روح
ســرگرمکنندگی خــود را از دســت
نمیدهــد.
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نقد بازی هزارمشتان

سپهر ترابی
مدیر مسئول بازینامه

هزار دست مشت شده

هزارمشتان

نابــودی بایــد انگشــت خــود را طبــق جهــات اعــام شــده روی صفحــه بکشــید تــا
مشــت شــما باعــث از بیــن بــردن دشــمنان شــود .ایــن ســاختار گیمپلــی ،شــما را
مخصوصــا وقتــی کــه تعــداد دشــمنان زیــاد اســت حســابی بــه چالــش میکشــد.
بــازی نیــز بــرای اینکــه از پــس تعــداد بــاالی دشــمنان بربیایــد در قســمت فروشــگاه
آیتمهایــی در نظــر گرفتــه کــه بــا کمــک آنهــا میتوانیــد ضربههــای خاصــی در
طــول مبــارزه پیــاده کنیــد .در هــر محلــه تعــداد خاصــی دشــمن در نظــر گرفتــه شــده
کــه رفتــه رفتــه عــاوه بــر تعــداد ،ســختی آنهــا نیــز بیشتــر میشــود .جــدا از
بحــث گیمپلــی ،چیــزی کــه در جــذب مخاطــب هزارمشــتان بیتاثیــر نبــوده ،حــال
و ه ـوای آن اســت .گرافیــک ،دیالوگهــا و صداگــذاری همگــی در زمــان قدیــم
پیادهســازی شــدهاند و همیــن موضــوع جذابیــت بــازی را دوچنــدان کــرده اســت.
بیــان دیالوگهــای بانمــک و طراحــی کاراکتــر
Developer:
اصلــی از جملــه نقــاط قوتــی اســت کــه هــر لحظــه
Heads Up Games
نظــر شــما را جلــب میکنــد .تنــوع خــوب مراحــل
صداگــذاری
و محیــط ،وجــود آیتمهــای مختلــف،
Platforms:
خــوب و البتــه حــال و هـوای مردمپســند (!) از جملــه
Android
نــکات مثبتــی اســت کــه ســبب شــده تــا هزارمشــتان
خــوب ظاهــر شــود .در میــان بازیهــای ســاده کــه
از فرمــول مــرد ســبیلو اســتفاده میکننــد ،هزارمشــتان
بــازی نســبتا متفاوتــی اســت کــه در زمــان بیــکاری
ارزش تجربــه کــردن را دارد .بــا اینکــه هزارمشــتان
اثــر نســبتا خــوب و ســرگرمکنندهای اســت امــا
امیدواریــم تــا ســازندگان کمتــر از ایــن فرمــول ســبیل
اســتفاده کننــد و شــاهد بازیهــای خالقانهتــری
باشــیم.
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یــک سیســتم و فرمولــی در میــان برخــی از بازیهــای ایرانــی حاکــم اســت .در ایــن
سیســتم شــما کافــی اســت یــک شــخصیت کــه ســبیل دارد و ظاهــرش هــم شــبیه
آدمهــای بامــرام اســت طراحــی کنیــد .تبریــک میگویــم شــما بــازی موفقــی خلــق
کردهایــد! بــازی هزارمشــتان هــم دقیقــا از ایــن همیــن فرمــول اســتفاده نمــوده و
خــب همانطــور کــه انتظــار مـیرود هــم موفــق عمــل کــرده اســت .داســتان بــازی
از ایــن قــرار اســت کــه شــما در نقــش یــک پهلـوان ظاهــر میشــوید .پهلوانــی کــه
مــردم روی آن حســاب بــاز کردهانــد و شــما نیــز بــا اشــرار مبــارزه میکنیــد تــا
اثــری از آنهــا باقــی نمانــد .روزی از روزهــا یکــی از بزرگتریــن اشــرار را روانــه
زنــدان میکنیــد و همیــن کار ســبب میشــود تــا نوچههــای او بــه ســراغ شــما
بیاینــد .یــک روز کــه پهل ـوان بــا همســرش بــه ســینما رفتــه ،بــا حجــم زیــادی (!)
از اشــرار روب ـهرو میشــود .بنابرایــن بایــد از خــود دفــاع کنــد .همیــن دفــاع کــردن
اســاس گیمپلــی بــازی را شــکل میدهــد .بــرای اینکــه آنهــا را از بیــن ببریــد
بایــد بــه آنهــا مشــت بزنیــد .امــا مشــت زدن در ایــن بــازی آداب خــاص خــودش
را دارد .هــر یــک از دشــمنان کــه بــه ســمت شــما میآینــد نــواری روی سرشــان
وجــود دارد کــه در ایــن نوارهــا جهــات مختلفــی نمایــش داده میشــود .بــرای

نقد بازی پارادوکس

سیاوش شهبازی
منتقد حوزه گیم  -ضمیمه کلیک جام جم

داالن دندان قروچه!
در
ِ

پارادوکس

آخریــن بــاری کــه یــک بــازی فکــری فیزیکــی ،یــک ســرگرمی رقابتــی ،یــا یــک
بــازی ســخت و مشــکل را بــه جمــع خان ـواده بــرده و همــه را گرفتــار کردیــد ،بــه
خاطــر بیاوریــد .آن لحظــه را بــه خاطــر بیاوریــد کــه در مرحلـهای گیــر کــرده بودیــد
و در خــال صحبتهایتــان ،گوشــی را از جیــب بیــرون کشــیده و از دیگــران
خواســتهاید در حــل مرحلــهای ســخت از یــک گیــم شــما را کمــک کننــد.
لحظــات جذابــی اســت ،نــه؟
حــاال آخریــن بــاری کــه آدامــس شــوخی دســت دوســتتان دادیــد و شــاهد گزیــده
شــدن ناخنــش بــا فنــر آن بودیــد ،آخریــن بــاری
کــه اپلیکیشــن لــوس شبیهســاز شکســتن
ال.ســی.دی را روی گوشــی
نصــب کردیــد و دادیــد دســت

دارنــد .آن هــم ایــن
اســت کــه مراحــل پارادوکــس ،تنهــا آزمایــش ســرعت عمــل
شــما نیســت .بلکــه هــر مرحلــه – بعضــی از مراحــل بــه طــرز Developer:
ناجوانمردانــهای بیشتــر – در اصــل یــک معمــای منطقــی Indie Planet
هــم هســتند و هرچقــدر هــم ســرعت بــه خــرج بدهیــد و
هرچقــدر هــم «رپ گاد» را روی ریپیــت بگذاریــد ،افاقــه Platforms:
Android
نخواهــد کــرد و بازنــده خواهیــد بــود .راز حــل ایــن
مرحلههــا ،در کشــف روابــط منطقــی بیــن موانــع و
حرکــت شخصیتهاســت و گاهــی مثــا الزم اســت
کــه حتــی یکــی از شــخصیتها را جــا گذاشــته،
آن یکــی را تــا انتهــای مرحلــه ببریــد و ســپس آن
دیگــری را حرکــت بدهیــد!
واقعــا توصیــه میکنــم نســخه رایــگان ایــن بــازی را
دانلــود کنیــد و اگــر خوشــتان آمــد ،نســخه پولــی و
کامــل آن را هــم بخریــد .دیــدن قیافــه سرســام گرفتــه
دوســت و آشــنا در تــاش بــرای حــل چالشهــای
پارادوکــس واقعــا دیــدن دارد.
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چنیــن گیمــی حیاتــی اســت و منطــق خــاص
و عجیــب و غریبکشــی هــم در ایــن گیــم جاریســت.
ماجــرای گیمپلــی هــم از ایــن قــرار اســت کــه در هــر مرحلــه ،یــک صحنــهی
تقســیم شــده بــه دو نیمــه روبهــروی شــما قــرار میگیــرد .نیمــی ســیاه و نیمــی
ســفید .در هــر طــرف هــم یــک شــخصیت وجــود دارد کــه عمــا ماننــد قرینــه
شــخصیت روبهرویــش عمــل میکنــد .اگــر میگوییــد از ایــن ســبک کــه زیــاد
هســت ،میگوییــم «آفریــن! چــه نظــر ســازندهای!» مــا هــم میدانیــم از ایــن
نمونههــا فــراوان اســت .ولــی نمیتــوان گفــت بــازار ایــن ســبک اشــباع شــده
اســت .چــه بســا در بــازار اشــباع هــم بــاز بعضــی عناویــن ارزش امتحــان دارنــد.
در مســیر هرکــدام از دو شــخصیتی کــه میبینیــد ،یــک ســری موانــع و واکنشهــای
خطرنــاک وجــود دارد کــه بــا کوچکتریــن خطایــی جانشــان را میگیرنــد .شــما
بایــد بــه نحــوی دو کاراکتــر را حرکــت داده و بــه موقــع از موانــع رد کنیــد کــه هــر
دو ســالم بــه مقصــد برســند و در ایــن راه ،بــر اســاس کیفیــت عملکــرد ،مهــارت و
ســرعت ،بــه شــما امتیــاز تعلــق میگیــرد.
مراحــل بــازی ،کــه بــدون هیــچ اغراقــی تــا آنجــا کــه نگارنــده توانســته پیــش بــرود،
دمــار از روزگارش درآوردهانــد ،یــک وجــه تمایــز بــا خیلــی از عناویــن موجــود

پــدر یــا مــادر بیگنــاه از همهجــا بیخبــر تــا اذیتشــان کنیــد یــا آن لحظــه کــه
الکــی بــه مخاطــب خــاص خــود پیــام دادیــد «باشــه ،بــای!» را بــه یــاد بیاوریــد .بــا
پارادوکــس میتوانیــد از ایــن لحظــات بســازید ،نــه سوســولبازیهای پاراگــراف
اول!
صادقانــه بگوییــم ،پارادوکــس قیافــه نــدارد .ظاهــری ســاده ،بــا گرافیــک پیکســلی
ســیاه و ســفید بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده کــه هــر کــه از دور ببینــد ،ماننــد
خونآشــامی کــه آب مقــدس دیــده ،ســگرمههایش تــوی هــم م ـیرود .منــوی آن
بــه شــدت ســاده اســت و اگــر خوشــبینانه و دارک سـولز-طوری بــه آن نــگاه کنیــد،
میتـوان قشــنگ حــس کــرد کــه پــا در داالن نمــور و تنــگ و تاریکــی گذاشــتهاید
کــه در هــر ســوراخش یــک خطــر کمیــن کــرده تــا بابــای آدم را در بیــاورد.
امــا از شــوخی گذشــته ،بــا اثــری طرفیــم کــه ســاخته و پرداختــه ذهــن یــک نفــر
اســت .تجربــه هــم نشــان داده کــه وقتــی پــروژهای توســط یــک نفــر ســاخته
میشــود ،میتوانــد در بعضــی بخشهــا خیلــی خــوب و در بعضــی بخشهــا
متوســط یــا حتــی ضعیــف باشــد .اگــر روی ظاهــر آن چشــم ببندیــم (کــه متاســفانه
انــگار مخاطبــان آن در کافهبــازار ایــن لطــف را در حــق ایــن گیــم روا نداشــتهاند)
بــا گیمپلــی خوبــی روبــهرو هســتیم .کنترلهــا
پختــه هســتند و بــه موقــع پاســخ
میدهنــد کــه واقعــا بــرای

نازنین نوری

گزارش کاملی از

ّ
سید پوریا کاظمی

TGC 2018
علی گلدانی

آیدین نوری

Tehran Game Convention 2018
The biggest B2B convention for video game industry in the MENA
5-6TH JULY, 2018
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بزرگترین رویداد تجاری صنعت بازیهای ویدیویی در خاورمیانه TGC2018 -

رویــداد بینالمللــی  Tehran Game Conventionیــا  TGCبزرگتریــن رویــداد
علمــی و تجــاری ( )B2Bصنعــت بازیهــای ویدیویــی در منطقــه خاورمیانــه
محســوب میشــود .بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای بــا همراهــی شــرکت
گیمکانکشــن فرانســه ،برگزارکننــده ایــن رویــداد هســتند.
نخســتین دوره  TGCدر تیــر مــاه  1396بــا اســتقبال گســترده بازیســازان ایرانــی
و بینالمللــی برگــزار شــد و در دوره دوم هــم ،فرصتهــای بزرگتــری بــرای
همــکاری فعــاالن بازیســازی موجــود شــد.
تمــام فعــاالن صنعــت بازیهــای ویدیویــی میتوانســتند از ایــن رویــداد بهــره ببرنــد.
توســعهدهندگان بازیهــای ویدیویــی ،ناشــران ،خدماتدهنــدگان ،ســرمایهگذاران
و دانشــجویان ایــن حــوزه از مخاطبــان اصلــی رویــداد هســتند .بهعــاوه
کنفرانسهــا در ســه ســطح مبتــدی ،متوســط و پیشــرفته برگــزار میشــود تــا بتوانــد
بــرای هــر فــردی مفیــد واقــع گــردد.
در ایــن رویــداد ،تمامــی کنفرانسهــای تخصصــی مترجــم همزمــان دارنــد .امــا
چــون کالسهــای تخصصــی بــه دلیــل ماهیــت تخصصــی و ســطح بــاالی آنهــا
بــه زبــان انگلیســی تدریــس میشــود ،بهتــر اســت دانشپــژوه در ســطح مناســبی
انگلیســی بلــد باشــد تــا کامــا متوجــه ســخنان شــود.
همچنیــن حضــور دههــا ســخنران مطــرح ،بیــش از  100شــرکت ،ناشــر بینالمللــی
و بیــش از  ۲۳۰۰فعــال بازیســازی در ایــن رویــداد از سراســر نقــاط دنیــا ،فرصــت
بزرگــی را بــرای رشــد بازیســازی و بزرگتــر شــدن بــازار در ایــران و منطقــه فراهــم
آورد.
خریــداران یــا ناشــران بــزرگ و موثــر در رویــداد کــه دنبــال انعقــاد قراردادهــای
تجــاری هســتند بــه تهــران آمدنــد.

برنامــه قــرار مالقــات ( )Meeting Applicationقدرتمنــد و موثــری بــرای تنظیــم
پیشــاپیش قرارهــای تجــاری در دســترس بــود کــه هماهنگــی خوبــی را ایجــاد
میکــرد .البتــه کــه بــا مشــکالتی چــون تغییــر ناگهانــی محــل مالقــات همــراه بــود.
ســخنرانان مطــرح و شــناخته شــده بینالمللــی از سراســر دنیــا ســخنرانی کردنــد و
بــه ســواالت مختلــف بازیســازان و خبرنــگاران پاســخ دادنــد کــه خالصــهای از
برخــی از مطالــب و مباحــث مطــرح شــده را در صفحــات بعــدی خواهیــد خوانــد.
همچنیــن یکــی از بخشهــای ایــن رویــداد« ،گیمیســتان» بــود .گیمیســتان نــام
منطقــهای فرضــی اســت کــه در آن  33کشــور آســیایی و آفریقایــی ،از هنــد و
مراکــش تــا قزاقســتان و یمــن و همچنیــن کشــورهایی ماننــد ترکیــه و مصــر در آن
حضــور دارنــد .ویژگــی ایــن کشــورها ایــن اســت کــه تیمهــای ج ـوان و خالقــی
در ایــن کشــورها فعالیــت کــرده و صنعــت بازیهــای ویدیویــی در آنجــا هماننــد
کشــورمان در حــال رشــد اســت .بیــش از  2میلیــارد نفــر در ایــن منطقــه زندگــی
کــرده و  40درصــد آنهــا روزانــه بــه بــازی کــردن میپردازنــد .هــدف اصلــی جایــزه
گیمیســتان ایجــاد فرصــت بــرای توســعهدهندگانی اســت کــه بــه دنبــال ناشــران و
خریــداران بینالمللــی جهــت حضــور در بازارهــای جهانــی میگردنــد .در ایــن
مســابقه ،عالقهمنــدان براســاس مقــررات اعــام شــده میتواننــد بازیهــای خــود
را ارســال کــرده و ایــن بازیهــا مــورد داوری ناشــران مطــرح بینالمللــی قــرار
میگیرنــد کــه در نهایــت امســال ،در بخــش موبایــل ،بــازی پاپالنــد :فــرار کلههــا
بهتریــن بــازی و بهتریــن بــازی بصــری ،بــازی  Oخالقانهتریــن بــازی و آناهیتــا
بهتریــن بــازی از نــگاه مــردم شــد و در بخــش  ،PCبــازی  Woodfarerتوانســت
بهعنـوان خالقانهتریــن بــازی شــناخته شــود و بــازی  Flipping Filipبهتریــن بــازی
بصــری و بهتریــن بــازی رایانههــای شــخصی گیمیســتان شــد.
 TGC2018نیــز بــا برنامهریــزی وســیعتر و منســجمتر 14 ،و  15تیــر مــاه  97در
مرکــز همایشهــای بینالمللــی ســازمان صــدا و ســیما بــه کار خــود پایــان داد.
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سعید زعفرانی
سردبیر گیمنیوز

گزارشی از تیجیسی 2018؛ آنچه گذشت یا آیا تیجیسی واقعا یک رویداد آموزشی پر هزینه است؟
برگــزاری تیجیســی  2017اگرچــه بــدون دردســر و بــا نواقــص زیــادی همــراه
بــود ،در نهایــت «موفقیــت آمیــز» ارزیابــی شــد تــا همایــش بازیهــای رایانــهای
تهــران یــک ســال بعــد هــم برگــزار شــود .آنچــه در متــن ایــن رویــداد دو روزه اتفــاق
افتــاد ،در نــوع خــود شایســتهی تقدیــر اســت و میشــود همیــن حــاال بــا قاطعیــت
گفــت کــه تیجیســی  2018یــک رویــداد موفــق دیگــر در کارنامـهی بنیــاد اســت.
اگرچــه انتظــار میرفــت بــا بهدســت آوردن تجربیــات از ســال گذشــته ،برگــزاری
رویــداد از هــر لحــاظ پیشــرفت کنــد ،بســیاری از نواقــص ســال گذشــته برطــرف
شــوند و کیفیــت برگــزاری بــاال رود ،حداقــل در مــدل برگــزاری ،رویــداد بیانــدازه
شــبیه بــه ســال گذشــته و دور اول بــود .محــل برگــزاری رویــداد تغییــری نکــرده
بــود ،ســالنها و غرفههــا بــه همــان ترتیــب گذشــته بودنــد و کنفرانسهــا ،پنلهــا
و ســخنرانیهای تخصصــی همچنــان طبــق روال ســال قبــل انجــام میشــدند .ایــن
یعنــی نظــم و هماهنگــی قابــل تقدیــری کــه ســال گذشــته در رویــداد تیجیســی
محقــق شــده بــود ،بــرای برگزارکننــدگان و شــرکتکنندگان ایــن رویــداد بــه
انــدازهی کافــی راضــی کننــده بــوده و آنهــا نیــازی بــرای تغییــر در ایــن زمینههــا
احســاس نمیکردنــد.

در همیــن راســتا البتــه تعــداد غرفههایــی کــه بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای
بهطــور رایــگان در اختیــار شــرکتکنندگان قــرار داده بــود کــم شــده و بــه
نوعــی ،اســتودیوهای مســتقل تحــت حمایــت بنیــاد دســتچین شــده بودنــد تــا فقــط
بازیهــای ارزنــدهی آنهــا بــه ایــن رویــداد راه یابنــد .امــا احتمــاال فقــط هــم مســئله
ایــن نبــوده ،چــرا کــه مــا شــاهد عــدم حضــور دوبــارهی برخــی از بازیســازانی کــه
ســال گذشــته توجهــات بیشتــری بــه خــود جلــب کردنــد در ایــن رویــداد بودیــم،
در حالــی کــه بــه صراحــت از بنیــاد بــه خاطــر در اختیــار گذاشــتن غرفـهی رایــگان
و ایجــاد امــکان حضــور در ایــن رویــداد تشــکر کــرده بودنــد.
تیجیســی  2018در حالــی برگــزار شــد کــه بنیــاد ملــی بازیهــای رایان ـهای بــرای
کــم کــردن مخــارج آن تــاش بســیاری کــرد ،امــا از طــرف دیگــر هزین ـهی نســبتا
زیــادی را از بازیســازان و شــرکتکنندگان بــرای حضــور در ایــن رویــداد اخــذ
کــرد .در حالــی کــه بســیاری از بازیســازان همچــون ســال گذشــته نتوانســتند از
حضــور در غرفههــای بــزرگ خــود در ســالن اصلــی نمایشــگاه بهــرهی کافــی را
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ببرنــد ،هــم آنهــا و هــم برگزارکننــدگان ایــن رویــداد همچنــان اصــرار دارنــد بخــش
ـداد اصالتــا ( B2Bدو ســویه تجــاری) را حفــظ کننــد .البتــه
نمایشـ
ـگاهی ایــن رویـ ِ
ِ
ایــن اصــرار ،طبیعــی بهنظــر میرســد ،چــرا کــه ویتریــن گیــم ایــران بایــد پــر باشــد و
صنعــت بــازی ایــران هــر چنــد کوچــک ،بــزرگ و مســتعد بــه نظــر برســد ،چــون ایــن
محصــوالت مســتقیما و بــدون واســطه در معــرض دیــد خریــداران و عالقهمنــدان
خارجــی قــرار گرفتــه اســت.
بــا ایــن وجــود ،عــدم حضــور مجــدد یکــی از موفقتریــن تیمهــای بازیســازی
ایــران در ایــن رویــداد عجیــب بــه نظــر میرســد .اگرچــه جشــنوارهی گیــم تهــران در
ی خــود را نشــناخت ،بایــد اذعــان کــرد کــه در ســال گذشــته
ایــن دوره بهتریــن بــاز 
همــه بــر ســر انتخــاب بهتریــن بــازی ایرانــی اتفــاق نظــر داشــتهاند .حــاال عــدم
حضــور ایــن بــازی و تیــم ســازندهاش در رویــداد مهمــی مثــل تیجیســی ،حتــی
بهعنـوان یــک اثــر شــاخص در ویتریــن و تبلیغــات ایــن صنعــت هــم عجیــب بهنظــر
میرســد .بــا ایــن حــال ،ایــن غیبــت معنــادار کامــا قابــل درک اســت.
آنچــه بــرای برگزارکننــدگان و عمــدهی شــرکتکنندگان تیجیســی اهمیــت
ویــژهای دارد ،علیرغــم تصــور بســیاری از حاضریــن بینالمللــی در ایــن رویــداد،
بخــش آموزشــی تیجیســی اســت .بنــا بــر گــزارش متولیــان ایــن رویــداد،
تعــداد ســخنرانان تیجیســی  2018رشــدی  50درصــدی داشــته و بــر اســاس
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نظرســنجیهای بــه عمــل آمــده ،کیفیــت ایــن ســخنرانیها و کارگاههــای یــک
ســاعته هــم بــرای تعــداد کثیــری از شــرکتکنندگان راضیکننــده بــوده اســت.
بــا اینکــه روی کاغــذ اوضــاع خــوب بــه نظــر میرســد و بازیســازان حاضــر در
کنفرانسهــا نیــز میتواننــد بهصــورت عمــده از کیفیــت بخــش آموزشــی رویــداد
تیجیســی راضــی بــوده باشــند ،بایــد نتیجــهی ایــن آموزشهــا در درازمــدت را
نیــز مدنظــر قــرار داد و بــه هیــچ عنـوان نبایــد بــه نتایــج یــک نظرســنجی بســنده کــرد.
در حالــی کــه بازیســازان بســیاری در ایــن رویــداد دو روزه مالقاتهــای
تجــاری بســیاری بــا طرفهــای عالقهمنــد خارجــی برگــزار کردنــد ،حصــول
نتیج ـهی مشــخصی از ایــن مالقاتهــا ،مســئلهی زمانبــری اســت .تــا جایــی کــه
حــاال پــس از گذشــت یــک مــاه از رویــداد تیجیســی  2018هنــوز خبــری از
نتایــج ایــن مالقاتهــا نیســت .البتــه کــه انتظــار بــه نتیجــه رســیدن تمــام بیــش
از  2000مالقــات در دو روز بازیســازان و فعالیــن صنعــت بــازی در ایــران بــا
شــرکتکنندگان خارجــی ایــن رویــداد ،کامــا غیــر عقالنــی بــه نظــر میرســد.
یکــی از پیشــرفتهای ســال دوم برگــزاری تیجیســی ،تعدیــل شــدن انتظــارات
بازیســازان از حیــث قراردادهــای تجــاری بــا طرفهــای خارجــی اســت.
بــه نظــر میرســد بــر خــاف ســال گذشــته کــه امیــد و شــور و هیجــان در ایــن
رویــداد حــرف اول را مــیزد ،شــرکتکنندگان بیشــمار تیجیســی  2018بــا
آیندهنگــری ،منطــق و انتظــارات تعدیــل شــده در ایــن رویــداد حضــور یافتهانــد.
بــه ایــن معنــا کــه آنهایــی کــه بــرای بــه نمایــش گذاشــتن بــازی خــود در بخــش
نمایشــگاهی حاضــر شــدهاند بیشتریــن تــاش را بــرای جلــب توجــه رســانهها بــه
خــود میکننــد و انتظــار دارنــد در بــازار مســتعد داخلــی شــناخته شــوند ،و البتــه
همزمــان بتواننــد بــه قــراردادی بــرای نشــر در خــارج از کشــور هــم برســند .آنهایــی
کــه بــرای بخــش آموزشــی ایــن رویــداد بــه تیجیســی آمدهانــد نیــز ،بــا در نظــر

