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سردبیر
ســخن را بــا تشــکر از شــما عزیزانــی آغــاز میکنــم کــه بــا نظــرات خــوب و ســازنده
خــود بــه مــا لطــف و کمــک بســیاری میکنیــد .امیدواریــم کــه بتوانیــم هــر شــماره بهتــر از
قبــل ظاهــر شــویم و رســانه خوبــی بــرای بازیهــای ایرانــی باشــیم .در هــر شــماره ســعی
میکنیــم مطالــب آموزشــی بیشتــر و پربارتــری را بــه مجلــه اضافــه کنیــم تــا بــه ُبعــد
آموزشــی آن بیافزاییــم .در ایــن شــماره یــک غافلگیــری ویــژه هــم بــرای طرفــداران گیــم

آور در نظــر گرفتهایــم و آن هــم مصاحبــه اختصاصــی بــا  Naughty Dogاســت کــه
خوانــدن آن نــه تنهــا بــه بازیســازان بلکــه بــه گیمرهــا نیــز بهشــدت پیشــنهاد میشــود.
ســه اتفــاق مهــم دیگــر ،همــکار رســانهای شــدن ســامانه همگــرا و کنفرانــس تحقیقــات
بازیهــای دیجیتــال و همــکاری بــا فروشــگاه دیجیتالــی آریــو اســت کــه قطعــا
دســتاوردهای خوبــی را بــا خــود بهدنبــال خواهــد داشــت.
همچنیــن بــه بهانــه نقــد بــازی بیــداری :خاکســترهای ســوزان ،الزم میدانــم یــاد شــروین
اســتادزاده عزیــز را گرامــی بــدارم کــه جــزو منتقــدان کاربلــد و حرفـهای ایــران بــود ،امــا
متاســفانه زندگــی ،مجــال قدرتنمایــی کامــل او را در عرص ـه بازیســازی نــداد...
در آخــر هــم الزم میدانــم بــه حضــور پرقــدرت رســانههای ایرانــی در عرصــهی
بازیهــای ویدیویــی اشــاره کنــم و آرزومنــد باشــم اهمیتــی کــه بازیســازان خارجــی بــه
رســانههای داخلــی میدهنــد ،موجــب شــود تــا بازیســازان ایرانــی هــم هرچــه بیشتــر
و بهتــر در ایــن زمینــه تــاش کننــد.
بــه امیــد روزی کــه بازیســازان ایرانــی هــم ماننــد بازیســازان خارجــی ،ارتبــاط خــود را
بــا رســانهها محکمتــر کــرده ،اطالعــات الزم را بــه موقــع در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد و
حضــور و اهمیــت رســانهها در صنعت-هنــر بازیهــای ویدیویــی و بازاریابــی بازیهــا
را جــدی بگیرنــد.
امیــدوارم از خوانــدن مطالــب ایــن شــماره هــم لــذت ببریــد و حمایــت از بازیهــای
ایرانــی را فرامــوش نکنیــد.
لطفــا اگــر نظــر ،پیشــنهاد یــا انتقــادی داریــد حتمــا از طریــق ایمیــل بــا مــا در تمــاس
باشــید.
آیدین نوری

اخبار بازیهای ایرانی

آیدین نوری
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

اجرای عدالت در دستان شما
گشت پلیس 2

آرش (شــخصیت اصلــی داســتان بــازی گشــت پلیــس  )2پــس از دو ســال خدمت در
واحــد پلیــس موتــور ســوار و کســب تجربههــای بســیار بــا ارتقــاء درجــهای کــه
بهخاطــر تــاش و پشــتکارش بــه او داده شــده ،بــه واحــد پلیــس گشــت خودرویــی
منتقــل شــده اســت .بــه همیــن جهــت بایــد بــرای فعالیــت در ایــن واحــد ،مجوزهــا و
الیســنسهای متنوعــی را پیــش از و در حیــن ماموریتهــا بهدســت آورد.
تمرینهــای گوناگــون رانندگــی و انـواع ماموریتهــای پلیســی در منطقــه مســئولیت
آرش ،بــر تجرب ـهاش در ایــن بخــش اضافــه میکنــد و بــا دریافــت ایــن الیســنسها
امکان انجام ماموریتهای پیشرفتهتر به او داده خواهد شد.
آرش کــه اکنــون همــکار ماهــری در کنــارش دارد ،دیگــر میتوانــد بــا اطمینــان و
حمایــت بیشتــری ماموریتهــا را انجــام دهــد و حتــی در بعضــی ماموریتهــا از
کمــک مســتقیم و راهنماییهــای او بهــره ببــرد .در طــی داســتان ،آرش بــا چندیــن

کالنتــری در ســطح شــهر تهــران بــه مــرور زمــان و پیشــرفت ،مرتبــط شــده و فرمــان
میگیــرد کــه خــود در برگیرنــده داســتانهای گوناگــون پلیســی در حوزههــای
مختلفــی نظیــر بخــش مبــارزه بــا مـواد مخــدر ،آ گاهــی ،مبــارزه بــا جرایــم خیابانــی،
پلیــس ویــژه و  ...خواهــد بــود .آرش بهطــور دائمــی مشــغول گشـتزنی در فضــای
تحــت مســئولیتش اســت و در جــای جــای شــهر بایــد آمادگــی دریافــت
ماموریتهایــی را داشــته باشــد .گاهــی در یــک موقعیــت ممکــن اســت شــاهد
بــروز جرمــی آشــکار باشــد کــه بالفاصلــه وارد عمــل میشــود تــا واکنــش مقتضــی
را بــه انجــام رســاند و در بعضــی از موقعیتهــا نیــز از مرکــز بــه او ماموریتــی واگــذار
خواهد شد.
شــما در ایــن بــازی نقــش هدایــت و کنترلکننــده خــودرو را در قالــب ماموریتهــا
داریــد کــه از ایــن رو بدنــهی اصلــی بــازی گشــت پلیــس  2در ســبک رانندگــی
ماشــین و از زاویــه ســوم شــخص خواهــد بــود .امــا نکتــه جالــب توجــه آن اســت کــه
در بخشــی از بــازی ،ســبک بــازی بــه یــک ژانــر اکشــن تیرانــدازی ســوم شــخص
تبدیــل شــده و در اینجــا بازیکــن میبایســت بــا خــروج از خــودرو و بــا مهــارت در
هدفگیری و تیراندازی بتواند ماموریت را به پایان برساند.
گشــت پلیــس  2بــه زودی توســط اســتودیوی هنــر نــور و حرکــت بــرای سیســتم
عامل اندروید منتشر خواهد شد.

 1:011دنباله راه 41148

1:011

پــس از انتشــار رایــگان  4قســمت از بــازی  41148در گــوگل پلــی و اســتقبال
باورنکردنــی جهانیــان از ایــن بــازی ،مشــخص شــد کــه مهــدی فنایــی در همیــن
حیــن روی ایــدهی جدیــد و پختهتــر خــود کــه وامدار ســبک و ســیاق همــان بــازی
قبلــی اســت ،کار میکنــد .بــازی جدیــد او کــه  1:011نــام گرفتــه ،مطابــق گذشــته
ابهاماتــی در نــام خــود بــه همــراه دارد.
ایــن بــازی ،داســتان دختــری را روایــت میکنــد کــه از مــردم افراطــی خســته شــده
و میخواهــد خــود را بــه ســرزمینی آزاد برســاند ،امــا هیــچ راهــی بــه جــز عبــور از
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قلــب تاریکــی بــرای رســیدن بــه نــور امیــد وجــود نــدارد .پــس بایــد دســت بــه کار
شــود...
بــازی  1:011مطابــق  41148در ســبک ماجراجویــی اســت امــا المانهــای اکشــن
بیشتــری بــه آن اضافــه شــده و شــما بایــد بــرای گــذر از هــر مرحلــه بــا هیوالهــا
بجنگیــد و پازلهــای موجــود را حــل کنیــد .ایــن بــازی
جــذاب نــه تنهــا بــرای سیســتم عامــل اندرویــد بلکــه بــرای
 iOSو وینــدوز هــم منتشــر خواهــد شــد .امــا گیمرهــای
iOSای بایــد بــرای تجربــه ایــن بــازی تــا انتشــار اپیــزود اول
آن روی پلتفرمهــای دیگــر صبــور باشــند.

اخبار بازیهای ایرانی

تکاور؛ ممکنکنندهی غیرممکنها

تکاور

بــازی تــکاور کــه ترکیبــی از ران انــد گان و بازیهــای معمایــی بــا نمایــش از
کنــار و گرافیــک س ـهبعدی اســت ،ســاختهی اســتودیوی گونــای بــوده کــه بــازی
موفقــی مثــل خــاک را در کارنام ـهی خــود دارد .جدیدتریــن بــازی ایــن اســتودیو
کــه حاصــل تجربـهی بیــش از ده بــازی قبلــی ایــن اســتودیو اســت ،قدمهــای پایانــی
تولیــد خــود را بــرای رســیدن بــه مرحلــه انتشــار ســپری میکنــد.

بســیار زیــادی از بیرحمتریــن آنــان اســت ،نــاکام ماندهانــد .تــکاور در هنــگام
ورود بــه آن شــهر بــا دشــمنان مبــارزه کــرده و پیشــروی میکنــد ،غافــل از اینکــه
نیرویــی شــیطانی در پــس قــدرت ایــن گــروه اســت و کــم کــم شــخصیتهای
اصلــی و چهرههــای واقعــی آنهــا نمایــان میشــود...
ایــن بــازی بــا  25مرحلــه و قابلیــت خریــد و ارتقــاء لبــاس کاراکتــر بــازی،
ســاحهای گــرم و شمشــیرها ،هماکنــون در فــاز تســت قــرار دارد و بــه زودی
بــرای رایانههــای شــخصی و سیســتم عاملهــای اندرویــد و  iOSمنتشــر میشــود.

تــکاور معروفتریــن ســرباز از گــردان ویــژه ضــد تروریســتی اســت .ایــن قهرمــان در
بیــن تمــام ارتــش دوســت و دشــمن بــه ممکنکننــدهی غیرممکنهــا معــروف اســت!
ســختترین عملیاتهــا بــه او محــول شــده و ایــن ماشــین کشــتار تروریس ـتها از
ِ
تمــام آنهــا پیــروز بیــرون آمــده؛ پــس او بــرای آزادســازی آخریــن شــهر گرفتــار
شــده در چنــگال تروریســتها فرســتاده شــد .تروریســتها کــه چندیــن شــهر را
بــه تصــرف خــود درآورده بودنــد توســط نیروهــای ضــد شــورش نابــود شــدند ولــی
تاکنــون در آزادســازی آخریــن شــهر کــه مرکــز فرماندهــی آنــان و پایــگاه تعــداد

فرار از حلقهای بیانتها

Timeless

من بهش اعتقاد دارم
تو هم بهش اعتقاد داری؟
بــاد و بــارون شــدید ...مســافرخونهای دور افتــاده ...یعنــی میتونــم از ایــن داســتان
لعنتــی جــون ســالم بــه در ببــرم...
بــازی  Timelessســاختهی تیــم کامــا مســتقل  Blazingfallاســت کــه قبــا
بازیهــای متعــددی مثــل چالــه میــدون! و  BMYرا تولیــد کــرده اســت .ایــن بــازی
جدیــد آنهــا در ســبک «فــرار از حلقــه» ( )Escape the loopبــوده و نظــرات
خوبــی را بــا خــود بــه همــراه داشــته اســت .در ایــن بــازی بایــد معماهــا را حــل
کــرده و از حلقــه تکــرار فــرار کنیــد .امــا اگــر زمــان زیــادی در حلقــه باقــی بمانیــد،
حلقــه فــورا بــه ســراغ شــما میآیــد! بلــه .کلیــت گیمپلــی همینقــدر ســاده اســت
امــا چالشهــای موجــود در آن ،کار را برایتــان ســخت خواهــد کــرد .همچنیــن
محیطهــای بــازی بــا درونمای ـهی تاریــک و صداگــذاری و موســیقیهای هیجانــی
و ترســناک ،حــس تــرس خوبــی را بــه شــما القــا میکنــد.
ایــن بــازی بــرای سیســتم عامــل اندرویــد و وینــدوز
منتشــر شــده اســت کــه هماکنــون میتوانیــد آن را بــا
اســکن  ،QR Codeبــرای رایانــهی شــخصی خــود از
آریــو دریافــت کنیــد.
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اخبار بازیهای ایرانی

یک انتخاب میتواند مسیر داستان را تغییر دهد...

شهرزاد قصهگو

داســتانهای تعاملــی چنــد وقتــی اســت کــه جــای خــود را میــان بازیهــای
ویدیویــی بــاز کردهانــد و نمونههــای داخلــی و مخصوصــا خارجــی زیــادی از
آن دیدهایــم .اثــر جدیــد اســتودیوی مدریــک ،یعنــی بــازی «شــهرزاد قصهگــو»،
یــک بــازی در همیــن ســبک اســت کــه صفــر تــا صــد رونــد هــر داســتان در
دســتان شماســت .همــه چیــز در شــهرزاد قصهگــو بــر پایــه تعامــل شــما طراحــی
شــده اســت .یــک انتخــاب میتوانــد مســیر داســتان را تغییــر دهــد .ســازندگان
شــهرزاد قصهگــو م ـوارد مختلفــی را مــورد بررســی قــرار دادهانــد تــا ایــن عن ـوان در
همــه بخشهایــش خــوب ظاهــر شــود .اولیــن
نکت ـهای کــه شــاید نظرتــان را هنــگام ورود بــه
بــازی جلــب کنــد ،تنــوع داســتانهای بــازی
و وجــود ژانرهــای مختلــف اســت .بــه جــرأت
میت ـوان گفــت کــه شــهرزاد قصهگــو در اکثــر
ژانرهــا ،داســتانهای متنوعــی (مثــل عاشــقانه،
کمــدی ،علمــی تخیلــی و  )...دارد و همیــن
ســبب میشــود تــا مخاطبــان بــازی ،قشــر
گســتردهای را شــامل شــوند .جــدا از ایــن
تنــوع بــاالی داســتانها ،رابــط کاربــری بــازی
و چگونگــی رونــد پیــش بــردن بــازی خــوب
طراحــی شــده اســت .از دیگــر نکاتــی کــه

میتـوان بــه آن اشــاره کــرد تصویرســازی و گرافیــک ایــن عنـوان اســت کــه فضــای
خوبــی را ایجــاد کــرده و مخاطــب میتوانــد ســریع بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد.
جــدای از ایــن موضــوع ،اســتفاده درســت و بجــا از موســیقی ،بــا توجــه بــه حــال و
هـوای هــر داســتان ،حــس الزم را بــه مخاطــب القــا میکنــد .بهطــور کلــی شــهرزاد
قصهگــو مجموع ـهای از داســتانها یــا حتــی بازیهــای متنــوع اســت کــه میتوانــد
بــرای هــر فــردی جــذاب باشــد .شــما میتوانیــد داســتانها را مطالعــه کــرده و آن
را بــا دوســتان خــود بــه اشــتراک بگذاریــد .عــاوه بــر گیمپلــی و اســاس بــازی،
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بــازی ،پارامتــری در نظــر گرفتــه تــا شــما نیــز
بتوانیــد داســتانهای خودتــان را بــرای تیــم تولیــد
ارســال کنیــد تــا شــاید شــما هــم یکــی از
نویســندگان ایــن بــازی باشــید .پــس
منتظــر نمانیــد و بــازی را بــرای تلفــن
همــراه خــود دانلــود کنیــد.

زامبیهای بامزه در تهران

تهران 400

جدیدتریــن ســاختهی اســتودیوی بســیار محبــوب گلیــم گیمــز ،مینــی اکشــن
ماجراجویــی نقش-آفرین ـیای بــه نــام تهــران  400اســت .مکانیــک اصلــی بــازی
برگرفتــه از همــان مکانیــک بــازی مهمــان اصغــر آقاســت بــا ایــن تفــاوت کــه
المانهــای اکشــنی بــه آن اضافــه شــده اســت .البتــه مقــداری المــان نقش-آفرینــی
ارتقــاء کاراکتــر ،اســلحه ،لبــاس و یکســری م ـوارد اینچنینــی هــم در آن وجــود
دارد.
داســتان بــازی از آنجایــی شــروع میشــود کــه هوشــنگ و خانـوادهاش بــه خانـهی
اصغــر آقــا میرونــد کــه ناگهــان همــه تبدیــل بــه زامبــی میشــوند .خانــواده
ســیروس و اصغــر بــا ماشــین اصغــر آقــا بــه شــهر میرونــد تــا دوســتان و آشــنایان
خــود را نجــات دهنــد .امــا هوشــنگ همچنــان در ایــن اوضــاع ،شــیرینی و آجیــل
را فرامــوش نمیکنــد.

 ۵گیمآور

شماره  | 4پاییز 1397

پــس بایــد در بــازی بــا جمــعآوری میــوه و شــیرینی ،انــرژی هوشــنگ و دیگــر
شــخصیتهای بــازی را حفــظ کــرده و وســایلی را پیــدا کنیــد ،بهکمــک آنهــا
ســاح ســاخته و بــه جنــگ بــا زامبیهــا بپردازیــد .در ایــن حیــن هــم بایــد بــه
ماشــین اصغــر آقــا و هــم مردمــی کــه در شــهر گیــر افتادهانــد و نیازمنــد کمــک
هســتند ،حواســتان باشــد.
تهــران  400را میتوانیــد هماکنــون بــرای سیســتم عامــل
اندرویــد دریافــت کــرده و از انجامــش لــذت ببریــد.

اخبار بازیهای ایرانی

دیرین دیرین این بار در قالب فوتبال

دیرین بال

دیریــن بــال یــک بــازی مهیــج و ســرعتی فوتبالــی اســت کــه در دنیــای دیریــن دیریــن
شــکل گرفتــه و از دیگــر گونههــای ســریهای دیگــر آن مثــل دیریــن دخــت بــوده
و بــا صداگذاریهــای خنــدهدار خــود ،طرفــداران بســیاری را بــه همــراه داشــته
اســت.
ایــن بــازی بــا پیــروی از قوانیــن بازیهــای معــروف بــه  Head Soccerو بــا اســتفاده
از شــخصیتهای محبــوب انیمیشــنهای دیریــن دیریــن،
محیطــی رقابتــی و شــاد را بــرای کاربــران بــه ارمغــان
م ـیآورد.

در هــر زمیــن فوتبــال ،چالشهــای متفــاوت و هیجانانگیــزی در انتظــار شماســت
و هــر یــک از کاراکترهــای بــازی قابلیتهــای بهخصوصــی در ضربــات آتشــین
دارنــد و عــدم وجــود اوت و حرکــت ســریع و مــداوم
تــوپ ،نیازمنــد دقــت کافــی اســت تــا نتیجــه ضربــات
بــه آن ،گل بــه خــودی نشــود.
نســخه نهایــی دیریــن بــال بــرای سیســتم عامــل اندروید
منتشــر شــده اســت کــه میتوانیــد آن را دانلــود کــرده
و بــرای دریافــت جوایــز بــه رقابــت بپردازیــد.

دومین کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال برگزار شد
DGRC2018

کنفرانــس تحقیقات بازیهــای دیجیتــال یــا Digital Games Research Conference
( )DGRCدر حــال حاضــر ،جامعتریــن کنفرانــس در کشــور جمهــوری اســامی
ایــران اســت کــه گســتره وســیعی از تحقیقــات را بــا محوریــت بازیهــای دیجیتــال در
شــاخههای فنــی و مهندســی ،علــوم انســانی ،هنــر و علــوم پزشــکی در برمیگیــرد.
ایــن کنفرانــس ،هــر ســاله توســط بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای بهعنــوان نهــاد
متولــی صنعــت در ایــران از ســویی و یــک دانشــگاه معتبــر کشــور ،بــه انتخــاب
شــورای سیاســتگذاری از ســوی دیگــر برگــزار میگــردد .هــدف متعالــی
 ،DGRCتقویــت مبانــی نظــری حــوزه بازیهــای دیجیتــال و پیونــد دانشــگاه و
صنعــت اســت.
دومیــن دوره ملــی و اولیــن دوره بینالمللــی ایــن کنفرانــس بــا همــکاری دانشــگاه
صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران و بــه میزبانــی ایــن دانشــگاه در هشــتم
و نهــم آذرمــاه  1397برگــزار شــد .در ایــن دوره از کنفرانــس ،مقــاالت علمــی از

سراســر جهــان و در قالــب دو زبــان
انگلیســی و فارســی مــورد پذیــرش
قــرار گرفتنــد.
همچنیــن بــه جــز ارائــه پوســتری و
شــفاهی مقــاالت ،در بخشهــای
فرعــی کنفرانــس ،جایــزه بازیهــای
جــدی ،)SeGaP2018( 1397
کارگاههــای آموزشــی ،نشس ـتهای
تخصصــی و میزهــای تکنولــوژی
برگــزار شــدند.
موضوعــات
و
محورهــا
 DGRC2018و مقــاالت برگزیــده
در ســایت آنهــا قابــل رویــت اســت کــه بــا اســکن QR
 Codeمشــخص شــده میتوانیــد آنهــا را مشــاهده
کنیــد .
نشــریه گیــم آور بهعنــوان همــکار رســانهای دومیــن
کنفرانــس تحقیقــات بازیهــای دیجیتــال فعالیــت کــرد
کــه گزارشــی از آن را در شــمارهی پنجــم خواهیــد خواند.

فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور

۶

چگونه ایده خود را به یک بازی درآمدزا تبدیل کنیم؟

اسماعیل احسان منش

سروش حسین پور

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

مقدمه:

خلق شخصیتهای بازی

بازیســازی نوعــی از فراینــد توســعه نرمافــزار اســت کــه منجــر بــه تولیــد و عرضـهی
بــازی ویدیویــی میشــود .ایــن فراینــد توســط توســعهدهندگان بازیهــای ویدیویــی
صــورت میگیــرد .نخســتین بــازی ویدیویــی در ســال 1960توســعه یافــت .امــا در آن
زمــان بــه شــکل گســتردهی امــروزی نبــود .در ســال  ،1970نخســتین بــازی ویدیویی
بهصــورت تجــاری توســعه یافــت کــه بــا عرضــهی نســل نخســت کنســولهای
بازیهــای ویدیویــی همزمــان بــود .توســعهی بــازی در آغــاز کار ،بهدلیــل ســادگی
برنامهنویســی بــرای بازیهــای ایــن نســل ،کاری آســان و ســودآور بــود .بــا نزدیــک
شــدن بــه قــرن  ،21بــه همــراه پیچیــده شــدن فرآینــد ســاخت بازیهــای ویدیویــی و
همچنیــن افزایــش قــدرت پــردازش رایانههــا و کنســولهای بــازی ،توســعه بــازی
بــرای ایــن ســختافزارها نیــز پیچیدهتــر شــد .در ایــن مقالــه قصــد داریــم تــا مســیر
توســعه و انتشــار یــک بــازی را در ســه بخــش بررســی کنیــم.

شــخصیتهای بــازی مهمتریــن ســرمایههای بــازی هســتند .یــک شــخصیت
خــوب طراحــی شــده میتوانــد بــا بازیکــن ارتبــاط برقــرار کنــد و ایــن حــس تلقــی
میشــود کــه شــخصیتی زنــده اســت .کــدام ویژگیهــا هســتند کــه میتواننــد
شــخصیتی زنــده خلــق کننــد؟ سرگذشــت شــخصیت چــه بــوده اســت؟ و ...

فاز پیش از تولید

سواالت زیر به طراحی یک شخصیت کمک میکند:
• در چــه محیطــی بــزرگ شــدهاند؟ (از جهــان خلــق شــدهی بــازی در پاســخ بــه
ایــن سـوال اســتفاده شــود).
• تصویر آنها در  5سالگی چه شکلی بوده است؟ در  15سالگی؟30؟50؟
• آیــا آنهــا قابلیــت و مهارتهــای خاصــی دارنــد؟ از پاســخ ایــن ســوال بــرای
طراحــی کــردن مکانیکهــای بــازی اســتفاده میشــود.
• اتفاقاتی که مسیر زندگی گذشتهی آنها را عوض کرده چه بوده است؟

پــس از مشــخص شــدن ایــدهی بــازی ،بایــد تمــام جزئیــات ایــده را بــه دقــت
مشــخص کــرد تــا بــه یــک طــرح قــوی رســید .میت ـوان بــرای ایــن کار از راههــای
زیــر کمــک گرفــت:

• در موقعیتهای خاص چگونه رفتار میکنند؟

خلق جهان بازی
داســتان یــک بــازی بــا جهــان آن در ارتبــاط اســت .علــم جغرافیــا ،ابــزار مهمــی
بــرای کمــک بــه یافتــن ایــده در طراحــی جهــان بــازی اســت.
تعدادی از سوالهایی که در این قسمت باید جواب داده شود عبارتند از:
• چه محتواهایی در این جهان وجود دارد؟
• شهرها در کدام نقاط این جهان واقع شدهاند؟
• چه کسانی در این جهان زندگی میکنند؟
• چالش این جهان چیست؟
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ساخت نمونهی اصلی بازی بر روی کاغذ
ســاخت نمون ـهی کاغــذی ،یــک روش آســان و ارزان بــرای تســت ایدههــای بــازی
اســت کــه هــر کســی میتوانــد آن را انجــام دهــد .تمــام چیــزی کــه شــما نیــاز
داریــد ،قلــم و تعــدادی بــرگ کاغــذ اســت .علــت اصلــی بــرای انجــام ایـنکار آن
اســت کــه قبــل از آنکــه زمــان و منابــع زیــادی بــرای ســاختن نمونـهی کامپیوتــری
صــرف کنیــد ،بــه شــما کمــک میکنــد کــه بــازی در حــال طراحــی را شبیهســازی
کــرده تــا بــا چالشهایــی کــه در طراحــی و ســاخت ،مواجــه خواهیــد شــد ،آشــنا
شــوید.

چگونه ایده خود را به یک بازی درآمدزا تبدیل کنیم؟

کنار گذاشتن ایدههای نامناسب

آمادهسازی سند طراحی

اســتفاده از کاغــذ ،ایــن مزیــت را دارد کــه ســریعتر میتوانیــد ایدههایتــان را
بررســی کــرده و ایدههــای مناســب را انتخــاب کنیــد تــا اینکــه زمــان زیــادی را
بــرای نوشــتن کــد و ایجــاد آرت بــرای یــک نمونــه اولیــه دیجیتالــی ســرمایهگذاری
نماییــد .توجــه کنیــد ایــن بــدان معنــا نیســت کــه هــر ایــدهی خالقان ـهای را کنــار
بگذاریــد .اســتفاده از کاغــذ در اندازههــای مختلــف ،ماننــد یادداشــتهای
چســبنده و کارتهــای فهرســت ،کمــک میکنــد تــا بــا جایگزیــن کــردن قطعــات
کوچــک ،ایــده را تکمیــل کنیــد.

داشــتن شــناخت کافــی نســبت بــه
بــازیای کــه طراحــی میشــود بــه طــراح
کمــک میکنــد تــا ایدههــای جــذاب
شــکلگرفته در ذهنــش را پیادهســازی
کنــد؛ ایــن بخشــی از تولیــد بــازی اســت
کــه بــازی در آن شــروع بــه داشــتن شــکل
و شــمایلی بــرای خــود میکنــد .در دوران
پیــش از ســاخت ،تمــام جزئیــات بــازی
تعییــن میشــود .ایــن بخــش مهمتریــن
قســمت کار اســت! پــس ســعی میشــود
کــه در طراحــی بــر روی آن بــه انــدازهی
کافــی زمــان گذاشــته شــود .تیمهــای مســتقل
بازیســازی ســعی میکننــد از منابعــی کــه در اختیــار دارنــد بــه بهتریــن نحــو
اســتفاده کننــد .بهتــر اســت در مــورد کارهایــی کــه میتـوان بــا منابــع موجــود انجــام
داد ،تصمیمگیریهــای دقیقــی صــورت گیــرد .اغلــب افــراد ،ایدههایــی عالــی در
ســر دارنــد امــا ایــن ایدههــا خــارج از ت ـوان اجرایــی یــک تیــم مســتقل بازیســازی
اســت .بهتــر اســت کار کوچکــی انجــام شــود تــا مطمئــن بــود کــه میتـوان آن را بــه
اتمــام رســانید .داشــتن یــک ســند طراحــی خــوب ،یــک ضــرورت اســت .بســیاری
از طراحــان از تهیــه اســناد طراحــی و ســازماندهیکردن ایدههــا اجتنــاب میکننــد.
توســعهدهندگان بهدلیــل نداشــتن ایــن ســند ،زمــان بــا ارزش خــود را از دســت
میدهنــد .در نتیج ـهی آن بــا کدهــای ناکارآمــد و مکانیکهــای درتعــارض باهــم
و دیگــر م ـوارد مواجــه میشــوند ،درحالــی کــه ســعی میکننــد بــه یــاد بیاورنــد آن
چیــزی کــه در ابتــدای طراحــی بــازی در ذهنشــان بــوده ،چــه چیــزی اســت .اغلــب
در ایــن مرحلــه از کار ،شــما بایــد نمونــه اولیـه را آمــاده کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه
اجــزای طراحــی شــده در بــازی بهخوبــی باهــم کار میکننــد.

طراحی مراحل بازی
طراحــی مراحــل بــازی شــامل طراحــی مکانهــا ،ماموریتهــا و  ...اســت.
طراحــی و ســاخت یــک مرحلــه ،کاری فنــی و هنــری اســت .در ایــن بخــش ،از
نرمافزارهــای مخصــوص بــرای ســاخت محیطهــای دیجیتالــی بــازی اســتفاده
میشــود .گاهــی اوقــات ،توســعهدهندگان ،ویرایشــگرهایی را کــه بــرای ســاخت
مراحــل بــازی اســتفاده میکننــد همــراه بــا نســخهی اصلــی بــازی در اختیــار
بازیکنــان قــرار میدهنــد تــا آنهــا نیــز بتواننــد مراحــل و ســناریوهای مــورد
عالقــهی خــود را خلــق کننــد.

طراحی مکانیکهای بازی
مکانیکهــای بــازی همــان قوانیــن حاکــم بــر بــازی اســت کــه بــه آن ،قابلیــت

بــازی کــردن میدهنــد .محــدودهی مکانیکهــای بــازی از کنتــرل قســمتهای
مختلــف بــازی تــا راههــای در نظرگرفتــه شــده بــرای بــازی کــردن اســت .یکــی
از چالشهــا در ســاخت مکانیکهــای بــازی ،متعــادل بــودن آنهــا اســت .بــرای
مثــال ،در یــک بــازی بــه ســبک دونــده ،مراحــل ابتدایــی آن نبایــد بــا عبــور از موانــع
دشـوار و تعــداد زیــاد دشــمنان آغــاز گــردد .بــازی بایــد از طریــق آمــوزش نحــوهی
کنتــرل کــردن شــخصیت بــازی بــه کاربــر و راهنمایــی دربــارهی ویژگیهــای

مختلــف بــازی آغــاز شــود .بنابرایــن کاربــران میداننــد کــه چگونــه مراحــل بعــد را
بــازی کننــد .روش دیگــر ،قــراردادن محلهــای بازرســی در مکانهایــی از مراحــل
دشـوار اســت تــا بــه متعــادل شــدن مرحلــه کمــک کنــد .بــا ایــن حــال ،نبایــد بــازی
بیــش از انــدازه آســان باشــد یــا بازیکــن احســاس کنــد کــه بــازی دارای چالشــی
نخواهــد بــود .بایــد کامــا تعــادل خوبــی در آن برقــرار باشــد تــا کاربــر احســاس
کنــد بــه چالــش کشــیده شــده اســت ،امــا چالشهــا هــم نبایــد بــه پایــان رســاندن
بــازی را غیرممکــن کننــد.
فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور
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فاز تولید

خالق بودن

ســند طراحــی آغــاز گــردد .در
زمــان آن رســیده کــه ســاخت بــازی بــر اســاس
ِ
ایــن مرحلــه از تولیــد ،طــراح ،مهنــدس ،تهیهکننــده و اساســا تمــام اعضــای تیــم بــا
یکدیگــر همــکاری میکننــد تــا بــازی ســاخته شــود .میبایســت توجــه داشــته
باشــیم کــه تغییــرات در ایــن فــاز ،هــم از نظــر مالــی و هــم از نظــر زمانــی هزینههــای
بســیاری را بــه تیــم تحمیــل میکنــد .معمــوال اگــر بــازی دارای مشــکلی اســت ،بهتــر
اســت کــه آن را در فــاز پیــش ازتولیــد ،شناســایی و برطــرف ســازیم .در حقیقــت
دلیــل اصلــی ســاخت نمونــه اولیــه از بــازی نیــز همیــن موضــوع اســت.

آیکنهــا ،اسکرینشــاتها و هــر عنصــر گرافیکــی دیگــر ،بایــد جــذاب و
باکیفیــت و مناســب بــرای هــر هدفــی باشــد .بــرای بــازی میت ـوان یــک پرونــدهی
اخبــار و آ گه ـی ســاخت تــا بت ـوان در هــر لحظــه بــه آن مراجعــه و در شــبکههای
اجتماعــی ،نشــریات بــازی یــا وبســایتها از آن اســتفاده کــرد.

تهیهکننــدگان بــا یکدیگــر همــکاری میکننــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه
اعضــای تیــم همعقیــده هســتند و مهندســان ،طراحــان و هنرمنــدان میتواننــد
برنامــهای را کــهپیریــزی کردهانــد ،دنبــال کننــد .همچنیــن در ایــن مرحلــه،
بازاریابــی بــازی را هــم شــروع میکننــد تــا تمــام دنیــا را از محتوایــی کــه در دســت
تولیــد اســت باخبــر ســازند.
در انتهــای ایــن مرحلــه ،تیــم تولیــد ،نســخهی آلفــای بــازی را آمــاده کــرده اســت.
زمــان آن رســیده کــه تســتهای داخلــی انجــام شــود و تمــام باگهــای اصلــی

بــازی برطــرف شــوند تــا هنگامــی کــه بــه یــک نســخه پایــداری از بــازی رســید.
معمــوال در ایــن مرحلــه ،بــازی در دســترس تعــداد زیــادی از آزمونگرهــا
( )Testersقــرار داده میشــود و بایــد بــه نظــرات آنهــا توجــه شــود و مشــکالت یــا
باگهــای جزئــی گــزارش شــده را برطــرف کــرد .در ایــن مرحلــه ،نســخهی بت ـای
بــازی در دســترس اســت کــه احتمــاال باگــی نــدارد؛ تنهــا چیــزی کــه باقیمانــده
اســت ،پرداخــت ( )Polishبیشتــر آن و ســپس انتشــار بــازی در بازارهــای موجــود
و امیــدواری بــرای پــول درآوردن اســت.

بــا تجزیــه و تحلیــل بــازار هــدف میتـوان منابــع مناســب و افــراد تاثیرگــذار را بــرای
تمــاس انتخــاب کــرد .بــا ارســال توصیفــی عالــی ،تریلرهــا و تصاویــر از بــازی
و ضمیمــهی آن همــراه خــود بــازی بــرای افــراد سرشــناس در ایــن حــوزه ســبب
میشــود کــه افــراد تاثیرگــذار در مــورد بــازی شــما صحبــت کننــد کــه ایــن خــود
عامــل جــذب کاربــران بــرای امتحــان کــردن بــازی خواهــد شــد.
توجه به نظرات کاربران
بــا وجــود بازاریابــی عالــی و ســاخت یــک بــازی فوقالعــاده ،زمانــی برای اســتراحت
تیــم توســعهدهنده وجــود نــدارد .مــردم در رســانههای اجتماعــی تشــکیل شــده
نظراتشــان را مینویســند ،نقدهایشــان را بیــان میکننــد و بــه بخــش پشــتیبانی بــازی،
ایمیــل میزننــد .بایــد بــا بازیکنــان ،فعاالنــه در ارتبــاط بــود تــا باعــث خوشــحالی
آنــان شــد و از نظــرات آنهــا بــرای پیشــرفت هرچــه بهتــر بــازی اســتفاده کــرد.
بازاریابــی بــرای بازیهــا ،ترســناک بهنظــر میرســد ،امــا در واقــع میت ـوان آن را بــا
کارهایــی نســبتا کوچــک و ســرمایهگذاری کــم انجــام داد .تنظیــم طــرح درآمــدی و
اهــداف تیــم و گامب ـهگام بــا آن پیشرفتــن ،موفقیــت ســریع را تضمیــن نمیکنــد،
بلکــه مانــع از شکســت ســریع میشــود .بنابرایــن در آمــاده کــردن و پیادهســازی آن
تردیــد نکنیــد ...موفــق باشــید!

فاز پس از تولید
آرزوی تمــام بازیســازان در حیــن ســاخت بــازی آن اســت کــه مــردم ،بــازی آنهــا
را نصــب و بــازیکننــد .امــا بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم ،بایــد بــرای بازاریابــی آن،
زمــان ،تــاش و مهمتــر از همــه پــول ســرمایهگذاری کــرد .امــا شــاید شــما فکــر
میکنیــد کــه چــون یــک شــرکت بــزرگ بازیســازی نیســتید ،نخواهیــد توانســت
بــرای بازاریابــی ،یــک اســتراتژی خوبــی را بــه کار ببریــد! امــا مســئله ایــن اســت کــه
شــما میتوانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد امــا بایــد بدانیــد کــه از کجــا شــروع کنیــد.
بــرای بازاریابــی یــک بــازی نبایــد منتظــر انتشــار آن مانــد .هــر چــه زودتــر بهتــر! در
ایــن مرحلــه بایــد بــا ســاخت حســاب کاربــری مناســب در شــبکههای اجتماعــی و
ارتبــاط بــا رســانهها (دقیقــا ماننــد همیــن نشــریه گیــم آور) ،محصــول خــود را بــه
بهتریــن وجــه معرفــی کنیــد .ب ـهروز بــودن آنهــا کمــک بزرگــی در معرفــی بــازی
اســت.
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نقد بازی بیداری

رضا قرالو
سردبیر دنیای بازی

لوکاس آرتزی!

بیداری :خاکسترهای سوزان ،تالشی برای غلبه فرم بر محتواست!
روزگاری ،بازیهــای ویدیویــی در ســیطرهی داســتانگویی ،مکانیکهــای
ســخت و تــک نفــره ( )Single Playerبــود .در ایــن دوران نــه چنــدان دور (و شــاید
هــم دور!) بــازی کــردن بــه معنــای صرفــا ســرگرم شــدن و وقتگذرانــدن تعبیــر
نمیشــد و کســی کــه بــازی میکــرد بایــد پــی لحظــات ســخت و مکانیکهــای
اولیــه و طاقتفرســا و معماهــای وحشــتناک را بــه تنــش میمالیــد .روزگار ،روزگار
اوج اســتودیوی لــوکاس آرتــز بــود و بازیهــای ماجرایــی ایــن اســتودیو شــهرهی
خــاص و عــام؛ «جزیــرهی میمونهــا» (« ،)Monkey Islandگریــم فندنگــو»
(« ،)Grim Fandangoفــول تروتــل» ( )Full Throttleو انبوهــی بــازی دیگــر کــه
بیشترشــان در ســبک ماجرایــی اشــاره و کلیــک بودنــد.
امــا ســطور بــاال و توصیفاتــش چــه ربطــی بــه تحلیــل بــازی «بیــداری :خاکســترهای
ســوزان» دارد؟ دو ربــط؛ یکــی اینکــه بــازی یــک ماجرایــی اشــاره و کلیــک
اســت و دوم کــه بیــداری بهشــدت وامدار ســبک و ســیاق طراحــی
مرحلــه و قصهگویــی (روش روایــت قصــه در ترکیــب بــا مکانیکهــا
نــه محت ـوای داســتان) لــوکاس آرتــزی اســت .بیــداری در یــک
کالم و خیلــی خالصــه ،یــک بــازی
خیلــی خــوب اســت.