گرفتــن محدودیتهــای زمــان و بودجــه ،تــاش کردنــد بیشتریــن نتیجــه را از
تیجیســی  2018بگیرنــد و بــه علــم و مهــارت خــود بیافزاینــد .در ایــن راســتا
اســتقبال از ســخنرانیهای تجــاری نیــز بســیار جالــب توجــه اســت .امــا آنهایــی کــه
تنهــا بــه امیــد بســتن قــرارداد نشــر بازیشــان در خــارج توســط یــک ناشــر شــناخته
شــده و ایجــاد همــکاری بینالمللــی و در نتیج ـهی آن حضــور در بــازار جهانــی بــه
تیجیســی آمــده بودنــد ،انتظــار داشــتند صحبتهــای اولیــه بــه خوبــی انجــام
شــود و بقیــه کارهــا بــه زمانــی دیگــر موکــول گــردد .بــه نظــر میرســد هــر ســه
گــروه بــه خواســتهی خــود رســیده باشــند.
در پایــان تیجیســی  ،2018بازیهــای حاضــر در بخــش رقابتــی ایــن رویــداد
یعنــی «جوایــز گیمیســتان» نیــز مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و برنــدگان ایــن بخــش نیز
جوایــزی را دریافــت کردنــد .حضــور در بخــش رقابتــی و شــناخته شــدن بهعن ـوان
برگزیدههــای یــک جایــزهی بینالمللــی بــا شــرکتکنندگان و داوران خارجــی و
اعتمــاد بــه انتخــاب دقیــق و درســت نیــز دلیــل حضــور برخــی از بازیســازان در
تیجیســی امســال بــود کــه بــه نظــر میرســد مثــل دیگــر بخشهــا بــه عمــدهی
انتظــار خــود رســیدهاند.
تیجیســی  2018بــا ادامــه دادن در مســیری کــه ســال گذشــته بــا تــاش و جدیــت
فــراوان آغــاز شــد ،نشــان داد کــه متولــی خصوصــی صنعــت بــازی در ایــران ،عــزم
راســخی بــرای تبدیــل کــردن ایــن صنعــت بــه یــک صنعــت جهانــی و پیشــرفت در
هم ـهی زمینههــا دارد .برگــزاری یــک رویــداد تجــاری بــا هــدف گســترش حضــور
بازیهــای ایرانــی در بــازار خــارج ،اگرچــه میتوانــد مفیــد باشــد ،امــا بــه ایــن
ســبک و ســیاق ،فعــا جــواب نــداده اســت .بــا اینکــه نمیشــود بهطــور کلــی
تیجیســی را زیــر ســوال بــرد ،اگــر همچنــان بحــث تجــاری و قراردادهــای
خارجــی ،اولویــت آخــر گروهــی از بازیســازان بــرای شــرکت در تیجیســی
باشــد ،ســرمایهگذاری بیشتــر روی بخــش آمــوزش و حــذف بخــش تجــاری یــا
ک کــردن آن ،بهنظــر عقالنیتــر میرســد .شــاید ایــن مشــکالت ،ســال
کوچــ 
آینــده برطــرف شــوند ،شــاید هــم تیجیســی در ســومین ســال خــود همچنــان بــه
همیــن رونــد ادامــه دهــد.
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سیاوش شهبازی
منتقد حوزه گیم  -ضمیمه کلیک جام جم

از امید تا آگاهی
بگذاریــد تعــارف را کنــار گذاشــته و رک باشــیم .اینجانــب از منتقــدان سرســخت
برخــی عملکردهــای مدیریــت ســابق بنیــاد ملــی بازیهــای رایانـهای بــودم و همیشــه
ناراحــت از اینکــه بودجــه ایــن ســازمان ،نــه صــرف تربیــت توســعهدهندگان آ گاه،
کــه صــرف تولیــد عناوینــی سفارشــی میشــد کــه عمدتــا خروجــی مناســبی را پدیــد
نمیآوردنــد .البتــه شــاید صالحــی در ایــن رویکــرد و درایتــی پشــتش بــود کــه مــا
واقعــا از آن بیخبریــم .ولــی هــر چــه بــود ،در آن ســالها ،بســیاری از تیمهــای
بااســتعداد پیــش چشــم اهالــی ایــن صنعــت و مــا خبرنگارهــا پرپــر شــدند و بــه هــزار
دلیــل – از نداشــتن بودجــه گرفتــه تــا آشــنا نبــودن بــه ضوابــط صحیــح همــکاری
تجــاری و تفاوتهایــش بــا پروژههــای رفاقتــی و از همــه مهمتــر ،جاهطلبیهایــی
کــه از قعــر زمیــن ،خورشــید را نشــانه رفتــه بــود – از هــم پاشــیدند و بســیاری از
فرصتهــای حضــور ایــران در عرصــه بینالمللــی ســوخت و بــر بــاد رفــت.
البتــه بــاز هــم تاکیــد میکنــم! شــاید سیاســتی بــوده کــه مــا از آن بیخبریــم و قطعــا
اگــر اینجــا ادعایــی میشــود ،ابــراز وجــود و حضــور را میکنیــم تــا بــه موقعــش
و بــه درخواســت مدیریــت ســابق بنیــاد ،تریبــون را در اختیــار عزیــزان قــرار داده
و شــنونده صحبتهایشــان در ایــن بــاره باشــیم .بنــده بــه نــدرت ایــن جــرات را
بــه خــودم میدهــم کــه قضاوتــی در زمینــه مدیریــت دولتــی انجــام بدهــم و در
ایــن بــاره هــم تنهــا مشــاهدات خــودم را بیــان میکنــم و گفتههایــم در ایــن بــاره
را تحلیــل یــا یقیــن نمیپنــدارم .هــر چــه باشــد ،آن زمــان مــا ّ
ســنمان بیســت و
خــردهای بــود و اکنــون ،در آســتانه دهــه چهــارم زندگــی هســتیم و پختگــی امــروز
بــا جســارت دیــروز قابــل قیــاس نیســت .در نهایــت ،ایــن افــکار عمومــی اســت کــه
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ادعاهــای مدیریــت فعلــی و ســابق را بــه قضــاوت خواهنــد نشســت و وظیفه مــا ،ورای
همــه چیــز ،فرصــت دادن و انتقــال اســت ،نــه قضــاوت.
وانگهــی ،اســمش را بگذاریــد همســویی یــا هــر چــه! تفکــر بنــده ایــن اســت کــه
رویکــرد فعلــی بنیــاد ،موثرتــر و کاراتــر از گذشــته اســت .اکنــون ،حداقــل در
نظــر نگارنــده ،میتــوان بــه عینــه عــرق ریــزان دوســتان مســتقر در ایــن ســازمان
را بــرای برقــراری فرصتهــا و موقعیتهــای ســازنده بــرای فعــاالن عرصــه گیــم
دیــد .جشــنوارهها ،ســمینارها و جلســات متعــددی در ایــن چنــد ســال برگــزار شــده
کــه در کنــار فعالیتهــای فرهنگــی و نشــر کتــب و بولتنهــای متعــدد ســعی در
تقویــت س ـواد و تفاهــم در حــوزه گیــم داشــتهاند و ایــن از نظــر بنــده ،بــا ارزشتــر
از هــر گونــه کار سفارشــی بــوده و خواهــد بــود .بعیــد نیســت از ایــن فرصتهــای
رســانهای ،بــه همــان مقــدار کــه موفقیــت بینالمللــی و مطابــق ســلیقه فرهنگهــای
مغایــر پدیــد میآیــد ،موفقیتهــای ایرانی-اســامی و همســو بــا آرمانهــای مــورد
نظــر فرهنــگ کشــور حاصــل شــود.

فرصتی برای آموختن

امســال نیــز ماننــد ســال قبــل ،ایــن افتخــار را داشــتم تــا در ِسـ َـمت مترجــم شــفاهی در
کنفرانسهــای بخــش مدیریــت پــروژه نمایشــگاه Tehran Game Convention
حضــور داشــته باشــم و یــک ســری اتفاقــات خوشــایند را از نزدیــک بــه نظــاره
بنشــینم.
پارســال ،حرفهــای بســیار خــوب و مثبتــی را شــنیدم و ترجمــه کــردم .صحبتهایی
شــد کــه دغدغههــای شــخص بنــده بــود؛ صحبتهایــی کــه در ایــن ســالها بــه
خاطــرش خــون دل خــوردم .ولــی امســال ،روی دســت ســال گذشــته زد کــه بعــد از
کمــی دیگــر پرچانگــی ،چــرا و چطــورش را برایتــان خواهــم نوشــت!
از جملــه دغدغههایــی کــه همیشــه مــرا آزرده اســت ،نقــص و کاســتیهای
تیمهــا و دســت اندرکارانــی بــوده کــه نــه تنهــا در حیطــه گیــم ،کــه در خیلــی از
عرصههــای کشــور کار میکننــد .متاســفانه ،کار مرامــی و ایســتا بــر وعــده و وعیــد،
ُنــرم کار آزاد در کشــور ماســت کــه عیــن چــوب دوســرطال عمــل میکنــد .بســیار
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ـت امــر ،یــا کننــده کار ســرش کاله م ـیرود و پولــش را
پیــش میآیــد کــه در نهایـ ِ
نمیگیــرد یــا ســفارشدهنده کار بــه خاطــر طمــع یــا هــر چــه ،و تــاش بــرای بســتن
کار بــا کمتریــن هزینــه ،سفارشــش را بــه موقــع یــا بــا کیفیــت الزم دریافــت نکــرده
و حتــی ممکــن اســت شــرایطی پیــش بیایــد کــه کل پــروژه بخوابــد! بســتن قــرارداد و
رعایــت مـوارد قانونــی ،در نهایــت بــه نفــع هــر دو جنــاح خواهــد بــود ،امــا خیلیهــا
بنــا بــه دالیلــی نامعلــوم از مقیــد بــودن بــه ایــن مــورد ابــا دارنــد.
مشــکل دیگــر ،بــه رفتارهــا و اخالقهــای حاکــم بــر فضــای تولیــد و توســعه
برمیگــردد کــه متاســفانه در کشــور مــا بــه ّمنــت فقــدان مباحــث مربوطــه در
ســالهای تحصیــل و شــاید یــک حبــاب پسزننــده نامأنــوس بــودن محتواهــا و
از ســوی دیگــر ،جــوالن ناواردهــا در عرصــه آمــوزش مهارتهــای ســازمانی و در
نهایــت ،اســتقبال ضعیــف آنــان کــه بایــد از ایــن بحثهــا اســتقبال کننــد ،هنــوز در
کشــور مــا از ناهنجاریهــای خانمانبرانــدازی رنــج میبــرد.
در حالــی کــه عمــده بحــث کنفرانسهــای ســال گذشــته در بحــث تولیــد و
مدیریــت پــروژه ،بــه اهمیــت برنامهریــزی دقیــق و بهرهگیــری از نظــرات و آمــار
رفتــاری کاربــران مربــوط بــود ،امســال محوریــت بحثهــا ،مدیریــت ســازمانی،
شــیوههای نویــن مدیریــت تیــم و خطاهایــی بــود کــه در ایــن زمینههــا مرتکــب
میشــویم و بهــای ســنگینی هــم بــه پایشــان میدهیــم.

 12راه برای این که استودیوی بازیسازیتان را به باد بدهید!
یکــی از بهتریــن کنفرانسهــای  TGCبــرای شــخص مــن ،ارائــهای بــود کــه
توســط آقــای «ایــان گرگــوری» ( ،)Ian Gregoryیکــی از باســابقهترین
توســعهدهندگان ســنگاپور انجــام شــد .وی کــه بــا لحــن و زبــان طنــزی خوشــایند
صحبــت میکــرد ،دســت در خنــدق تجــارب نابــاب خــود کــرده و دوازده مــورد
از تلختریــن اشــتباهاتش را کــه میتواننــد اســتودیوی بازیســازی را بــه بــاد بدهنــد
بــرای بیننــدگان ذکــر کــرد .بنابــر توضیــح ایشــان ،وقتــی بــه جــای انتخــاب شــریک
کاریای کــه مکملتــان باشــد ،بــا کســی عیــن خودتــان رابطــه کاری میبندیــد ،بایــد
انتظــار جــر و بحثهــا و تضــاد متعــدد ایدههــا را داشــته باشــید.

درونمایــهای کــه در عمــده دوازده مــورد ایشــان جریــان داشــت ،ایــن بــود کــه
«مغــرور و خودشــیفته نباشــید ».بــه تاکیــد ایشــان ،بایــد بهشــدت از خودکامگــی در
تولیــد و امــر و نهــی مــداوم بــه کارمندهایتــان بپرهیزیــد .نیروهایتــان را بایــد شــناخته و
ســپس بــرای استخدامشــان اقــدام کنیــد تــا وقتــی کاری بــه آنهــا ســپردید ،خیالتــان
راحــت باشــد کــه بــه خوبــی انجــام میشــود .ولــی اینکــه بعــد از هــر ســفارش
کار ،بخواهیــد تمــام جریــان کار را بــه کارمنــد خــود دیکتــه کنیــد ،هــم خودتــان را
فرســوده میکنــد هــم اعصــاب آنهــا را!
مــورد دیگــری کــه آقــای گرگــوری بــر آن تاکیــد داشــت ،انتقادپذیــری بــود .شــخصا
در مواجهــه بــا بازیســازان ایرانــی بارهــا دیــدهام – و قابــل درک هــم هســت – کــه
روی اثــر خــود تعصــب داشــتهاند .امــا خــب ،بهعنــوان توســعهدهنده یــا ســازنده
هــر محصولــی ،بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــید کــه بیرحمتریــن منتقــدان
شــما ،افــرادی هســتند کــه بابــت محصولتــان پــول میدهنــد .حتــی بــازی رایــگان
هــم منتشــر کنیــد ،بــاز بایــد هزینــه ترافیــک اینترنــت را بدهنــد .بــه تعریــف و تمجیــد
خان ـواده و دوســتان تعارفــی هــم اصــا اعتمــاد نکنیــد .قــدر کســی کــه گیــم شــما
را بهشــدت میکوبــد و از آن ایــراد میگیــرد را بدانیــد .چــرا کــه شــاید همــان
انتقــاد تنــد ،بــازی شــما را از خطایــی برهانــد کــه پــس از انتشــار بــا هــزار زحمــت
نت ـوان درســتش کــرد.
بحــث مهــم دیگــری هــم کــه ایشــان مطــرح کــرد ،ایــن بــود کــه کارمنــدان و
شــرکای خــود را انســان بدانیــم .بــه آنهــا احتــرام و عشــق بورزیــم تــا بــرای کارمــان
از جــان مایــه بگذارنــد .ایــن بــه معنــی لیلــی بــه الال گذاشــتن نیســت .اتفاقــا تحکیــم
و اقتــدار در برنامهریــزی ،بســیار واجــب اســت .ولــی بــه جایــش بایــد از زحماتشــان
قدردانــی و از گیــر دادنهــای مضــر پرهیــز کــرد .قطعــا بیــن نیروهــا نیــز نبایــد فــرق
گذاشــت و اگــر ایــن حــس در محیــط کار جــا بیافتــد کــه فــان کارمنــد هــر کاری
میکنــد – از جملــه تاخیــر داشــتن یــا اشــغال بیهــوده وقــت کاری – قســر در مـیرود
و کســی بــه وی نمیگویــد بــاالی چشــمت ابــرو اســت ،بهشــدت بــازده کاریتــان
پاییــن خواهــد آمــد.
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ْ
گر باج دهی ز نوب ِلول-صد سازی!
ِ

یکــی از جذابتریــن کنفرانسهــا کــه بحــث و موضوعــش حتــی بــرای کشــورهای
توســعهیافته هــم جدیــد اســت و شــاید اگــر مبانــیاش را بــرای خیلــی از مدیــران
ســنتیاندیش در حرفههــای دیگــر بیــان کننــد ،از تعجــب شــاخ درآورده یــا حتــی
حراســت را صــدا کننــد ،بــه موضــوع «دفتــر مجــازی» مربــوط میشــد.
آقــای «آلــن سیمنســن» ( ،)Allan Simonsenتوســعهدهنده بــا ســابقهای بــود کــه
ســبک کاری دفتــر مجــازی را بــرای خــود برگزیــده بــود .وی پــس از ســخنانی در
پرفشــار کــه یکــی از معضــات صنعــت گیــم
رابطــه بــا  Crunch workیــا کار ِ
اســت ،بــه خســتگی خــود از شــرایط کاریاش در آســتانه دهــه چهــار حیاتــش اشــاره
کــرد و اینکــه بــرای گــذران وقــت بیشتــر در کنــار همســر و فرزندانــش ،تصمیــم
گرفــت عطــای کار در دفاتــر حقیقــی را بــه لقایــش ببخشــد و دفتــر مجــازیاش را
در منــزل تاســیس کنــد.
امــا دفتــر مجــازی یعنــی چــی؟ چــه بخواهیــد تولیــد گیــم انجــام بدهیــد چــه بــه
دنبــال هدفــی دیگــر باشــید ،ممکــن اســت بخواهیــد بــا افــرادی کار کنیــد کــه امکان
جمــع کردنشــان زیــر یــک ســقف وجــود نــدارد .شــاید مایــل باشــید بــا آهنگســازی
کار کنیــد کــه در چیــن مســتقر اســت و طراحــی گرافیکــی کســی را بپســندید کــه
ســاکن کوباســت .در ایــن حالــت ،میتوانیــد از طریــق راههــای ارتباطــی مختلــف –
ماننــد اســکایپ  -بــا افــراد مــورد نظــر خــود تمــاس حاصــل کــرده ،رونــد پروژههــا
را چــک کــرده و وظایــف جدیــدی برایشــان تعریــف کنیــد.
جالــب اینجاســت کــه بســیاری از کارمنــدان آقــای سیمنســن ،افــرادی هــم ســن
و ســال خــودش هســتند کــه بهشــدت اســتعداد و مهــارت دارنــد ،امــا بــه خاطــر
عیال ـواری و مشــکالت دیگــر ،قــادر نیســتند در فضــای ســنگین و پرمشــغله دفاتــر،
حضــور پیــدا کننــد.

اگــر مایــل هســتید بیشتــر دربــاره دفاتــر مجــازی و دورکاری بدانیــد ،میتوانیــد بــا

نشــریه مــا تمــاس حاصــل فرماییــد .در صــورت اســتقبال ،حتمــا مطالــب دیگــری در
ایــن زمینــه خواهیــم داشــت.
امــا عمــده اهمیــت و تاثیــر مباحــث مطــرح شــده توســط آقــای سیمنســن بــه کنــار،
ایشــان موضوعــی را مطــرح کــرد کــه بهشــدت بــرای مــن و حضــار جالــب بــود.
وی از لفــظ «بــاج» در مثبتتریــن معنــای خــودش اســتفاده کــرد .ایشــان بــه ایــن
موضــوع اشــاره کــرد کــه کار بــرای مــدت مدیــد پشــت مانیتــور و بــدون تحــرک،
دمــار از روزگار بــدن کارمنــد در مـیآورد و خــب ،کســالتی کــه در پــی آن میآیــد،
بــازده کاری فــرد را پاییــن آورده و در نهایــت ،ضــررش متوجــه خــود کارفرمــا خواهد
بــود .وی بــا اشــراف بــر ایــن موضــوع ،جــدا از هزینــهای کــه بهعنــوان دســتمزد
بــه کارمندانــش میدهــد ،هزینــهای جــدا بــرای باشــگاه آنهــا واریــز میکنــد
تــا تشــویق بــه ورزش بشــوند .حتــی بــه محــض قــرارداد و آغــاز کار ،هزینــه قابــل
توجهــی بــه آنهــا میدهــد تــا اقــدام بــه خریــد یــک سیســتم کامپیوتــری قــوی بــا
مانیتورهــای عریــض کننــد کــه تســلط و بــازده کاریشــان تقویــت شــود .اینکــه
چنــد هــزار ســال دیگــر در کشــور مــا ایــن فرهنــگ جــا بیافتــد و کارفرمــا نــه تنهــا
از گلــوی کارمنــد نزنــد ،کــه یــک چیــزی هــم دســتی بــه وی بدهــد تــا دلــش
شــاد و در نهایــت ،ســودآوریاش بــرای کارفرمــا بیشتــر شــود ،خــدا میدانــد!
ولــی خــب ،روی اصلــی ســخن مــا بــا همیــن کارفرمایــان عزیــز اســت .بــه ایشــان
ایــن اطمینــان را میدهیــم کــه بــا انتخــاب صحیــح کارمنــد و بســتن قــرارداد
محکمهپســند ،میتواننــد بــه یقیــن برســند کــه ایــن پولهــا جــای دوری نم ـیرود.
بــه امیــد فرداهــای بهتــر و رویدادهــای مثبــت دیگــری کــه بیــش از پیــش بــه اعتــای
فرهنــگ و هنــر کشــور کمــک کننــد.
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صحبتهای مدیر روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای درباره TGC2018
علــی فخــار ،مدیــر روابــط عمومــی بنیــاد ملــی بازیهــای رایانـهای دربــاره کیفیــت
و بازخوردهــای رویــداد گفــت :طبــق صحبتــی کــه بــا برخــی از شــرکتکنندگان
داشــتم ،هیــچ بازخــورد منفــیای را ندیــدم و خوشبختانــه همــه از رویــداد و
کنفرانسهــا و ســخنرانیها راضــی بودنــد .طبیعــی اســت وقتــی کــه یکبــار چیــزی
را خــوب انجــام میدهیــد ،انتظــارات بــرای ســری بعــد آن باالتــر خواهــد رفــت
و شــاید برخــی نظــرات از ایــن مســئله نشــأت بگیرنــد .پارســال ســطح ســخنرانی
عــدهای بــاال و بیشتــر مخصــوص بازیهــای  AAAبــود .امــا امســال ســعی شــد
ســخنرانهایی دعــوت شــوند کــه بیشتــر بــه نفــع بازیســازان ایرانــی باشــد و
بتواننــد از ســخنان آنهــا بهخوبــی اســتفاده کننــد.
امســال در مجمــوع بیــش از  1500نفــر شــرکتکننده داشــتیم کــه بــرای چنیــن
رویــدادی بســیار رقــم خوبــی اســت .همچنیــن خیلــی از شــرکتکنندگان بــه
افزایــش روز رویــداد عالقهمنــد بودنــد امــا بایــد توجــه داشــته باشــند کــه اکثــر
رویدادهــای  B2Bدر دنیــا  2روزه برگــزار میشــوند و  3روزه شــدن آن (یــا بیشتــر)
خســتهکننده خواهــد شــد.
ایشــان در رابطــه بــا چالشهــای ایــن رویــداد توضیــح دادنــد :رویــداد  TGCهمیشــه
پــر از چالــش اســت .یکــی از چالشهــای برگــزاری امســال ،خــروج آمریــکا از
برجــام بــود کــه تقریبــا اواســط کارهــا و برنامهریــزی  TGCبودیــم و خیلــی از افــراد
تاییــد آمــدن خــود را داده بودنــد کــه متاســفانه باعــث شــد آمــدن خــود را لغــو کننــد
و مــا ســریعا جایگزینهایــی را بــرای آنهــا قــرار دادیــم .بــاال رفتــن ناگهانــی نــرخ
ارز هــم پیچیدگیهــای کار را بیــش از پیــش کــرد امــا در مجمــوع طبــق چیــزی کــه
در رویــداد مشــاهده کردیــد ،تقریبــا از اقصــی نقــاط دنیــا مهمــان داشــتیم و تاثیــر ایــن
مشــکالت فــوق را ندیدیــد.

وی بــه هدفهــای رویــداد اشــاره کــرد و گفــت :از اهــداف  TGCمیتــوان بــه
تســهیل صــادرات بازیهــای ایرانــی و انتقــال دانــش نــام بــرد کــه بــه نظــر بنــده بــه
ایــن هدفهــا رســیدیم کــه نســبت بــه قبــل رویکــرد بازیســازان مــا خیلــی بهتــر
شــده و در بحــث تجــاری هــم برخــی از بازیهــای  TGCپارســال منتشــر شــده و بــه
موفقیتهــای خوبــی رســیده اســت .شــرکتکنندگان و خریــداران خارجــی هــم
امســال بــه کیفیــت بازیهــا و رســیدن بــه نتایــج خــوب امیدوارتــر بودنــد.
همچنیــن ایشــان توضیحاتــی را دربــارهی جنجــال رســانهای بهوجــود آمــده در
فضــای مجــازی بیــان کردنــد :در رابطــه بــا حضــور کافــه بــازار هــم در TGC
ســواالت بســیاری از مــا شــد کــه الزم میدانــم توضیحاتــی در رابطــه بــا آن را بــه
نشــریه و مخاطبــان گیــم آور بدهــم .اگــر رویکــرد کافــه بــازار بــر تعامــل بهتــر بــا
بازیســازان ایرانــی و تســهیل بیشتــر کارهــا بــه جــای واردات بازیهــای خارجــی
بــود کــه حضــورش مشــکلی نداشــت امــا نــه تنهــا کافــه بــازار (کــه فقــط مســئله ایــن
ناشــر رســانهای شــده) بلکــه برخــی دیگــر هــم نامـهای بــرای عــدم حضــور دریافــت
کردهانــد و مســئله آنطــور کــه رســانهای شــد ،نبــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ویدیــوی همــهی کنفرانسهــا و پنلهــا بــرای
شــرکتکنندگان  TGCدر اپلیکیشــن گیــم آ کادمــی منتشــر خواهــد شــد و
میتواننــد از آنجــا بــه مشــاهدهی ســخنرانیها بپردازنــد .افــرادی کــه در TGC
ت نــام نکــرده باشــند میتواننــد بــا پرداخــت هزینــهای کــه در آینــده اعــام
ثبــ 
میشــود بــه ایــن ویدیوهــا دسترســی پیــدا کننــد.
وی در آخــر گفــت :در نهایــت بــه شــخصه از برگــزاری رویــداد  TGC2018و نظــم
برگــزاری آن راضــی بــودم و امیدواریــم کــه ســال دیگــر هــم بتوانیــم  TGC2019را
همزمــان بــا نمایشــگاه بــازی برگــزار کنیــم.
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همگرا یک شتابدهنده تخصصی بازی و البته بدون انتفاع
پــس از  1ســال تحقیــق و بررســی در بنیــاد ملــی بازیهــای رایان ـهای کــه بهعن ـوان
باالتریــن نهــاد دولتــی در صنعــت بــازی بهحســاب میآیــد ســرانجام در راســتای
حمایــت از بازیســازان ملــی بــا ایــدهی محــوری همگــرا ،دســت بــه همگــرا
کــردن حمایتهــای مــورد نیــاز بازیســازان در کشــور زده اســت و هــدف اصلــی
آن زنــده نگهداشــتن صنعــت گیــم بــرای کل کشــور بــوده و بــا ایــن حســاب بــا
انحصارســازی در ایــن صنعــت بــه پیــکار بــر خواســته اســت.
پــس از رونــد ثبــت نــام و گزینــش تیمهــا و شــرکتهای درخواســتکنندهی
حمایــت ،توســط تیــم مجــرب همگــرا ،امتیازبنــدی و ســپس دســتهبندی شــروع
میشــود و ارزیابــان بــرای هــر دســته نیــز حمایتهــای خاصــی را مدنظــر میگیرنــد
کــه بــر اســاس آن بازیســازان میتواننــد حمایتهــای دلخــواه خودشــان را
انتخــاب و ســپس اســتفاده کننــد.

حمایتهــا نیــز شــامل تبلیغــات ،بازاریابــی ،آزمــون بازیهــا (،)Game Testing
تجهیــزات ،امکانــات و محــل اســتقرار ،جــذب تســهیالت مالــی و ســرمایهگذاری،
مشــاوره تخصصــی و توســعه ســاختاری و بســیاری از مـوارد دیگــر اســت کــه در پــی
تحقیقــات الزمــه توســط معاونــت حمایــت بنیــاد بــرای بهرهمنــدی بازیســازان،
آمــادهی بهرهبــرداری قــرار گرفتــه و حــق انتخــاب را بــه تیمهــای بازیســازی
میدهــد کــه بتواننــد بــر اســاس امتیازشــان از ایــن حمایتهــای موجــود در
دســتهی خــود اســتفاده کننــد.
نکتــهی قابلتوجــه ایــن اســت کــه در کنــار بازیســازان ،آن دســته از
صاحبنظرانــی کــه میخواهنــد در رونــد ارزیابــی در کنــار بنیــاد باشــند
نیــز میتواننــد ثبــت نــام بــه عمــلآورنــد و پــس از ارزشــیابی بــه تیــم ارزیــاب
همگــرا اضافــه شــوند.
بســتههای حمایتــی کــه توســط همگــرا بــه تیمهــا داده میشــود رایــگان
اســت و بنیــاد ملــی بازیهــای رایان ـهای و هیــچ ارگان وابســته بــه ایــن بنیــاد،
انتفاعــی از ایــن حمایتهــای ارائــه شــده نخواهــد بــرد ،امــا پیششــرط ورود
بــه همگــرا داشــتن تنهــا  2خروجــی بــازی در مــدت  4ســال گذشــته بــوده
اســت.
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بنابرایــن حمایتهــای همگــرا بــه تیمهــای فعــال (حتــی بــا یــک نفــر عضــو) و
شــرکتهای بازیســازیای تعلــق میگیــرد کــه در چهارســال گذشــته حداقــل
دو بــازی (یــا یــک بــازی و یــک نمونــه اولیــه از بــازی) تولیــد کــرده باشــند.
بازیســازان میتواننــد در پورتــال همگــرا ثبــت نــامکننــد و پــس از ارزیابــی بــر
اســاس شــاخصهای مختلــف و دریافــت رتبــه بــر مبنــای ایــن شــاخصها حمایــت

دریافــت کننــد .ایــن شــاخصها در چهــار حــوزه توانمنــدی تیم/شــرکت ( %30کل
امتیــاز) ،کیفیــت و اثرگــذاری بــازی ( %49کل امتیــاز) ،مولفههــای فرهنگــی بــازی
( %10کل امتیــاز) و مولفههــای تاثیرگــذاری شــرکت/تیم
در صنعــت بــازی (همــکاری بــا همگــرا) ( %11کل امتیــاز)
دســتهبندی میشــوند .نهایتــا پــس از ارزیابــی و رتبهبنــدی،
بســتههای حمایتــی متنــوع در اختیــار تیمهــا و شــرکتها
قــرار میگیــرد کــه میتواننــد از میــان ایــن بســتهها،
حمایتهــای مــورد نیــاز خــود را انتخــاب کننــد .بخــش
قابلتوجهــی از حمایتهــای همگــرا بــدون بازپرداخــت
هســتند.
ســاختار حمایتــی همگــرا از  28مــرداد کار خــود را آغــاز
کــرده و تیمهــا و شــرکتهای متقاضــی میتواننــد در
پورتــال همگــرا ثبــت نــام کننــد .پــس از پایــان مهلــت ثبــت
نــام ،حداقــل  45روز فرآینــد ارزیابــی طــی خواهــد شــد
و بعــد از آن رتبههــا اعــام شــده و انتخــاب و تخصیــص
حمایتهــا آغــاز میشــود .بدیهــی اســت بازیســازانی کــه
در اولیــن ســال حمایتــی همگــرا ثبــت نــام نکننــد ،بــا توجــه
بــه محــدود بــودن زمــان ثبــت نــام بایــد تــا شــروع ســال حمایتــی آتــی و بــاز شــدن
فرآینــد ثبــت نــام ســال آینــده منتظــر بماننــد.
بازیســازان بــرای ثبــت نــام و اطالعــات بیشتــر میتواننــد بــه ســایت
 hamgara.orgمراجعــه کننــد.
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مصاحبه گیم آور با برندن شفیلد

چه چیزی الهامبخش شما برای ساخت این بازی بود؟

ســام ،مــن «برنــدن شــفیلد» ( ،)Brandon Sheffieldمدیــر نــوآوری (Creative
 )Directorشــرکت  Necrosoft Gamesهســتم کــه در اوکلنــد کالیفرنیــا
( )Oaklandقــرار دارد .در حــدود  15 ،10ســال پیــش بهعنــوان خبرنــگار بــازی
فعالیــت میکــردم و پــس از آن اســتودیوی بازیســازی خــودم را تأســیس کــردم.
هماکنــون در حــال ســاخت بازیهــای مســتقل هســتم و همچنیــن در زمینــهی
داستاننویســی نیــز بــرای دیگــر بازیهــا فعالیــت میکنــم.

روزی یکــی از دوســتانم بــا مــن در مــورد اینکــه وقتــی در آمریــکا بــه مناطــق
ییالقــی م ـیروی بــا عالئمــی روب ـهرو میشــوی کــه روی آن نوشــته شــده «محــل
عبــور گــوزن –  5مایــل» صحبــت کــرد ،یعنــی گاهــی اوقــات در ایــن مناطــق شــاهد
عبــور گوزنهــا هســتیم کــه بایــد حــواس را خــوب جمــع کــرده و در مواجــه بــا
آنهــا مراقــب باشــیم .حــال فــرض کــن بــه جــای اینکــه در  5مایــل دیگــر شــاهد
گــوزن باشــی ،بــه انــدازهی  5مایــل پشــت ســر هــم و وســط راه گــوزن حضــور
داشــته باشــد .همیــن صحبــت دوســتم باعــث شــد کــه بــرای ســاخت بــازی بــه فکــر
فــرو روم و در نهایــت پیادهســازیش کنــم.

بســیار هــم خــوب .امکانــش هســت چنــد نمونــه از نشــریات و
بازیهایــی کــه بــا آنهــا همــکاری داشــتهاید را نــام ببریــد؟

چقــدر جالــب .چالشبرانگیزتریــن قســمت ســاخت ایــن بــازی چــه
بود؟

مــن ســردبیر مجل ـهای بــه نــام  Game Developerبــودم کــه هــدف و تمرکــز آن
فقــط بازیســازان بــود .همچنیــن ویراســتار ارشــد  Gamasutraهــم بــودم .در
مــورد بازیهــا هــم بــازی  Gunhouseو ! Oh Deerرا اخیــرا منتشــر کردیــم کــه
مــورد رضایــت کاربــران قــرار گرفــت .بهعنــوان نویســنده هــم اخیــرا روی بــازی
 Street Fighter 30th Anniversary Collectionکار کــردهام .هماکنــون هــم
در بــازی  Indivisibleبــا ســبک اکشــن نقش-آفرینــی همــکاری دارم.

مــا در فراینــد ســاخت بــازی بــا چالشهــای کمــی روب ـهرو بودیــم .یکــی از آنهــا
پیــدا کــردن یــک موتــور بازیســازی بــود کــه بتوانــد شــبه ســهبعدی را خیلــی
خــوب از کار در بیــاورد .چــرا کــه اگــر بــه بازیهــای مشــابه دیگــر کــه در آنهــا
دنیــای ســهبعدی واقعــی بــه کار بــرده شــده نگاهــی بیاندازیــد ،متوجــه خواهیــد
شــد کــه آنهــا بــه اســپرایتها حالــت  Billboardمیدهنــد کــه بهنظــر درســت
نمیرســد .بنابرایــن تولیــد یــک موتــور س ـهبعدی ســاختگی خیلــی پیچیــده بــود.
البتــه کــه چالشهــای دیگــری هــم داشــتیم .بــرای مثــال یکــی از آنهــا ایــن بــود
کــه بایــد راههــای قدیمــی ســاخت بــازی را یــاد میگرفتیــم .چــون وقتــی خواســتار
ســاخت یــک تونــل بــودم ،مجبــور میشــدم بــرای جلوگیــری از افزایــش حجــم
و فضــا در Sprite sheetهــا فقــط یــک تونــل نســازم .پــس آن را بــه دو قســمت
تقســیم کــرده و فقــط یــک قســمتش را طراحــی کــردم و بخــش دیگــر را 180درجــه
برگردانــدم .ســپس بخــش میان ـیای کــه داشــتم را بــه آن اضافــه کــرده و کل ایــن
بافــت ( )Textureرا بــه دفعــات تکــرار کــردم تــا ایــن حــس منتقــل شــود کــه شــما
در تونلــی قــرار داریــد .آخریــن چالــش بــزرگ مــا هــم ایــن بــود کــه ماشــین بتوانــد
کامــا صحیــح دریفــت بکشــد .بنابرایــن در ایــن بــازی تاکیــد زیــادی روی همیــن
مقول ـهی دریفــت داشــتیم.

سالم ،لطفا خودتان را برای مخاطبان ما معرفی کنید.

لطفا دربارهی ! Oh Deerبیشتر توضیح دهید.
بــازیای در ســبک رانندگــی اســت کــه بایــد بــا ماشــین استیش ـنتان تــا جایــی کــه
میتوانیــد بــا وجــود مکانیکهــای رانندگــی و دریفــت ،برانیــد و کمتــر بــه گوزنهــای
موجــود در مســیر برخــورد کنیــد .بــازی تقریبــا شــبه س ـهبعدی یــا بــه کالمــی دیگــر
سـهبعدی ســاختگی اســت .تمــام آرتهــا پیکســلی و  Sprite-scalingاســت و مثــل
بــازی  Out Runســگا 3D ،واقعــی در بــازی وجــود نــدارد .مــا از ســازندهی بــازی
 Out Runدرخواســت کردیــم تــا بــازی مــا را بــازی کنــد کــه بازخــورد مثبتــی داشــتند.

خیلــی ممنــون از توضیحــات شــما .در حــال
حاضــر بــازی مــورد عالقــهی شــما چیســت و
کــدام ویژگــی از آن برایتــان پــر اهمیــت بــود؟
ســوال ســختی اســت .بگذاریــد کمــی فکــر کنــم...
مــن بیشتــر بازیهــای قدیمــی را انجــام میدهــم .امــا
در حــال حاضــر یکــی از آنهــا  Fairuneاســت .یــک
بــازی نقش-آفرینــی کوچــک کــه شــرکتی ژاپنــی بــه نــام
 Flyhigh Worksآن را ســاخته و خیلــی دوســت داشــتی
و بامــزه اســت .فقــط دو ســاعت زمــان بــرای بــه اتمــام
رســاندش نیــاز اســت ولــی یــک نقش-آفرینـی کوچک و
در عیــن حــال کامــل اســت کــه دنیایــی را در خــود جــای
داده کــه میتوانیــد در آن بــه جســتوجو و اکتشــاف
بپردازیــد .حســی را بــه مــن میدهــد کــه بــرای مدتهــا
بــا بــازی کــردن ،آن حــس را نداشــتم .بــرای همیــن اســت
کــه ایــن بــازی را خیلــی دوســت دارم.
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آیا تا به حال بازی ایرانی بازی کردهاید؟
برخــی از بازیهــای ایرانــی را اینجــا بــازی کــردم .امــا مهــدی بهرامــی را هــم
میشناســم و بــازی او را هــم قبــا بــازی کــردهام کــه فکــر کنــم بــازی او اولیــن
بــازی ایران ـیای بــود کــه انجــام دادم .خیلــی فوقالعــاده و بیشتــر بــه ماننــد یــک
ابــزار هنــری بــود تــا یــک بــازی .امــا کامــا واضــح اســت کــه ایــدهی ذهنــی او
بســیار خالقانــه بــوده کــه ایــن واقعــا عالــی اســت .یکــی از بازیهــای در حــال
توســعهای کــه توجــه مــن را بــه خــودش جلــب کــرد ،فیلیپینــگ فلیــپ اســت کــه
طراحــی هنــری خیلــی زیبایــی دارد امــا دیگــر بازیهــای ایرانــیای را کــه دیــدم
متاســفانه فقــط کپــی از دیگــر بازیهــا بودنــد کــه اصــا کار جالبــی نیســت .بنابرایــن
امیــدوارم کــه بازیســازان ایرانــی راه مهــدی بهرامــی یــا تیــم بازیســازی دیدمــا را
پیــش بگیرنــد؛ کاری ابداعــی و غیــر کپــی کــه زادهی ذهــن خــاق خودشــان باشــد.
تابهحال به همکاری با بازیسازان ایرانی فکر کردهاید؟
بلــه .تیــم فیلیپینــگ فلیــپ نظــر مــن را بــه خــود جلــب کــرده اســت .همچنیــن
بــا ناشــران ایرانــی هــم صحبــت کــردم کــه شــاید بازیهــای اســتودیوی خــودم را
در ایــران منتشــر کنــم .امــا چــون کار مــا خیلــی خــاص اســت ،همــکاری بــا دیگــر
افــراد ،کمــی برایمــان دش ـوار خواهــد بــود.
آیــا پیشــنهادی بــرای بهبــود همــکاری گروهــی بازیســازان ایرانــی
داریــد؟
پیشــنهادی کــه مــن دارم داشــتن یــک رئیــس خــوب اســت کــه بتوانــد در عیــن
گــوش دادن بــه تمامــی نظرهــا ،حــرف آخــر را بزنــد .مثــا در شــرکت خــود،
بــه برنامهنویــس ارشــدم اعتمــاد کامــل دارم ولــی وقتــی کــه میخواهیــم بــرای
گیمپلــی بــازی تصمیــم بگیریــم ،صحبتهــای زیــادی بــا یکدیگــر میکنیــم
امــا در نهایــت تصمیــم بــا مــن اســت .نکت ـهی دیگــر ایــن اســت کــه پیشکنشــگر
( )Proactiveباشــید؛ کار خــود را انجــام داده و در رونــد ســاخت ،هیچوقــت از
اعضــای تیــم فاصلــه نگیریــد .و نکتـهی آخــر اینکــه یــک نفــر (ناظــر) بایــد باشــد
تــا درصــد پیشــرفت کاری همــه افــراد گــروه را بررســی کنــد.

چــه ویژگیهایــی از بازیســازان ایرانــی بــرای شــما جــذاب بــوده
اســت؟
چیــزی کــه بــرای مــن جالــب بــود ،تفــاوت فرهنــگ اســت .بــرای همیــن ،دیــدن
چیزهایــی کــه در فرهنگــم نــدارم بــرای مــن جــذاب خواهــد بــود .زمانــی کــه