از آن دســت بازیهــا کــه در هــر فریمــش عشــق و عالقــهی ســازندهها بــرای
ســاخت و پرداخــت محصولــی کامــل کــه هــم اصــول را رعایــت کــرده باشــد و
هــم روان و یکدســت باشــد ،آشــکار اســت .امــا ایــن بــازی تفــاوت مهمــی بــا
بازیهــای ماجرایــی لــوکاس آرتــز دارد؛ هرچــه در بازیهــای لــوکاس آرتــز پیونــد
محکــم و جذابــی بیــن فــرم (مکانیکهــای بــازی) و محتــوا (داســتان) برقــرار
اســت ،بیــداری از منظــر محتـوا میلنگــد و آن پیونــد جادویــی برقــرار نشــده اســت.
نــه اینکــه داســتان و شــکل تعریــف آن بــد باشــد؛ نــه! مســاله ایــن اســت کــه
قصههــای سرتاســر فانتــزی بــا شــخصیتهای جــذاب و شــاد بازیهایــی ماننــد
گریــم فندنگــو و جزیــرهی میمونهــا کــه انگیــزهای قدرتمنــد بــه مخاطــب بــرای

انجــام بــازی و درگیــر شــدن بــا فــرم (مکانیکهــا) میدهنــد ،قابــل مقایســه بــا
داســتان تلــخ و خاورمیانــهای و پــر از ســیاهی و تباهــی بیــداری نیســت.
داســتان علــی مرزوقــی ،جــوان تونســی تحصیــل کــرده و بیــکار در
دوران دیکتاتــوری بــن علــی آنقــدر تلــخ اســت کــه تجربـهی بیــداری
را بــه کاری ســخت بــدل میکنــد .داســتان بــا اینکــه خــوب و
شســته و رفتــه روایــت میشــود ولــی بــه نظــرم جایــگاه خوبــی بــرای
ارائــه شــدن نــدارد؛ یعنــی یــک بــازی ویدیویــی محــل مناســبی بــرای
روایــت چنیــن داســتانی نیســت .یــا حداقــل ســبک ماجرایــی کــه غــرق
شــدن در اتمســفر و ســاعتها ســر و کلــه زدن بــا معماهــا را در پــی دارد
و ناخــودآ گاه بــا موســیقی حزنانگیــز و رنگبنــدی تیــره و مــرده و جــو
ســنگین بهخصــوص ایــن بــازی یکــی میشــود ،ســبک مناســبی بــرای ایــن
قصــه نیســت .شــاید ایــن یــک ســلیقه شــخصی باشــد ولــی مــن بــازی کــردن
یــک بــازی ماجرایــی بــا داســتانی شــاد و فانتــزی را بیشتــر ترجیــح میدهــم تــا
تجربـهی همیــن بــازی بــا داســتانی ســیاه و تیــره کــه تهــش را همــه میدانیــم! بــازی
قــرار بــود یــک پنجگانــه باشــد کــه داســتان بهــار عربــی را کــه چنــد ســال قبــل
در کشــورهای عربــی رخ داد بــه تصویــر بکشــد .ولــی تغییراتــی باعــث
شــد بــه جــز بــازی نخســت ،بقیــه بــه ســامان نرســند و پــروژه
بــا همــان بــازی اول جمــع شــود.
قصــه از جایــی شــروع میشــود کــه علــی ،قهرمــان
داســتان بایــد بــرای انجــام یــک مصاحبــه بــه دفتــر شــرکتی بــرود .تلخــی
شــروع بــازی بــا قاببندیهــای بهشــدت فکــر شــده و ترکیبــش بــا مکانیکهــای
ماجرایــی خیلــی خــوب اســت ولــی باعــث میشــود بعــد از تجربــه کردنــش
حســابی دلتــان بگیــرد و شــاید عطــای بــازی را بــه لقایــش ببخشــید! موســیقی
حزنانگیــز ،مــادری بیمــار و مهربــان ،قــاب عکســی از خانـوادهای خنــدان
کــه دیگــر شــاد نیســت و اطالعــات محیطــی بهقــدری ســنگین هســتند
و غــم برهنــهای تولیــد میکننــد کــه بــه قــول معــروف ،آدم را یــاد
قرضهایــش میانــدازد و شــروعی تیــره و تــار اســت بــرای آغــاز
بیــداری! بعــد هــم کــه راهتــان را میکشــید و بــه شــرکت
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نقد بازی بیداری
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Factsheet

و بــرای اســتخدام شــدن میرویــد تلخــی و ســیاهی قصــه ،بیشتــر بیــخ پیــدا
میکنــد؛ امــا در همینجــا چیــزی شــروع بــه درخشــیدن میکنــد و شــما را یــاد
چیــزی خاطرهانگیــز میانــدازد؛ مکانیکهــای تــر و تمیــز ماجرایــی کــه خیلــی
لــوکاس آرتــزی و جــذاب بهنظــر میرســند و زور میزننــد خودشــان را از محتــوا
جلــو بیندازنــد و خــودی نشــان بدهنــد و البتــه موفــق هــم میشــوند .از یــک جایــی
بــه بعــد همیــن طراحــی مرحلــه ،پیونــد ظریفــی بــا روایــت داســتان (و نــه محت ـوای
آن) برقــرار میکنــد .دو قــاب جــدا از هــم بــا آیتمهایــی کــه از گوشــه و کنــار پیــدا
میکنیــم و قــرار اســت معمــای اصلــی را بــا کمکــش حــل کنیــم .ترکیــب کــردن
آیتمهــا بــا منطقیتریــن حالــت ممکــن و حــل معماهــا کــه بهشــدت منطقــی و
بــه شــکل پلــه بــه پلــه (از معمــای آســان بــه معمــای اصلــی و ســخت) و همــراه
بــا روایــت داســتان عمــل میکننــد .بــاز هــم تاکیــد میکنــم روایــت داســتان در
جزئیــات و نــه شــکل کلــی قصــه؛ بــه ایــن شــکل کــه مثــا علــی مرزوقــی را داخــل
انبــاری زندانــی میکننــد .بــا ایــن کاری نداریــم کــه زندانــی شــدنش ظلــم و ســتم
اســت و تلخــی را تــو رگهایمــان تزریــق میکنــد .مســاله ایــن اســت کــه آیتمهــا،
معماهــا و نحــوهی حــل کــردن آنهــا ،قصــه را بــه یــک ریزقص ـهی ســبکتر کــه
فــرار کــردن اســت ،تقلیــل میدهنــد و زهــرش را میگیرنــد .امــا کمــی بعــد وقتــی
بــا مکانیکهــای تمیــز و طراحــی مرحلــهی شســته و رفتــهی بــازی کــه اصــا
باعــث گیــج شــدن یــا حواسپرتــی شــما نمیشــود مواجــه میشــوید ،مکانیکهــا
خودشــان را بــاال میکشــند و قصــه پشــتش پنهــان میشــود .نمیدانــم ایــن مســاله،
عمــدی بــوده و ســازندههای بــازی ســعی در برتــری دادن گیمپلــی بــر داســتان
داشــتهاند یــا نــه؛ ولــی هرچــه کــه هســت فرمولــی بهشــدت موثــر از آب درآمــده
اســت .البتــه متاســفانه نتوانســتم معماهایــی بــا قابهایــی بیشتــر از دو قــاب را
تجربــه کنــم چــون بــه قــول خــود ســازندهها «موتــور خســتهی» وینترمیــوت ایــن
اجــازه را بــه مــن نــداد! چراکــه از جایــی بــه بعــد بــازی کــرش کــرد و نتوانســتم تــا

انتهــای آن را انجــام بدهــم و متاســفانه ،نقــدی کــه مینویســم حاصــل تجربــهی
بخشــی از بــازی اســت کــه از لحــاظ گیمپلــی عالــی و از لحــاظ داســتان بهشــدت
تلــخ و دافعــه برانگیــز بــود! البتــه فکــر هــم نمیکنــم فــرم و محتـوای بــازی تــا آخــر
کار تغییــری میکردنــد؛ یعنــی مکانیکهــا قطعــا تــا انتهــا همــان فرمــول را رعایــت
میکردنــد و فقــط گســتردهتر و ســختتر میشــدند و داســتان هرچــه جلوتــر
میرفــت ،تلختــر و ســنگینتر میشــد.

نقد بازی شیطان در پایتخت

سعید زعفرانی
سردبیر گیمنیوز

آشفتگی در حاشیهی کودتا

شیطان در پایتخت

قبــا هــم بارهــا گفتــهام کــه بازیهــای ایرانــی را بایــد بــا مراعــات و در نظــر
گرفتــن هــزار و یــک نکتـهی نهفتــه عمدتــا در مراحــل ســاخت آنهــا بررســی کــرد.
پروس ـهای کــه غیرمعمــول و گاه غیراصولــی اســت و در نهایــت نتیج ـهی آنچنــان
درخــوری نــدارد و امــا چــون از وضعیــت غیرمتــداول خــارج شــده و حــاال بــه ســبک
و ســیاق و گویــا جنبشــی تبدیــل شــده اســت ،بایــد بــا آن بــه طــرز تــازهای برخــورد
داشــت .فیلمبازیهــای بســیار ،بازیهــای اشــاره و کلیــک فــراوان ،آرکیدهــای
متنــوع امــا توخالــی و بازیهــای معمایــی بــه ظاهــر گندهگــو ،مــوج اول بازیهــای
ِ
پرتیــراژ ایرانــی را تکمیــل میکننــد .امــا همـهی اندوختههــای صنعــت گیــم ایــران و
چــه بســا سازندگانشــان نیســتند.
کارآ گاهبازیهــای ســاختهی اســتودیوی «رســانا شــکوه کویــر» کــه از اولینهــا و
ســردمداران تولیــد بازیهــای غیرمعمــول در ایــران اســت ،بــرای مخاطــب چنــدان
ناآشــنا نیســت .بــه همیــن خاطــر بــا یــک تصــور ذهنــی ،اگرچــه عمدتــا مخــدوش
و نامتناســب بــا حــال و روز دنیــای گیــم ،مخاطــب بــه ایــن بازیهــا نزدیــک
میشــود .اولیــن چیــزی کــه در بــازی مطــرح اســت و بالفاصلــه بعــد از برخــورد
بازیکننــده بــا بــازی موضوعیــت پیــدا میکنــد ،داســتان و مضمــون کلــی اســت.
از اســم بازیهــا ،شــخصیتها ،فضــای شــکلگیری و ســتینگ داســتانی میشــود
بوهایــی در مــورد بــازی بــرد« .شــیطان در پایتخــت» هــم همینطــور اســت.
بــازی بــا متــن آغــاز میشــود و بــا متــن بــه پایــان میرســد و ایــن خیلــی بــد اســت.
کالس تاریــخ معاصــر ایــران
ـتان بــازی در همــان ابتــدا مخاطبــش را محصــل
داسـ ِ
ِ
ِ
فــرض میکنــد و او را بــه خوانــدن متــن وقایــع وام ـیدارد .بعــد بــدون تأمــل او را
وارد دنیــای خــود میکنــد و در قالــب شــخصیت اصلــی قــرار میدهــد ،بــدون
ـخصیت حاضــر و داســتانی کــه قــرار اســت روایــت شــود
ِ
اینکــه ارتبــاط متــن و شـ
را بــرای او ترســیم کنــد .ایــن اولیــن آشــفتگی بــازی اســت کــه بــه ضــرر آن تمــام
میشــود.
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در حالــی کــه شــیطان در پایتخــت نــام بــازی اســت ،تــا قبــل از گذشــت زمــان
قابــل توجهــی از گیمپلــی بــازی ،نــه شــیطانی هســت و نــه پایتختــی .داســتان
اگرچــه بــه اتفاقــات در حــال وقــوع پایتخــت و دولــت مردمــی دکتــر مصــدق اشــاره
ِ
دارد ،امــا در رشــت میگــذرد .و بعــد از آن اگرچــه میخواهــد ارتباطــی بیــن ایــن
اتفاقــات ،رشــت ،دولــت ،مــردم ،دکتــر مصــدق ،انگلیــس ،شــیطان و شیطانپرســتی
برقــرار کنــد ،همانقــدر آشــفته و الکــن باقــی میمانــد کــه در ابتــدا بــوده اســت.
در نهایــت میشــود گفــت کــه بــازی اصــا بــه آن معنایــی کــه انتظــار مــیرود
داســتانی نــدارد و برشــی از پروندههــای کارآ گاه افشــار در شــهر رشــت ،همزمــان
بــا وقــوع کودتــای  28مــرداد در تهــران اســت کــه بــه طــرز مبهمــی بــا شیطانپرســتی
در هــم میآمیــزد .مبهــم بــه ایــن معنــا کــه هیچکــدام از ایــن ارتباطهــا ،علیرغــم
تــاش بــازی بــرای نشــان دادن اســناد و مــدارک در حمایــت از فرضیههایــش ،بــرای
مخاطــب رنــگ و شــکل واقعیتپذیــری و قابــل قبــول بــودن نمیگیرنــد و در
ـاق از پیــش مشــخص شــده بــه پایــان میرســد
نهایــت هــم همــه چیــز بــا یــک اتفـ ِ
و نتیجــهای در داســتان حاصــل نمیشــود .مفهومزدگــی داســتانپردازی آشــفتهی
بــازی ،تیــر خــاص را بــه همـهی تالشهــای آن بــرای انتقــال مفهــوم و اســتفاده از
مدیــوم در دسترســش بــرای حداقــل شــعاردادنها میزنــد و آن را در دم خــاص
میکنــد.

نقد بازی شیطان در پایتخت
گرافیــک بــازی ،عقبمانــده و امــا قابــل قبــول اســت .از یــک
بــازی دوبعــدی بــا شــخصیتهای ســهبعدی میشــود انتظــارات
ـاس بازیهــای
بســیار بیشتــری داشــت ،امــا اگــر در طبقـهی حسـ ِ
متــداول ایرانــی آن را بررســی کنیــم ،میشــود حداقــل تــا پایــان
آن را تحمــل کــرد .اینکــه محیــط بــازی خــوب طراحــی شــده،
مناظــر دلپذیــری در بــازی هســتند و طرحهــا اساســا ایــراد بصــری
قابــل ذکــری ندارنــد ،بــازی را یــک قــدم بــه جلــو میرانــد،
امــا اینکــه محیطهــا تکــراری میشــوند ،باگهــای بســیاری
در بــازی وجــود دارد و انیمیشــنهای حرکــت شــخصیتهای
س ـهبعدی بــازی چیــزی شــبیه بــه تمســخر انیمیشنســازی جدیــد
هســتند ،آن را دوبــاره بــه عقــب برمیگردانــد تــا گرافیــک بــازی
ـود داشــتن بازی
ـ
وج
عمــا دردی از آن دوا کنــد و بــه واقــع ،بــه ابــزاری صــرف بــرای
ِ
تبدیــل شــود .چیــزی کــه بــدون آن بــازی ممکــن نبــود و همینکــه حداقلهــا در
آن بــه اجــرا در آمدهانــد ،کفایــت میکنــد.
بــازی خوشــبختانه ســازوکار ســبک خــودش را بلــد اســت .اگرچــه از آن بهدرســتی
اســتفاده نمیکنــد و مگــر در چنــد موقعیــت محــدود ،بازیکننــده را بــه حــل کــردن
معماهــای ســاده و سردســتی میگمــارد کــه یــا هیــچ ارتباطــی بــه پروندههــای
قتــل ندارنــد و حــس کارآ گاه بــودن بــه بازیکننــده نمیدهنــد و یــا بهطــور
کلــی از داســتان فاصلــه دارنــد و فقــط بــرای اینکــه در بــازی وقــت بیشتــری
هــدر بدهیــد طراحــی و اجــرا شــدهاند .بــا ایــن حــال ،طراحــی پازلهــای بــازی و
آیتمهــای مخفــی در محیــط بهخوبــی صــورت گرفتــه و مهمتریــن اصــول اولیــه
رعایــت شــدهاند .بــازی بــا اینکــه در گیمپلــی ،کمتریــن آشــفتگی را دارد ،بــه
ـاص واقعــا در راســتای داســتان ،بــه ورط ـهی هرزگویــی
غیــر از یکــی دو مــورد خـ ِ
افتــاده و در اســتفاده از ویژگیهــای ســاخته شــدهاش بــرای تبییــن روایــت اولیــه
ناموفــق میمانــد .اینکــه در بــازی مراحــل متفاوتــی وجــود دارنــد یــک نقطــهی
قــوت اســت و اینکــه ایــن مراحــل عمدتــا کارهــای ســاده و گاهــا احمقانــه هســتند
یــک نقط ـهی ضعــف .اینکــه بــازی شــما را بــرای پیــش رفتــن روایــت خــود بــه
مکانهــای متفــاوت میبــرد و کارهــای متفــاوت از شــما میخواهــد یــک نقط ـهی
مقصــود معمــوال
قــوت اســت و اینکــه معمــوال بــرای اینکارهــا و رســیدن بــه
ِ
نامناســب بــازی نیــاز چندانــی بــه فشــار آوردن بــه مغزتــان احســاس نمیکنیــد یــک
نقطــهی ضعــف .متأســفانه گیمپلــی شــیطان در پایتخــت در
مقابــل هــر نقط ـهی قــوت ،یــک نقط ـهی ضعــف دارد.

بــازی شــیطان در پایتخــت ،یــک بــازی آشــفته امــا قابــل تحمــل اســت .ایــرادات
بســیاری دارد ،امــا بــا ایــن وجــود موفــق میشــود مخاطــب را تــا پایــان بــا خــود
همــراه کنــد ،اگرچــه او را ناراضــی و بــه نوعــی دســت خالــی باقــی میگــذارد
و رهایــش میکنــد .در پایــان ،سرنوشــت قتلهــا مشــخص میشــود ،کودتــا بــه
انجــام میرســد و مصــدق برکنــار و دکتــر فاطمــی تــرور میشــود .اینکــه بــازی
هیچکــدام از اینهــا را در متــن خــود قــرار نــداده و فقــط در حاشــیه بــه آنهــا
ِ
پرداختــه ،یــک تصمیــم هوشــمندانه نیســت ،بلکــه برعکــس ،بــازی را در حاشــیهی

یــک رویــداد بــزرگ تاریخــی قــرار میدهــد و
مانــع از شــکلگیری یــک اثــر تاریخــی میشــود.
شــیطان در پایتخــت ،یــک بــازی کارآ گاهــی
معمولــی بــا معماهــای نــه چنــدان چســبنده و
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مهمتریــن عنصــر روایــت بــازی ،دیالــوگ و در
مــواردی مونولوگهــای بــازی هســتند کــه بــه آن
ـار روایــت داســتان بــازی
جــان بخشــیدهاند .اساســا بـ ِ
در کنــار نوشــتههایی کــه هرگــز هیــچ بازیکننــدهای
آنهــا را کامــل نخواهــد خوانــد ،بــر دوش دیالوگهــا
و متنــی اســت کــه از زبــان شــخصیت اصلــی بــازی ادا
میشــود .اینکــه بازیکننــده میتوانــد
بــا کارآ گاه افشــاری کــه اســتاد
اکبــر منانــی (دوبلــور پــوارو)
بــا صدایــش بــه او زندگــی
بخشــیده ارتبــاط برقــرار کنــد
یــا نــه ،بــه میــزان زیــادی
بــه ســلیقهی مخاطــب

و توانایــی او در ایجــاد ارتبــاط بیــن صــدا و تصویــر بســتگی دارد ،امــا در ایــن
زمینــه بایــد گفــت کــه بازیســاز بیشتریــن تــاش ممکــن را کــرده و بــا یــک
صداپیشــگی حرف ـهای بــه بــازی خــود رنــگ و روی حرف ـهای داده اســت .اگرچــه
آشــفتگی در اینجــا هــم حــس میشــود و برخــی دیالوگهــا آنقــدر ابتدایــی و
نــازل هســتند کــه صــدای اکبــر منانــی هــم بــه قابــل تحمــل شــدن آنهــا کمــک
نکــرده اســت .اطالعــات اضاف ـ ه و تکــراری کــه دیالوگهــا در بســیاری از مواقــع
بــه بازیکننــده میدهنــد تنهــا بــه تحمیــق او میانجامــد و بعــد از اینکــه تکــرار
نفــس
میشــوند ،کالفهکننــده و گاهــی غیرقابــل تحمــل میشــوند .حدیــث
ِ
تکــراری آقــای کارآ گاه مهمتریــن ایــراد بــازی در ایــن بخــش اســت ،اگرچــه در
مقابــل ایــرادات و آشــفتگیهای اساس ـیتر بخشهــای دیگــر ،مخصوصــا داســتان،
یــک نکتــهی منفــی کوچــک و بیاهمیــت بــه نظــر میرســد .حــس و حــال
بــازی بــا ایــن صداگــذاری و دوبلـهی قدرتمنــد در ســطح قابــل قبولــی نگــه داشــته
میشــود و شــما هــم میتوانیــد هــر بــار کــه یــک دیالــوگ اذیتتــان کــرد ،بــا یــک
کلیــک از آن رد شــوید و مجبــور نیســتید حتمــا آن را تــا پایــان گــوش بدهیــد.