بازیســازان ایرانــی از فرهنــگ و خالقیتشــان در بــازی بهــره میبرنــد ،طبیعتــا
بــرای افــراد دیگــر جذابیــت زیــادی خواهــد داشــت .چــون دیگــر ،بــازی آنهــا شــبیه
بــه دیگــر بازیهــا نخواهــد بــود.
بهنظــر شــما در آینــده همچنــان شــاهد بازیهــای تکنفــره
هســتیم یــا آنهــا جــای خــود را بــه بازیهــای چنــد نفــره و بتــل
رویــال خواهنــد داد؟
مــن بــه شــخصه بازیهــای تکنفــره میســازم و همیشــه از مــن اینطــور
بازیهایــی را خواهیــد دیــد ،امــا فکــر میکنــم کــه هم ـهی ایــن مدهــا ادامــه پیــدا
خواهــد کــرد و هیچکــدام از بیــن نمیرونــد .دنیــای بازیهــا همچنــان رشــد
کــرده و فکــر میکنــم احتمــاال از تعــداد کســانی کــه بــازی تکنفــره بــازی
میکننــد ،کاســته میشــود و بیشتــر مشــغول بازیهایــی مثــل  Fortniteیــا ...
میشــوند .مثــا مــن انتظــار نــدارم کــه  50میلیــون نفــر بــازی مــن را انجــام دهنــد.
همیــن کــه 10هــزار نفــر هــم آن را بــازی کننــد و لــذت ببرنــد ،بــرای مــن کافــی
اســت.
خیلی ممنون .و کالم آخر؟
بســیار ممنــون از نشــریهی فعــال و خــوب شــما .اگــر بازیهــای مــن بــه ایــران ورود
پیــدا کردنــد ،حتمــا آنهــا را تهیــه کنیــد.
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مصاحبه گیم آور با گوون چاتاک
ســام ،لطفــا خودتــان را بــرای مخاطبــان نشــریه گیــم آور معرفــی
کنیــد.
ســام ،مــن «گــوون چاتــاک» ( ،)Güven Çatakاســتاد دانشــگاه باهچــه شــیر
( )Bahçeşehir Üniversitesiاســتانبول ترکیــه و موســس BUG game lab
هســتم کــه ایــن آزمایشــگاه ابتــدا مرکــزی بــرای بازیســازی اســتانبول بــود و ســپس
تبدیــل بــه دانشــکدهای شــامل دورههــای لیســانس و فــوق لیســانس طراحــی بــازی
شــد .میتوانــم بگویــم کــه ایــن دانشــکده بــرای آمــوزش و تولیــد بــازی ،قطــب
بازیســازی در اســتانبول اســت.
بــر اســاس شــباهتهای فرهنگــی و منطقــهای میــان ایــران و
ترکیــه ،آیــا فکــر میکنیــد کــه بازیســازان ایرانــی و تــرک میتواننــد
همــکاریای باهــم داشــته باشــند؟
بلــه قطعــا .اصــا بــه همیــن دلیــل بــود کــه مــا پلتفــرم تهران-اســتانبول را شــروع
کردهایــم .خوشبختانــه دو هفتــه پیــش ،یعنــی  17تــا  23ژوئــن ،اولیــن رویــداد
گیــم جــم تهران-اســتانبول را ســازماندهی کردیــم .فکــر میکنــم ایــن رویــداد بــه
نوبــهی خــودش اولیــن اســت کــه بیــن دو کشــور و دو شــهر صــورت میگیــرد.
بــه امیــد خــدا مــا ایــن رویــداد را ادامــه میدهیــم و ایــن پلتفــرم باعــث میشــود
تــا بازیســازان ،طراحــان بــازی و  ...در ایــن دو شــهر گــرد هــم آمــده ،بــا هــم
همــکاری کننــد و از هــم بیاموزنــد .قطعــا مــا بــا هــم شــباهتهایی داریــم ،در عیــن
حــال کــه تفاوتهایــی هــم هســت .امــا نکتــهی مهــم ایــن اســت کــه بتــوان از
همیــن تفاوتهــا هــم در جهــت مثبــت اســتفاده و در ایــن راســتا بــه یکدیگــر
کمــک کــرد.
خیلــی ممنــون .بیشتــر بازیســازان ایرانــی جــوان هســتند .آیــا در
ترکیــه هــم بــه همیــن صــورت اســت؟ و اگــر هســت ،چــه تجهیــزات
و امکاناتــی را بــرای آنهــا فراهــم میکنیــد؟
بلــه .بازیســازان جــوان بســیاری در ترکیــه هســتند کــه در دبیرســتان یــا حتــی
زودتــر از آن ،شــروع بــه توســعهی بــازی ،برنامهنویســی یــا اســتفاده از موتورهــای
بازیســازی کردهانــد .در ترکیــه بــر اســاس دولتــی یــا غیرانتفاعــی بــودن
دانشــگاهها ،کالجهــا و مــدارس ،ســطح فنــاوری و تجهیــزات باهــم تفــاوت
دارنــد .امــا ایــن تفاوتهــا مانعــی محســوب نمیشــود .چــرا کــه ایــن روزهــا
شــما بــه ابزارهایــی بــا پیکربندیهــای خــاص نیــاز نداریــد و میتوانیــد
بازیســازی را بــا لپتــاپ خــود هــم آغــاز کنیــد .امــا طبیعتــا بــرای
پروژههــای بزرگتــر ،نیــاز بــه فنــاوری ،دســتگاه و مســلما یــک تیــم
خــوب داریــد .ممکــن اســت وقتــی کــه یــک بــازی را بــا لپتــاپ
خــود میســازید ،پــول چنــدان خوبــی را هــم بهدســت نیاوریــد ،امــا بــه
جــای آن تجرب ـهی خوبــی را کســب خواهیــد کــرد کــه نکت ـهی بســیار
مهمــی اســت .مــا در دانشــگاه خــود بــرای دانشــجویان ،آزمایشــگاه
رایانههــای شــخصی ،آزمایشــگاه واقعیــت مجــازی و محیطــی بــه نــام
( BUG Kitchenمحیطــی ســندباکس گونــه) فراهــم آوردهایــم کــه بتواننــد
در آنجــا تیمســازی کــرده و مشــغول فعالیــت شــوند.
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مــا خیلــی در مــورد مرکــز رشــد بازیســازی ترکیــه شــنیدهایم و
دقیقــا چنیــن چیــزی را در ایــران هــم داریــم .آیــا شــما چیــزی راجــع
بــه آن شــنیدهاید؟
بلــه .مــن در ایــن مــورد در مــاه فوریــه از حســن کریمــی شــنیدم .مــا برنامـهای ویــژه
بــرای همــکاری در ایــن مرکــز داریــم کــه طراحــان از اســتانبول بــه اینجــا آمــده و بــا
بازیســازان ایرانــی حاضــر در مرکــز همــکاری کــرده و بــازی بســازند .همچنیــن
ایــن قابلیــت فراهــم اســت کــه بازیســازان و طراحــان مرکــز رشــد هــم بــه اســتانبول
بیاینــد.
ممنــون .بهنظــر شــما یــک نشــریهی بــازی بــرای پیشــرفت نیــاز بــه
چــه چیزهایــی دارد؟
خیلــی ســوال خوبــی پرســیدید .بــه ایــن دلیــل کــه مــن کار خــودم را بــه عنــوان
یــک منتقــد بــازی در ســال  1998شــروع کــردم .همچنیــن در آن زمــان ،پژوهشــگر
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آ کادمیــک بــودم .دربــارهی بازیهــای ویدیویــی خبــر مینوشــتم و االن هــم
گاهــی اوقــات بــه نوشــتن میپــردازم .مجــات بــازیای کــه مــن در آنهــا فعالیــت
داشــتم ،خیلــی موفــق بــوده و مخاطبــان زیــادی داشــتند .نویســندگان آنهــا خیلــی
کاربلــد و شــوخ طبــع بودنــد و روحی ـهی همــکاری تیمــی خوبــی داشــتند کــه ایــن
خــود باعــث پیشــرفت مجلــه میشــد .شــوخ طبعــی (کــه حــد و میــزان آن حائــز
اهمیــت اســت) نکت ـهی بســیار مهمــی در ایــن حرفــه محســوب میشــود .چــرا کــه
مخاطبیــن احســاس میکننــد شــما هــم از بــازی کــردن لــذت میبریــد .همچنیــن
بایــد در نظــر داشــت کــه مجــات در عیــن حــال بایــد آموزنــده باشــند و بــه
دنبالکننــدگان خــود انگیــزه بدهنــد.
آیــا بــه غرفههــای بازیســازان ایرانــی هــم ســر زدهایــد؟ نظرتــان
راجــع بــه آنهــا چیســت؟
بلــه .البتــه مــن از همــهی غرفههــا بازدیــد نکــردهام امــا بعــد از مصاحبــه بــا شــما
حتمــا ایــن کار را انجــام میدهــم .مــن فکــر میکنــم بازیهــای ایرانــی خیلــی
خــوش رنــگ و لعابتــر از بازیهــای مــا هســتند .بــه ایــن خاطــر کــه ایــران
پیشزمینــهی خوبــی در انیمیشــن و فیلمســازی دارد .مــن فکــر میکنــم کــه از
لحــاظ طراحــی بیــن مــا و کشــور شــما تفاوتهایــی وجــود دارد و بازیهــای مــا
بیشتــر مبتنــی بــر روایــت داســتانش اســت.
کتابــی در زمینـهی بازیســازی مــد نظــر داریــد کــه بــه مخاطبــان مــا
معرفــی کنیــد؟
یکســری کتــاب در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه میتوانــد کمککننــده باشــد،
مثــل  Game Design Workshopنوشــتهی Tracy Fullerton، Rules of Play
نوشــتهی  Eric Zimmermanو  The Art of Game Designنوشــتهی Jesse
 Schellو کتابــی دیگــر بــه نــام .Game Feel

خیلــی ممنــون .اگــر امــکان دارد توضیحــات کوتاهــی هــم از
بازیهــای خــود بدهیــد.
حتمــا .مــا در رویــداد گیــم جــم ترکیــه کــه بــا درونمایــهی پــل بــود ،دو بــازی
ســاختیم .در یکــی از ایــن بازیهــا بایــد پازلــی را حــل کنیــد و پلــی بیــن رهبــران
سیاســی بســازید تــا بــه یکدیگــر برســند .بــازی دیگــر هــم بــرای  VRاســت کــه در
آن بایــد خیلــی دقیــق باشــید و پلــی را بیــن دو شــهر مثــل تهــران و اســتانبول بســازید.
ایــن بــازی مشــابه «تتریــس» اســت .بــه همیــن دلیــل نــام آن را «تتریــج» گذاشــتیم؛
ترکیــب تتریــس و بریــج.

کالم آخر؟
خیلــی ممنــون از نشــریه پرمحتــوای شــما و بــه امیــد همکاریهــای خوبــی بیــن
تهــران و اســتانبول.
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مصاحبه گیم آور با ژورگ تنت
انیمیشنســازی قزاقســتان ،اندونــزی ،مالــزی و کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا،
الیســنس کردیــم.
بازخوردهای کاربران دربارهی بازیهایتان چطور بود؟
بازخوردهــای مثبــت زیــادی را از ســوی گیمرهــا کســب کردیــم امــا خیلــی از گیمرها
در جنــوب شــرقی آســیا نســبت بــه بازیهــای ویدیویــی برخــوردی ســختگیرانه
و بســیار انتقادپذیــر دارنــد .همچنیــن خیلــی وقتهــا نســبت بــه بازیســازان
بیانصافــی میکننــد .بنابرایــن اگــر چیــزی کــه انتظــار و توقعــش را دارنــد ،نتواننــد
بهدســت بیاورنــد یــا اگــر خدایــی نکــرده باگــی در بــازی بیابنــد علیــه شــما اساســی
دســت بــه کار میشــوند .مثــا نظــرات بــدی بــرای بــازی و ســازندهاش میگذارنــد
و تجربههــای منفیشــان را بــا همــه دوســتان خــود بــه اشــتراک میگذارنــد .پــس
گیمرهــا ،گــروه حساســی از جامعــه بــه حســاب میآینــد کــه اعصــاب درســتی
ندارنــد.
چه خدماتی را به سازندگان بازی ارائه میکنید؟
ممنــون از سـوال خوبــی کــه پرســیدید .مــا ایــن روزهــا در حــال راهانــدازی خدمــت
جدیــدی بــه نــام  TRiiدر کشــور اندونــزی هســتیم و وبســایت آن هــم TRii.
 globalاســت کــه فکــر میکنیــم یــک پلتفــرم بازاریابــی جدیــد ،آنالیــن و تقریبــا
منحصــر بــه فــردی اســت کــه بــه توســعهدهندگان ایــن شــانس را میدهــد کــه
بتواننــد بــا جامعــهی بزرگــی از گیمرهــا در ارتبــاط بــوده و بــرای آزمــون و نقــد
بازیهــای در حــال توسعهشــان بــا آنهــا همــکاری کننــد .همچنیــن زمانــی کــه
بازیهــا عرضــه شــدند و گیمرهایــی کــه آنهــا را تســت نمــوده و بــه آنهــا عالقــه
پیــدا کردهانــد ،از آنهــا دعــوت میشــود تــا بهعنــوان یــک رســانهی تبلیغاتــی
خــوب هــم عمــل کننــد.
ســام ،لطفــا خودتــان را بــرای مخاطبــان مــا معرفــی کــرده و از
ســابقه خــود بگوییــد.
مــن «ژورگ تنــت» ( )Joerg Tenteاصالتــا اهــل آلمــان هســتم ،امــا در  20ســال اخیــر
در هنــگ کنــگ زندگــی میکنــم .بهنظــرم کشــور هیجانانگیزتــری اســت .در
نتیجــه نمیتوانــم بــه شــما چیــز زیــادی در مــورد بــازار غــرب بگویــم .امــا میتوانــم بــا
شــما در رابطــه بــا بــازار جنــوب شــرق آســیا گفتوگــو کنــم کــه کارمــان را در آنجــا
بهعنــوان ارائهدهنــده خدمــات ( )Service Providerشــروع کردیــم و همچنــان
هــم خدماتــی را بــرای تلفنهــای همــراه ارائــه میدهیــم.
هماکنــون هــم رئیــس  8 Elements Asia Pacific Ltdو
ناشــر بازیهــای رایــگان موبایــل در گــوگل و اپ اســتور
هســتم.
س

تابهحال چند بازی را منتشر کردهاید؟
فکــر میکنــم در حــدود  10تــا  15بــازی را عرضــه
کردهایــم .همچنیــن تاکنــون حــدود  20میلیــون نصــب
بــازی داشــتهایم .اساســا موفقیتهــای مــا بــر پایــهی
برندهایــی اســت کــه بــرای آنهــا بــازی ســاخته یــا منتشــر
کردیــم .همچنیــن برندهــای کارتونــی را از اســتودیوهای
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آیــا شــما هــر دو مــدل بازیهــای فریمیــوم و پریمیــوم را منتشــر
میکنیــد ؟
بلــه .البتــه مــا در شــرکت جدیــدا فقــط بــا بازیهــای پریمیــوم کار میکنیــم امــا االن
در حــال راهانــدازی کلوپهــای بــازیای هســتیم کــه از مــردم میخواهیــم در آنهــا
عضــو شــده و از مزایایــی مثــل انجــام رایــگان بــازی یــا داشــتن  50درصــد تخفیــف
و  ...بهــره ببرنــد.

TGC 2018
معیــار شــما بــرای انتخــاب بازیهایــی کــه منتشــر میکنیــد،
چیســت ؟

آیــا تابهحــال بــازی ایرانـیای هــم انجــام دادهایــد؟ کیفیــت آنهــا را
چطــور ارزیابــی کردید؟

در حــال حاضــر مــا بهدنبــال بازیهــای اســتراتژی هســتیم .ایــن بازیهــا بایــد
ویژگیهــای الزم اجتماعــی را بــه همــراه داشــته تــا گیمرهــا بتواننــد داخــل بــازی
بــا دیگــران تعامــل داشــته باشــند .همچنیــن ایــن بــازی بایــد خیلــی رقابتــی و
هیجانانگیــز باشــد بهطــوری کــه بتوانــد گیمرهــا را بهصــورت آنالیــن بــه چالــش
بکشــد .بتوانیــد در ایــن بــازی تیــم درســته کــرده و بــا تیمهــای دیگــر بــه مبــارزه
بپردازیــد .بنابرایــن همانطــور کــه گفتــم ،در حــال حاضــر مهمتریــن ویژگیهــا
بــرای مــا ،اجتماعــی و رقابتــی بــودن بــازی اســت .دومیــن ســبکی کــه مــا مــد نظــر
داریــم ،ســبک کارت بــازی اســت کــه البتــه بــا فرهنــگ شــما مغایــرت دارد ،پــس
بهتــر اســت راجــع بــه آن صحبتــی نکنیــم امــا همیشــه در بازارهــای دیگــر خیلــی
موفــق ظاهــر میشــود.

بلــه اینجــا بــازی کــردم .کیفیــت آنهــا بــه قــدری خــوب اســت کــه مــا عالقهمنــد
شــدیم تــا بــا چندتــا از آنهــا وارد مذاکــره شــویم و بــه احتمــال زیــاد دو یــا ســه تــا از
آنهــا را بـهزودی منتشــر خواهیــم کــرد.

ممنــون از توضیحــات .پــس حــاال بازیســازان ایرانــی چگونــه
میتواننــد بــرای انتشــار بازیهایشــان بــا شــما ارتبــاط برقــرار
کننــد؟
مــن بازیهــا و بازیســازهای خیلــی خوبــی را در  TGCدیــدم .خیلــی از بازیهــا
کــژوال هســتند کــه بازاریابــی آنهــا کمــی ســخت اســت .امــا اگــر آنهــا را بــا یــک
برنــد خیلــی معــروف ترکیــب کنیــم ،بازاریابیشــان خیلــی راحتتــر خواهــد شــد.
بنابرایــن روی صحبــت مــن بــا بازیســازهای اینجــا ایــن اســت کــه چنیــن کاری را
در پیــش بگیرنــد .مــن همچنیــن بــا دو یــا ســه بازیســاز ایرانــی بــه توافــق رســیدم
کــه بازیهایشــان را در بازارهــای اندونــزی ،مالــزی و ســنگاپور منتشــر کنــم .بــه
بازیســازان پیشــنهاد میکنــم کــه بــه ســایت مــا مراجعــه کــرده و از طریــق ایمیــل
بــا مــا در تمــاس باشــند.

صنعــت بازیهــای ویدیویــی را در  5یــا  10ســال آینــده کجــا
میبینیــد ؟
اوه ،چــه ســوال چالشبرانگیــزی .فکــر نمیکنــم کــه گــوگل پلــی و اپ اســتور
همانگونــه کــه تابهحــال رشــد داشــته و موفــق بودهانــد ،در آینــده هــم بــه همیــن
منــوال ادامــه دهنــد .اینطــور فروشــگاهها دیگــر چنــدان جالــب نخواهنــد بــود،
چــون فقــط یــک لیســتی از  5میلیــارد اپلیکیش ـنهای مختلــف هســتند .مــن فکــر
میکنــم Sub storeهــا قــرار اســت کــه پــا بــه ایــن عرصــه بگذارنــد .پلتفرمهایــی
شــبیه اســتیم هــم بــه بــازار خواهنــد آمــد کــه هدفشــان بیشتــر گیمرهــای
هاردکــور اســت .همچنیــن فکــر میکنــم قابلیتهــای پرداخــت درون برنامــهای
بازیهــا دســتخوش تغییــر شــود .همچنیــن بهنظــرم یکــی دیگــر از پیشــرفتهایی
کــه در آینــده رخ خواهــد داد ،دوبــاره زنــده شــدن بازیهــای رایانههــای شــخصی
خواهــد بــود.
تشکر .اگر سخن دیگری دارید ،بفرمایید.
ابتــدا از ایــن نشــریه تخصصــی بازیهــای ایرانــی تشــکر میکنــم و بــه همــه
مخاطبــان شــما و گیمرهــای ایرانــی درود میفرســتم .خیلــی خوشــحالم کــه اینجــا
هســتم و بیصبرانــه منتظــرم تــا ســال آینــده هــم مجــددا در حالــی برگــردم کــه
حداقــل یکــی از بازیهــای ایرانــی را منتشــر کــرده باشــم و بتوانــم بــا بازیســازان
ایرانــی بیشتــر کار کنــم.
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مصاحبه گیم آور با وجزیج پازدور
عالــی .چــه چیــزی الهامبخــش ســاخت بــازی  Get Evenبــوده
اســت؟ چالشهــای پیــش روی شــما چــه بــود و چــه بازخوردهایــی
ِ
داشــت؟

ســام ،لطفــا خــود را معرفــی کــرده و از ســابقه کاریتــان برایمــان
بگوییــد.
مــن «وجزیــج پــازدور» ( ،)Wojciech Pazdurمدیــر اســتودیوی ،The Farm 51
یــک اســتودیوی بازیســازی لهســتانی هســتم کــه قبــا در ســاخت بازیهایــی
ماننــد  Witcherو  Painkillerهمکاریهایــی داشــتهام .وقتــی مــن فقــط  8ســال
داشــتم ،بــه خان ـوادهام گفتــه بــودم کــه میخواهــم یــک بازیســاز حرف ـهای شــوم.
در آن زمــان افــراد کمــی کامپیوتــر داشــتند امــا مــن در ســن شــش ســالگی بــه
ایــن خاطــر کــه پــدر و مــادرم دانشــمند بودنــد و بــا کامپیوتــر ســر و کار داشــتند،
میتوانســتم بــا آن کار کنــم .باالخــره در ســن  20ســالگی ایــن رویــا محقــق شــد
و یــک بــازی ویدیویــی ســاختم ،چــون احســاس میکــردم هیــچ کار دیگــری بــه
انــدازهی بازیســازی برایــم جــذاب و ســرگرمکننده نبــود.
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مــن ســالهای زیــادی را صــرف ایــن پــروژه کــردم و اگــر بخواهــم مفصــل بــه شــما
توضیــح بدهــم ،ســاعتها طــول خواهــد کشــید .در نتیجــه ســعی میکنــم کــه
خیلــی خالصــه توضیــح دهــم .اول از همــه مــن همیشــه میخواســتم بــازیای بســازم
کــه داســتانی منحصــر بــه فــرد داشــته باشــد و زمانــی کــه بچــه بــودم ،بازیهــای
آن موقــع آنقــدری داســتانهای درگیرکننــدهای نداشــتند .در نتیجــه عالقــه داشــتم
بــازیای بســازم کــه از لحــاظ داســتانی مثــل فیلمهــا و کتابهــای داســتان ،خیلــی
درگیرکننــده و تاثیرگــذار باشــد .چالــش مــا ایــن بــود کــه زبــان درســت داستانســرایی
را نمیدانســتیم .امــا در طــی چنــد ســال اخیــر ،بازیســازان مســتقل ،چنــان انقالبــی
در زمین ـهی روایــت داســتان بــه پــا کردنــد کــه راههــای مختلفــی بــرای قــرار دادن
روایــت در داســتان و چگونگــی هماهنگســازی آن بــا گیمپلــی بــازی ایجــاد شــد.
مــا باالخــره توانســتیم نــه تنهــا از تجربــهی خــود بلکــه از تجربــهی دیگــران بهــره
بــرده و پــس از چنــد ســال ایــدهی  Get Evenرا در ســال  2013پیادهســازی کنیــم.
ایــدهی ایــن بــازی در ســال  2004یــا  2005بــا دیــدن فیلــم  Butterfly Effectبــه
ذهــن مــن خطــور کــرد کــه فیلمــی دربــارهی شــخصی بــود کــه در زندگـیاش دچــار
مشــکلی شــد و میتوانســت در حافظ ـهی خــود ســفر کــرده و بــه عقــب برگــردد و
وقایــع را تغییــر دهــد .پــس از تماشــای ایــن فیلــم بــا خــودم گفتــم کــه ایــن فیلــم مثــل
یــک بــازی ویدیویــی اســت .از آن زمــان در ایــن فکــر بــودم کــه چطــور میتوانــم
بــازی ویدیویــی بســازم کــه بتوانــد از چنیــن ســازوکاری اســتفاده کنــدGet Even .
بــازیای بــود کــه از ایــن ســازوکار اســتفاده کــرد؛ درون ایــن بــازی بایــد ســعی کنیــد
کــه بــه گذشــته برگردیــد و اشــتباهات رخ داده را بــا تغییــر واقعیــت یــا ســاختن یــک
واقعیــت جدیــد جبــران کنیــد .ایــن ایــدهی اصلــی بــازی بــود ،امــا در عیــن حــال
یــک داســتان رمانتیــک و کمــی هــم عناصــر  ،Thrillerاکشــن و تیرانــدازی هــم
بــه آن اضافــه کردیــم .از دیگــر چالشهــای مــا رســاندن مفاهیــم درونــی بــازی بــه
گیمرهــا و حتــی بــه اعضــای تیــم خــود بــود .بازیکنهــا درســت متوجــه مفهــوم
بــازی نمیشــدند و فکــر میکردنــد کــه بــا یــک بــازی اکشــن یــا Walking
 Simulatorیــا غیــره روب ـهرو هســتند .بگذاریــد بگویــم کــه یــک تجرب ـهی تقریبــا
منحصــر بــه فــردی را بــرای گیمرهــا ایجــاد کردیــم کــه هیــچ چیــز دیگــری شــبیه
بــه آن وجــود نداشــت کــه البتــه انجــام چنیــن کاری هــم اصــا آســان نبــود .زیــرا
پیــش از آن ،زمانــی کــه یــک بــازی عــادی تیرانــدازی را میســاختیم میتوانســتیم
آن را شــبیه بــه نــدای وظیفــه ( )Call of Dutyدرســت کنیــم کــه آنگونــه خیلــی
راحــت میتوانســتند متوجــه داســتان بــازی شــوند .امــا در مــورد عن ـوان Get Even
همهچیــز حتــی فنــاوری بازیســازی بــر اســاس تصویرســنجی یــا فتوگرامتــری
خیلــی بینظیــر و یکتــا بــود .در نتیجــه ،بهعلــت مشــکل در درک مفهــوم بــازی
بــرای هــر یــک از اعضــای جدیــد تیــم ،ســاخت ایــن بــازی بیشتــر از چیــزی کــه
انتظــار داشــتیم بهطــول انجامیــد .حتــی فکــر میکنــم کــه برخــی از اعضــا ،تــازه
آخــر تولیــد بــازی متوجــه مفاهیــم آن شــدند .مانعــی دیگــر ،بزرگــی ایــن پــروژه بــرای
شــرکت مــا بــود .بــه ایــن خاطــر کــه قبــل از  ،Get Evenبزرگتریــن پــروژهی
مــا  30نفــر را دربرداشــت ،در حالــی کــه روی ایــن بــازی  60نفــر کار کردنــد.
بنابرایــن مدیریــت ایــن تیــم ســختتر هــم شــد .از ســوی دیگــر چــون از یکســری
فناوریهــای قدیمــی بهــره بردیــم بــا مشــکالت تکنولوژیکــی هــم دســت و پنجــه
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نــرم میکردیــم .بهخصــوص کــه بــرای آوردنــش روی کنســولهای جدیــد هــم
نمیتوانســتیم نســخهی موتــور بازیســازی را تغییــر دهیــم .همچنیــن از نظــر مــا
Action sequenceهــا هــم خــوب از آب در نیامــد .بــه ایــن دلیــل کــه ترکیــب
 Action sequenceبــا ابــزار روایتــی کــه اســتفاده کــرده بودیــم خیلــی ســخت بــود.
مــا بــه یکســری مشــکالت فنــی در زمین ـهی هــوش مصنوعــی و بهینهســازی هــم
برخوردیــم .آخریــن مســئله مــا هــم رســاندن مفهــوم ایــن بــازی بــه گیمرهــا بــود کــه
هــم یــک نکت ـهی مثبــت و هــم یــک نکت ـهی منفــی بــه حســاب میآمــد .بــازی
باعــث گیــج شــدن آنهــا میشــد ،بــه ایــن دلیــل کــه وقتــی تصاویــری از بــازی را
دیدنــد چیــز دیگــری را انتظــار داشــتند امــا بــا چیــز دیگــری روب ـهرو شــدند .آنهــا
فکــر میکردنــد بــازی فقــط یــک اکشــن اول شــخص تیرانــدازی اســت ولــی مفهــوم
بــازی کامــا متفــاوت بــود .چــرا کــه مــا از عناصــر اکشــن ،تیرانــدازی ،اکتشــاف و
پــازل صرفــا بــرای بیــان داســتان اســتفاده کــرده بودیــم .بنابرایــن قانــع کــردن افــراد بـه
ایــن منظــور کــه بــازی بــا دیگــر بازیهایــی کــه انجــام دادهانــد غیــر قابــل مقایســه
اســت ،کار خیلــی ســختی بــود .حــال اگــر بخواهــم در رابطــه بــا بازخوردهــای
کاربــران صحبــت کنــم ،بایــد بگویــم کــه خیلــی مثبــت بودنــد .اکثــر افــرادی کــه