نقد بازی جی تی :کلوپ سرعت

سپهر ترابی
مدیر مسئول بازینامه

مجمعالجزایر سرعت
جی تی :کلوپ سرعت

بازیهــای ســبک «درگ» ( )Dragدر عیــن ســادگی ،جذابیــت خاصــی دارنــد.
بازیهایــی کــه خیلــی زود توانســتند خــود را بــه قشــر گیمــر ثابــت کننــد .مســابقات
درگ عبارتنــد از مســابقاتی کــه راننــده بایــد در یــک مســیر صــاف و بــدون پیچــش،
زودتــر از رقیــب خــود بــه خــط پایــان برســد .حــال ایــن مســابقه را در قالــب یــک
بــازی ویدیویــی تصــور کنیــد .بــازی ویدیوی ـیای کــه تنهــا بایــد بــه موقــع دنــده
عــوض کنیــد تــا بــه خــط پایــان برســید! «جــی تــی :کلــوپ ســرعت» ایــن مســابقه
را در قالــب تجربــهای جــذاب و مهیــج در یــک بــازی ویدیویــی گنجانــده و از
قضــا موفقیــت خوبــی هــم بهدســت آورده اســت .بــه محــض ورود بــه بــازی،
داســتان بــرای شــما روایــت میشــود و وســط ماجرایــی مهیــج قــرار میگیریــد.
ماجرایــی کــه بــرای پیــدا کــردن نــکات آن بایــد مســابقات مختلفــی را پشــت ســر
بگذاریــد .شــاید بــا خــود بگوییــد کــه یــک بــازی موبایلــی چــه ماجــرای خاصــی
میتوانــد داشــته باشــد .خوشــبختانه تیــم ســازنده بــازی بــا روایــت یــک داســتان
جــذاب مابیــن مراحــل توانســتهاند کشــش خاصــی در طــول بــازی ایجــاد کننــد .از
ســوی دیگــر بــا طراحــی کاراکترهــای مختلــف در طــول بــازی و تــدارک
دیــدن دیالــوگ بــرای هــر یــک از آنهــا جذابیــت بــازی را
دوچنــدان کردهانــد .از اینهــا کــه بگذریــم
گیمپلــی جــی تــی :کلــوپ ســرعت
دوستداشــتنی اســت .قطعــا همــه
مــا میدانیــم کــه بازیهــای
مختلفــی در ایــن ســبک وجــود
دارد امــا جــی تــی همــه
چیــز را خیلــی جــذاب ارائــه
میدهــد و همیــن جذابیــت،
ســبب شــده تــا مخاطــب دســت
از بــازی نکشــد .سیســتم کنترلــی بــازی
بســیار ســاده بــوده و فقــط کافــی اســت تــا ح ـواس
خودتــان را بــه خوبــی جمــع کنیــد .رمــز موفقیــت در بازیهــای ســبک درگ،
عــوض کــردن دنــده در موقــع مناســب اســت .پــس کافــی اســت درســت در
لحظ ـهای کــه بــازی بــه شــما آمــوزش میدهــد ،دنــده خــودرو را عــوض کنیــد تــا

بــا شــتاب بیشتــری بــه خــط پایــان نزدیــک شــوید .جــدا از فضــای خــود مســابقات،
ســازندگان فضایــی را نیــز بــرای تقویــت خودروهــا تــدارک دیدهانــد کــه جــدا از
فروشــگاه خریــد خــودرو اســت .در فروشــگاه خریــد خــودرو میتوانیــد بــا توجــه
بــه امتیازهایــی کــه کســب میکنیــد ،خودروهــای جدیــدی خریــداری کنیــد و پــس
از آن نیــز در گاراژ ،میتوانیــد خــودروی خــود را ارتقــاء دهیــد .ســازندگان بــازی
بــرای بخــش ارتقــاء ،حساســیت خاصــی بــه خــرج دادهانــد و جزئیــات خوبــی در
آن پیادهســازی کردهانــد .جزئیاتــی کــه اســتفاده از آنهــا واقعــا لذتبخــش و
دوستداشــتنی اســت .از اینهــا گذشــته شــاید پررنگتریــن چیــزی کــه جــی تــی
را از ســایر رقبایــش متمایــز میکنــد ،گرافیــک آن اســت .گرافیکــی کــه بــه جــرأت
بــرگ برنــده بــازی اســت .طراحــی اتومبیلهــای داخلــی و خارجــی در جــی تــی
بــا جزئیاتــی مثالزدنــی صــورت گرفتــه و همیــن کار یکــی از عواملــی اســت کــه
ســبب شــده تــا جــی تــی ،طرفــداران زیــادی پیــدا
کنــد .راســتش را بخواهیــد عالقهمنــدان
بــه خــودرو و مســابقات دوســت
دارنــد تــا ماشــینها همیشــه
واقعگرایانــه طراحــی شــوند
و ایــن دقیقــا چیــزی اســت کــه
جــی تــی بــه آنهــا هدیــه داده اســت.
جــدای از طراحــی ماشــینها ،طراحــی محیــط و
کاراکترهــا دیگــر موضوعــی اســت کــه بایــد بــه آن اشــاره
کــرد .اســتفاده از رنگهــای پویــا و طراحیهــای گرافیکــی،
جــی تــی را خیلــی پویــا نشــان میدهــد .بهطــور کلــی ایــن عنــوان از
آن دســت بازیهــا اســت کــه میتوانــد گیمرهــا و عالقهمنــدان بــه بازیهــای
موبایلــی را راضــی نگــه دارد .جــی تــی :کلــوپ ســرعت ،عنوانــی اســت کــه ارزش
تجربــه کــردن را دارد.

Developer:
King Kode Studio
Platforms:
Android
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نقد بازی منچرز

سعید زعفرانی
سردبیر گیمنیوز

بازی با قواعد شانس

منچرز

تبدیــل بازیهــای رومیــزی بــه نســخههای قابــل بــازی در گوشـیهای همــراه یــک
ایــدهی جدیــد نیســت و بارهــا اســتفاده شــده اســت .هنــوز هــم منــچ در ایــران یکــی
از پرطرفدارتریــن و متداولتریــن بازیهــای رومیــزی محســوب میشــود کــه بعیــد
اســت کســی آن را بلــد نباشــد و یــا در یادگیــری آن بــه مشــکل بربخــورد« .منچــرز»
از محبوبیــت ایــن بــازی اســتفاده کــرده و آن را بــه یــک بــازی همــراه تبدیــل کــرده
اســت .بــازی همراهــی کــه اگرچــه هم ـهی ویژگیهــای منــچ را دارد و یــک نــوع
پیادهســازی بیکــم و کاســت ایــن بــازی اســت ،امــا آنچنــان کــه انتظــار م ـیرود
هــم ،از نظــر مــن موفقیــت آمیــز نبــوده اســت.
بــازی منچــرز دو وجــه کامــا مجــزا دارد .وجــه اول ،روشــن و درخشــان اســت و
شــما را بــه خــود امیــدوار میســازد .در اولیــن برخــورد بــا منچــرز ،در لحظاتــی
ـغول عــادت بــه منوهــا ،ســبک طراحــی بــازی و چگونــه بــازی کــردن آن
کــه مشـ ِ
هســتید ،بــازی بــه خوبــی میتوانــد توجــه شــما را بــه خــود جلــب کنــد .طراحــی
بــازی بینقــص و بســیار چشــمنواز اســت و اصــا فکــرش را هــم نمیکنیــد کــه
منــچ هــم میتوانــد اینقــدر زیبــا و برازنــده باشــد! طراحــی منوهــا و قســمتهای
مختلــف بــازی ،حرکتهــا و رابــط کاربــری بــدون نقــص انجــام شــده و در کنــار
آنهــا ،دسترســی ســاده و موســیقی آرام و لذتبخــش ،تجربـهی بــازی را بــه ســمت
دلنشــین بــودن ســوق میدهــد.
اولیــن ویژگــی مهــم بــازی کــه بعــد از ایــن بــه چشــم میآیــد ،قابلیــت گفتگــو
در خــال بــازی اســت .در هــر بــازی آنالیــن کــه حداکثــر چهــار نفــر همزمــان
میتواننــد در آن شــرکت داشــته باشــند ،هــر بازیکــن میتوانــد بــدون محدودیــت
از تعــدادی پیغــام از پیــش تعییــن شــده امــا متنــوع و راضیکننــده بــرای انتقــال
پیــام اســتفاده کنــد .پیامهــا بــر اســاس نــوع کارکــرد و زبــان خــود دســتهبندی
ِ
شــدهاند و در ابتــدا دو دســتهبندی روزمــره و کلکل بــرای جــذاب شــدن بــازی
و ایجــاد امــکان برقــراری ارتبــاط میــان بازیکنــان
بهطــور رایــگان در دســترس قــرار میگیرنــد،
امــا دســتههای جذابتــر را بایــد بــا پرداخــت
ســکههای درون بــازی خریــداری کنیــد.

اولیــن کاری کــه میتوانیــد در منچــرز بکنیــد
خریــد ســکه اســت .آخریــن کاری کــه
میتوانیــد در منچــرز بکنیــد خریــد اســت .امــا
دســت آخــر ممکــن اســت حتــی بیســت بــار پیاپــی هــم تــاس بریزیــد و  6نیاوریــد،
چــون منــچ یــک بــازی اساســا مبتنــی بــر شــانس اســت و اگــر نگوییــم منچــرز
ـد «پــول بــده
مصــداق بــارز قمــار اســت ،میتوانیــم بــه ســادگی آن را یــک بــازی بـ ِ
تــا برنــده شــوی» بخوانیــم.
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Developer:
Incytel
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خیلــی زود ،داشــتن ســکهی بیشتــر بــه هــدف
اصلــی شــما در منچــرز تبدیــل میشــود .بــازی
در چنــد بخــش آنالیــن ،دوســتانه و آفالیــن (بــا
هــوش مصنوعــی یــا بازیکــن) قابــل انجــام اســت،
امــا مشــخصا بخــش اصلــی بــازی بخــش آنالیــن
رقابتــی آن اســت .در ایــن بخــش بایــد اندکــی
ســکه خــرج کنیــد و بــه یکــی از میزهــا راه یابیــد
تــا در صــورت برنــده شــدن ،ســکهی بیشتــری
جایــزه بگیریــد .رونــدی کــه بــه خــودی خــود
دارای مشــکل بــه نظــر نمیرســد ،امــا حقیقتــا
یــک اشــکال بــزرگ و مهلــک دارد.

بعــد از تنهــا ســه بــازی ،بــر اســاس تجربــه ،دیگــر
میزهــای بــازی هــم بــرای شــما قابــل دسترســی
میشــوند .بازیکننــده بــا مقــدار کمــی
دیــدن
ســکه بــه مرحلــهای میرســد کــه بــرای
ِ
بخشهــای بیشتــری از بــازی و تجربــهی
بهتــر از آن ،مجبــور اســت تعــداد قابــل توجهــی
ســکه خــرج کنــد .بــرای بهدســت آوردن ســکه،
بایــد در منــچ موفقیــت کســب کــرد .شــما هــم
میدانیــد کــه منــچ یکــی از بازیهایــی اســت
کــه اساســا در آن شــانس ،حــرف اول را میزنــد
و مهــارت در ردهی بعــدی ارکان موفقیــت قــرار
میگیــرد .هــر چقــدر هــم کــه بــازی شــما
خــوب باشــد ،در منــچ ممکــن اســت مدتهــا
معطــل یــک تــاس  6بمانیــد .حتمــا شــما هــم
حداقــل یــک بــار بــه ایــن فکــر کردهایــد کــه
بــازی منــچ در صورتــی کــه بــرد و باخــت
در آن مطــرح باشــد اصــا بــازی جــذاب و
ســرگرمکنندهای نیســت و بلکــه عــذابآور
اســت .حــاال در مقیــاس یــک بــازی موبایــل،
ایــن اتفــاق میتوانــد واقعــا آزاردهنــده باشــد.
نکتــهی مهمتــر اینجــا اســت کــه در منچــرز
تنهــا راه بهدســت آوردن ســکه ،بــازی کــردن
نیســت و شــما میتوانیــد بــا خــرج کــردن ریــال،
ســکه بخریــد .همینجــا مشــخص میشــود
ـف بــدون
کــه منچــرز اساســا یــک بــازی ضعیـ ِ
ایــده اســت کــه آمــده تــا کاربــر را مدتــی بــا
پرداخــت درون برنامـهای اســیر خــود کنــد .یــک
بــازی ضعیــف بــا قواعــد شــانس کــه آنقــدر
زود خــودش را لــو میدهــد کــه هیــچ موفقیتــی
عایــد آن نمیشــود.

نقد بازی سایچین

علیرضا خزاعی
کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی

دنیای دلچسب پر از سایه!
سایچین

ســایچین یــک بــازی در ســبک پــازل معمایــی اندرویــد از تولیــدات اســتودیوی
راشــین اســت کــه از بازیکــن میخواهــد بــا چرخانــدن و گردانــدن و چپــه و راســته
کــردن یــک ســری اشــکال کامــا غیــر هندســی مقابــل منبــع نــور ،بــه ســایههایی
زیبــا و کامــل و نــرم و البتــه معنـیدار ،دســت پیــدا کنــد .ایــده اصــا جدیــد نیســت؛
جــدای از اینکــه همــه مــا تــا بــه حــال ســعی کردهایــم بــا هــر وســیلهای یــا حتــی
بــا دســت خالــی ســایهبازی کنیــم ،در تعــدادی از بازیهــای ویدیویــی هــم از ایــن
طــرح اســتفاده شــده اســت .آخریــن نمونــه در رزیدنــت ایــول  ۷بــود کــه بایــد دقیقــا
همیــن کار را میکردیــم تــا دری برایمــان بــاز شــود.

امــا ســایچین فقــط کپــی و پیســت خشــک و خالــی نکــرده اســت؛ ایــده را از جــای
دیگــری گرفتــه ،آن را بــا موســیقی ،بــا مولفههــای بومی/ملــی ،بــا ســلیقه در انتخــاب
اشــیا هــدف و بــا ظرافــت و زیبایــی در طراحــی رابــط کاربــری مخلــوط کــرده و
نتیجــه ،یــک اثــر بســیار مطبــوع و خالقانــه و دلچســب شــده اســت .کاری کــه
دیگــر نمیت ـوان بــه آن گفــت یــک ســایهبازی معمولــی؛ ســایچین یــک شبیهســاز
بــازی بــا ســایهها بــه ســبک و ســیاقی متفــاوت اســت.

انتخــاب مراحــل اســت؛ یــک ســری المــپ تنگســتنی (از آن مدلهــای پرمصــرف)
کنــار هــم از بــاال آویــزان شــدهاند کــه هــر کــدام یــک مرحلــه بــازی اســت .پــس
از طــی کــردن چنــد مرحلــه ،رنــگ ایــن المپهــا تغییــر میکنــد کــه بــه معنــی
وارد شــدن بــه دســته بعــدی مراحــل اســت .دســتهبندی مراحــل در ســایچین بــر
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بعــد از آن ،ســلیقه انتخــاب موســیقی بــرای بــازی اســت کــه بــه
گــوش (چشــم) میآیــد .از همــان لحظــه اولــی کــه نــام بــازی
روی صفحــه دیــده میشــود ،حــس میکنیــد کــه موســیقی بــازی متفــاوت اســت.
ایــن حــس در طــول مراحــل بیشتــر تقویــت میشــود ،چــرا کــه بــا پیشــروی در
بــازی ،متوجــه میشــوید کــه ســازندگان بــرای هــر دســته از مراحــل ،صداهــا و
موســیقیهای خــاص و مربــوط بــه آن را در بــازی قــرار دادهانــد .در کنــار ایــن
ســلیقه و زیبایــی ،کیفیــت صداگــذاری هــم بســیار مقبــول اســت و اگــر بــازی را بــا
هندزفــری تجربــه کنیــد ،دوچنــدان لــذت خواهیــد بــرد.

در مــورد مکانیــک و فرآینــد گیمپلــی ،ســایچین بســیار موفــق عمــل کــرده اســت.
اول اینکــه مکانیکهــای لمــس و جابهجایــی خیلــی خــوب و روان و منطقــی
در نظــر گرفتــه شــدهاند و حتــی میتوانیــد میــزان حساســیت صفحــه لمســی را
در بــازی بــرای خودتــان تنظیــم کنیــد؛ دوم اینکــه ن ـوار راهنمــا در گوشــه ســمت
چــپ صفحــه بــه شــما کمــک میکنــد تــا هــر موقــع بــه ســایه مــورد نظــر نزدیــک
شــدید ،متوجــه بشــوید .هرچــه زمــان بــه پایــان رســاندن یــک مرحلــه کمتــر باشــد،
امتیــاز آن باالتــر اســت.
امــا در مــورد ســایچین فقــط یــک اشــکال وجــود دارد؛ آن هــم ایــن اســت کــه
ســازندگان بــه دالیلــی کــه از آن خبــر نداریــم ،ســاختن ادامــهی بــازی و افــزودن
مراحــل بیشتــر را رهــا کردهانــد و بازیکــن را تشــنه ،در انتهــا در دنیایــی پــر از
ســایه تنهــا میگذارنــد.

10

9

Developer:
Rashin Studio
Platforms:
Android

Factsheet

اولیــن و جذابتریــن نکتــه بــازی ،طراحــی تــم رابــط کاربــری و منــوی شــروع و

اســاس ســختی و آســانی نیســت ،بلکــه مراحــل بــه چنــد دســته
بــا موضوعــات مختلــف تقســیم میشــوند .مثــا گــروه ورزشــی،
ایــران باســتان ،طبیعــت ایــران ،مکانهــای توریســتی بینالمللــی و
یــک بخــش بســیار جــذاب و خالقانــه و زیبــا کــه میشــود از آن
بهعنــوان بخــش ســایههای نوســتالژیک یــاد کــرد.

نقد بازی مدبال

سیاوش شهبازی
منتقد حوزه گیم  -ضمیمه کلیک جام جم

دیوانه چون توپی بیرحم

مدبال

پیــش از پرداختــن بــه ایــن بــازی ،از مخاطبــان عزیــز درخواســتی دارم! اگــر شــماره
تمــاس ،یــا بهتــر از آن ،آدرس خانــه ســازنده ایــن اثــر را داریــد ،آن را بــا مــن در
صفحــه اینســتاگرامی  @lingoflexدر میــان بگذاریــد .دوســت دارم از نزدیــک از
خجالــت دوســت عزیزمــان در بیایــم!
در طــول زندگ ـیام آثــار متعــددی بــوده کــه همزمــان هــم مــرا معتــاد خــود کــرده
هــم دمــار از روزگارم درآوردهانــد ،امــا ســازنده تعــداد انگشتشــماری از آنهــا
ایرانــی هســتند و از ایــن رو ،بــه آنهــا دسترســی نداشــتهام .پــس تــا ماهــی هســت،
بایــد از آب گرفــت!

نگــه داشــتن انگشــت برایشــان جوابگــو نیســت و بایــد از ترکیــب
نگــه داشــتن انگشــت و عــدم لمــس صفحــه بــرای رد کــردن
آنهــا کمــک بگیریــد.
هــر چــه بیشتــر جلــو میرویــد ،موانــع عجیــب و غریبتــری
ماننــد ســتونهای افقــی متحــرک بــه کار اضافــه میشــوند کــه
بــا ســرعت بــه ســمت شــما حرکــت میکننــد و بایــد بــا چابکــی
تمــام آنهــا را پاســخ بگوییــد.
از مرحلــه هشــتم نهــم بــه بعــد ،شــرایط طــوری میشــود کــه گاهــی وادار میشــوید
ترتیــب ظهــور موانــع را از بــر کنیــد و از حفــظ ،واکنــش نشــان بدهیــد! تــازه از
اینجاســت کــه چالــش واقعــی آغــاز میشــود .تــازه از اینجاســت کــه میتوانیــد
بــا تکیــه بــه ســختی خوشــایند مراحــل ،بــه چالشبــازی بــا دوســتانتان بپردازیــد و بــه
هــم نشــان بدهیــد کــه چنــد مــرده حالجیــد!

تــوپ دیوانــه ،گرافیــک و انیمیشــن قــویای نــدارد .تنهــا دلیــل امتیــازی کــه از
آن کــم کــردهام ،همیــن اســت و بــس .امــا بــا وجــود گرافیــک ســاده ،آن چیــزی
کــه بایــد ارائــه کنــد را ارائــه میکنــد .بیرحــم و بــدون بــاج دادن ،بــه اســتقبال
مخاطــب میآیــد.
شــما کنتــرل توپــی را در دســت داریــد کــه روی یــک مســیر ُســر میخــورد و

ســر راه ،بــا موانعــی متعــدد روبـهرو میشــود .کنتــرل ،بســیار ســاده اســت و هــر
کســی میتوانــد بهراحتــی بــا آن خــو بگیــرد .فقــط کافــی اســت بــه موقــع ،بــا
زدن انگشــت خــود روی صفحــه ،باعــث پریــدن تــوپ شــوید ،یــا انگشــت خــود
را نگــه داریــد تــا بهطــور مــداوم بپــرد ،یــا ایــن کــه از زدن انگشــتتان بــه تصویــر
خــودداری کنیــد تــا مســیر صــاف خــود را طــی کنــد .ترکیــب ایــن ســه حرکــت
ســاده ،در کنــار پیچیدگیهــای تصاعــدی موانــع ،منجــر بــه فرمولــی چالشــی و
اعتیــادآور شــده اســت.
ابتــدای امــر ،آنچــه روبهرویتــان قــرار میگیــرد ،مســیری خطــی اســت کــه هــر
چنــد تکــه یــک بــار ،ارتفــاع گرفتــه یــا عمــق پیــدا میکنــد و همانطــور کــه گفتــه
شــد ،بایــد مطابــق آنهــا ،روی صفحــه انگشــت زده و بپریــد ،یــا اینکــه از ضربــه
خــودداری کنیــد تــا توپتــان راه صــاف را رفتــه و از اصابــت بــا موانــع بــاالی ســر
جلوگیــری شــود.
کــم کــم ســتونهایی بــه کار اضافــه میشــوند کــه فقــط انــدازه یــک اصابــت
تــوپ فضــا دارنــد و دو طرفشــان خالیســت .بایــد در آن مقاطــع ،دســت خــود را روی
صفحــه نگــه داریــد تــا بــا پــرش مــداوم ،همــه را بیخطــر طــی کنیــد .در مراحــل
باالتــر ،ســتونهایی بــا قرارگیــری متفــاوت ســر راهتــان ســبز میشــوند کــه دیگــر

مــا بنــا را بــر اورجینــال بــودن و از بیــخ و بــن ســاخته شــدن ایــن اثــر گذاشــتهایم .بــا
ایــن تصــور ،بایــد گفــت کــه ســازنده واقعــا در طراحــی مراحــل خــوب عمــل کــرده
اســت .شــدت افزایــش ســختی ،واقعــا منطقــی اســت و بــا مشــقت بیحســاب و
کتــاب روبـهرو نیســتید .اگــر واقعــا دل بدهیــد ،تمــام مراحــل قابــل حــل هســتند.
در رابطــه بــا ظاهــر اثــر هــم الزم بــه تاکیــد اســت کــه اگرچــه بــا گرافیکــی پیشــرفته و
هنگفــت طــرف نیســتیم ،امــا بایــد بــه ترکیــب مناســب رنگهــا معتــرف بــود .بــدون
اغــراق میگوییــم کــه ایــن گیــم ،پتانســیلی در حــد و انــدازه بســیاری از عناویــن
 Ketchappرا دارد .ســاده ،امــا پیچیــده و چالشبرانگیــز اســت .از آن دســته آثــار
ایرانیســت کــه حمایــت از آن ،مــرام فردینــی نمیخواهــد .دانلــودش کنیــد ،حالــش
را میبریــد! در مقابــل ،ســازندهاش هــم انــرژی بیشتــری خواهــد گرفــت و بــرای
تولیــد آثــاری قــوی ،مثــل همیــن اثــر ،بــا گرافیــک پیشــرفتهتر ترغیــب خواهــد شــد.
البتــه اگــر آدرس ایشــان را پیــدا کردیــد ،حتمــا بــه ایمیــل گیــم آور پیــام داده یــا در
اینســتاگرام برایــم دایرکــت کنیــد .دعایتــان میکنــم!

Developer:
Madness Game Studio
Platforms:
Android, iOS
فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور
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نقد بازی آبهای آبی

سپهر ترابی
مدیر مسئول بازینامه

چشمه زاللی که مدتها مسدود بود!

آبهای آبی

خوشــبختانه بازیهــای ایرانــی کــه بــرای رایانههــای شــخصی ســاخته شــدهاند،
بــه لطــف حضــور فروشــگاههای دیجیتالــی مثــل آریــو بهســادگی در دســترس
مخاطبیــن قــرار میگیرنــد و دیگــر مثــل گذشــته الزم نیســت تــا بازیســازها منتظــر
ناشــرانی بنشــینند کــه بازیهایشــان را هیـچگاه عرضــه نمیکننــد .بــازی «آبهــای
آبــی» اولیــن ســاخته اســتودیو آســمان آبــی ،موفــق شــد بعــد از حــدود  ۵ســال عرضــه
شــود .موضوعــی کــه در شــرایط فعلــی صنعــت بازیســازی ایــران کامــا عــادی
اســت و بازیهــای مختلفــی را میبینیــم کــه پــس از گذشــت چنــد ســال از اتمــام
ســاخت ،اخیــرا عرضــه شــدهاند .البتــه در ایــن مطلــب قصــد نــدارم بــه مشــکالت
صنعــت و نشــر بپــردازم؛ بلکــه میخواهیــم بــا هــم آبهــای آبــی را بررســی کنیــم.
اولیــن نکت ـهای کــه در برخــورد بــا آبهــای آبــی نظــر مــن را بــه خــودش جلــب
کــرد ،ایــن بــود کــه بــه هیــچ وجــه متوجــه نمیشــوید کــه ایــن عن ـوان پنــج ســال
پیــش ســاخته شــده اســت .بــازی بــه طــرز عجیبــی کشــش و جذابیــت خاصــی دارد
و حتــی از نظــر بصــری نیــز موفــق شــده تــا مخاطــب را بــه ســمت خــود جلــب کنــد.
بــه قــول خــود ســازندگان ،آنهــا در حــد و اندازههــای خــود بــازی ظاهــر شــدهاند و
پــا را فراتــر نگذاشــتهاند .همیــن موضــوع باعــث شــده تــا آبهــای آبــی یــک بــازی

آغــاز میکنیــد .هنــگام شــلیک ،ن ـواری در پاییــن
صفحــه قــرار دارد کــه بایــد در موقــع مناســب
روی آن کلیــک کنیــد تــا شــلیک دقیقــی
انجــام دهیــد .در غیــر ایــن صــورت
تــوپ بــه کشــتی برخــورد نمیکنــد
و فرصــت خــود را از دســت میدهیــد.
رفتــه رفتــه در طــول بــازی میتوانیــد
امتیــاز کســب کنیــد و توســط امتیازهــای
بهدســت آمــده ،کشــتی خــود را ارتقــا
دهیــد .گیمپلــی بــازی بهینــه کار شــده
و از تجربــه آن لــذت خواهیــد بــرد.
همیــن بهینــه بــودن گیمپلــی یکــی از
عمــده موضوعاتــی اســت کــه ســبب
شــده آبهــای آبــی تــا مدتهــا بــازی
لذتبخشــی باشــد.
فــارق از گیمپلــی ،گرافیــک و طراحــی
بصــری از دیگــر مــواردی اســت کــه
جذابیــت خاصــی بــه بــازی بخشــیده اســت.
هــر یــک از کاراکترهــای درون بــازی طراحــی
منحصربهفــردی دارد کــه زیبایــی خاصــی بــه
آبهــای آبــی داده اســت .عــاوه بــر کاراکترهــا،
طراحــی محیــط بــازی و همینطــور کشــتیها
بهخوبــی انجــام شــده اســت .محیطهــای
بــازی شــاید ســاده باشــند ،امــا توجــه بــه جزئیــات

دوستداشــتنی باشــد کــه هــر لحظــه بتوانیــد آن را تجربــه کنیــد و
از آن لــذت ببریــد.
بــازی در مــورد حملــه پرتغالیهــا بــه ایــران اســت و در طــول بــازی بایــد در نبردهــای
دریایــی شــرکت کنیــد تــا دشــمنان را از خــاک ایــران بیــرون برانیــد .رونــد بــازی
خیلــی ســاده اســت و بیشتــر بایــد حواســتان باشــد کــه چگونــه و بــه کــدام کشــتی
حملــه میکنیــد .زمانــی کــه نبردهــا آغــاز میشــود ،کشــتیهای شــما در ســمت
چــپ و کشــتیهای دشــمن در ســمت راســت قــرار میگیــرد .در پاییــن صفحــه
نیــز ،لیســت تجهیــزات شــما کــه شــامل توپهــای جنگــی اســت ،وجــود دارد .در
هــر نوبــت بــا انتخــاب توپهــا و ســپس انتخــاب کشــتی دشــمن ،حملــه خــود را
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باعــث شــده تــا گرافیــک بــازی جــذاب باشــد .در کنــار گرافیــک
خــوب بــازی ،موســیقی انتخــاب شــده نیــز حســابی بــه حــال و هـوای بــازی
میخــورد و خــود را میــان آبهــای آزاد جنــوب کشــور تصــور خواهیــد کــرد.
صداگــذاری و افکتهــای صوتــی نیــز عملکــرد خوبــی دارد و ضعــف خاصــی در
آن دیــده نمیشــود .دیالوگهــای انتخــاب شــده بــرای کاراکترهــا نیــز بــه خوبــی
حــق مطلــب را ادا میکننــد و کشــش در طــول بــازی حــس میشــود .بــا اینکــه
بــازی بــدون داســتان و ماموریتهایــش جــذاب اســت امــا دیالوگهــای گیــرای

نقد بازی آبهای آبی
بــازی ،بــه ویژگیهــای مثبــت ایــن عنــوان افــزوده اســت.
زودتــر از اینهــا منتظــر آبهــای آبــی بودیــم .آبهــای آبـیای کــه در جشــنوارههای
مختلــف جوایــز گوناگــون دریافــت کــرد و نشــان داد چــه اثــر موفــق
و قابــل قبولــی اســت .امــا متاســفانه شــرایط نابهســامان صنعــت
بازیســازی در ایــران باعــث شــده بــود تــا ایــن عنـوان بــه موقــع بــه
دســت مخاطبیــن نرســد .امــا خوشــحالیم کــه شــرایط بهگونـهای
پیشــرفته کــه بازیهــای خــوب ایرانــی یکــی پــس از دیگــری
در حــال عرضــه شــدن هســتند .آبهــای آبــی اثــری اســت
کــه از تجربــه آن پشــیمان نخواهیــد شــد و
قطعــا از آن لــذت خواهیــد بــرد .نکتــه مهم
در مــورد ایــن بــازی ایــن اســت کــه همــه
چیــز آن بهدرســتی در کنــار هــم قــرار
گرفتــه و همیــن بــه نقطــه قوت آن
تبدیل شــده اســت .البتــه الزم
اســت همینجــا نکتــهای
را اضافــه کنــم؛

8

10

Publisher:
Ario
Release date:
7 February, 2018
Platforms:
PC

فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور

20

Factsheet

قطعــا آبهــای آبــی هــم هماننــد خیلــی از بازیهــای داخلــی و خارجــی ایــرادات
خــودش را دارد .ایراداتــی کــه گاهــا شــما را در طــول بــازی اذیــت میکننــد
امــا گاهــی رونــد ســاخت و عرضــه یــک بــازی بــه گونــهای جلــو مــیرود
کــه نمیتوانیــد مثــل دیگــر عناویــن در مــوردش نظــر خــود را اعــام کنیــد.
بــه شــخصه گاهــی اوقــات در نقــد بازیهــای ایرانــی ،آنهــا را بــا عناویــن داخلــی
مقایســه میکنــم و بعــد بــه ســراغ نمونههــای خارجــی مــیروم .ســپس تصمیــم
میگیــرم کــه رونــد پروســه ســاخت و شــرایط عرضــه آن را مــورد بررســی قــرار
دهــم .زیــرا بــر ایــن بــاور هســتم کــه اگــر ایــن پارامترهــا را رعایــت نکنیــم ،اکثــر
بازیهــای ایرانــی بــد خواهنــد بــود! االن هــم آبهــای آبــی را بــا ایــن دیــد بررســی
کــردم کــه قــرار بــود ســالها پیــش عرضــه شــود و
بعــد از گذشــت مدتهــا باالخــره موفــق شــد تــا
عرضــه شــود .پــس بهتــر اســت زودتــر بــه ســراغ
تجرب ـهاش برویــم.
Developer:
Blue Sky Game Studio

بازیسازهای موفق

تارخ ترهنده
دبیر تحریریه دنیای بازی

بازیسازهای موفق چه کسانی هستند؟
بخش اول

در هــر صنعــت ،هنــر و عرص ـهای ،همیشــه افــرادی ناگهــان خــود را نشــان میدهنــد و ناگهــان نیــز الگــوی دیگــر فعــاالن آن عرصــه میشــوند .ایــن افــراد ،در اکثــر مواقــع
تبدیــل بــه صاحبنظــران و صاحبســبکهایی میشــوند کــه بســیاری از مخاطبــان از آنهــا بــرای پرســتش و نمــود نظــرات و عالیــق خودشــان ،بتهایــی میســازند.
ایــن ناگهانــی ،از دیــد مــا و مخاطــب اســت کــه اتفــاق میافتــد؛ ولــی در واقــع ،هیچکــدام از ایــن اتفاقــات ناگهانــی نیســت ،زیــرا مــا از قبــل چنیــن فــرد بــا چنیــن نامــی را
نمیشــناختیم و انتظــار نداشــتیم اولیــن کار و اثــر ایــن فــرد ،تبدیــل بــه اثــری نویــن و نوآورانــه شــود .ایــن افــراد ،پیــش از ارائــه کار و اثــر خــود بــه بــازار و مخاطــب ،شــاید
ســالها بــرای نــوآوری و خلــق آن در قالــب کاری خــود وقــت گذاشــته و بســیاری از ش ـبها را بــدون چشــم بــر هــم گذاشــتن بــه روز رســانده باشــند.
در ایــن مجموعــه مقــاالت ،نهتنهــا میخواهیــم بازیســازهای موفــق و صاحبســبک و ایــده را معرفــی کنیــم ،بلکــه میخواهیــم در قالبــی کوچــک و در شــرحی مختصــر،
از چرایــی موفقیــت ناگهانیشــان بگوییــم .در ایــن مجموعــه مقــاالت ســعی میکنیــم از تمامــی بازیســازان مطــرح و نــوآور از تمامــی نقــاط دنیــا ســخن بگوییــم و موفقیــت
و شــناخته شــدن ناگهانــی آنهــا را همــراه بــا هــم بررســی کنیــم.

تیم کین ()Tim Cain

توبی فاکس ( )Toby Fox

اثر ناگهانیFallout:

اثر ناگهانیUndertale:

تحصیالت :کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

تحصیالت:کارشناسی علوم زیستی

سال آغاز به کار 1982 :میالدی

سال آغاز به کار 2008 :میالدی

شــاید نــام او برایتــان ناآشــنا باشــد ،امــا مطمئنــا نــام اثــر ناگهانــی او یعنــی Fallout
برایتــان آشناســت .او حیــن تحصیــات کارشناســی خــود ،کار خــودش را روی
اولیــن بــازیاش آغــاز کــرد .اگــر بخواهیــم براســاس گفتــه منابــع بگوییــم ،او
کار روی  Falloutرا رســما از ســال  ۱۹۹۴آغــاز کــرد و ایــن بــازی ســه ســال
بعــد یعنــی در ســال  ۱۹۹۷منتشــر شــد .امــا چــه چیــزی باعــث میشــود Fallout
یــک اثــر ناگهانــی باشــد؟ جــدای از هویــت خــاص دنیــای پســاآخرالزمانی ایــن
عنــوان و ســطح تعاملــی بینظیــر بــا شــخصیتهای غیــر قابــل بــازی (NPCهــا
–  ،)Non-Playable Charactersسیســتم  SPECIALایــن عنــوان اســت کــه
چــون معنــای ایــن لفــظ ،آن را خــاص کــرده اســت .ایــن سیســتم ،نشــاندهندهی
 ۷پارامتــر اصلــی هــر شــخصیت در بــازی اســت :اســتقامت ،مشــاهده ،پایــداری،
گیرایــی ،هــوش ،چاالکــی و شــانس .تمامــی شــخصیتها در بــازی براســاس ایــن
سیســتم ،تعریــف و طراحــی شــدهاند و چنیــن سیســتمی از خلــق شــخصیت (کــه
پیــش از ایــن عنــوان نظیــر نداشــته اســت) را کنــار دیگــر ویژگیهــای Fallout
بگذاریــد تــا متوجــه شــوید کــه تیمومتــی (اســم کامــل تیــم)
در طــی ســه ســال تولیــد رســمی و ســالهای
پیــش از آن کــه روی  Falloutفکــر و کار
میکــرده ،تــا چــه انــدازه بــه کار منظــم،
سختکوشــی و پشــتکار نیــاز داشــته
اســت.
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جالــب اســت بدانیــد کــه توبــی فقــط و فقــط یــک بــازی ســاخته و آن نیــز همیــن
 Undertaleاســت کــه خــودش بهتنهایــی آن را بــا موتــور ســاده و ابتدایــی Game
 Makerســاخته اســت .توبــی طــی دوران دبیرســتان خــود ،از ســال  ۲۰۰۸میــادی
بــه بعــد ،شــروع بــه کار در حــوزه رســانه ،البتــه در عرصــه موســیقی کــرد و تنهــا
مشــارکت او در ســاخت یــک بــازی پیــش از  ،Undertaleنواختــن موســیقی
عنوانــی بــا نــام  Hiveswapبــوده اســت .امــا در نــگاه اول بــه تنهــا بــازی توبــی،
شــاید بگوییــد چــه چیــزی ایــن بــازی را یــک اثــر ناگهانــی میکنــد؟ چــرا اصــا
ایــن بــازی بایــد بیــش از یــک میلیــون نســخه بفروشــد؟! بایــد بــه شــما بگویــم کــه
«ظواهــر فریبندهانــد» و  Undertaleنیــز نهتنهــا ظاهــر ســادهای دارد ،بلکــه بــا
همیــن ظاهــر ســاده خــود ،مخاطبــش را گــول میزنــد و حســابی ســر بــه ســر او
میگــذارد .کســانی کــه  Undertaleرا بــازی کردهانــد ،میداننــد کــه ایــن بــازی
از نمونههــای فوقالعــادهی تاثیــر تصمیمــات بازیکــن در یــک بــازی اســت .هــر
کاری کــه میکنیــد و نمیکنیــد نهتنهــا در راه و سرنوشــتتان در بــازی تاثیــر
میگــذارد ،بلکــه دنیــا و شــخصیتهای بــازی را نیــز دســتخوش تغییــر میکنــد.
حــال دلیــل اینکــه مــا  Undertaleرا یــک اثــر ناگهانــی میدانیــم و توبــی را یــک
خالــق ناگهانــی ،درســت اســت؟

بازیسازهای موفق
مایکل انسل ()Michel Ancel

جیکوب ُورسکی ()Jakub Dvorsky

اثر ناگهانیBeyond Good & Evil :

اثر ناگهانیMachinarium:

تحصیالت :دوره راهنمایی

تحصیالت :فارغالتحصیل رشته انیمیشن سینمایی

سال آغاز به کار 1985 :میالدی

سال آغاز به کار 1994 :میالدی

یکــی از بهتریــن خالقــان در صنعــت و هنــر بازیهــای ویدیویــی .بــا اینکــه ســری
 Raymanرا نیــز خــودش خلــق کــرده ،امــا مــا فکــر میکنیــم Beyond Good & Evil
اثــر ناگهانــی او باشــد .شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه او تحصیــات خــود را بعــد از دوره
راهنمایــی ادامــه نــداد و بــه هیــچ دوره آموزشــی و دانشــگاهی نیــز نرفــت ،امــا شــخصیت
«ریمــن» را خــودش بهصــورت دیجیتــال از طریــق رایان ـهی شــخصیاش طراحــی کــرد.
مایــکل از  ۱۳ســالگی کارش را روی بازیهــای ویدیویــی شــروع کــرد و از  ۱۷ســالگی
بــه یوبیســافت پیوســت .حــال چــرا مــا فکــر میکنیــم  Beyond Good & Evilاثــر
ناگهانــی اوســت؟ در پاســخ بــه ایــن سـوال بایــد بگوییــم ،مگــر چنــد اثــر هنــری (فیلــم،
داســتان کوتــاه ،قطعــه موســیقی و « )...مــاورای خوبــی و بــدی» نــام میگیرنــد؟ ایــن نــام
بهشــکلی روی خــود اثــر ،دنیــا و شــخصیتهایش نشســت کــه نمیت ـوان هیچوقــت آن

را فرامــوش کــرد .در دنیــای  ،Beyond Good & Evilشــما تقابــل حقیقــی نیکــی و شــر
را حــس میکردیــد؛ در دنیایــی کــه انســانها ،حیوانــات و دیگــر انـواع جانــوری در کنــار
کدیگــر زندگــی میکردنــد و ایــن فقــط انســان نبــود کــه موجــودی عاقــل بــود!
ی 
از حیــث فنــی و گیمپلــی ایــن عن ـوان ،احتمــاال میدانیــد کــه & Beyond Good
 Evilدر جهانــی بــاز روایــت میشــد و شــما در نقــش گزارشــگری جــوان بــازی
میکردیــد کــه میبایســت بــا عکسبــرداری از محیــط و پیــدا کــردن مــدارک
متفــاوت ،دســت دولــت و نیروهــای مــزدور آن را رو میکردیــد .محیــط جهــان
بــاز ،قابلیــت اســتفاده از وســایل نقلیــه خــاص ،مبــارزه بــا ســاحی تغییرپذیــر و
مینیگیمهــای بینظیــر کــه بــه دنیــای بــازی بیــش از پیــش هویــت و روح خاصــی
را تزریــق میکردنــد ،همگــی دالیــل مــا بــرای ناگهانــی بــودن ایــن اثــر هســتند.