بــازی  Get Evenرا انجــام نــداده ،متوجــه مفهــوم بــازی نشــدهاند .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه مخاطبــان مــا زیــاد نیســتند .امــا هــر کســی کــه ایــن عنـوان را بــازی کــرده
بــه مــا گفتــه کــه تجربـهای فوقالعــاده (بهخصــوص بعــد از یکــی دو ســاعت بــازی
کــردن) داشــته اســت .بــه ایــن خاطــر کــه هــر چقــدر جلوتــر میرویــد ،داســتان
بــازی جذابتــر میشــود و شــما را در دنیــای خــود درگیــر میکنــد .در نتیجــه
هرچقــدر کــه از بــازی میگــذرد ،عطــش شــما بــرای ادامــه بــازی بیشتــر خواهــد
شــد .نکتــهی دیگــر ایــن اســت کــه گیمرهــا همیشــه راجــع بــه موســیقی بــازی
صحبــت میکننــد کــه یکــی از درخشــانترین جواهــرات در ایــن بــازی اســت.
آهنگســاز بــازی  Olivier Deriviereاز پاریــس بــوده کــه موســیقیهایش خیلــی
بــا عناصــر بــازی عجیــن شــده اســت .بعضــی از کاربــران هــم آرت بصــری بــازی
را بهعلــت واقعگرایانــه بــودن بســیار پســندیدند .بهطــور کلــی عقیــدهی مــن ایــن
اســت کــه اگــر  Get Evenدســتاورد بزرگــی داشــته ،اول بهخاطــر داســتانگوییش،
دوم بهخاطــر موســیقی و ســوم بهخاطــر اســتفاده از فنــاوری اســکن ســهبعدی در
محیــط و واقعگرایانهتــر کــردن آرت بــازی بــوده اســت.
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خیلــی ممنــون از توضیحــات جامــع و کامــل شــما .فکــر میکنیــد کــه
شــباهتهای صنایــع بــازی در ایــران و لهســتان در چیســت؟
مــن بازیهــای ایرانــی زیــادی بــازی نکــردم امــا تعــدادی را کــه بــازی کــردم،
شــباهتهای میــان بازیســازان ایرانــی و لهســتانی را نمایــش میدهــد کــه هــر دو
خیلــی بلنــد پــرواز هســتند .بایــد بگویــم کــه مهارتهــای شــما در ســاخت بــازی
بســیار خــوب اســت امــا در بازاریابــی چنــدان خــوب عمــل نکردهایــد .نکتــهی
جالــب اینجــا اســت کــه بازیســازهای ایرانــی ماننــد بازیســازان لهســتانی
بــه قــرار دادن عناصــر شــعر ،داســتان و فرهنــگ داخــل بازیهایشــان عالقهمنــد
هســتند؛ حتــی اگــر ایــن موضــوع بــه گیمرهــا کمکــی بــرای فهــم بیشتــر بــازی

یــا بهتــر کــردن بازاریابــی نکنــد .از ســوی دیگــر افــزودن عناصــر بیگانــه میتوانــد
بــرای برخــی از گیمرهــا جــذاب و الهامبخــش باشــد .ایــن مــوارد در بازیهــا
باعــث شــده کــه مخاطبــان آنهــا هــم محــدود شــود .مــورد دیگــر ایــن اســت کــه
صنعــت بــازی در ایــران در حــال پیشــرفت اســت ،دقیقــا ماننــد موقعیتــی کــه مــا
چنــد ســال پیــش در لهســتان داشــتیم .امــروزه صنعــت بازیســازی لهســتان بســیار
پیشــرفته اســت و خروجیهــای خیلــی خوبــی دارد .امــا در گذشــته کــه شــبیه بــه
ایــران بــود ،بازیهــای ســاخته شــده خیلــی بومــی بودنــد و بیشتــر تمرکــز آنهــا
بــر روی رویاهــا و اهــداف خــود تیــم و نــه گیمرهــا بــود ،بنابرایــن مخاطبــان زیــادی
را بــا خــود همــراه نمیکــرد .مــن معتقــد هســتم کــه اگــر در بحــث بازاریابــی بــا
بازیســازان و ناشــران کشــورهای مختلــف صحبــت کنیــد بــه نتایــج بهتــری خواهیــد
کیفیــت بهتــر نیازمنــد بودجــه ،زمــان ،متخصــص
رســید .ســاخت بازیهایــی بــا
ِ
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زمینههــای مختلــف بازیســازی و ناشــر و توزیعکننــده اســت .بهعلــت اینکــه
همـهی فاکتورهــای فــوق بــر کیفیــت بــازی تاثیــر بهســزایی میگذارنــد .از آنجایــی
کــه بــازار در ایــران زیــاد بــزرگ نیســت .باالخــره بازیســازان ایرانــی نیــاز دارنــد
تــا بازیهــای خــود را در خــارج از کشــور بــه فــروش برســانند .پــس بایــد بتواننــد
بــا اشــخاص مرتبــط در سراســر دنیــا در ارتبــاط باشــند و در مــورد معیارهایــی کــه
توجــه گیمرهــا را بــه خــود جلــب میکنــد ،آ گاه شــوند .دنیــا نیــاز بــه بازیهــای
شــبیه بهــم نــدارد و بازیهایــی کــه ســاخته میشــوند بایــد خــاص و منحصــر بــه
فــرد باشــند و بــرای مخاطبیــن زیــادی طراحــی شــوند .مــن مطمئــن هســتم کــه
ایرانیهــا میتواننــد بــا اســتفاده از داســتانهای جدیــد و میــراث فرهنگــی غنــی
خــود ،بازیهــای خالقانــه و جذابــی را تولیــد کننــد .بــرای مثــال دیــروز ،چندتــا
بــازی انجــام دادم کــه از اســاطیر ایرانــی درون بازیهــای نقش-آفرینــی و مبارزاتــی
اســتفاده شــده و خیلــی بــرای مــن جالــب بــود .بــه هــر حــال مــن بــاور دارم کــه
ارتبــاط بازارهــا باهــم و درک نیازهــای مــردم دیگــر کشــورها نکت ـهی بســیار حائــز
اهمیتــی اســت .بــرای مثــال بازیســازان در لهســتان ،بازیهایــی را بــرای بــازار
داخلــی ســاختند کــه چنــدان موفــق واقــع نشــد .امــا زمانــی کــه بــه خواســتههای
گیمرهــا از کشــورهای مختلــف توجــه کــرده و شــروع بــه بازاریابــی در ســطح جهانی
نمودنــد ،بازیهــای مســتقل و غیــر مســتقل خوبــی پدیــدار شــد و بــه موفقیتهــای
زیــادی دســت پیــدا کــرد.

TGC 2018
برخــی از بازیســازان ایرانــی در همــکاری تیمــی بــه خوبــی عمــل
نمیکننــد ،پیشــنهاد شــما بــرای حــل ایــن مشــکل چیســت؟
مســئلهای کــه در صنعــت بازیســازی وجــود دارد ایــن اســت کــه همــه تــا حــدی
فردگــرا هســتند و عالقــه دارنــد کــه حتمــا در محصــول ،اثــری از خــود بــر جــای
بگذارنــد کــه البتــه ایــن چیــز بــدی نیســت .زیــرا بــازی یــک مدیــوم خالقانهســت
و شــما بایــد خــاق باشــید تــا بتوانیــد یــک بــازی خــوب بســازید .از طرفــی دیگــر،
مدیریــت و ارتبــاط بیــن افــراد از نــکات مهمــی هســتند کــه بایــد آنهــا را بیاموزیــد
و بتوانیــد روش خــود را بــا توجــه بــه نــوع هــر شــرکت ،پــروژه و بــازی تغییــر دهیــد.
از نظــر مــن برقــراری ارتبــاط خــوب بیــن اعضــای یــک تیــم ،از مدیریــت آنهــا
مهمتــر اســت .چــرا کــه اگــر ارتبــاط خوبــی بیــن افــراد وجــود نداشــته باشــد ،هیــچ
مدیــری نمیتوانــد آن تیــم را خــوب رهبــری کــرده و بــه پیــش ببــرد .تــا جایــی
کــه مــن میدانــم اکثــر تیمهایــی کــه در اینجــا حضــور دارنــد تقریبــا کوچــک،
دوســت و مســتقل هســتند .بنابرایــن بایــد از ایــن ارتبــاط خــوب بیــن یکدیگــر
نهایــت اســتفاده را ببرنــد .امــا بایــد در نظــر داشــته باشــند کــه تعادلــی را بیــن دوســتی

و مسئولیتهایشــان برقــرار کننــد .شــما همچنیــن بایــد خالص ـهی تجربیــات موفــق
و ناموفــق بازیســازان را مطالعــه کنیــد .چــون میتوانیــد از اطالعاتــی دربــارهی
بــازی ،بازاریابــی ،بودجهبنــدی و برقــراری ارتباطــی دوســتانه در تیــم خــود و داشــتن
رهبــری شایســته بهــره ببریــد.

اگــر ســال دیگــر هــم  TGCبرگــزار شــود ،مایــل بــه شــرکت در آن
هســتید؟
قطعــا بلــه .مــن خیلــی از ایــن رویــداد لــذت بــردم و اگــر مجــدد دعــوت شــوم،
حتمــا شــرکت خواهــم کــرد.
بسیار ممنون از شما.
خواهش میکنم .برای شما و نشریه خوبتان آرزوی موفقیت میکنم.
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تاریخچه شکلگیری بازیهای ویدیویی

سید جواد وثوق حسینی
کارشناسی ارشد آموزش زبان

تاریخچه شکلگیری بازیهای ویدیویی

بخش دوم

از کجا آمده است ،با آن چه خواهیم کرد!

در قســمت قبــل بــه پیشــرفت رایانههــای مکانیکــی قبــل از بــه کارگیــری الکتریســیته
و نیــز توســعه رایانههــای الکتریکــی در اوایــل قــرن بیســتم پرداختیــم .در ایــن
قســمت رویــه روبــه رشــد رایانههــا و نقــش آنهــا در توســعه بازیهــای ویدیویــی را
در قــرن بیســتم دنبــال خواهیــم کــرد .همانطــور کــه گفتــه شــد اختــراع ترانزیســتور
در دهــه  1940میــادی گامــی بــزرگ در جهــت پیشــرفت قطعــات و رایانههــای
الکتریکــی بــود .زیــرا ترانزیســتورها توانســتند بــا هزینــه کمتــر جــای المپهــای
خــاء را گرفتــه و ســبب کوچکتــر شــدن و ارزانتــر شــدن رایانههــای الکتریکــی
شــوند .امــا مهمتــر از ایــن م ـوارد ،اســتفاده از ترانزیســتورها در ســاخت پردازندههــا
( )Central Processing Unitبــود .پردازنــده ،قلــب اصلــی یــک رایانــه و بســیاری
از وســایل ماننــد تلفــن همــراه ،یخچــال ،ماشــین حســاب و حتــی اتومبیــل اســت.
بــرای اجــرای یــک بــازی ویدیویــی ،ریزپردازنــده بهعنـوان هســته اصلــی ،مســئولیت
محاســبات ریاضــی و نیــز مدیریــت ســایر ســختافزارها را بــر عهــده دارد .از اوایــل
دهــه  1960میــادی بحــث مربــوط بــه پردازندههــا مطــرح شــد و ایــن تحــول
بــه معنــی ایجــاد ســاز و کار پردازشــی اســتاندارد در رایانههــا و دیگــر تجهیــزات
الکترونیکــی بــود .شــرکت «اینتــل» ( )Intelاولیــن ریزپردازنــده خــود بــه نــام اینتــل
 4004را در ســال  1971میــادی عرضــه کــرد .پــس از آن مــدل دیگــری بــه نــام
اینتــل  8008در اواســط ســال  1972معرفــی شــد .عــاوه بــر اینتــل ،شــرکتهای
دیگــری ماننــد «ای ام دی» ( )AMDشــکل گرفتــه و رویــه تولیــد پردازنــده تــا بــه
امــروز ادامــه دارد و هــر ســال شــاهد معرفــی شــدن ریزپردازندههایــی بــا تـوان باالتــر
و معمــاری جدیدتــر هســتیم.

ریز پردازنده  4004اینتل

امــا از آن ســوی دیگــر ،تــا ســال  1958یکســری فعالیــت در جهــت ســاخت
وســایل ســرگرمکننده الکترونیکــی انجــام گرفــت .در ســال  1958میــادی «ویلیــام
هیگــن باتــام» ( )William Higinbothamبــا اســتفاده از اسیلوســکوپ کــه ابــزاری
در جهــت نمایــش ولتــاژ الکتریکــی اســت ،دســت بــه ســاخت آن چیــزی زد کــه
امــروزه بــازی ویدیویــی نامیــده میشــود .ایــن بــازی کــه «تنیــس بــرای دو»
( )Tennis for Twoنــام داشــت ســاختار بســیار ســادهای داشــته و هــدف از ســاخت
آن نــه تجــارت بــود و نــه کســب درآمــد بلکــه هــدف از ســاخت آن تنهــا ارائــه در
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نمایشــگاه بــود .بــا ایــن بــازی ســاده ،باتــام قصد داشــت تــا بازدیدکننــدگان نمایشــگاه
بــا آن ســرگرم شــده و اینگونــه بــه آنهــا نشــان داده شــود کــه فناوریهــای جدیــد
میتواننــد جنبــه مثبــت داشــته باشــند .البتــه در صورتــی هــم کــه باتــام قصــد
اســتفاده تجــاری از بــازی خــود را داشــت در آن زمــان ایــن امــکان فراهــم نبــود،
چــون رایانههــای شــخصی هنــوز فراگیــر نشــده و بیشتــر بــرای م ـواردی بــه جــز
ســرگرمی اســتفاده میشــدند .پــس از ایــن نمونــه اولیــه ،در ســال  1962میــادی،
«اســتیو راســل» ( )Steve Russellبــه همــراه گروهــی از همــکاران خــود دســت بــه
توســعه بــازی «جنــگ فضایــی» (! )Spacewarدر دانشــگاه «ام آی تــی» ()MIT
زد .پــس از عرضــه اولیــه جنــگ فضایــی ،ایــن بــازی توســط دیگــر دانشــجویان،
توســعه یافتــه و در رایانههــای دیگــر نیــز اجــرا شــد و توانســت در دهــه  60میــادی
بــرای خــود شــهرتی دســت و پــا کنــد.
در ســال « 1975التیــر  )Altair 8800( »8800بهعنـوان اولیــن رایانــه شــخصی عرضــه
شــد .فروشــندگان ،التیــر را بهصــورت یــک کیــت عرضــه کــرده و مشــتریان مشــتاق
مجبــور بودنــد کــه آن را ســرهم کننــد .میتـوان گفــت التیــر اولیــن رایانــه شــخصی
بود .

اولین جعبه ...ببخشید ...رایانه خانگی!

در ســال  1972میــادی کنســول «ادیســه» ( )Odysseyبهعنــوان اولیــن کنســول
بــازی تاریــخ عرضــه شــد .مراحــل توســعه کنســول ادیســه از ســال  1968میــادی
شــروع شــده بــود .ایــن کنســول فاقــد توانایــی اجــرای صــدا بــود .همــراه بــا کنســول
یکســری کارت ،پــول کاغــذی و تــاس کــه از اجــزای متــداول بازیهــای
تخت ـهای هســتند ،عرضــه میشــد .ادیســه در حقیقــت ترکیبــی از بــازی ویدیویــی و
بــازی تخت ـهای بــود کــه قابلیــت انجــام بازیهــا را بهصــورت دو نفــره نیــز داشــت.
عــاوه بــر ایــن ،بازیکنــان میتوانســتند یکســری صفحــات طلقــی را بــه صفحــه
نمایــش تلویزیــون چســبانده و بــه بازیهــا تنــوع ببخشــند.
در ســال  1972میــادی ،شــرکت «آتــاری» توســط «نــوالن باشــنل» (Nolan
 )Bushnellتاســیس شــد .شــرکت آتــاری بهعنــوان یکــی از اولیــن شــرکتهای
تولیدکننــده بــازی بــود و توانســت بــه موفقیتهــای بســیاری برســد .شــرکت آتــاری
پــس از انجــام تحقیقــات و توســعه فناوریهایــش اولیــن کنســول خــود بــه نــام
«آتــاری  )Atari 2600( »2600را در ســال  1977میــادی منتشــر کــرد.
«اســتیو جابــز» ( )Steve Jobsکــه یکــی از کارکنــان شــرکت آتــاری بــود از آن
شــرکت جــدا شــده و در ســال  1976میــادی شــرکت اپــل را در یــک گاراژ تاســیس
کــرد.

یــک ســال پیــش از جابــز ،دو دوســت بــه نامهــای «بیــل گیتــس» ()Bill Gates
و «پــل آلــن» ( )Paul Allenیــک تفاهمنامــه همــکاری بــه نــام مایکروســافت را
امضــا کردنــد .ســپس بــر روی رایانــه التیــر  8800کار کــرده و ســعی کردنــد کــه بــا
برنامهنویســی ،عملکــرد آن را بهبــود بخشــند .ایــن اقــدام آنهــا اولیــن گام در جهــت
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توســعه یــک سیســتم عامــل جهانــی و فراگیــر و نیــز آغــاز فعالیتهــای شــرکت
مایکروســافت بــود.
بــدون شــک کنســول آتــاری از موفقتریــن
کنســولهای دهــه  1970بــود .امــا بنــا
بــه بســیاری از دالیــل چــون عــدم
نــوآوری و عــدم ارائــه ســختافزار
جدیــد قدرتمندتــر جهــت اجــرای بازیهایــی
بــا کیفیــت باالتــر نتوانســت بــه موفقیــت خــود در
آینــده ادامــه دهــد و بعدهــا رقبــای قدرتمنــدی ماننــد نینتنــدو
و ســگا توانســتند گــوی ســبقت را از آن برباینــد .در دهــه 90
میــادی ،آتــاری دیگــر حرفــی بــرای گفتــن نداشــت و تولیــد
کنســولش را متوقــف کــرد .بعدهــا آتــاری تنهــا در تولیــد
برخــی از بازیهــای کنســولها فعالیــت میکــرد.
بــا یــک نــگاه اجمالــی میتــوان دریافــت کــه دهــه 70
میــادی دهـهای بــود کــه در آن بســیاری از فناوریهایــی
کــه در گذشــته بهوجــود آمــده بودنــد بــه ســمت
تجاری شــدن و اســتفاده همگانی گام برداشــتند .دوران
همــه گیــر شــدن رایانههــای شــخصی و کنســولهای
بــازی آغــاز شــده بــود .رایانههــای شــخصی،
کنســولهای بــازی و ریزپردازندههــا جــزو
فناوریهایــی بودنــد کــه بــرای اولیــن بــار در
معــرض فــروش گذاشــته شــدند .امــا ایــن تــازه آغــاز
راه بــود و صنعــت بــازی راه زیــادی را بــرای دســتیابی بــه جایــگاه امــروزی خــود
در پیــش رو داشــت.
پــس از ایــن دوره و بــا آغــاز دهــه  1980میــادی رایانههــای شــخصی کــم کــم
فراگیــر شــده و رویــای هــر خانــه یــک رایانــه تــا حــدی بــه وقــوع پیوســت .در
ایــن دهــه ،کاربــران عــادی رایانههــای شــخصی قــادر بودنــد تــا اعمالــی نظیــر
برنامهنویســی ،آمــوزش ،انجــام محاســبات و نیــز کارهــای اداری متــداول را
توســط رایانههــای شــخصی انجــام دهنــد .بــا ایــن حــال تنــوع رایانههــا بــاال
ً
بــود و بعضــا مدلهــای نامتعارفــی تولیــد میشــد .همینطــور در کشــورهای
مختلــف ،اســتانداردهای متفاوتــی لحــاظ میشــدند و محیــط اغلــب آنهــا آنچنــان
کاربــر پســند نبــود و بیشتــر بهصــورت خــط فرمانــی ،یعنــی بهصــورت تایــپ
دســتورات عمــل میکردنــد .در ایــن زمــان ،زبــان برنامهنویســی بیســیک ،یکــی از
پرکاربردتریــن زبانهــای برنامهنویســی بــرای رایانههــای خانگــی بــود.

دهه  80میالدی .رایانههای خانگی وارد مدارس شدند.

از مدلهــای معــروف رایانههــای شــخصی دهــه  1980میــادی میتــوان بــه
«کومــودور  )Commodore 64( »64و «آمیــگا  )Amiga 500( »500اشــاره کرد.
کومــودور  64بــرای اولیــن بــار در ســال  1982میــادی عرضــه شــد .در مقایســه
بــا رایانههــای امــروزی ،ســختافزار کمــودور  64بســیار ضعیــف و ســطح پاییــن
بهشــمار مـیرود .امــا بــا ایــن حــال کمــودور یــک رایانــه خانگــی ارزان قیمــت بــود
کــه میتوانســت دایــره وســیعی از بازیهــا و نرمافزارهــای کاربــردی و آموزشــی را
تحــت سیســتم عامــل خــود کــه کمــودور بیســیک نــام داشــت ،اجــرا کنــد .تمــام
ســختافزار کمــودور  64در یــک صفحــه کلیــد تعبیــه شــده بــود و قابلیــت ارتقــاء
نداشــت .ماننــد بســیاری دیگــر از رایانههــای دهــه  80میــادی ،کمــودور ،دادههــا
را بــر روی نــوار کاســت ذخیــره میکــرد .شــرکت کمــودور توانســت بهطــور
موفقیتآمیــزی چنــد میلیــون نســخه از رایانــه خانگــی خــود را بــه فــروش برســاند و
تولیــد خــود را تــا اوایــل دهــه  90میــادی ادامــه داد.