دوســتداران هنرهــای دیجیتــال و انیمیشــن در کنــار دوســتداران بازیهــای
مســتقل بــا ســبکهای هنــری خــاص ،مطمئنــا نــام اســتودیو Amanita Design
بــه گوششــان خــورده اســت؛ اســتودیویی کــه در ســال  ۲۰۰۳میــادی بــه دســت
جیکــوب تاســیس شــد و  ۶ســال بعــد ،در ســال  ۲۰۰۹اثــر ناگهانــی Machinarium
توســط همیــن اســتودیو منتشــر شــد .جیکــوب از دانشــگاه هنــر ،معمــاری و طراحــی
شــهر پــراگ در رشــته انیمیشــن ســینمایی فارغالتحصیــل شــد و پیــش از آن ،در
 ۱۶ســالگی (از ســال  )۱۹۹۴کارش را روی بازیهــای ویدیویــی شــروع کــرد.
بزرگتریــن شــاخصه کارهــای جیکــوب و اســتودیوی او ،ســبک هنــری یــا همــان
آرتاســتایلهای فوقالعــاده اســت؛ امــا اولیــن اثــری کــه کمــی پــای خــود را فراتــر
از ایــن مهــم و مخاطبهــای خــاص ایــن اســتودیو گذاشــت Machinarium ،بــود.
امــا چــه چیــزی ایــن بــازی را بــه یــک اثــر ناگهانــی مبــدل میکنــد؟ اگــر عن ـوان
دیگــری را میشناســید کــه بــدون هرگونــه دیالــوگ ،فقــط و فقــط بــا جلوههــای
بصــری ،طراحیهــا و (مخصوصــا) پازلهایــش ،داســتان نمادیــن و زیبایــش را
اســتادانه روایــت کنــد ،حتمــا بــه مــا معرفـیاش کنیــد .گفتــه میشــود کــه ســاخت
ایــن بــازی ســه ســال زمــان بــرده اســت.
ادامه دارد...
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تاریخ انقضاء
انقضــاء و منقضــی دو کلمــه در زبــان فارســی هســتند کــه از آنهــا اســتفاده
میکنیــم؛ البتــه بیشتــر در مــورد مـوادغذایــی و دارویــی و بهداشــتی .امــا حقیقــت
ایــن اســت کــه خیلــی چیزهــا تاریــخ ء دارنــد .فقــط ماســت و پنیــر نیســتند کــه
منقضــی میشــوند .فقــط خمیردنــدان و شــامپو نیســتند کــه منقضــی میشــوند.
کتابهــای درســی ،فیلمهــا و انیمیشــنها ،مبلمــان و وســایل خانــه ،کنســولهای
بازیهــای ویدیویــی ،کارتهــای گرافیــک و پردازندههــای کامپیوتــری ،همــه و
همــه دارای تاریــخ انقضــاء هســتند .بعضیهــا یــک مــاه ،بعضیهــا یــک ســال،
برخــی یــک دهــه و تعــدادی هــم یــک قــرن تاریــخ انقضــاء دارنــد.
امــا معــدودی از ایــن محصــوالت ،انــگار تاریــخ انقضــاء ندارنــد .انــگار همیشــه
خــوب هســتند و همیشــه حرفــی بــرای گفتــن دارنــد .یــا اینکــه آنقــدر در
زمــان خودشــان درخشــان بودهانــد کــه بــرای همــه زمانهــا کاربــرد دارنــد.
مثــل کتابهــای معروفــی کــه ســالهای بســیار دور نوشــته شــدهاند و هنــوز
هــم خواننــده دارنــد .مثــل فیلمهــا و انیمیشــنها؛ مثــل آثــاری کــه بهعنــوان
«کالســیک» از آنهــا یــاد میشــود و تولیداتــی بودهانــد کــه اســتانداردهای جدیــد
معرفــی کردهانــد؛ اصــا مثــل «اربــاب حلقههــا».
در مــورد بازیهــای ویدیویــی هــم ایــن اصــل صــدق میکنــد .بازیهایــی هســتند
کــه همیشــه میت ـوان آنهــا را دوبــاره انجــام داد .البتــه دوبــاره اینجــا یــک کلمــه
کلیــدی اســت ،چــون بــازی کــردن تولیــدات قدیمــی بــرای خیلــی از گیمرهــای
جدیــد کار عــذابآوری اســت ،امــا همیــن بازیهــا وقتــی در قالــب نســخههای
بازسازیشــده یــا  Remasterتولیــد میشــوند ،حتــی از نســخه اصلــی بهتــر فــروش
میکننــد .ایــن یعنــی بــا ب ـهروز کــردن گرافیــک و ظاهــر بــازی ،همــان گیمپلــی
و همــان مکانیکهــا و همــان دشــمنها ،هنــوز هــم میتواننــد بــازار و مخاطــب
داشــته باشــند.
بازیکنهــای قدیمــی هــم بدشــان نمیآیــد هــر از چنــدی بــه هــر بهانــهای یــک
بــازی قدیمــی را دوبــاره تجربــه کننــد .چــرا؟ چــون اوال بــا آن بــازی ،خاطــره دارنــد
و احساســات خاصــی درونشــان تکــرار میشــود؛ دومــا کــه آن بازیهــا آنقــدر
خــوب بودنــد کــه هرچنــد دیگــر در مقابــل بازیهــای جدیــد تـوان مقابلــه ندارنــد،
امــا هنــوز هــم میتواننــد یــک تجربــه لــذت بخشــی را بهوجــود بیاورنــد.
«تاریــخ انقضــاء :هیچوقــت» نــام بخــش جدیــدی از گیــم آور اســت کــه در
آن بازیهــای قدیمیتــر را بررســی میکنیــم .منظــور از بــازی قدیمــی صرفــا
محصــوالت عصــر هجــری نیســت ،امــا بــا توجــه بــه ســرعت بــاالی پیشــرفت
ایــن صنعــت ،هــر عنوانــی تــا قبــل از نســل هشــتم را قدیمــی حســاب میکنیــم.
بازیهــای قدیمــی عــاوه بــر زنــده کــردن احساســاتی کــه شــادی و غــم همزمــان
هســتند ،میتواننــد بــه مــا درسهــای زیــادی بدهنــد .خیلیهــا بــه دنبــال ســاخت
بــازی هســتیم و ایدههــای خوبــی هــم داریــم؛ بازیهــای قدیمیتــر کــه تجــارب
موفقــی در زمــان خودشــان بودهانــد ،میتواننــد در شناســایی و اعمــال کــردن
نــکات پایــهای بازیســازی بــه مــا کمــک کننــد.
در تاریــخ انقضــاء :هیچوقــت مــا دو هــدف را بــا یــک تیــر خواهیــم زد .هــم
بــرای خواننــدگان غیربازیســاز تجدیــد خاطــره میکنیــم ،هــم بــرای خواننــدگان
بازیســاز یــک ســری تجــارب موفــق را یــادآوری میکنیــم تــا باهــم بتوانیــم
ســریعتر بــه موفقیــت برســیم .عبــرت و اســتفاده از تجربــه دیگــران باعــث میشــود
کــه بتوانیــم میانبــر بزنیــم و مســیرهایی کــه قبــا توســط بازیســازان طــی شــده
اســت را تکــرار نکنیــم.
تاریــخ انقضــاء :هیچوقــت شــدیدا از نظــرات شــما خواننــدگان حمایــت میکنــد؛
یعنــی قــرار اســت بخشــی بســیار تعاملــی داشــته باشــیم کــه حاصــل دیدگاههــای
شــما خواننــده عزیــز و خاطــرات مــا باشــد .پــس حتمــا نظــرات و پیشــنهادهای خــود

را بــرای بازیهــای قدیمــی کــه بــه نظرتــان آثــار تاثیرگــذاری در تاریــخ ایــن صنعــت
بودهانــد بــرای مــا بفرســتید.
تاریــخ انقضــاء :هیچوقــت میخواهــد بگویــد کــه چــه بازیهایــی در دورههــای
قبلــی کــه تمرکــز تولیــدات فقــط روی دســتاوردهای فنــی نبــود ،بــا اســتفاده از چــه
نوآوریهــا و خالقیتهــا یــا ریزبینیهــای ســادهای توانســتهاند نامشــان را در ســالن
افتخــارات بازیهــای ویدیویــی ثبــت کننــد .پــس حتمــا هــر بــازی یــا نکت ـهای را
کــه بــه ذهنتــان خطــور کــرد ،بــا مــا بــه اشــتراک بگذاریــد تــا باهــم هرچــه بیشتــر
ایــن قســمت را غنــی کنیــم .اولویــت زمانبنــدی در تاریــخ انقضــاء وجــود نــدارد؛
یعنــی ممکــن اســت بعضــی بازیهــا از قبلیهــا جدیدتــر یــا قدیمیتــر باشــند چــرا
کــه تمرکــز مــا اینجــا روی نــکات نوآورانــه و خــاص بــازی اســت نــه ارائــه یــک
متــن تاریــخ نگارانــه در مــورد بازیهــای موفــق در ایــن صنعــت.
از طــرف دیگــر« ،تاریــخ انقضــاء» ســلیقهای و شــخصی اســت و انتخابهــای
مــا ممکــن اســت بــه مــذاق همــه خــوش نیاینــد .بازهــم توضیــح ایــن موضــوع ایــن
اســت کــه هــدف مــا از نوشــتن در مــورد ایــن بازیهــای قدیمــی ،فقــط خاطــره
بــازی نیســت و بــه دنبــال نبــش قبــر و کالبدشــکافی در مــورد آنهــا هســتیم .مــا
میخواهیــم بدانیــم چــه مولفههایــی در ایــن تولیــدات بــوده کــه آنهــا را بــرای
مــا لذتبخــش کــرده و اگــر یــک بازیســاز بــه چنیــن نکتههایــی توجــه کنــد
میتوانــد روی موفقیــت بیشتــر محصولــش حســاب کنــد.
در کنــار «تاریــخ انقضــاء :هیچوقــت» یــک قســمت «تاریــخ انقضــاء :چنــد
ســاعت پــس از انتشــار» هــم خواهیــم داشــت« .چنــد ســاعت پــس از انتشــار»
همـهی آن چیــزی اســت کــه تاریــخ انقضــاء :هیچوقــت نیســت .در تاریــخ انقضــاء:
چنــد ســاعت پــس از انتشــار ،بازیهــای ایرانــی جدیــدی را بررســی میکنیــم کــه
میتوانســتند تجــارب خوبــی باشــند ولــی بهعلــت یــک ســری اشــتباهات بســیار
ســهلانگارانه و پیشپــا افتــاده ،نتوانســتند بــه یــک تجربــه موفــق تبدیــل شــوند.
در ادام ـهی معرفــی و بیــان اشــکاالت در ایــن بازیهــا ،اگــر بتوانیــم ،راهحلهــای
ســاده و عملــی هــم بــرای عزیــزان فعــال در صنعــت ارائــه خواهیــم کــرد .امــا ایــن
قســمت ،بیشتــر از تاریــخ انقضــاء :هیچوقــت بــه کمــک شــما خواننــده عزیــز نیــاز
دارد؛ چــرا کــه خیلــی از شــما خوانندههــای گیــم آور ،گیمرهــای دوآتشــه و پــای
کاری هســتید کــه ممکــن اســت روزی چندیــن ســاعت پــای بازیهــا باشــید و در
ایــن بیــن شــاید یــک ســری عناویــن داخلــی را تجربــه کــرده و نظراتــی داشــته باشــید
کــه بتواننــد خیلــی بــه مــا کمــک کننــد.
تاریــخ انقضــاء :چنــد ســاعت پــس از انتشــار نیــز ســلیقهای و شــخصی اســت و
گیــم آور ادعــا نمیکنــد کــه نظــرات و مطالبــی کــه در ایــن بخــش دارد کامــا
درســت و صــد در صــد معیــار قضــاوت اســت .بهطــور حتــم در ایــن بــازار شــلوغ و
پرمحصــول بازیهــای داخلــی (بهویــژه بازیهــای تلفنهــای همــراه) مــا هرگــز
نخواهیــم توانســت کــه همــه تولیــدات را پوشــش بدهیــم .از طــرف دیگــر ،بــه خاطــر
کمبــود فضــا هــم قــادر نخواهیــم بــود یــک بــازی را بهطــور صــد درصــدی بررســی
کنیــم و مجبوریــم بــه نــکات کلیــدی و پــر اهمیتتــر آن بســنده کنیــم.
امیدواریــم بتوانیــم در قســمت «تاریــخ انقضــاء» اطالعــات مفیــد و درعینحــال
جــذاب و جالبــی را در اختیــار شــما عزیــزان گیمــر یــا بازیســاز بگذاریــم.
همــکاری مــا و شــما در ایــن قســمت بســیار ضــروری اســت و هرچــه بیشتــر بــه مــا
کمــک کنیــد ،ایــن قســمت غنیتــر و پراســتفادهتر خواهــد شــد ،چــرا کــه یکــی از
بهتریــن راههــای تقویــت و بهبــود کیفیــت در هــر صنعتــی ،ارتبــاط مســتقیم بیــن دو
ســر خــط ،یعنــی تولیدکننــده و مصرفکننــده یــا در اینجــا ،بازیســاز و بازیکــن
اســت .بــه امیــد خــدا بــا تاریــخ انقضــاء کلــی اطالعــات مفیــد بهدســت خواهیــم
آورد ،مــا و شــما در کنــار هــم.
فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور

26

 27گیمآور

شماره  | 4پاییز 1397

تاریخ انقضاء :چند ساعت پس از انتشار

تاریخ انقضاء :چند ساعت پس از انتشار

به بهانه نقد یک بازی ایرانی

شــاید بیشتــر گیمرهــا در ایــران حداقــل یــک عنـوان از تولیــدات داخلــی را تجربــه
کــرده باشــند .تولیداتــی کــه در نیــم دهــه گذشــته ،شــاید تعدادشــان بیشتــر از ۵۰
عن ـوان باشــد .منظــور مــا اینجــا بازیهــای ویدیویــی رایانههــای شــخصی اســت،
و اگرنــه کــه روی تلفنهــای هوشــمند هــر روز بــازی جدیــد تولیــد میشــود.
مــن هــم مثــل بســیاری دیگــر ،تعــدادی از ایــن بازیهــا را انجــام دادهام؛ تعــدادی
کــه چــه عــرض کنــم ،تقریبــا اکثــر آنهــا را بــازی کــردهام .بازیهــای اکشــن،
پلتفرمــری ،کارتونــی ،معمایــی ،اســاطیری یــا تیرانــدازی ،هم ـه و همــه ،تولیــدات
ایــن ســالهای بازیهــای داخلــی را پوشــش میدهنــد.
خیلــی اوقــات ،یــک بــازی بــا سیســتم خــوب مکانیکهــا مــا را شــگفتزده
میکــرد .بعضــی وقتهــا ،بــازی بــا گرافیــک یــا صداگــذاری و موســیقی نظــر
مــا را جلــب میکــرد .خیلــی م ـوارد هــم فقــط ایــدهی بــازی را دوســت داشــتیم و
ضعفهــای متعــدد نمیگذاشــت ایــده ،خــوب از کار دربیایــد.
هرچــه کــه بــود گذشــت و ســالهای بعــدی بــا عرضــه شــدن سیســتم عامــل
اندرویــد بهعنـوان یــک بســتر منبــع بــاز و رایــگان ،بســیاری از فعــاالن ایــن صنعــت
در داخــل کشــور بــه ایــن ســمت هجــوم بردنــد تــا بــا کمتریــن هزینــه و کمتریــن
دخالــت نظــر ،بازیهــای خودشــان را راحتتــر روانــه بــازار کننــد .فراگیــر شــدن
اســتفاده از تلفنهــای همــراه هــم بــه کمــک بازیســازان ایرانــی آمــد تــا دیگــر
هیــچ کســی الزم ندانــد کــه بــرای ســایر پلتفرمهــا بــازی بســازد .بگذریــم کــه ایــن
موضــوع خــودش یــک قصــه جــدا دارد.
در طــول چنــد ســال گذشــته ،همیشــه بــا امیــد و خوشــبینی ،بــازی وطنــی را تهیــه
میکردیــم و بــا کنجــکاوی ســعی داشــتیم کــه نقــاط قــوت آن را بــرای خودمــان
درشــت کنیــم تــا بتوانیــم یــک تجربــه خوشــایند از بــازی داشــته باشــیم .امــا همیشــه
یــک ســری مســائل ســر راهمــان قــرار میگرفتنــد تــا نگذارنــد کامــل از یــک
محصــول ایرانــی لــذت ببریــم .حــاال و اینجــا بــه بهانــه نقــد یکــی از همیــن
بازیهــا ،میخواهــم خیلــی از درد و دلهــای قدیمــی را بــا شــما در میــان بگــذارم.
بــه در میگویــم و شــدیدا امیــدوارم کــه دیــوار بشــنود .ایندفعــه تیغــم را تیــز
کــردهام تــا همــه را از لــب آن بگذرانــم.

قصه قیاس معالفارغ
قبــل از شــروع کــردن بــه صحبــت دربــارهی خــود بــازی ،اجــازه بدهیــد دو اصــل را
بــرای مبحثمــان تعییــن کنیــم .اول اینکــه قیــاس معالفــارغ علمــی نیســت؛ یعنــی
اگــر مــا قــرار اســت یــک مبحــث علمــی کــه بخواهــد بــه معلوماتمــان اضافــه کنــد
را طــرح کنیــم ،الزم اســت از مثالهایــی اســتفاده کنیــم کــه تفــاوت ســاختاری
بــا نمونــه اصلــی نداشــته باشــند .منظــور اینکــه قــرار نیســت در یــک حرکــت،
محصــول یــک صنعــت  ۱۰ســاله در یــک کشــور خاورمیانــهای را بــا جدیدتریــن
و بهروزتریــن خروجیهــای صنعتــی بــا بیــش از ربعقــرن ســابقه در کشــورهای
توســعهیافته را مقایســه کنیــم .خیــر قربــان ،اینجــا میخواهیــم دســتاوردهای یکــی
از آخریــن تولیــدات بازیهــای ایرانــی را بــا تولیــدات همــان بــازار در همــان زمــان
و مــکان مقایســه کنیــم تــا ببینیــم چــه عملکــردی داشــته اســت .پــس لطفــا نفرماییــد
کــه تــا وقتــی بازیهــای خارجــی هســتند چــرا مــا بایــد بــرای بررســی یــا تجربــه
تراتئــون وقــت بگذاریــم.
اصــل دوم امــا اصــل انصــاف و عدالــت اســت .اینکــه مــا منصفانــه و ریزبینانــه ،و
نــه فقــط در قالــب یــک نقــد تجــاری ،هرآنچــه را کــه میدانیــم کــه بایــد خواننــده
گیــم آور بدانــد تــا بهعن ـوان یــک بازیســاز فعلــی ،در جهــت تصحیــح آن برآیــد

یــا بهعن ـوان یــک بازیکــن فعلــی و بازیســاز بالقــوه بــرای آینــده خــودش در ذهــن
داشــته باشــد را روی کاغــذ (در ایــن مــورد خــاص روی پـیدیاف) بیاوریــم .مــا نــه
حــق داریــم دســتاوردهای ایــن بــازی را بــه خاطــر اینکــه از مســلمات امــروز صنعــت
در دنیاســت مســکوت بگذاریــم و نــه حــق داریــم کــه بــا دلســوزی و مهربانــی از
اشــکاالت آن چشمپوشــی کنیــم .خــب ،حــاال بــا رعایــت ایــن دو اصــل برویــم از
بــازی صحبــت کنیــم (باالخــره).
چرا ما را عصبانی میکنید؟
صادقانــه بگویــم ،بــازی تراتئــون چیــز زیــادی بــرای گفتــن نــدارد و مــا هــم بــرای
همیــن آن را انتخــاب کردهایــم؛ بــرای اینکــه بــه اســم تراتئــون از اشــکاالتی
بگوییــم کــه در خیلــی از بازیهــای داخلــی وجــود دارد ،امــا ایندفعــه شــاید نــه
فقــط بهعنـوان غــر و نـقزدن ،بلکــه بهعنـوان طــرح مشــکل و ســپس در حــد تـوان،
پاســخ دادن بــه آنهــا.