صفحه کلیدی که یک تنه نرمافزارها و بازیهای بسیاری را حریف بود!
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از دیگــر رایانههــای معــروف آن دوران «آمیــگا  »500بــود کــه بــاز هــم توســط
شــرکت کمــودور عرضــه شــد .در مقایســه بــا کمــودور ،64آمیــگا  500دارای
امکانــات ســختافزاری بهتــری بــود و بــه جــای ن ـوار کاســت ،از دیســک گــردان
ً
(صفحــه مغناطیســی) پشــتیبانی میکــرد .بــا اینکــه آمیــگا رایانــه خانگــی نســبتا
موفقــی بــود امــا نتوانســت موفقیــت کمــودور  64را تکــرار کنــد و پــس از  4ســال،
تولیــد آن متوقــف شــد.
همانگونــه کــه اشــاره شــد اکثــر رایانههــای خانگــی دهــه  1980میــادی قابلیــت
ذخیــره داده بــر روی نـوار کاســت و یــا صفحــات مغناطیســی را داشــتند .امــا پیــش
از ایــن در دهــه  60میــادی «جیمــز تــی راســل» ( )James T. Russellبــر روی
ایــده اولیــه ذخیــره صــدا بــر روی لــوح فشــرده ( )Compact Discکار کــرد .پــس
از آن دو شــرکت ســونی و فلیپــس بــا تــاش بســیار موفــق شــدند کــه در ســال
 1982اولیــن لــوح فشــرده بــرای پخــش موســیقی را عرضــه کننــد .در مقایســه بــا
ن ـوار کاســت ،لــوح فشــرده بــا کیفیــت بســیار باالتــری قابلیــت پخــش موســیقی را
دارا بــود .بــا اینکــه لــوح فشــرده در ابتــدا بــرای ذخیــره صــدا طراحــی شــده بــود،
امــا در اواســط دهــه  1980میــادی توانســت مســیر خــود را بــه ســمت رایانههــای
شــخصی بــاز کــرده و بعدهــا از آن بــرای اجــرای بازیهــا در کنســولهایی ماننــد
پلیاستیشــن اســتفاده شــد.
نینتنــدو بــدون شــک یکــی از بهتریــن کنســولهای دهــه  1980میــادی بــود .البتــه
در طــرف دیگــر ،آتــاری در حــال تجربــه یــک شــیب مالیــم از نقطــه اوج بــه ســمت
ورشکســتگی بــود .سیاســتهای نادرســت و باقــی مانــدن بــر رویههــای گذشــته
بــدون نوآوریهــای چشــمگیر در مقابــل رقبــا ،آتــاری را بــه ســمت ســقوط هدایــت
ً
میکــرد .هنگامــی کــه صحبــت از نینتنــدو میشــود معمــوال یــاد آن لولهکــش
ایتالیایــی ،یعنــی ماریــو ( )Marioمیافتیــم .بــازی شــناخته شــدهای کــه در اوایــل
دهــه  80میــادی بــا تــاش «شــیگرو میاموتــو» ( )Shigeru Miyamotoو تحــت
پوشــش شــرکت نینتنــدو ارائــه شــد .بــازی پــر از ایدههــای جدیــد و آغازگــر ســبکی
خــاص در دنیــای بازیهــا بــود .ایدههــا و مکانیکهــای موجــود در بــازی ماریــو
الهامبخــش بازیهــای بســیاری ماننــد  Crash Bandicootو  RaymanوTiny
 Toonبــود کــه ســالها پــس از آن تولیــد شــدند .البتــه پــس از موفقیــت بــازی
ماریــو ،نســخههای بعــدی آن نیــز
تولیــد شــدند کــه بیشتــر آنهــا
هــم موفقیتآمیــز بودنــد.
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در اواخــر دهــه  1980میــادی ،شــرکت ســگا کنســول معــروف خــود یعنــی «مــگا
درایــو» یــا  Sega Genesisرا عرضــه کــرد .ایــن کنســول بــدون شــک یکــی از
کنســولهای موفــق تاریــخ بازیهــای ویدیویــی محســوب میشــود .در مقایســه بــا
کنســول نینتنــدو ،کنســول مــگا درایــو توانایــی پــردازش گرافیکــی بهتــری داشــته و از
تعــداد رنگهــای بیشتــری پشــتیبانی میکــرد .بــرای رقابــت بــا شــخصیت ماریــو
شــرکت ســگا بــا همــکاری یوجــی نــاکا ( )Yuji Nakaدســت بــه خلــق شــخصیت
جدیــدی در ســال  1991زد .ســونیک ( )Sonicهمــان خارپشــت آبــی رنگــی اســت
کــه بــا ســرعت زیــاد حرکــت میکــرد و حیوانــات اســیر را آزاد کــرده و تجهیــزات
اگ مــن ( )Egg Manیعنــی دشــمن شــماره یــک خــود را تخریــب میکــرد.
بــازی ســونیک بــه نوعــی مدافــع طبیعــت بــود و از نــکات مثبــت آن حرکــت
ســریع شــخصیت بــازی بــدون افــت فریــم در اجــرای تصاویــر بــود .ماننــد ماریــو،
ســازندگان ســونیک هــم بعدهــا ،نســخههای جدیــدی از آن را ســاختند کــه البتــه بــا
افــت و خیزهایــی همــراه بــود .از ســوی دیگــر شــرکت نینتنــدو هــم بــرای اینکــه
پیشــرفت ســختافزاری عقــب نمانــد در ســال  1990کنســولی جدیــد
از قافلــهی
ِ
بــه نــام «ســوپر نینتنــدو» را عرضــه کــرد .از نظــر گرافیکــی ســوپر نینتنــدو نســبت
بــه مــگا درایــو برتــری داشــت ،امــا از نظــر تـوان پردازشــی ایــن مــگا درایــو بــود کــه
حــرف اول را مــیزد .ایــن برتــری مــگا درایــو در بازیهایــی ماننــد ســونیک کــه
ً
ســرعت باالیــی داشــتند کامــا مشــهود بــود .تــا ســال  1993تولیــد کنســول ســوپر
نینتنــدو ادامــه یافــت و پــس از ایــن دوران ،رقابــت ســگا و نینتنــدو بــه شــکلهای
دیگــری همچنــان ادامــه داشــت.
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شــرکت ســگا پــس از مــگا درایــو در ســال « 1995ســگا ســاترن» ( )Sega Saturnو
در ســال « 1998دریمکســت» ( )Dreamcastرا عرضــه کــرد .در مقابــل ،شــرکت
نینتنــدو در ســال « 1996نینتنــدو  )Nintendo 64( »64و «نینتنــدو گیمکیــوب»
( )Nintendo GameCubeرا در ســال  2001عرضــه کــرد .همزمــان بــا ایــن
رقابتهــای کنس ـولی ،شــرکت ســونی مشــغول عرضــه کنســول موفــق خــود یعنــی
پلیاستیشــن ( )PlayStationبــود.
قصــه ســاخت پلیاستیشــن بــه آنجــا بــر میگــردد کــه در اوایــل دهــه  90میــادی
دو شــرکت ســونی و نینتنــدو توافــق کردنــد کــه بــا یکدیگــر همــکاری کــرده و
دســت بــه تعبیــه لــوح فشــرده در کنســول ســوپر نینتنــدو بزننــد .پــس از مدتــی ایــن
توافــق لغــو شــد امــا شــرکت ســونی دســت بــه ســاخت کنســول انحصــاری خــود

یعنــی پلیاستیشــن زد کــه بــرای اجــرای بازیهــا بــه جــای حافظــهی کارتریــج
( )ROM Cartridgeاز لــوح فشــرده اســتفاده میکــرد .بعدهــا شــرکت ســونی موفــق
بــه فــروش بیــش از صــد میلیــون نســخه پلیاستیشــن شــد و بــا پلیاستیشــن  2بــه
مســیر موفقیــت خــود ادامــه داد.
بهطــور معمــول رایانههــا در دهــه  80میــادی قابلیــت ذخیــره دادههــا بــر روی فالپــی
دیســک و نــوار کاســت را داشــتند .در مقایســه بــا فنــاوری امــروز ،رایانههــای آن
زمــان بســیار ضعیــف و ابتدایــی هســتند .یــک تلفــن همــراه امــروزی چنــد برابــر
قدرتمندتــر از یــک ابــر رایانــه آن زمــان اســت .ایــن پیشــرفت ،نمایانگــر رویــه رو بــه
رشــد در ســاخت پردازندههــا و قطعــات الکترونیکــی و همینطــور افزایــش توقــع
کاربــران اســت.

ساموراییهای رقیب اوایل دهه  90میالدی! سوپر نینتندو در سمت راست و سگا مگا درایو در سمت چپ.

در دهــه  ،1980کنســولها توانایــی بیشتــری را نســبت بــه رایانههــای شــخصی در
اجــرای بازیهــا داشــتند .امــا ایــن رویــه بــه تدریــج در اوایــل دهــه  90میــادی تغییــر
کــرده و عناویــن جالــب توجهــی کــه بســیاری از آنهــا انحصــاری بودنــد بــرای اجــرا
در رایانههــای شــخصی منتشــر شــدند.
در اواســط دهــه  1990میــادی همــراه بــا پیشــرفتهای ســختافزاری و
نرمافــزاری ،مــوج جدیــدی از بازیهــا عرضــه شــدند کــه بــه جــای محیــط
دوبعــدی ســنتی محیــط س ـهبعدی را ارائــه میکردنــد .تفــاوت قابــل توجهــی هــم
کــه کنســولهای ارائــه شــده در اواســط ایــن دهــه ماننــد پلیاستیشــن و نینتنــدو 64
بــا نس ـلهای قبــل از خــود داشــتند در محیطهــای س ـهبعدی ،پخــش موســیقی ،و
توانایــی نمایــش فیلــم بــود.
تــا ایــن بــازه زمانــی دیدیــم کــه چطــور فناوریهــای الکترونیکــی مربــوط بــه
بازیهــای ویدیویــی توســعه پیــدا کــرده و در دســترس عمــوم قــرار گرفتنــد.
امــا در ســال  1997یــک رویــداد جالــب توجــه اتفــاق افتــاد« .گــری کاســپارف»
( )Garry Kasparovشــطرنج بــاز مشــهور روســی در یــک مســابقه کــه در برابــر
رایان ـهای بــه نــام «دیــپ بلــو» ( )Deep Blueقــرار داشــت ،شکســت خــورد .ایــن
اولیــن شکســت جالــب توجــه انســان از رایانــه و یــا بهتــر بگوییــم «هــوش مصنوعــی»
( )Artificial Intelligenceبــود .اصطــاح هــوش مصنوعــی از دهــه  1950میالدی
مطــرح شــده و در ایــن برهــه زمانــی بــه پیشــرفت قابــل توجهــی رســیده بــود.

قهرمان شطرنج در مخمصه آبی! هوش مصنوعی وارد میشود.

در قســمت بعــدی بــه رویــه پیشــرفت بازیهــای ویدیویــی و ویژگیهــای جدیــد آن
در ســالهای بعــدی پرداختــه خواهــد شــد.
ادامه دارد...

فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور
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پــس از اینکــه صنعــت بازیهــای ویدیویــی وارد عصــر  16بیتــی شــد ،ظرفیــت گرافیــک
و صــدا در آن بســیار افزایــش یافــت .خــون و جراحــت ( )Blood and Goreنســبت بــه
بازیهــای  8بیتــی بســیار زندهتــر و واضحتــر گشــت .بهعنــوان مثــال ،خــون در بازیهــای
 8بیتــی بهصــورت تکــهای و ناواضــح بهنظــر میرســید ،در حالــی کــه در بازیهــای 16
ً
بیتــی قابلیــت نمایــش واضــح جــاری شــدن را داشــت کــه کامــا قابــل تشــخیص بــود .پــس
از انتشــار بازیهایــی ماننــد  Mortal Kombat، Doom، Night Trapو Lethal Enforcers
جنجالهــای زیــادی در مــورد محت ـوای بازیهــای ویدیویــی بهوجــود آمــد .مبحــث خشــونت
بازیهــای ویدیویــی و انحرافاتــی کــه در جامعــه بهوجــود آورده اســت توســط «جــو الیبرمــن»
( ) Joe Liebermanو «هــرب کهــل» ( )Herb Kohlکــه ســردمداران آن بودنــد در اواخر ســال
 1992بــه کنگــره کشــیده شــد .نتیجــه ایــن شــد کــه بــه صنعــت نرمافزارهــای ســرگرمکننده
یــک ســال وقــت داده شــود تــا یــک نظــام ردهبنــدی عملــی طراحــی کننــد وگرنــه دولــت
ً
فــدرال وارد صحنــه خواهــد شــد و نظــام ردهبنــدی را شــخصا تعییــن خواهــد کــرد .در همیــن
زمــان )Video Game Rating Council) VRC ،توســط ســگای آمریــکا ()Sega of America
تشــکیل شــده بــود کــه اکثــر بازیهــای خــود را ردهبنــدی میکــرد .در ســال ،1993
 )Interactive Digital Software Association) IDSAبهمنظــور یکپارچهســازی صنعــت
نرمافزارهــای ســرگرمکننده بــه وجــود آمــد .همچنیــن در ســال  1993کمپانــی  3DOبــرای
بازیهایــی کــه روی  3DO Interactive Multiplayerســاخته میشــدند ،نظــام ردهبنــدی
شــخصی خــود را ســاخت کــه  3DO Rating Systemنامیــده میشــد.
در ســال  )Recreational Software Advisory Council) RSAC ،1994توســط تشــکیالت
ناشــران نرمافــزار )Software Publisher Association) SPA ،بــ ه وجــود آمــد .اگرچــه
بهعلــت انتقادهــای بســیاری کــه از  VRCو  RSACشــد VRC ،در ســال  1994و RSAC
در ســال  1999از رده خــارج شــدند .در تاریــخ بیســت و نهــم جــوالی ســال  1994طــی طــرح
پیشــنهادی رســمی  IDSAبــه کنگــره آمریــکا ESRB ،ارائــه و تصویــب شــد.
در ســپتامبر ســال  ESRB 1994تاســیس و بهعنــوان ردهبنــدی کننــدهی رســمی بازیهــای
ویدیویــی در ایــاالت متحــده شــناخته شــد .در همــان زمــان بســیاری از شــرکتهای ســازنده
بــازی ماننــد  LucasArts، Sierra On-Lineو  3D Realmsبهعلــت اینکــه عضــو SPA
بودنــد همچنــان از سیســتم  RSCAاســتفاده میکردنــد .در نتیجــه بازیهــای کنســولی و
برخــی بازیهــای ویدیویــی رده  ESRBو برخــی دیگــر از بازیهــای ویدیویــی رده RSAC
داشــتند .ســرانجام تمامــی شــرکتها حتــی  3DOپذیرفتنــد کــه از سیســتم ردهبنــدی ESRB
پیــروی کننــد.

نظامهــای ردهبنــدی ســنی بازیهــای
ویدیویــی در جهــان
در جــدول  1بــه نظامهــای مختلــف ردهبنــدی ســنی
بازیهــای ویدیویــی در جهــان اشــاره و در قالــب
جدولــی ترســیم شــده اســت.
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 2نظــام از مهمتریــن نظامهــای ردهبنــدی ســنی بازیهــای
ویدیویــی در زیــر توضیــح داده میشــود:

نظام ردهبندی ESRB
 ESRBســازمانی اســت کــه ردهبنــدی و قوانیــن کلــی
تبلیغــات در زمینــه بازیهــای رایان ـهای و کنســولی و ســایر
نرمافزارهــای تفریحــی و ســرگرمکننده در ایــاالت متحــده
آمریــکا و کانــادا را بــر عهــده دارد (ایــن مســاله بهصــورت
رســمی توســط هــر یــک از اســتانهای کانــادا در ســال
 2004 - 2005پذیرفتــه شــد) .ایــن ســازمان در ســال 1994
توســط  IDSAتأســیس شــد و تــا اوایــل ســال  2003تعــداد
هشــت هــزار بــازی را کــه توســط ســیصد و پنجــاه ناشــر
فرســتاده شــده بــود ،ردهبنــدی ســنی کــرد.

بســیاری از افــراد معتقدنــد کــه  ESRBســبب ترویــج
محدودســازی رســانهها خواهــد شــد ،در حالــی کــه دیگــران
وجــود رده بــرای هــر نرمافــزار را یــک امــر ضــروری
میداننــد.
 ESRBبــرای هــر بــازی بــر اســاس محتــوای آن ،رده
ً
تعییــن میکنــد کــه دقیقــا ماننــد کاری اســت کــه
 Motion Picture Rating Systemانجــام میدهــد و در
بســیاری از کشــورها مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .هــدف
از ایــن کار کمــک بــه خریــداران بــرای بهتــر دانســتن
محتــوای بــازی و تناســب ســنی محصــول اســت .رده
بــازی بــر روی جعبــه آن چــاپ میشــود و همچنیــن در
رســانهها ،تبلیغــات و وبســایتها بــه نمایــش درمیآیــد.

 10سال به باال

 6سال به باال

 3سال به باال

فقط بزرگساالن

 17سال به باال

 13سال به باال

سیســتم اطالعــات بــازی در اتحادیــه اروپــا  ،PEGIبــرای ردهبنــدی ســنی بازیهــا
در ســال  2003بــه منظــور اطالعرســانی بــه والدیــن اروپایــی در هنــگام خریــد ایــن
بازیهــا تأســیس شــد .ایــن سیســتم بــرای اطمینــان دادن در زمینــه عــدم اســتفاده
از یــک بــازی توســط افــرادی کــه از نظــر ســنی مناســب آن بــازی نیســتند ،طراحــی
شــده اســت .ایــن سیســتم از طــرف تولیدکننــدگان اصلــی کنســولهای بــازی شــامل
اکسباکــس ،پلیاستیشــن ،نینتنــدو و همچنیــن تولیدکننــدگان و ناشــران بــازی در
اروپــا مــورد حمایــت قــرار میگیــرد .سیســتم ردهبنــدی ســنی توســط فدراســیون
نرمافزارهــای تعاملــی اروپــا  ،ISFEایجــاد شــد و مــورد حمایــت تشــویقی کمیســیون

اروپــا ،کــه یــک سیســتم جدیــد بــرای هماهنگســازی اروپــا در زمینــه محافظــت
از کــودکان را مدنظــر داشــت ،قــرار گرفــت.
در اوایــل بهــار ســال  2003میــادی PEGI ،جایگزیــن سیســتمهای ردهبنــدی ملــی
موجــود در کشــورهای مختلــف اروپــا شــد و بهعنــوان سیســتم واحــد در اکثــر
کشــورهای اروپــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .ردهبنــدی ســنی بازیهــا ،بــر رو و
پشــت جعبــه و یــا جلــد بازیهــا نمایــش داده میشــود.
سیســتم ردهبنــدی ســنی ،دو مؤلفــه مجــزا ولــی مکمــل یکدیگــر را بــا هــم مقایســه
ً
میکنــد .اولیــن مؤلفــه ،رده ســنی بــوده کــه تقریبــا مشــابه ســایر سیســتمهای
ردهبنــدی اســت ،PEGI .از ردههــای ســنی  +16 ،+12 ،+7 ،+3و  +18اســتفاده
میکنــد .دومیــن مؤلفــه ،تعــدادی توضیحدهندههــای محت ـوای بــازی هســتند؛ ایــن
توضیحدهندههــا بــه صــورت نمادهایــی هســتند کــه در پشــت جعبــه بــازی نشــان
داده میشــوند و نمایانگــر محتواهــای موجــود در بــازی اســت .بــا توجــه بــه نــوع
بــازی ،تــا  6ســمبل توضیحدهنــده محتــوا ممکــن اســت در پشــت جعبــه بــازی
آورده شــود .شــدت محتواهــا متناســب بــا رده ســنی مناســب تعییــن شــده بــرای
بــازی اســت.
ترکیــب رده ســنی و توضیحدهنــده محتـوا بــه والدیــن و کســانی کــه بــازی را بــرای
کــودکان خریــداری میکننــد ،اجــازه میدهــد متوجــه شــوند کــه آیــا بــازی بــرای
کــودک مــورد نظــر مناســب اســت یــا خیــر .سیســتم  ،PEGIدر  30کشــور اروپایــی
و آفریقــای جنوبــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .کشــورهای اروپایــی اســتفاده
کننــده از  PEGIعبارتنــد از:
اتریــش ،بلژیــک ،بلغارســتان ،قبــرس ،جمهــوری چــک ،دانمــارک ،اســتونی،
فنالنــد ،فرانســه ،یونــان ،مجارســتان ،ایســلند ،ایرلنــد ،ایتالیــا ،التویــا ،لیتوانــی،
لوکزامبــورگ ،مالــت ،هلنــد ،نــروژ ،لهســتان ،پرتغــال ،رومانــی ،روســیه ،اســلواکی،
اســلوونی ،اســپانیا ،ســوئد ،ســوئیس و انگلســتان.

 18سال به باال

 16سال به باال

 7سال به باال

 12سال به باال

 3سال به باال
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نظام ردهبندی سنی بازیهای ویدیویی

جدول  - 1نظام رده بندی سنی بازیهای ویدیویی در جهان

درباره اهمیت ردهبندی سنی بازیهای ویدیویی
یکــی از مهمتریــن دالیــل گرایــش شــدید افــراد بــه دنیــای مجــازی ایــن اســت
کــه فــرد در برخــورد بــا ایــن دنیــای نامحــدود و جدیــد ،میتوانــد مفاهیمــی چــون
شــجاعت ،تــرس ،لــذت ،ســرعت ،قــدرت ،مدیریــت و امثــال آنهــا را تجربــه نمایــد.
ً
تجربــه چنیــن مفاهیمــی در دنیــای واقعــی و در زمانــی بســیار کوتــاه ،تقریبــا غیــر
ممکــن و محــال اســت .بنابرایــن روز ب ـه روز بــه تعــداد افــراد مخاطــب بازیهــای
ویدیویــی افــزوده میشــود و ایــن در حالــی اســت کــه تنــوع ســنی عالقهمنــدان بــه
بازیهــا نیــز گســترش مییابــد .بازیهــای ویدیویــی میتواننــد تأثیــرات ویــژهای
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را بــرمخاطبیــن خــود داشــته باشــند .بــرای نمونــه در یــک بــازی خشــن ،بازیکــن
ممکــن اســت روزهــا و ماههــای متمــادی نقــش خاصــی را در بــازی بــه عهــده
گرفتــه و بــا همزادپنــداری ،نقــش خــود را در داســتان بــازی ببینــد و بــا فهــم کامــل
ً
آن ،کامــا تحــت تاثیــر آن قــرار گیــرد .بدیــن ترتیــب ،تأثیــرات ناشــی از بازیهــای
ویدیویــی میتواننــد چندیــن برابــر یــک فیلــم در کاربــر ایجــاد واکنــش نمایــد.

نظام ردهبندی سنی بازیهای ویدیویی
بــا توجــه بــه وجــود صحنههــای غیــر اخالقــی ،خشــن ،دلهــرهآور و از ایــن قبیــل،
در بســیاری از بازیهــا و همچنیــن نگرانیهــای فرهنگــی ،تربیتــی و اجتماعــی
خانوادههــا و مســئولین فرهنگــی کشــورهای مختلــف ،کشــورها را بــه تدویــن نظــام
ویــژهای بــرای ردهبنــدی بازیهــای ویدیویــی وادار کــرده اســت .بــا تدویــن ایــن
نظــام و داشــتن کنترلهــای الزم و ارائــه اطالعــات دقیــق بــه خانوادههــا ،میت ـوان
از صدمــات جبرانناپذیــری کــه گــروه ســنی اصلــی مخاطــب ایــن گونــه بازیهــا،
یعنــی کــودکان و نوجوانــان را تهدیــد میکننــد ،جلوگیــری بــه عمــل آورد.

بــوده کــه صاحبــان صنعــت بــازی را تــا ســالیان ســال از ایجــاد یــک نظــام نظارتــی و
هدایتــی بــر اینگونــه تولیــدات غافــل کــرده بــود .بدیــن ترتیــب کــه ایــن کشــورها
پــس از گذشــت  20ســال از عمــر ایــن پدیــده متوجــه آثــار بهداشــتی ،روانــی،
جســمانی ،تبعــات حقوقــی و اجتماعــی ایــن صنعــت شــدند و از ده ســال پیــش
تاکنــون ســعی بــر نظاممنــد نمــودن ایــن صنعــت کردهانــد .در ایــن راســتا بــه نظــر
ی ویدیویــی اعــم از وارداتــی و
میرســد ،ایجــاد نظــام ردهبنــدی ســنی بازیهــا 
تولیــد داخلــی بســیار ضــروری اســت .چــرا کــه ایــن سیســتم میتوانــد بــا پشــتوانه
قانونــی و تبلیغــی بــه خــودی خــود بــرای واردکننــده ،توزیعکننــده ،فروشــنده و
همچنیــن مصرفکننــده بــازی بهتریــن مــاک بــرای آ گاهــی باشــد.

هــر کشــور یــا منطقــه خاصــی بــوده اســت .از معتبرتریــن نظامهــای ردهبنــدی
ســنی بازیهــای ویدیویــی در جهــان میت ـوان بــه ( )ESRBویــژه ایــاالت متحــده
و کانــادا )PEGI( ،ویــژه اتحادیــه اروپــا (ایــن دو نظــام در قســمت قبــل معرفــی
شــدهاند) )CERO( ،ویــژه ژاپــن و آســیای شــرقی اشــاره کــرد .امــروزه تمــام
بازیهــای ویدیویــی در کشــورهای یــاد شــده بــدون داشــتن برچســب ویــژه رده
ســنی مناســب ،اجــازه توزیــع در بــازار را نداشــته و خان ـواده و خریــداران بهراحتــی
میتواننــد بــا مشــاهده ایــن برچســبها ،بــازی متناســب بــا خواســتههای خویــش
و ســن فرزنــد خــود را بــرای وی تهیــه نماینــد .آنچــه کــه مســلم اســت صنعــت
بازیهــای ویدیویــی دارای رشــد تصاعــدی و روزافــزون بــوده و ایــن پدیــدهای
اســت کــه در دیگــر صنایــع و تولیــدات فرهنگــی غــرب کمتــر بــه چشــم میخــورد.
ســود سرشــار اقتصــادی و فرهنگــی ایــن گــروه از تولیــدات ،آنچنــان قابــل توجــه

بنابرایــن تدویــن نظــام ردهبنــدی بازیهــای ویدیویــی ،بهطــوری کــه مبتنــی بــر
قوانیــن و باورهــای فرهنگــی ،دینــی ،اجتماعــی و سیاســی کشــورهای اســامی باشــد،
امــری بســیار ضــروری اســت .بدیــن ترتیــب مــا سیســتم ردهبنــدی نوینــی بــه نــام
«( »ESRAنظــام ردهبنــدی اســرا) را راهانــدازی کردیــم ESRA .کلیــه بازیهــا را
مــورد ارزیابــی قــرار داده و اطالعرســانی صحیحــی بــه جامعــه کشــورهای اســامی
انجــام میدهــد.