درخت گوکران در شب
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تراتئــون در مــورد قهرمــان یــا پهلوانــی بــه نــام مهــرداد اســت کــه بــرای کمــک
بــه مــردم بــه زابــل مــیرود .در زابــل بهعنــوان یــک جنــگاور بــه تامیــن امنیــت
کاروانهــا و مــردم قلعــه زابــل مشــغول میشــود .در ایــن میــان اتفاقــات عجیبــی
برایــش میافتــد کــه نــه خــودش نــه هیچکــس دیگــر بــرای آنهــا توضیحــی نــدارد.
تمــام! ایــن کل قصــه بــازی بــود .نخندیــد؛ قــرار اســت مهــرداد دوبــاره بــه رایانههــای
شــخصی بیایــد تــا در نســخههای بعــدی ادامــه داســتانش را بدانیــم ،امــا در مــورد
داســتان بــا مشــکل معمــول بازیهــای ایرانــی برخــورد میکنیــم .بــا اینکــه شــاید
بت ـوان گفــت کــه بازیســاز ســعی کــرده بــا ایجــاد یــک معمــا در مســیر داســتان،
یــک پیــچ هنــری ایجــاد کنــد ،امــا چــون معمــوال در تیــم بازیســازی ،یــک نفــر
هســت کــه طــرح و کارگردانــی و تهیهکنندگــی و پذیرایــی و انتشــار و تبلیغــات و
صداگــذاری و انتخــاب موســیقی و اســتوریبورد و مدلســازی و متحرکســازی
و داســتان پــردازی و  ...را باهــم انجــام میدهــد ،نمیشــود خیلــی توقــع باالیــی
داشــت .در بــازار داخلــی بــه شــدت نیازمنــد مانــور روی محتــوای غیرفنــی
هســتیم چــرا کــه در حــال حاضــر از لحــاظ فنــی دچــار محدودیــت هســتیم .چــرا؟
چــون ســرمایههای کالن و نهادهــای پشــتیبان قــوی نداریــم ،حــاال اینکــه ایــن
چــرا اینجوریســت و از ایــن حرفهــا بــه مــا کمکــی نمیکنــد کــه بــازی بهتــری
بســازیم .امــا ...امــا اگــر بــا شناســایی ظرفیتهــای موجــود روی آنهــا تمرکــز کنیــم
بــرد کردهایــم .یکــی از ایــن ظرفیتهــا محتــوای غیرفنــی اســت.
محتواهــای غیرفنــی ،گســترهی نســبتا وســیعی از مـوارد را شــامل میشــوند .داســتان،
موســیقی ،طراحیهــای اولیــه یــا بــه اصطــاح کانســپتآرتها ،شــخصیتپردازی
و ایــده اولیــه بهعنــوان مهمتریــن محتواهــای غیرفنــی شــناخته میشــوند .توجــه
بفرماییــد کــه غیرفنــی در اینجــا بــه معنــی غیراصولــی یــا الکــی پلکــی نیســت.
غیرفنــی بــه معنــی دقیقتــر ،یعنــی آن دســته از محتواهــا کــه در وابســتگی کامــل
و مســتقیم بــا سیســتم و ســختافزار و تکنولــوژی نیســت و بیشتــر روی ســلیقه
و هنــر و خالقیــت متمرکــز اســت .ایــن م ـوارد از جملــه عوامــل موفقیــت در مــورد
بازیهــای مســتقل در ســالهای گذشــته در ســطح جهانــی بودهانــد؛ الــی ماشــاالله
خودتــان در ذهنتــان بــازی مســتقل میشناســید کــه بــه یــک هفتــه راهــش را بــه
پیاساســتور یــا اکسباکــس پیــدا کــرده و فقــط طــرح خالقانــهای داشــته کــه
خــوب اجــرا شــده اســت .بلــه ،مــا هــم میدانیــم کــه طــرح خــام اگــر صحیــح
پیــاده نشــود بــه درد نمیخــورد ،امــا داشــتن طــرح خــوب ،یــک نمــره مثبــت اســت.
خــب تــا اینجــا را کــه خــود شــما هــم مــی دانســتید ،امــا شــاید بــا خودتــان در مــورد
راهحــل ایــن مشــکل خیلــی فکــر نکرده باشــید.
بــه نظــر شــما ،اگــر یــک شــرکت بازیســازی ،چــه خصوصــی و چــه دولتــی ،در
ایــران ،پیــش از اینکــه بــرای یــک بــازی جدیــد طــرح بریــزد ،بیایــد و از همــه
کســانی کــه فکــر میکننــد بــرای بــازی ســاختن

طــرح دارنــد ،دعــوت کنــد تــا طرحشــان را بــرای آنهــا معرفــی کننــد ،بــه نتایــج
بهتــری دســت پیــدا نمیکنــد؟ مســلما جـواب مثبــت اســت .حتــی خارجیهــا هــم
االن بــرای بازیهــا ایــن کار را میکننــد؛ آخریــن نمونــه هــم عنــوان Beyond
 Good & Evilاســت (بــاور نمیکنیــد برویــد در گــوگل Hit Records ،را
جســتوجو کنیــد ،بعــد خودتــان ببینیــد) .حــاال اینکــه شــرکت طــرح را بــدزدد
و  ...از بحــث مــا خــارج اســت؛ امــا در نهایــت بــازی بهتــری تولیــد خواهــد شــد.
رنگ و لعاب
تراتئــون ظاهــر قابــل قبولــی دارد .دوبــاره یــادآوری میکنــم کــه مــا بــازی ایرانــی را
بــا دیگــر بازیهــای ایرانــی مقایســه میکنیــم ،نــه بــا آخریــن نســخه بــازی اسســین
( .)Assassin s Creedمحیطهــا در تراتئــون بــزرگ هســتند؛ وســعت دیــد داریــم و
کمــی جلوتــر و دورتــر را هــم میبینیــم .معمــاری فضاهــا بومــی اســت و مکانهــا
خیلــی غریــب نیســتند .ایــن نکتــه بهویــژه در مــورد بــازار ،کامــا صــدق میکنــد
(محیــط بــازار بیشــباهت بــه بــازار رضــای خودمــان نیســت).
گرافیــک کاراکترهــای اصلــی نقــص نــدارد .دقــت بفرماییــد ،نمیگوییــم عالــی
کار شــده ،عــرض میکنیــم کــه نقصــی نــدارد .مهــرداد هــم جزییــات دارد و هــم

حــرکات خــاص خــودش .امــا در مــورد کاراکترهــای غیــر اصلــی کامــا بــر عکــس
اســت .همــه ســربازها کچــل و هــم قــد و هــم لبــاس و تمــام راهزنهــا ســیبیلو و
هــم قــد و هــم لبــاس و تمــام شــترها هــم قــد و هــم شــکل و تمــام  ...ادامــه ایــن
جملــه را میتوانیــد بــا همــه اجــزای بــازی کامــل و تکــرار کنیــد! آخــر مــرد حســابی
(بازیســاز محتــرم) ،کمــی انصــاف داشــته بــاش و حداقــل بعــد از اینکــه مدلهــا
را بــه تعــداد  100عــدد دوپلیکیــت کــردی ،بعضیهــا را یکــم اســکیل آپ یــا داون
کــن ،ینــی همیــن یــک کار چقــدر ســخت بــوده اســت؟!
حــاال میگوییــم مدلســازی کار ســخت و زمانبــری اســت و سیســتمهایتان
قــوی نبــوده و از ایــن توجیهــات الکــی ،امــا چــرا بــرای تریلــر اول بــازی هیچــکار
نکردیــد؟ تریلــر ابتــدای بــازی اصــا جــذاب نیســت .آخــر مــرد مومــن (جنــاب
اول یــک بــازی ،مثــل اول یــک فیلــم و اول یــک کتــاب و اول یــک
بازیســاز) ِ
غــذا و اول هــر محصولــی در صنعــت بــزرگ ســرگرمیها ( )Entertainmentبایــد
جــذاب و دندانگیــر باشــد .نمیگویــم بهتــر اســت یــا کاش بــود یــا ایــن حرفهــا،
نــه ،بایــد جــذاب باشــد .امــا تراتئــون بــا یــک ســری نقاش ـیهای بیرنــگ و حــال
و غیرمتحــرک شــروع میشــود کــه یــک صــدای بســیار آشــنا (از ایــن موضــوع هــم
بعــدا خواهــم گفــت) روی آن داســتان تعریــف میکنــد .یعنــی عمــا معارفــه بــازی
بالعکــس عمــل میکنــد و انگیــزهای در شــما ایجــاد نمیکنــد .خــود بازیســاز
نــان بیــات در کاســهاش میگــذارد و شکســتخورده وارد گــود میشــود.
باباجــان ،بــازی گرشاســپ هــم در همیــن کشــور ســاخته شــد

نمای شب داخل قلعه
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و هیــچ وقــت یادمــان نخواهــد رفــت کــه چــه تیــزر زیبــا و کارشــدهای داشــت کــه
همــان تیــزر خــودش بــا کلــی پیامدهــای مثبــت همــراه بــود.

حــاال آنهــا بــه کنــار ،چــرا تمــام بازیهــای مــا ،بهویــژه آنهایــی کــه اســطورهای
و پهلوانــی هســتند صداگــذاران ثابتــی دارنــد؟ چــرا تنــوع صــدای گویندههــا در
تبلیغــات تلویزیونــی هــم از بازیهــا بیشتــر اســت؟ آیــا آیــه خاصــی نــازل شــده
کــه بایــد از ایــن ســری افــراد خــاص اســتفاده کنیــد؟ یــا اینکــه آیــا ایــن عــده
خــاص بــرای صداگــذاری و دوبلــه بــرای بازیهــا تخفیــف خوبــی میدهنــد؟

بگذریــم ...در کنــار ایــن م ـوارد کــه آدم را عصبانــی میکننــد ،نــکات قــوت هــم
در گرافیــک هســتند .مثــا درخــت گوکــران خیلــی باحــال و عظیــم و خــوب از
کار درآمــده اســت .کامــا بزرگــی و ابعــاد آن بــه چشــم میآیــد و نماهــای بســیار
حــاال آن هــم بــه کنــار ،شــما کــه ســعی کردیــد مکالمــات جالــب ،بــه همــراه
خوبــی را میتــوان از آن گرفــت (عکسهــا را ببینیــد) .همچنیــن نــور و
گزینههــای جانبــی در بــازی قــرار دهیــد (در بــازی بیشتــر از  ۵۰خــط
ســایه هــم فنــی از آب درآمــده .عزیــزم ،میدانــم کــه دیگــر ســر نــور
بدون
مکالمــه داریــم) ،چــرا جمــات آغازیــن هــر شــخصیت را متنوعتــر
و ســایه حــرف نمیزننــد و االن دیگــر بازیهــا دارای ســایههای
حتی یک مرتبه رفتن
نکردیــد؟ اصــا اگــر میگذاشــتید ســاکت باشــند ،بهتــر بــود تــا ایــن
هوشــمند هســتند ،امــا نورپــردازی و ســایههای پویــا ،قبلتــر در
به بازار (به نیت خرید)
کــه هــر بــار پیــش جنــاب وزیــر میرویــم بگویــد :وقــت منــو نگیــر.
بازیهــای داخلــی یــک معضــل بــود .امــا تراتئــون تقریبــا نــور را
میشود بازی را تمام
خــوب از آب درآورده اســت .اگــر از حــق هــم نگذریــم ،نیروهــای
کرد
امــا آن روی نـوار کاســت تراتئــون را هــم اگــر بخواهیــم گــوش بدهیــم
اهریمنــی هــم در بــازی خــوب ســاخته شــدهاند؛ هــم شکلشــان جدیــد
میبینیــم کــه مثــا یکــی دو جملــه خنــدهدار هــم در میــان مکالمــات
بــود و هــم طراحیشــان خــراب نشــده اســت.
هســتند؛ موســیقی بــازی هــم در حالــت مبــارزه و هــم خــارج از آن قشــنگ اســت؛
صداگــذاری محیــط خیلــی باکیفیــت اســت؛ صــدای آب و پرنــده و اینهــا؛ امــا
آیا پیشرفت صدا ندارد؟
چــه فایــده کــه تعــدادی اشــکال مســخره و اذیتکننــده ،گــوش مــا را روی ایــن
نمیدانــم چــرا مقولــه صــدا و موســیقی اینقــدر در میــان بازیهــا مغفــول مانــده
زیباییهــا میبنــدد.
اســت .اهمیــت ایــن موضــوع در حــدی اســت کــه یــک بــازی میتوانــد فقــط
از هرچه بگذریم سخن گیمپلی خوشتر است
بــا مانــور دادن روی صداگــذاری و میکــس و موســیقی ،کلــی جایــزه و طرفــدار
پیــدا کنــد؛ بــرای همیــن هــم بســیاری از دوســتان بازیســاز مــا (دیــدم کــه
بلــه دوســت مــن ،ایــن جملــه قدیمترهــا خیلــی معنــی داشــت؛ یعنــی شــرط اول
میگــم) ،مرحلــه صداگــذاری و انتخــاب و ســاخت موســیقی و تنظیمــات میکــس
موفقیــت یــک بــازی ویدیویــی در دنیــا ،داشــتن گیمپلــی جــذاب بــود .کــم کــم
را جــز مراحــل فرعــی و حتــی (روم بــه دی ـوار) پســاتولیدی در نظــر میگیرنــد .آقــا،
گرافیــک و داســتان و موســیقی و غیــره هــم اضافــه شــدند ،وگرنــه بازیهــای ۲۰
طــرف بازیــش جایــزه گرفــت ،بعــد آمــد گفــت مــن قبــل از اینکــه بــازی را بســازم
ســال پیــش از ایــن قرتیبازیهــا نداشــت .بیاییــد مــا هــم بــا معیارهــای ســنتی،
فقــط یــک ملــودی از آن در ذهنــم داشــتم! ولــی مــا چــکار میکنیــم؟ بازیمــان
گیمپلــی تراتئــون را بــا هــم بررســی کنیــم.
را میســازیم بعــد میرویــم از بیــن آهنگهــای داخــل گوشــیمان برایــش فایــل
بــازی خیلــی ناگهانــی و از وســط یــک قصــهی بیآغــاز شــروع میشــود.
انتخــاب میکنیــم.
همینطــور بــا ب بس ـمالله یــک قهرمــان داریــم کــه بــه ماموریــت م ـیرود .بلــه،
در مــورد تراتئــون اینقــدر مســئله غلیــظ نیســت .بــرای بــازی آهنــگ ســاختهاند،
میدانــم کــه خیلــی از بازیهــا از میانــه داســتان شــروع میشــوند ،امــا بعــد بــه
صداگــذاری محیطــی انجــام دادهانــد و صداگــذاری شــخصیتها هــم کامــل انجــام
روشهــای مختلــف ارجاعاتــی بــه قبــل داســتان دارنــد کــه ایــن مــورد در تراتئــون
شــده اســت .امــا بــرای مثــال طــول قطعـهای کــه بــرای صحنههــای مبــارزه انتخــاب
وجــود نــدارد .ایــن مشــکل البتــه بیشتــر بــه داســتان مربــوط اســت ،امــا در نحــوه
شــده بســیار کوتــاه اســت و در کمتــر از  ۱۰دقیقــه تکــراری میشــود .یــا مثــا یکــی
بازیکــردن و سیســتم ارتقــاء درجــه تاثیــر دارد.
از پرندههــا در تمــام مکانهــای بــازی صدایــش میآیــد (شــخصا حتــی یکبــار
بــرای مبــارزه کــردن یــا ســایر فرآیندهــا و فعالیتهــا ،راهنمایــی بهجــز چنــد عکــس
هــم ندیدمــش) ،هــم در بیابانهــا و هــم در دشــتها ،همــه جــا حضــور دارد.
کــه دکمههــای مربــوط بــه هــرکاری را نشــان میدهنــد ،نداریــد .البتــه کــه بیشتــر
صــدای دیوهــا و دشــمنان همیشــه یــکشــکل و یکنواخــت اســت .ســاحها صــدا
از ایــن هــم چیــزی بــرای آمــوزش دادن نــدارد .امــا وجــود یــک ســری توضیحــات
ندارنــد ،بــه کــی بگوییــم اینهــا را؟! آقــا اصــا ...صــدام گرفــت اینقــدر داد زدم.
بگذریــم...
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تاریخ انقضاء :چند ساعت پس از انتشار
در مــورد فرایندهــای بــازی (بازیهــای ژاپنــی را بــه یــاد بیاوریــد کــه  ۱۱صفحــه در
مــورد یــک چیــز توضیــح دارنــد) بــه بازیکــن حــس امنیــت بیشتــری القــا میکنــد
و لــذت مبــارزات را افزایــش میدهــد .همیــن عــدم وجــود توضیحــات ،قابــل بســط
اســت بــه عــدم وجــود نشــانگر ســامتی بــرای دشــمنان ،عــدم وجــود توضیحــات
بــرای آیتمهــای اکتســابی ،عــدم وجــود نقشــه کــه البتــه کاربــرد هــم نــدارد ،عــدم
وجــود توضیحــات بــرای شــخصیتها و پیشــینه آنهــا و الــی آخــر.
مرحلــه بعــدی ایــن عــدم وجــود اطالعــات در ســطح مکانیکهــا و تغییــرات
اســت .بــازی بــه شــما ارتقــاء درجــه میدهــد؛ بــا از بیــن بــردن دشــمنان ،شــما
ارتقــاء درجــه دریافــت میکنیــد (در هــر دو مرتبــهای کــه بــازی را تمــام کــردم
بیشتــر از ۲۰درجــه بــاال نرفتــم) .امــا هیــچ توضیحــی بــرای ایــن ارتقــاء نیســت و
اصــا نمیدانیــم کــه فایــده ایــن بــاال رفتــن چــه بــود .از آن طــرف ،ســاحها هــم
ســطحبندی ندارنــد و از ســطح اول تــا بیســتم میتوانیــد همــه آنهــا را اســتفاده
کنیــد (حداقــل مــا کــه توانســتیم) .در مــورد روش اســتفاده از کولهپشــتی هــم
توضیحــی در کار نیســت و هیــچ دلیلــی هــم بــرای ایــن وجــود نــدارد کــه چــرا هربــار
مرحلـهای بارگــذاری میشــود ،مهــرداد شمشــیرش را غــاف میکنــد و پــس از هــر
بارگــذاری بایــد دوبــاره مســیر تکــراری کولــه پشــتی ،انتخــاب ســاح و ســپس زدن
دکمــه انتخــاب ابــزار مبــارزه و انتخــاب ســاح ســبک یــا ســنگین را تکــرار کنیــم.
امــا بــازی دســتاوردهایی هــم داشــته کــه بایــد آنهــا را هــم ببینیــم .اول اینکــه
نقشــهها را بــزرگ طراحــی کردهانــد و ایــن بزرگــی را کاربــردی کردهانــد؛ بــا
گشــتن در نقشــه ،در گوشــه و کنــار آن جعبههــای گنجــی کــه حــاوی یــک ســری
ســاحهای خــاص هســتند پیــدا میکنیــم .یــا اینکــه تنــوع دشــمنها کــم نیســت
و نزدیــک بــه ده مــدل از دشــمنان مختلــف ،اعــم از انســان و حی ـوان و موجــودات
اهریمنــی در بــازی هســتند .نکتــه خیلــی جالــب بــازی ،دوســتان مهــرداد هســتند.
ایــن جماعــت ،عجیــب کاربــرد دارنــد و اصــا حضورشــان در بــازی نمایشــی
نیســت .بهراحتــی میتوانیــد بــه آنهــا اطمینــان کــرده و میــدان نبــرد را لحظــهای
بــرای اســتفاده از اکســیر جــان یــا نفــس خالــی کنیــد بــا ایــن اطمینــان کــه آنهــا
جلــوی دشــمنان را میگیرنــد و بــا دســت خالــی همــه آنهــا را نابــود میکننــد و
در اوج ســخاوت بــه هیــچ یــک از آیتمهــای اکتســابی دســت نمیزننــد .البتــه کــه
ایــن عزیــزان جــان برکــف آســیب هــم میبیننــد و اگــر بمیرنــد ،دوبــاره دشــمن بــه
ســراغ شــما میآیــد .نکتــه جالــب دیگــر در مــورد کاراکترهــای غیرقابــل بــازی
در تراتئــون ایــن اســت کــه موجــودات اهریمنــی فقــط بــه شــما یــک نفــر بــه دیــد
دشــمن نــگاه نمیکننــد؛ برایشــان شــهرام و بهــرام یــا مهــرداد نــدارد ،آنهــا هــر
آدمــی (انســان ،بشــر ،هیومــن) کــه در میــدان باشــد را از بیــن میبرنــد .در یکــی
از مراحــل ،همزمــان بــا راهزنهــا تعــدادی دیــو هــم بــه مهــرداد حملــه میکننــد؛
بــا کمــی فاصلــه گرفتــن از معرکــه و مواظــب بــودن از اینکــه مــورد حملــه قــرار
نگیریــد ،میتوانیــد بــه تماشــای صحنــه از بینرفتــن راهزنــان توســط دیوهــا
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بنشــینید و ســپس خودتــان بــه ســراغ دیوهــا برویــد .ایــن نکتــه خیلــی خیلــی مثبــت و
ارزنــده اســت و از بازیســازها خواهــش میکنیــم همیشــه ایــن دســتاورد را حفــظ
کننــد.
دیگــر امتیــاز مثبــت بــازی پرشــدن خــودکار خــط ســامت و نفــس مهــرداد اســت.
ایــن اتفــاق فقــط هنگامــی رخ میدهــد کــه در حــال حرکــت نباشــید و عمــا در
میــان مبــارزات نجاتتــان نمیدهــد و بــازی را آســانتر نمیکنــد .در عیــن حــال،
آنقــدر از دشــمنان برایتــان اکســیرهای جــان و نفــس بــه دســت میآیــد کــه ممکــن
اســت اصــا الزم نباشــد یکجــا منتظــر بمانیــد تــا جانتــان پــر شــود .در مــورد نفــس
هــم ،کاربــردی نــدارد جــز بــرای ســریع دویــدن (مــا کــه کاربــرد دیگــری پیــدا
نکردیــم) .اگــر ســریع ندویــد حتــی یکبــار هــم در بــازی نفســتان تمــام نخواهــد
شــد؛ چــرا کــه در درجــه ســختی پاییــن ،دشــمن زود از بیــن م ـیرود و در درجــه
ســختی بــاال ،آنقــدر دیــر از بیــن مـیرود کــه دائمــا بایــد فــرار کنیــد .نهایتــا در هیــچ
حالتــی نگــران وضعیــت نفــس خــود نخواهیــد بــود .موضــوع زیــاد بــودن آیتمهــا
کمــی بــازی را آســا ن کــرده اســت؛ امــا یکــی از امتیــازات خیلــی قــوی بــازی
همیــن بــود کــه الکــی ســخت نبــود .چهطــور میگوییــم مثبــت؟ اول اینکــه
بازیهــای ایرانــی بــه دالیــل زیــادی کــه شــاید بعــدا موضــوع بحــث مــا باشــند،
اکثــرا بــه طــور غیرمنطقــی و الکــی ســخت بودنــد ،درســت مثــل بازیهــای نســل
ســوم .دوم اینکــه اگــر دقــت کنیــد امــروز دیگــر بازیهــای ســخت کمتــر تولیــد
میشــوند .بیشتــر کمپانیهــا بــرای جــذب حداکثــر مخاطبهــا ،بازیهایــی
بــا مکانیکهــا و کنترلهــای راحــت میســازند ،امــا بــا اســتفاده از درجهبنــدی
ســختی بــازی ،تــاش میکننــد نظــر گیمرهــای هاردکــور را هــم جلــب کننــد .پــس
جــا دارد بــه ســازندگان بــرای اســتفاده از ایــن سیاســت تبریــک بگوییــم.
نکتــه خــوب بعــدی ،سیســتم کنتــرل بــازی اســت .دوربیــن بســیار منعطــف و پویــا،
حــرکات خــوب کاراکتــر و جوابگویــی بــه کلیکهــا ،مــدل راه رفتــن و نحــوه
برداشــتن آیتمهــا و از همــه مهمتــر بحــث ســرعت بــاالی دویــدن مهــرداد خیلــی
خــوب بــود .ســاحها هــم زیــاد بودنــد .در یــک بــازی تقریبــا دو ســاعته ،بیشتــر
از  ۲۵ســاح مختلــف بــا اســامی و طراحیهــای متفــاوت قــرارداده شــده کــه البتــه
از لحــاظ کاربــردی هیــچ فرقــی باهــم ندارنــد .حتــی بــه نظــر میرســید بیــن اســتفاده
از ســاح و مشــت هــم تفاوتــی نباشــد کــه چــون هیــچ سیســتم اندازهگیــری،
نــه بــرای میــزان آســیب و نــه ســامتی وجــود نــدارد ،نمیت ـوان متوجــه شــد کــه
باالخــره تفــاوت آنهــا چیســت.