نظامهــای ردهبنــدی ســنی بازیهــای ویدیویــی کــه در کشــورهای مختلــف تدویــن
گشــتهاند ،تابــع قوانیــن و ارزشهــای فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی

نقشــهای کــه در زیــر نمایــش داده شــده اســت ،توســط ســایت ویکیپدیــا تهیــه
گشــته کــه در صفحــه معرفــی نظامهــای ردهبنــدی ســنی بازیهــای ویدیویــی
قــرار دارد .همانطــور کــه در نقشــه نیــز مشــخص بــوده ،در منطقــه خاورمیانــه تنهــا
کشــوری کــه دارای ایــن نظــام هســت ،جمهــوری اســامی ایــران اســت.

نظامهای ردهبندی سنی بازیهای ویدیویی در جهان (سایت )Wikipedia
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مقاله سبکهای مختلف بازیها

علیرضا خزاعی
کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی

سبکهای مختلف بازیها
گونه ،قالب ،محتوا

«بــازی جدیــد اومــده بکــش بکــش»« ،آقــا ماشینسـواری جدیــد رســیده»« ،یــک
بــازی تفنگــی خریــدم»« ،فــان بــازی رو دیــدی؟ اســتراتژیه»« ،کســی ایــن بــازی
جدیــد رو بــازی کــرده؟ چــه جوریــه بازیــش؟»
اینهــا مــن و شــما در حــال صحبــت یــا پرسوجــو کــردن در مــورد بازیهــای
ویدیویــی هســتیم .مــا در هنــگام بررســی و انتخــاب یــک بــازی ویدیویــی سـواالت
یــا اظهــار نظرهایــی از ایــن قبیــل داریــم .چــرا؟ چــون یــک مــورد اساســی در انتخاب

بــازی ،گونــه یــا ژانــر آن اســت .ژانــر یــا گونــه ،بــه تعریــف ســاده ،قالبــی اســت کــه
محتـوای بــازی درون آن ریختــه میشــود تــا بــه فــرم و شــکلی خــاص و بــا قوانینــی
اختصاصــی شــروع بــه ارتبــاط و تعامــل بــا بازیکــن کنــد.
گونــه و مباحــث مرتبــط بــا آن در هــر رســانهای خ ـواص خــود را دارد .در مقول ـهی
بازیهــای ویدیویــی ،گونهبنــدی متاثــر از قوانیــن و مکانیکهــا و اهــداف بــازی
اســت ،چیــزی کــه مــا بیشتــر بهعنــوان گیمپلــی بــا آن آشــنا هســتیم .بــه زبــان
ســادهتر ،اینکــه گون ـهی بــازی چیســت بــه ایــن بســتگی دارد کــه بازیکــن بایــد
در آن چــه کاری را چگونــه انجــام دهــد .ایــن دقیقــا وجــه تمایــز بازیهــا بــا ســایر
رســانههای بصری-هنــری اســت.
بــر ایــن اســاس« ،اســکات راجــرز» ( )Scott Rogersبهعن ـوان یــک نویســنده بــا
ســابقه در زمینــه مطالــب مرتبــط بــا بازیســازی و صنعــت بازیهــای ویدیویــی،
اقــدام بــه دســتهبندی کلــی آنهــا کــرده اســت .راجــرز در یکــی از کتابهایــش
بــا نــام « ،»Level Up – 2010عمومیتریــن و مهمتریــن گونههــا را توضیــح
میدهــد .لیســتی کــه در ایــن متــن بــرای شــما حاضــر کردهایــم بــر اســاس
اطالعــات ایــن کتــاب و ســایر منابــع مرتبــط بــا بازیهــای ویدیویــی اســت.

فهرســت راجــرز بــا بازیهــای کنشــی ( )Actionشــروع
میشــود .طبــق تعریــف او ،بازیهایــی کــه حاصــل همــکاری حــس بینایــی
و المســه هســتند در ایــن طبقهبنــدی قــرار میگیرنــد؛ یعنــی اگــر قــرار اســت
همزمــان از دســتان و چشــمانمان اســتفاده کنیــم ،مشــغول انجــام یــک بــازی
کنشــی هســتیم .لفــظ اکشــن بســیار کلــی اســت و خــودش زیرمجموعههــای
مختلفــی دارد:
کنشــی-ماجرایی ( :)Action-Adventureبــازی مشــتمل بــر حــرکات
مختلــف شــخصیت اصلــی ،حــل کــردن معمــا ،پیــدا کــردن آیتمهــای کلیــدی
و انجــام ماموریتهایــی در راســتای مســیر داســتانی مشــخص اســت .از
نمونههــای شــناخت ه شــدهی خارجــی ،مجموعــه بازیهــای  Tomb Raiderو
نمونههــای داخلــی بــازی گرشاســپ (هــر دو نســخه)« ،بردیــا» و بــازی جدیــد
«آرکتــوس» (نســخهی  iOSهــم دارد) هســتند.
ســکویی ( :)Platformerتقریبــا همــه ،تجربــهی چنیــن بازیهایــی را
داریــم چــرا کــه بســیار معمــول و مرســوم هســتند .بازیهــای ســکویی آن
دســته از تولیــدات هســتند کــه در آن شــخصیت اصلــی بــا پریــدن و جهیــدن و
حرکاتــی کــه وابســته بــه جابهجایــی اســت بــه حــل معماهــای محیطــی بــازی یــا
مبــارزه بــا دشــمنان میپــردازد .نمونــه خارجــی معــروف آن ،ســری بازیهــای
 Marioو نمونههــای جدیــد داخلــی بازیهــای «نــوروز و شــهر شــلوغ»،
بینگــو دینگــو :اژدهــای کوچــک (بایــد شیشــه شــیر یــک بچــه اژدهــا را برایــش
پیــدا کنیــد) و همچنیــن «بچــه پــررو» هســتند.
مخف ـیکاری ( :)Stealthهمانطــور کــه از نــام ایــن دســته معلــوم اســت،
تمرکــز ایــن بازیهــا روی مبــارزهی مســتقیم بــا دشــمنان نیســت و بازیکــن
مجبــور اســت از راههایــی غیــر از رودررویــی مســتقیم ،ماموریتهــا را تمــام
کنــد .قوانیــن حاکــم بــر بــازی بــه گونــهای طراحــی شــدهاند کــه عمــا
بازیکــن توانایــی مبــارزه و درگیــری بــا دشــمنان را نــدارد و ناچــار بایــد
از راههــای غیرمســتقیم بــه اهــداف بــازی دســت پیــدا کنــد .یکــی از بــا
ســابقهترین و شناختهشــدهترین عناویــن ایــن ســبک ،ســری Metal Gear
 Solidاســت.
مبــارزهای ( :)Fightingمشــخصهی اصلــی ایــن گونــه تولیــدات ،دامن ـهی
باالتــر و گســتردهتر کنتــرل حــرکات شــخصیت بــازی اســت .در ایــن ســری
بازیهــا ،تنــوع حــرکات باالســت و امــکان انجــام حــرکات ترکیبــی ()Combo
هــم وجــود دارد .نمونــه بســیار آشــنای ایــن گونــه بــازی Mortal Combat
ُ
یــا همــان کمبــاد خودمــان اســت .در نمونههــای داخلــی هــم «خــروس
جنگــی» و «نفس ِکــش» در ایــن دســته هســتند کــه البتــه از نــوع مبــارزات
غیــر همزمــان حســاب میشــوند.
ُ
بــزن و بکــش ( :)Beat ‘em up/ Hack ‘n Slashدر ایــن گونــه ،بازیکــن
ـورد از بیــن بــردن دشــمنان برســد و تمرکــز گیمپلــی روی
بایــد بــه باالتریــن رکـ ِ
همیــن مقولــه قــرار دارد .از نمونههــای خاطــره انگیــز ،ســری بازیهــای شــورش
( )Streets of Rageهســتند ،مجموعــهای از بازیهــای بــزن و بکشــی روی
کنســولهای ســگا و پــی اس وان کــه در حقیقــت هیــچ ارتباطــی بــه جــز اینکــه
در یــک ســبک هســتند باهــم نداشــتند God of War .و  Devil May Cryهــم
در ایــن ژانــر ســاخته شــدهاند.
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راجــرز صحبتــش را بــا بازیهــای ســبک تیرانــدازی ( )Shooterادامــه
میدهــد و بهعنــوان توضیــح مینویســد:
محصوالتــی کــه بــر پایــه تیرانــدازی بــه ســمت دشــمن طراحــی شــدهاند ،ســرعت
عمــل و عکسالعمــل در آنهــا باالســت و هیجانــی هســتند .ایــن دســته هــم شــامل
طبقهبنــدیای بــه شــکل زیــر اســت:
تیرانــدازی اول شــخص ( :)FPSبــازی تیرانــدازی بــا نمــای دوربیــن از نــگاه
بازیکــن Call of Duty .یکــی از نمونههــای بســیار قــوی ایــن ســبک اســت .امــا
در بیــن کارهــای داخلــی« ،کوهســتان ســرد» و «ارتشهــای فرازمینــی» را میت ـوان
از تولیــدات قابــل قبــول برشــمرد.

ُ
ُ
بکــش بکــش ( :)Shoot ‘em Upبازیکــن بایــد بــا اســتفاده از ســاحهایی کــه
در اختیــار دارد تــا میتوانــد دشــمنانش را نــاکار کنــد .در بازیهــای بکــش بکــش
(بــه ویــژه کالســیکها) بازیکــن در محلــی ثابــت قــرار دارد و توانایــی حرکــت،
محــدود بــه چرخانــدن دوربیــن اســت .جالــب اینجاســت کــه بازیهــای ایــن ژانــر
ممکــن اســت گیمــر را در نقــش یــک تانــک یــا یــک ســفینه فضایــی وارد بــازی
کننــد .ســری  Metal Slugرا خیلیهــا تجربــه کردهایــم (اگــر ببینیــد یادتــان
میآیــد) .گذشــته از بازیهــای فرنگــی« ،مدافــع (نبــرد پارســه)» و « ۴۸درجــه
شــرقی» از عناویــن تولیــد داخــل در ایــن ســبک هســتند.
تیرانــدازی ســوم شــخص ( :)TPSتیرانــدازی بــا نمــای دوربیــن کمــی
عقبتــر از شــخصیت بــازی یــا بــه اصطــاح نمــای پشــت ســر .ایــن نمــای دوربیــن
دیــد بازتــری بــه بازیکــن میدهــد امــا تاثیــری روی اصــل ژانــر نــدارد .ســری GTA
و بــازی ایرانــی «شــبگرد :طلــوع تاریکــی» بــرای رایانههــای شــخصی ،از ایــن مــدل
هســتند.
دســته بعــدی کــه راجــرز دربــارهی آن توضیــح میدهــد ،ســبک
ماجرایــی ( )Adventureاســت .بازیهــای ماجرایــی بــر پایــه حــل معمــا
و جمــعآوری آیتــم بنــا شــدهاند و یکــی از عناصــر اصلــی در آنهــا مدیریــت
کولهپشــتی یــا همــان  Inventoryاســت .چهــار دســتهای کــه بــرای طبقهبنــدی
ایــن بازیهــا نــام میبــرد بــه ایــن ترتیــب هســتند:
ماجرایــی گرافیکــی ( :)Point & Click/Graphic Adventureتولیداتــی
کــه تنهــا رابــط کاربــری آنهــا موش ـواره (یــا در مــورد تلفنهــای هوشــمند ،صفحــه
لمســی) اســت و بایــد بــا اســتفاده از حــرکات موشـواره و کلیــک کــردن روی نقــاط
مختلــف بــه اهــداف بــازی دســت پیــدا کنیــد .بــازی  Syberiaو کلیــه بازیهایــی
کــه تحــت عنـوان  Hidden Objectتولیــد میشــوند در ایــن گونــه قــرار میگیرنــد؛
مثــا بــازی ایرانــی «شــهرزاد» کــه روی سیســتم عامــل اندرویــد عرضــه شــده اســت.
نقش-آفرینــی ( :)RPGبازیهایــی کــه گیمــر بایــد از میــان دســتههای
مختلــف ،یــک شــخصیت را انتخــاب کنــد و در طــول بــازی بــا مبــارزه و فتــح
و جمــعآوری غنیمــت بــه ارتقــای مهارتهــای شــخصیتش مشــغول باشــد.
بازیهــای نقش-آفرینــی جــزو پرکارتریــن ،ســختترین و طوالنیتریــن تولیــدات
بــازار هســتند .معمــوال خــط داســتانی نســبتا طوالنــی و عمیقــی دارنــد .بهطــور
کل ،شــرکتهای بازیســازی بــا ســاخت یــک بــازی نقش-آفرینــی خــوب ،نــام
خــود را در تاریــخ ایــن صنعــت مانــدگار میکننــد .بــازی  The Witcherنمون ـهای
بســیار قــوی در ایــن ژانــر اســت .بازیهــای «تراتئــون» و «شــیردل» هــم جدیدتریــن
عنوانهــای نقش-آفرینــی در بیــن تولیــدات داخلــی هســتند.
فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور
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نقش-آفرینــی آنالیــن (:)MMORPG
بازیهایــی کــه همزمــان تعــداد زیــادی
کاربــر در حــال بــازی کــردن در نقشـههای آن
هســتند و ســعی میکننــد مبــارزات تــن بــه تــن
یــا حملههــای گروهــی داشــته باشــند .فضاهــا
معمــوال مربــوط بــه زمانهــای اســاطیری یــا
دنیاهــای مــوازی در قــرون وســطی هســتند
کــه امــکان اســتفاده از جــادو و معجونهــای
متفــاوت را بــه بازیکنــان میدهــد .تنــوع
ماموریــت و دشــمن در ایــن بازیهــا بســیار
باالســت و ســازندگان ایــن ســبک بازیهــا ،بــا
ارائ ـهی بســتههای الحاقــی و بهروزرســانیهای
مکــرر ،ایــن تنــوع را بیشتــر میکننــد.
 World of Warcraftقدیمیتریــن و از جملــه
موفقتریــن محصــوالت ایــن زیرمجموعــه
اســت .در حــال حاضــر نســخهی آنالیــن بــازی  ،Skyrimیکــی از جدیدتریــن نقش-
آفرینیهــای آنالیــن بــازار اســت.
ترســناک/بقا ( :)Survival/Horrorدر ایــن دســته ،بازیکــن بایــد بــا کمبــود
ـخت زنــده مانــدن دســت و پنجــه نــرم کنــد .ممکــن اســت
امکانــات و شــرایط سـ ِ
شــرایط ،ترســناک و هولانگیــز باشــد یــا غیرطبیعــی و ســخت .مثــال معــروف ایــن
گــروه ،ســری  Resident Evilاســت .البتــه ایــن روزهــا ســبک بقــا شــکلهای
بســیار متنوعــی پیــدا کــرده و تعــداد زیــادی از بازیهــا را شــامل میشــود.
مولفههــای بقــا ،مثــل کــم بــودن مهمــات ،محدودیــت زمانــی ،نیــاز بــه دارو یــا
غــذا ،نیــاز بــه منابــع ،ســاخت و ســاز از ابعــاد کوچــک تــا بــزرگ و  ...راه خــود
را بــه ســایر بازیهــا پیــدا کردهانــد .حتــی بازیهــای آنالیــن هــم اخیــرا از ایــن
خصوصیــات اســتفاده میکننــد.
 :Metroidvaniaایــن ســبک کــه اســمش ترکیــب اســم دو بــازی  Metroidو
اســت نوعــی بــازی نقش-آفرینــی – ماجراجویــی اســت کــه بهخاطــر وجــود چنــد
مشــخصه و بــه خاطــر پرطرفــدار بــودن ،یــک گون ـهی تقریبــا مســتقل بــه حســاب
میآیــد .اول اینکــه تولیــدات مترویــدی رونــد پیشــروی خطــی ندارنــد؛ یعنــی
بازیکــن بــرای رفتــن بــه ســطوح و مراحــل باالتــر ممکــن اســت پشــت یــک دروازه
گیــر کنــد کــه بــرای بــاز کــردن آن مجبــور اســت دوبــاره بــه جایــی در نقشــه بــرود
تــا ماموریــت جدیــدی انجــام دهــد و ســپس مجــوز عبــور از آن دروازه را بــه دســت
بیــاورد .دوم اینکــه مســلما پشــت هــر در و دروازهی بــزرگ ،یــک غــول ()Boss
منتظــر بازیکــن خواهــد بــود .بــدون غــول و غولآخــر ،یــک بــازی مترویــدی
نخواهــد بــود.

بازیهــای ســبک ســاخت و ســاز و مدیریــت مثــل ســری .Sim City
بازیکــن در قالــب یــک خالــق یــا یــک شــهردار یــا یــک مزرعــهدار وارد بــازی
میشــود .بهطــور معمــول نمــای دوربیــن در ایــن بازیهــا ایزومتریــک اســت؛
یعنــی دوربیــن از جایــی بــاالی زمیــن ولــی بــا زاوی ـهای  ۳۵تــا  ۵۰درج ـهای نســبت
داســتان خیلــی عمیقــی در ایــن بازیهــا پیــدا نمیشــود و در
بــه افــق قــرار دارد.
ِ
حقیقــت لــذت ایــن ســبک در قــدرت خلــق و خالقیتــی اســت کــه در اختیــار گیمــر
قــرار میدهــد.

بازیهــای شبیهســازی زندگــی مثــل ســری  .The Simsاحتمــاال اســم
بــازی  Simsرا شــنیدهاید و شــاید آن را تجربــه کــرده باشــید .ایــن دســته از
محصــوالت کــه البتــه نمونههــای محــدودی دارنــد ،بــر پایــه شبیهســازی زندگــی
روزمــره امــا بــه صــورت آرکیــد هســتند؛ بــه ایــن معنــی کــه قــرار نیســت در ایــن
بازیهــا تمــام فعالیتهــای الزم بــرای یــک زندگــی واقعــی را انجــام دهیــد .جالبــی
و جذابیــت ایــن دســته در ایــن اســت کــه بــه بازیکــن اجــازه میدهــد ،مســیر
زندگــی شــخصیتش را خــودش انتخــاب کنــد و بــه دلخ ـواه خــودش در آن مســیر
پیــش بــرود.

بازیهــای موســیقیایی|ریتمیک مثــل  Guitar Heroو .Rock Band
تولیداتــی بســیار جــذاب و هیجانــی کــه بازیکــن را بــه جــای یــک نوازنــده یــا
خواننــده در یــک گــروه موســیقی (معمــوال راک) یــا بهعنــوان یــک هنرمنــد در
یــک گــروه رقــص قــرار میدهنــد .هــدف ایــن بازیهــا پاســخگویی ()Response
بازیکــن بــه ریتــم و موســیقی اســت .اوایــل ،ایــن بازیهــا را بــا دســته ()Gamepad
یــا صفحــه کلیــد انجــام میدادیــم؛ تــا اینکــه چنــد ســال پیــش گیتــار و درام و
کمــی بعــد ان ـواع دوربینهــای حرکتــی هــم بــرای بــازی تولیــد شــد( .جــای ایــن
دســته بازیهــا در میــان تولیــدات داخلــی واقعــا خالــی اســت).
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بازیهــای گروهــی ( )Partyکــه طراحــی شــدهاند تــا چندیــن نفــر همزمــان
باهــم یــک ســری رقابتهــا و چالشهــای کوتــاه (معمــوال بهصــورت آفالیــن و در
یــک مــکان) داشــته باشــند .مثــا یــک نمونــه ! Buzzاســت .امــا خیلــی بازیهــا را
میتوانیــد بــه ایــن ســبک بــازی کنیــد .حداقــل مــا کــه تــا قبــل از آمــدن اینترنــت
همــه بازیهــا را بــه همیــن ســبک تجربــه میکردیــم.

بازیهــای معمایی/پازلــی کــه در حقیقــت بــر پایــهی محاســبات منطقــی
یــا تکمیــل شــکل و الگــو هســتند .ایــن دســته بســیار گســترده اســت و عناویــن
بســیار زیــادی مثــل  Tetrisیــا بازیهــای بــه اصطــاح سه-به-ســه قطــار را شــامل
میشــوند.

بازیهــای ورزشی|شبیهســاز ورزش مثــل ،Pro Evolution Soccer، FIFA
ســری  Madden، NBA2Kو  . ...ورزشهــای زیــادی توســط شــرکتهای
بازیســازی بــرای تولیــد بــازی انتخــاب شــدهاند کــه البتــه هیچکــدام بــه انــدازه
شبیهســازهای فوتبــال اقبــال نداشــتهاند .یــک نمونــه اندرویــدی ایرانــی هــم بــه نــام
«کات» روی کافــه بــازار قــرار دارد کــه در آنبایــد بــا ضربههــای ایســتگاهی در
زمیــن چمــن گل بزنیــد و امتیــاز جمــع کنیــد.

 :Strategyتولیــدات گونــه اســتراتژی کــه نیــاز بــه صبــر و حوصلــه و برنامهریــزی
و نقشــه کشــیدن دارنــد و بازیکــن در قالــب یــک شــبه خــدا در محیــط بــازی قــرار
میگیــرد .اینجــا هــم زاویــه دوربیــن ایزومتریــک اســت تــا گیمــر بتوانــد بــه تمــام
نقــاط نقشــه اشــراف داشــته باشــد .بهطــور معمــول تمرکــز گیمپلــی روی فتوحــات
و پیــروزی در جنگهــای میدانــی اســت .قبلتــر ،ایــن بازیهــا محــدود بــه
فضاهــای قــرون وســطایی یــا دنیاهــای مـوازی قدیمــی بودنــد؛ امــا چنــد ســالی اســت
کــه جنگهــای معاصــر و حتــی جنگهــای آینــده هــم زمینــه ســاخت بازیهــای
اســتراتژیک شــدهاند .نمونــه خارجــی فــراوان هســت امــا از عنوانهــای اســتراتژی

ایرانــی میشــود بــه «قلمــرو فرماندهــی»« ،زاراوان» و عصــر پادشــاهان اشــاره کــرد.

 :Real-time strategyیــک مــدل از بازیهــای اســتراتژیک بــه نــام بــازی برخــط
یــا آنالیــن خیلــی مــورد اســتقبال گیمرهــا قــرار دارد .ایــن گونــه کــه بــا عنـوان Real-
 time strategyشــناخته میشــود روی ســرعت تصمیمگیــری و عملــی کــردن
تصمیــم ،متمرکــز اســت .بازیکنــان بهصــورت زنــده و همزمــان در حــال بــازی

کــردن هســتند و عــاوه بــر اینکــه بایــد بداننــد بــا چــه روشــی بــه پیــروزی برســند،
بایــد بتواننــد ســریع عمــل کننــد تــا موفــق شــوند .نمونـهای کــه خیلــی از مــا ممکــن
اســت آن را تجربــه کــرده باشــیم بــازی  Warcraftاســت کــه قدیمتــر آن را Dota
میگفتیــم .البتــه بهطــور خیلــی دقیــق Dota ،نوعــی  MOBAبــه حســاب میآیــد.
 MOBAیعنــی بــازیای کــه گیمــر یــک قهرمــان ( )Heroرا کنتــرل کــرده و ســایر
اعضــای تیمــش را کامپیوتــر اداره میکنــد.

دســتهای دیگــر از ایــن بازیهــا بــا نــام  4Xشــناخته میشــوند .عــدد
 ۴نشــانگر چهــار هــدف کلــی بــازی هســتند :اکتشــاف ،گســترش ،اســتخراج یــا
بهرهبــرداری و نهایتــا از بیــن بــردن .معمــوال بــرای ایــن دســته بــازی Civilization
را مثــال میزننــد ،امــا بســیاری از بازیهــای اســتراتژی بــه ایــن شــکل و ترتیــب
هســتند.
قلعــه یــا  :Tower Defenseاز انــواع شــناخته شــده دیگــر میتوانیــم از دفــاع از
قلعــه یــا  Tower Defenseنــام ببریــم .یــک قلعــه داریــد و هــزاران دشــمن کــه
توســط کامپیوتــر اداره میشــوند؛ از زمیــن و آســمان بــه شــما حملــه خواهــد شــد و
وظیفــه شــما حفــظ قلعــه تــا زمانــی مشــخص یــا تــا از بیــن بــردن همـهی دشــمنان در
آن مرحلــه اســت .مثــل بــازی  Plants vs. Zombiesو جادههــای نبــرد.
فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور
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جالــب اســت بدانیــم کــه بازیهــای کارتــی هــم زیرمجموعــه
گونــه اســتراتژیک هســتند .بازیهــای کارتــی ابتــدا بهعنــوان مینیگیــم در
بازیهــای بزرگتــر معرفــی شــدند .مثــا در بــازی  The Witcherمیتوانســتیم را
بــا یــک شــخصیت غیرقابــل بــازی ( )NPCتجربــه کنیــم .امــا در ســالهای اخیــر
ایــن تولیــدات یــک ســبک مســتقل تشــکیل دادهانــد و شــرکتهای زیــادی در حــال
تولیــد و عرضــه ایــن نــوع محصــوالت هســتند .بهویــژه اینکــه بازیهــای کارتــی
دارای پیچیدگیهــای گرافیکــی نیســتند و بــرای اکثــر پلتفرمهــای دســتی ،مثــل
تلفنهــای هوشــمند و تبلتهــا ،قابــل عرضهانــد.
رمان\فیلــم تعاملــی یــا  :Real-time 3Dایــن ســبک نوعــی خــاص در صنعــت
بــازی اســت .اولیــن مدلهــای ایــن ســبک ،مجموعــهای از تصاویــر و فیلمهــای
از پیــش تولیــد یــا رنــدر شــده بودنــد کــه بازیکــن فقــط میتوانســت بعضــی از
صحنههــا را بــا انتخــاب خــود پیــش ببــرد .آن زمــان بازیهــا دارای قســمتهای
قابــل بــازی و غیرقابــل بــازی یــا بــه اصطــاح  Cut-SceneبودنــدCut-Scene .
همــان چیــزی اســت کــه در ایــران بــه آن «دمــوی بیــن بــازی» میگفتیــم .ایــن
گونــه بازیهــا در حقیقــت یــک دمــوی طوالنــی بودنــد کــه در ایــن بیــن ،بازیکــن
میتوانســت بــا فشــردن یــک ســری کلیدهــا ( )Quick Time Eventتاثیراتــی روی

شبیهســازی وســایل نقلیــه و رانندگــی :بازیهــای رانــدن اتومبیــل و قایــق
و موتــور یــا هدایــت تانــک و هواپیمــا در ایــن دســته هســتند .ماموریتهــا در ایــن
بازیهــا بــر اســاس رانندگــی و مرتبــط بــا ســرعت و دقــت طراحــی شــدهاند.
تولیــدات شبیهســازی رانندگــی بــه دو دســته کلــی آرکیــد و واقعــی تقســیم
میشــوند؛ بازیهــای آرکیــد متمرکــز روی لــذت رانندگــی در شــرایط غیــر واقعــی
بــوده و شبیهســازهای واقعــی (مثــل بــازی  )Gridبهدنبــال ایجــاد تجرب ـهای هرچــه
واقعیتــر از رانندگــی هســتند .جدیدتریــن نمون ـهی آرکیــدی ،بــازی The Crew 2
اســت کــه هواپیمــای ملخــی و قایــق را هــم بــه لیســت وســایل نقلیــه خــود اضافــه
کــرده اســت .در مــورد داخلیهــا« ،شــتاب در شــهر »۲و «جــی تــی :کلــوپ
ســرعت» تجــارب نســبتا موفقــی در ایــن ســبک هســتند .تصــور کنیــد کــه بــا یــک
پرایــد مــدل  ۹۰بایــد مســابقه بدهیــد.

رونــد داســتان داشــته باشــد .بعدهــا کــه تکنولــوژی پیشــرفت کــرد ایــن گونــه ،جــای
خــود را بــه بازیهــای زنــده یــا همــان  Real-timeداد .بازیهــای ســهبعدی و
کامــا تعاملــی کــه حیطــه انتخــاب و حــرکات بازیکــن را بســیار گســترش دادنــد
و تمرکــز بــازی را بــه ســمت قــدرت انتخــاب و عواقــب تصمیمگیریهــای گیمــر
بردنــد« .دیویــد کیــج» یکــی از کارگردانهایــی بــود کــه ایــن ســبک را در صنعــت
بازیهــای ویدیویــی بــه درج ـهای رفیــع رســاند .از نمونههــای ایــن ســبک میت ـوان
 Heavy Rain، Shenmueو جدیدتریــن عنــوان یعنــی Detroit: Become
 Humanرا نــام بــرد.

دو قسمت پایین را با لبخند بخوانید!
بازیهــای بیاهمیــت (ترجمــه مســتقیم  :)Triviaاز بازیکــن ســوال
میشــود و بایــد در زمــان مشــخص بــه آن جـواب دهــد .بازیهایــی کــه بــا پیشــوند
 Quizســاخته میشــوند مثــل  Quiz of Kingsیــا  Quiz Bombyاز ایــن دســته
هســتند.
بازیهــای الکــی پلکــی (ترجمــه مســتقیم  :)Idle Gamingایــن
محصــوالت از شــما بهعنــوان گیمــر چیــز زیــادی نمیخواهنــد .کارهایــی مثــل
کلیکهــای پشــت ســر هــم یــا کشــیدن یــک کاراکتــر بــه چــپ و راســت و
اهــداف ســادهای از ایــن قبیــل تمــام آن چیــزی اســت کــه در بــازی بــا آن روب ـهرو
خواهیــد شــد .البتــه ایــن دســته بســیار جــذاب و پرطرفــدار هســتند و روی تلفنهــای
هوشــمند غوغــا میکننــد و همیــن بازیهــا باعــث شــده خیلیهــا خودشــان را
«گیمــر» بــه شــمار بیاورنــد( .لبخنــد!)
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مقاله سبکهای مختلف بازیها
ژانــری کــه بســیار در تعریــف ،شــبیه بــه بازیهــای الکــی پلکــی
بــوده Casual ،اســت .بازیهــای  Casualیــا ســاده ،متمرکــز بــر مکانیکهــای
ســاده هســتند .دقــت کنیــد ،لغــت کلیــدی اینجــا «مکانیــک» اســت .بــازی قوانیــن
ســادهای دارد ،تــاش زیــادی از بازیکــن نمیخواهــد و بــرای انجــام دادن در
زمانهــای کوتــاه مناســب اســت .شــاید باورتــان نشــود امــا  Call of Dutyنوعــی
بــازی ســاده اســت (بــه ویــژه روی درجــه ســختی  .)Easyپــس دقــت کنیــم کــه
بازیهــای ســاده بــا ســایر بازیهــای مینیمــال متفــاوت هســتند.
 :Exerبــا نوآوریهایــی کــه شــرکت نینتنــدو در ارائــه محصــوالت حرکتــی داشــت،
ســبک  Exerکــه مخفــف کلمــه  Exerciseبــود ،متولــد شــد .بازیهایــی تولیــد

شــدند کــه نقــش یــک مربــی ورزشــی یــا هنــری را داشــتند و هــدف بــازی ایــن بــود
کــه بازیکــن بــه حداکثــر تطابــق حرکتــی بــا مربــی مجــازی برســد .تعــدادی از ایــن
بازیهــا بــدون وســایل حرکتــی هــم قابــل اجــرا هســتند کــه البتــه در ایــن حالــت
عمــا فلســفهی بــازی دگرگــون خواهــد شــد.

آخریــن دســتهبندی ایــن نوشــته مربــوط بــه بازیهــای آموزشــی و
جــدی اســت .هــدف در ایــن دســته تولیــدات ایــن اســت کــه بازیکــن چیــزی را
یــاد بگیــرد یــا یــک موقعیــت واقعــی را تجربــه و تکــرار کنــد .مثــا شبیهســازهای
پــروازی کــه اســتودیوی مایکروســافت تولیــد کــرده اســت بــرای آمــوزش خلبانهــا
بــهکار مــیرود .تعــدادی از بازیســازان داخلــی هــم ســعی کردهانــد چنیــن
محصوالتــی را تولیــد کننــد.
در کنــار همـهی ایــن مـوارد ،یکســری اصطالحــات هســتند کــه بســیار در رابطــه بــا
گونههــا و دســتهبندی بازیهــای ویدیویــی اســتفاده میشــوند .دانســتن بیشتــر
در مــورد ایــن عبارتهــا ،کمــک زیــادی بــه مــا میکنــد تــا بهتــر و علمیتــر
بازیهــا را دســتهبندی کنیــم.
یکــی از اینهــا کلمــه  Indieاســت؛ در ابتــدا مخفــف کلمــه  Independentبــود
امــا در حــال حاضــر و پــس از تغییــر شــکل بهعن ـوان کلم ـهای مســتقل در مباحــث
مربــوط بــه فرهنــگ و هنــر اســتفاده میشــود Indie .محصولــی اســت کــه وابســته
بــه شــرکتها و موسســات سرشــناس در یــک صنعــت نیســت .بــا اینکــه عمــا
ربطــی بیــن مســتقل یــا غیــر مســتقل بــودن یــک محصــول و گونــهی آن وجــود
نــدارد ،امــا در دســتهبندی بــر اســاس ژانــر از ایــن کلمــه اســتفاده میشــود؛ چــرا
کــه بازیهــای مســتقل کــه معمــوال توســط تیمهــای چنــد نفــره یــا تــک نفــره
ســاخته میشــوند یکســری خصوصیــات مشــترک دارنــد ،بــرای همیــن آنهــا را در
دســتهبندی «مســتقل» قــرار میدهنــد .اینکــه بخواهیــم توضیــح شــفافی در مــورد

ســبک مســتقل بدهیــم تقریبــا شــدنی نیســت؛ امــا بهطــور کلــی بازیهــای Indie
یــا مســتقل دارای ســادگیهای ظاهــری هســتند و بیشتــر روی ایدههــای خالقانــه
یــا طراحیهــای هنــری خــود مانــور میدهنــد.
ً
کلمــهی بعــدی  Sandboxاســت .جدیــدا در خیلــی از مقالههــا ایــن کلمــه را
میبینیــم .بازیهــای  Sandboxآن دســته از محصــوالت هســتند کــه دارای
نقشــههای جهــان بــاز ،داســتان طوالنــی ،ماموریتهــای مختلــف و آزادی نســبی
در انتخــاب روش رســیدن بــه اهــداف هســتند .نمونههایــی مثــل ســری  GTAیــا
 Falloutاز عناویــن ســندباکس هســتند .ســندباکس عبارتــی اســت کــه قابــل بســط
بــه بســیاری از گونههــا ،حتــی برخــی عناویــن اســتراتژیک اســت .بازیهــای
سندباکســی خیلــی غنــی هســتند ،چــون کاراکترهــا و ماموریتهــای زیــادی الزم
دارنــد تــا جهــان بــازی را کامــل پوشــش بدهنــد و تجربــهای هرچــه واقعیتــر را
بــرای مخاطــب خلــق کننــد.
امــا آخریــن عبــارت معــروف کــه روز بــه روز اســتفاده و تکــرار آن بیشتــر میشــود
چیــزی نیســت جــز  .Battle Royaleهمــه جــا ایــن عبــارت بــه گــوش میرســد.
بازیهــای بتــل رویــال ،آنالیــن گروهــی هســتند .اولیــن و مهمتریــن خصوصیــت یــک
بتــل رویــال ،نقشــه بــازی اســت؛ از لحظ ـهای کــه پــای بازیکــن بــه زمیــن میرســد،
نقشــه شــروع بــه کوچــک شــدن میکنــد .اگــر تجربــه بازیهــای آنالیــن تفنگــی
را داشــته باشــید ،میدانیــد کــه تمــام مــدت بایــد در نقشــه در حــال شــکار کــردن
ســایر بازیکنهــا یــا فــرار از دستشــان باشــید .حــاال تصــور کنیــد کــه همزمــان بایــد
حواســتان بــه نقشـهای کــه هــر لحظــه کوچکتــر میشــود هــم باشــد و در عیــن حــال
بــه دنبــال ســاح و اقــام کاربــردی جدیــد هــم بگردیــد؛ ایــن یعنــی بتــل رویــال .نمونه
ایــن دســته هــم  PLAYERUNKNOWN›S BATTLEGROUNDSاســت کــه
بــه اختصــار  PUBGخوانــده میشــود .بــد نیســت بدانیــد کــه بیــش از  ۳۰میلیــون
نفــر در ســرورهای پابجــی ثبتنــام کردهانــد .بــاز هــم بــد نیســت بدانیــد کــه پابجــی
بــرای اندرویــد بهصــورت رایــگان عرضــه شــده اســت.
صحبــت از گونــه و ســبک را بــا یــادآوری چنــد نکتــه بــه شــما خواننــده عزیــز
جمــع میکنیــم .گونههــا ،بــا اینکــه نســبتا شــامل تعاریــف مشــخصی هســتند،
امــا حــدود و مرزهــای مطلقــی ندارنــد .در همیــن نوشــته اگــر دقــت کــرده باشــید،
برخــی ســبکها در تعریــف باهــم ،همپوشــانی دارنــد .از طــرف دیگــر ،معمــوال
بازیهــا ،بهویــژه در زمــان حــال ،یــک ســبک خالــص ندارنــد؛ ترکیبــی از چنــد
ســبک هســتند ،امــا بــه لحــاظ اینکــه مشــخصات و ویژگیهــای یــک ســبک در
آنهــا بیشتــر اســت در یــک دســتهبندی خــاص قــرار میگیرنــد.
نکتــه دیگــر اینکــه ممکــن اســت در منابــع مختلــف ،دســتهبندیهای مختلفــی

پیــدا کنیــد .مثــا ممکــن اســت در یــک مقالــه ،زیرمجموعههــای بازیهــای
کنشــی بــا مقالــهای دیگــر تفــاوت داشــته باشــند .ایــن موضــوع خــودش اثباتــی
اســت بــر غیــر مطلــق بــودن تعاریــف و غیــر مطلــق بــودن ســبکبندی در صنعــت
بازیهــای ویدیویــی.

آخریــن مطلــب ،اینکــه ترجمــه عناویــن و دســتهبندیها شــخصی و ســلیقهای
و کامــا قابــل نقــد هســتند .پــس اگــر مایــل بودیــد ،نظــرات و نــکات خودتــان را
در ایــن مــورد یــا مـوارد کلــی مربــوط بــه ســبک و گونــه از طریــق ایمیــل بــا مــا در
میــان بگذاریــد.

فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور

54

تستر بازیهای ویدیویی

ّ
سید جواد وثوق حسینی
کارشناسی ارشد آموزش زبان

چقدر میگیری بازی کنی!
پیــدا کــردن شــغل مناســب بــرای هــر انســان امــروزی مســئلهای مهــم و قابــل توجــه
اســت .شــغل ،بهعنــوان منبــع درآمــد ،یکــی از مهمتریــن دغدغههــای افــرادی
اســت کــه میخواهنــد مســتقل زندگــی کننــد .از ســوی دیگــر مســائل مربــوط بــه
نــوع و چگونگــی شــغل نیــز گســترده بــوده و جــای بحــث و بررســی دارد .بــا گــذر
زمــان و بــا توجــه بــه پیشــرفتها و تغییــرات صــورت گرفتــه در زندگــی انســان،
هم ـواره یکســری از مشــاغل از رده خــارج شــده و همزمــان بــا آن ،انواعــی دیگــر
ً
وارد عرصــه میشــوند .معمــوال وقتــی کــه میخواهیــم شــغلی را انتخــاب کنیــم
بــه میــزان درآمــد ،عالقهمنــدی خــود و نیــز شــرایط آن توجــه میکنیــم .در میــان
مشــاغل مختلــف ،انواعــی وجــود دارنــد کــه عجیــب بهنظــر رســیده و بــه مشــاغل
ً
نامتعــارف معــروف هســتند .مثــا در زمینهــای بــازی گلــف ،افــرادی بــه کار
گماشــته میشــوند کــه وظیف ـهی آنهــا تنهــا جم ـعآوری توپهــای گلــف اســت،
یــا اینکــه در مرغداریهــا شــغل گروهــی از افــراد تفکیــک جوجههــای نــر و مــاده
از یکدیگــر اســت .آزمونگــر ( )Testerغــذای حیوانــات خانگــی و آزمونگــر
بــو بــرای اثــر بخشــی محصــوالت بهداشــتی از دیگــر مشــاغل نامتعــارف بهشــمار
میرونــد .بازیهــای ویدیویــی بــا عمــری حــدود شــصت ســال ،از پدیدههایــی
محســوب میشــود کــه فرصتهــای شــغلی بســیاری را بــرای عالقهمنــدان
فراهــم کــرده اســت .در مرحلــهی ســاخت بــازی ،مشــاغلی ماننــد طــراح بــازی،
برنامهنویــس ،آهنگســاز ،و طــراح صــدا وجــود دارنــد .عــاوه بــر ایــن در مرحلــه
فــروش و تبلیغــات یــک بــازی نیــز بــه یکســری از افــراد متخصــص نیــاز اســت.
در میــان ایــن مشــاغل ،یــک شــغل نامتعــارف در مرحلــه ســاخت بــازی وجــود دارد؛
البتــه میت ـوان آن را بهعن ـوان آزمــون نهایــی و کنتــرل کیفــی محصــول تولیــد شــده
در نظــر گرفــت .آزمونگــر بــازی!

گــزارش کــرده تــا برطرفشــان ســازند .ممکــن اســت بــرای یــک بــازی ،گروهــی
از آزمونگرهــا بــه کار گمــارده شــده و هــر کــدام بخشــی از بــازی را مــورد بررســی
قــرار دهنــد .بازیهایــی کــه بهصــورت چنــد نفــره و تحــت شــبکه اجــرا میشــوند
ً
از آن دســته مـواردی هســتند کــه حتمــا بایــد گروهــی از تســترها آن را بررســی کننــد.
آیــا شــخص آزمونگــر بایــد مهارتهــا و مــدارج علمــی خاصــی
داشــته باشــد؟
بســته بــه نظــر کارفرمــا و ســازندهی بــازی ،آزمونگــر بــازی بایــد دارای
مهارتهایــی در زمینــهی توســعه نرمافــزار ،برنامهنویســی و یــا حوزههــای مربــوط
بــه علــوم رایانــه باشــد .عــاوه بــر ایــن مــوارد ،داشــتن مــدرک در زمینــه کنتــرل
کیفــی نیــز توصیــه میشــود.
آیا شغل تست بازیها جای پیشرفت دارد؟
البتــه .آزمونگرهــای بــازی میتواننــد در مــدت کوتاهــی تجربههــای بســیاری از
فرآینــد ســاخت بــازی بهدســت آورده و بعدهــا خــود جــزو تیــم ســازندگان بــازی
بشــوند .همچنیــن ســابقه کاری شــخص آزمونگــر در افزایــش درآمــد وی موثــر
خواهــد بــود.
آیا آزمون بازی درآمد خوبی دارد؟
آمارهــا در رابطــه بــا میــزان درآمــد آزمونگرهــای بــازی متفــاوت هســتند .در بســیاری
از مـوارد ،تســترهای بــازی درآمــد قابــل توجهــی ندارنــد و حتــی گاهــی تســت بــازی
را بهصــورت داوطلبانــه و بــدون دســتمزد (ماننــد اکثــر تســترهای بازیهــای ایرانــی)
انجــام میدهنــد .در هــر صــورت مهــم اســت کــه بدانیــم فــرد داوطلــب بــرای
آزمــون کیفــی بــازی عضــو یــک گــروه بازیســازی میشــود .در ایــن گــروه بســتر
مناســب بــرای آشــنایی بــا پروســه ســاخت یــک بــازی فراهــم شــده و فــرد میتوانــد
بعدهــا بهعن ـوان یــک بازیســاز باتجربــه در رتبههــای باالتــر شــغلی فعالیــت کنــد.

آزمونگر یا تستر بازی چه کسی است؟
آزمونگــر بــازی شــخصی اســت کــه در طــی ســاعتهای متمــادی بارهــا و
بارهــا دســت بــه انجــام یــک بــازی زده و تمــام مســیرها و شــیوههای موجــود در
ً
بــازی را امتحــان میکنــد .ایــن رویــه معمــوال در مرحلــه پیــش از انتشــار نهایــی
بــازی یــا همــان مرحلــه بتــا صــورت میگیــرد .آزمونگــر بــازی پــس از انجــام و
بررســی بــازی متوجــه اشــکاالت نرمافــزاری بــازی شــده و آنهــا را بــه ســازندگان
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حفــظ اســرار مربــوط بــه نــوع و چگونگــی بــازی قبــل از انتشــار رســمی ،از جملــه
مــواردی اســت کــه یــک آزمونگــر بــازی بایــد آن را رعایــت کنــد .در نهایــت
آنچــه کــه از یــک تســتر بــازی انتظــار مــیرود ایــن اســت کــه دایــره وســیعی از
اقدامــات مختلــف را بــا صبــر و دقــت بســیار در بــازی انجــام دهــد تــا نواقــص و
اشــکاالت مربــوط بــه بــازی آشــکار شــوند .و ایــن یعنــی انجــام روزانــه بــازی بــرای
هدفــی بــه جــز ســرگرمی و تفریــح!
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خاطرات گیم آور در TGC 2018

نجمه طاهایی  -طراح کاراکتر و موشن کمیک بازی

سید عباس صالحی  -وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران

حسن کریمی قدوسی  -مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای

آرش سروری  -مجری برنامه و مدرس دانشگاه

نشریه گیم آور  -معرف حضور
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همراه با کاروان رسانه پردازان فردوسی و گیم آور

مهدی بهرامی  -بازیساز بازی فرش و انگاره

حامیان این شماره

وبسایت پردیس گیم

وبسایت میهن دانلود

بنیاد ملی بازیهای

وبسایت بازینامه

وبسایت گیم الیو

وبسایت سافت 98

نرمافزار طاقچه

وبسایت دنیای بازی

نرمافزار فیدیبو

نرمافزار کتابراه

نرمافزار کاجستان

وبسایت گیم نیوز

رایانهای

دعوت به همکاری
نشــریه گیــم آور اولیــن نشــریه چاپــی ،علمــی و تخصصــی

دانشــگاهی گیــم کشــور بــه صاحــب امتیــازی انجمــن علمــی
گیــم دانشــگاه فردوســی ،از کلیــه اســتادان و دانشــجویان و

عالقهمنــدان کــه تمایــل بــه همــکاری در ایــن نشــریه را

دارند ،دعوت به عمل میآورد.

زمینههای عمومی ،شامل :ترجمه

تعهدات و شرایط الزم:

 .1متعهد بودن به زمان نهایی ارسال مطالب

 .2آشنایی با بازیهای ایرانی و غیر ایرانی

موضوعات پیشنهادی شورای سیاستگذاری:

 .3آشنایی خوب با اصول نگارشی

زمینههای تخصصی ،شامل:

غیر ایرانی و ترجمه

آموزش بازیسازی ،سختافزار ،مقاله علمی-پژوهشی

 .4تســلط کافــی بــه زبــان انگلیســی بــرای بخــش بازیهــای
 .5داشتن روحیه و تمایل به کار

در صورت دارا بودن شرایط مذکور ،جهت اعالم آمادگی ،با ایمیل زیر در تماس باشید:

gameover@rpfc.ir
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فصلنامه علمی ،فرهنگی و خبری

انجمن علمی بازیهای رایانهای دانشگاه فردوسی
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