تاریخ انقضاء :چند ساعت پس از انتشار
متهم به اعدام
از تمــام جنبههــا بــازی را باهــم بررســی کردیــم .در آخــر ،یــک ســری نــکات
باقــی مانــد کــه آنهــا را تحــت عنــوان اشــتباهات غیرقابلقبــول (غ.ق.ق) بیــان
میکنیــم؛ م ـواردی کــه واقعــا بــه محدودیتهــای فنــی ،بــه محدودیتهــای مالــی
و محتوایــی ،بــه محدودیتهــای جغرافیایــی ،بــه محدودیتهــای مرگــی و نــه حتــی
بــه محدودیتهــای کوفتــی مربــوط نیســتند ،بلکــه بهنظــر میرســد بیشتــر بــه
تنبلــی یــا عجلــه یــا یــک چیــزی کــه نمیدانیــم چیســت مربــوط میشــوند.
در تراتئــون همــه چیــز فارســی اســت؛ خــب پــس چــی؟ قــرار بــود انگلیســی باشــد؟
نــه ،امــا عددهــای ارتقــای ســطح ،انگلیســی هســتند (وات؟!) .یکدفعــه یــک عــدد
ســفید التیــن بیــن یــک جملــه فارســی بــه شــدت بدچشــمی میکنــد .واقعــا آیــا
ایــن قابــل قبــول یــا توجیــه اســت؟
موســیقی مبــارزات در یــک بــازی کــه بیشتــر از نیمــی از آن مبــارزه اســت ،کمتــر
از دو دقیقــه طــول دارد.
همــه دیوهــا ،همــه دوســتان ،همــه راهزنــان ،همــه موشهــا ،همــه گرگهــا ،همــه

زامبیهــا ،همــه شــترها ،همــه صندوقچههــا و  ...دوپلیکیــت شــده از یــک مــدل
مــادر هســتند.
بــدون حتــی یــک مرتبــه رفتــن بــه بــازار (بــه نیــت خریــد) میشــود بــازی را تمــام
کــرد (حداقــل بنــده دو مرتبــه بــازی را تمــام کــردم).

یعنــی یــک نفــر در آن شــرکت ،قبــل از اینکــه بــازی را منتشــر کننــد ،ننشســته و
بــازی کــرده باشــد تــا ایــن مســئله بــه نظــرش برســد؟ یــا بــازی کــرده و بهنظــرش
نرســیده؟
یک لیوان آب به من بدهید
آنچــه در اینجــا مرقــوم شــد انفجــار یــک عصبانیــت کهنــه ،نســبت بــه مبانــی
فکــری بازیســازی در کشــور بــود .تیغــم را در ایــن مقالــه تیــز کــردم و همــه چیــز
را از لــب آن گذرانــدم .حمایــت از بــازی ایرانــی فقــط ایــن نیســت کــه مــن همــه
بازیهــا را بخــرم و تجربــه کنــم .شــاید بهتریــن حمایــت ایــن اســت کــه نظراتــم را
در مــورد آن منعکــس کنــم .امــا خــود بازیســاز هــم بایــد از کارش حمایــت کنــد؛
یعنــی بــه نظــرات بازیکنهــا گــوش بدهــد .باالخــره اگــر قــرار اســت بــرای گیمــر
بــازی بســازند و گیمرهــا بــازی کننــد ،بایــد نظراتشــان را بشــنوند و اجــرا کننــد.
اگــر غیــر از ایــن باشــد کــه میشــود قصــه کتابهــای درســی دوران مدرســه ،بــا
ایــن تفــاوت کــه اینجــا دیگــر مجبــور نیســتیم فقــط از اینهــا اســتفاده کنیــم.
تراتئــون خیلــی ظرفیــت دارد .بایــد بهینهســازی شــود و بــه بلــوغ برســد .جــای کار
دارد و نیــاز بــه اصالحــات؛ یــک ســری نــکات مثبــت داشــت کــه میتواننــد بهتــر
بشــوند ،یــک ســری نــکات منفــی هــم داشــت کــه بســیاری از آنهــا بــا اعتمــاد
بیشتــر بــه جامعــه هــدف ،یعنــی گیمــر ایرانــی (و در آینــده نزدیــک گیمــر جهانــی)
قابــل حــل اســت .همیشــه گفتهایــم و بازهــم میگوییــم :نســخه آزمایشــی نســخه
آزمایشــی نســخه آزمایشــی...

داستان بیداستان .دیالوگ بیدیالوگ.
و از همــه مســخرهتر و ناراحتکنندهتــر اینکــه در بــازی دو مرتبــه بــه شــما
ماموریــت داده میشــود تــا کاروان مصالــح را بــه زابــل ببریــد .هــر بــار البتــه از
یــک جــاده متفــاوت .موضــوع ایــن اســت کــه نســبت ســرعت حرکــت مهــرداد بــه
ســرعت حرکــت کاروان یــک بــه  ۱۵اســت؛ مســیری کــه در یــک ماموریــت آن را
بــه تنهایــی در کمتــر از پنــج دقیقــه طــی کردهایــد ،در معیــت کاروان نزدیــک بــه
 ۲۰دقیقــه زمــان میبــرد و ایــن در حالــی اســت کــه شــما هــر  ۱۰قــدم بایــد چنــد
دقیقــه منتظــر باشــید تــا کاروان آرام آرام آرام آرام آرام آرام آرام آرام (حتــی خیلــی
از ایــن آرامتــر) بــه شــما برســد .شــاید ایــن نکتــه خیلــی مســخره و خنــدهدار باشــد،
امــا در باطــن ،بســیار ناراحتکننــده و گریـهدار اســت .یعنــی از گــروه بازیســازی
حتــی یــک نفــر هــم یکبــار بــازی را انجــام نــداده اســت؟

کال کبوت

جاده کال کبوت
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تاریخچه شکلگیری بازیهای ویدیویی

بخش آخر

از کجا آمده است ،با آن چه خواهیم کرد!

در دو شــماره قبلــی بــه شــرح کلــی تاریخچــه پیشــرفت بازیهــای ویدیویــی تــا
اواســط دهــه  1990میــادی پرداختیــم .ســپس بــه درخشــش تواناییهــای هــوش
ً
مصنوعــی ( )Artificial Intelligenceدر ســال  1997اشــاره شــد .معمــوال وقتــی
کــه صحبــت از هــوش مصنوعــی میشــود ،آنچــه کــه در ذهــن بســیاری از افــراد
شــکل میگیــرد ،روباتهایــی هســت کــه ماننــد انســان حــرف میزننــد و فکــر
میکننــد .در حقیقــت ،هــوش مصنوعــی شــاخهای از علــم رایانــه بــوده کــه در آن
هوشــمندی ماشــینها بهطــوری کــه ماننــد انســان عمــل کننــد ،مطــرح اســت .هــوش
مصنوعــی از دهــه  1950میــادی مطــرح شــده و صنعتــی نوپــا بــه شــمار م ـیرود.
میتــوان گفــت کــه هــوش مصنوعــی یکــی از بحــث برانگیزتریــن بخشهــای
فنــاوری اســت .بســیاری از محققیــن و دانشــمندان ،موافــق توســعه هــوش مصنوعــی
بــوده و آن را بــرای آینــده زندگــی بشــر الزم و ضــروری میداننــد .بــه گفتــه برخــی،
توســعه یــک ســطح عالــی از هــوش مصنوعــی آخریــن اختــراع نســل بشــر خواهــد
بــود ،چــون بعــد از آن ،ایــن هــوش مصنوعــی اســت کــه خــود دســت بــه اختــراع و
تولیــد میزنــد نــه انســان! امــا در مقابــل گروهــی دیگــر از محققیــن و صاحبنظــران
نســبت بــه خطراتــی کــه ممکــن اســت در آینــده هــوش مصنوعــی بــرای حیــات بشــر
ایجــاد کننــد ،هشــدار میدهنــد .باوجــود تمامــی ایــن بحثهــا امــا امــروزه هــوش
مصنوعــی کمابیــش وارد جنبههــای مختلــف زندگــی مــا شــده و در حــال توســعه
اســت .علــم رباتیــک ،صنعــت ،کشــاورزی ،تجهیــزات هوشــمند و ســامانههای
حمــل و نقــل از نمونههایــی هســتند کــه از هــوش مصنوعــی اســتفاده میکننــد .امــا
بــه جــز ایــن مـوارد ،میتـوان
نقــش آن را در ســرگرمیها
و بازیهــای ویدیویــی نیــز
مشــاهده کــرد.
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در دهــه  1990میــادی ســه
عامــل بــر رشــد و توســعه
صنعــت بازیهــای ویدیویــی
تاثیــر گذاشــتند .ایــن ســه عامــل
عبارتنــد از :توســعه هــوش
مصنوعــی ،توســعه ســختافزاری
و رواج بازیهــای ســهبعدی و
هوش مصنوعی ،پدیدهای که باید مراقب آن بود!
ارائــه وینــدوز .95
هــوش مصنوعــی از عوامــل مهــم در یــک بــازی بهشــمار رفتــه و بــه آن رنگــی طبیعی
و واقعــی میدهــد .بــرای شــرح نقــش هــوش مصنوعــی در یــک بــازی ویدیویــی
میت ـوان از شــخصیتهایی کــه توســط بازیکــن کنتــرل نمیشــوند یــا ان پــی ســی
( )Non-Playable Characterنــام بــرد .در پروســه ســاخت یــک بــازی ،ایــن
مهــم اســت کــه در مقابــل اقدامــی کــه توســط بازیکــن در محیــط بــازی صــورت
میگیــرد چــه عکسالعملــی از جانــب شــخصیتهای دیگــر (کاراکترهــای
غیرقابــل بــازی) موجــود در بــازی مشــاهده شــود .ایــن مســئله کــه خــود یکــی از
مالکهــای ســنجش بــازی اســت ،بــه تــاش برنامهنویســان و توســعهدهندگان
بســتگی دارد کــه تــا چــه میــزان بــر روی هــوش مصنوعــی کار کننــد تــا شــاهد
رفتــاری طبیعیتــر و منطقیتــر از جانــب شــخصیتهای یــک بــازی باشــیم .در
چنیــن شــرایطی بایــد کلیــه اقدامــات بازیکنهــا از قبــل پیشبینــی شــده و در قبــال
آنهــا عکسالعملهایــی منطقــی تعریــف شــود.
عــاوه بــر پیشــرفت هــوش مصنوعــی ،پیشــرفت ســختافزاری در دهــه 1990
میــادی ســبب شــد کــه گرافیــک فنــی بازیهــا پیشــرفت قابــل توجهــی کــرده و از
قالــب ســنتی دوبعــدی خــود خــارج شــده و بازیهــای س ـهبعدی رونــق بگیرنــد.
قبــل از ایــن دوران ،بــه جــز چنــد عنــوان ســهبعدی محــدود ،در بیشتــر مــوارد،
گرافیــک بازیهــا بهصــورت دوبعــدی ارائــه میشــدند .در اواســط دهــه 1990
میــادی یعنــی زمانــی کــه کنســول ســگا مــگا درایــو داشــت بــه آخریــن روزهــای
حیــات خــود نزدیــک میشــد ،عــدهای از توســعهدهندگان دســت بــه ســاخت
بازیهایــی ســهبعدی ماننــد داســتان اســباب بــازی ( )Toy Storyو ســونیک
ســهبعدی ( )Sonic 3Dبــرای کنســول ســگا مــگا درایــو زدنــد .ایــن مــوارد در
حقیقــت اســتفاده تمــام و کمــال از ت ـوان ســختافزاری کنســول ســگا مــگا درایــو
بــود .ذخیــره بازیهــا بــر روی کارتریــج بــه آخــر خــط رســیده بــود و خوانــدن
دادههــا از روی لــوح فشــرده ()Compact Disk
مطــرح شــده بــود.

تاریخچه شکلگیری بازیهای ویدیویی
از شــرکتهای ســازنده بــازی در جهــت ســاخت بازیهــای انحصــاری باکیفیــت
بــرای رایانههــای شــخصی ،باعــث رشــد و توســعه بازیهــا در رایانههــای شــخصی
شــده و آن را از انحصــار کنســولها خــارج کــرد.
محیط کاربرپسند ویندوز 95

سونیک سهبعدی ...از آخرین تالشهای سگا مگا درایو برای بقا!

کنســول پلیاستیشــن  1بهدلیــل توانایــی ســختافزاری خــود و اســتفاده از لــوح
فشــرده توانســت خیلــی زود رقبایــی ماننــد ســوپرنینتندو و ســگا مــگا درایــو را
پشــت ســر گذاشــته و بازیکنــان را مبهــوت خــود کنــد .چنیــن تصــور میشــد کــه
بازیهــای ســهبعدی باعــث کنــار گذاشــتن بازیهــای دوبعــدی خواهنــد شــد.
گرچــه امــروزه بســیاری از عناویــن درجــه یــک صنعــت بــازی دارای گرافیــک
سـهبعدی هســتند ،امــا بازیهــای دوبعــدی همچنــان بــه حیــات خــود ادامــه داده و
شــاهد عناویــن خالقانــه و جــذاب بســیاری در ایــن حــوزه هســتیم.

در مقابل محیط خستهکننده و خط فرمانی
سیستم عامل ام اس داس

این روزها بازیهای خوب دو بعدی کم نیستند .نمایی از بازی Guacamelee! 2

مــورد دیگــری کــه ذکــر شــد ارائــه سیســتم عامــل وینــدوز  4.0یــا همــان وینــدوز 95
معــروف اســت .تــا قبــل از دهــه  1990میــادی بازیهــای بســیاری بودنــد کــه در
رایانههــای شــخصی اجــرا میشــدند .امــا ایــن کنســولها بودنــد کــه عناویــن بســیار
باکیفیتــی داشــته و از تنــوع زیــادی برخــوردار بودنــد .وینــدوز  95بــا رابــط کاربــری
جــذاب خــود در آن زمــان و داشــتن قابلیتهایــی ماننــد خوانــدن اطالعــات از لــوح
فشــرده ،پخــش موســیقی ،انجــام چنــد عمــل بهطــور همزمــان و امــکان اتصــال بــه
اینترنــت توانســت تــا حــد زیــادی رایانههــا را خانگیتــر کنــد.
بهدلیــل ســادهتر شــدن رابــط کاربــری ،بســیاری از کاربــران کــه
کار بــا سیســتم عامــل رایــج قبــل از وینــدوز  95یعنــی ام اس داس
( )MS-DOSرا ســخت میدانســتند بــه ســمت اســتفاده از
رایانههــای شــخصی ترغیــب شــدند .ایــن امــر و نیــز تــاش برخــی
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تاریخچه شکلگیری بازیهای ویدیویی
امــا برگردیــم بــه ادامــه مســیر کنســولها در اواخــر دهــه  1990میــادی .نیمــه دوم دهه
 1990میــادی دوران آنچنــان موفقــی بــرای کنســولهای شــرکت ســگا و نینتنــدو
نبــود .پــس از موفقیــت کنســول ســگا مــگا درایــو ،شــرکت ســگا ،کنســولهای
بعــدی خــود یعنــی ســگا ســاترن ( )Sega Saturnرا در ســال  1995و ســگا
دریمکســت ( )Dreamcastرا در ســال 1998عرضــه کــرد.
نینتنــدو نیــز در ســال ،1996
نینتنــدو )Nintendo 64( 64
را عرضــه کــرد.

لشکر شکست خورده :سگا دریمکست (سمت چپ)
و نینتندو ( 64سمت راست)

امــا ماجــرا بــرای شــرکت ســونی بــه گونــهای دیگــر بــود .از طرفــی فــروش و
موفقیــت بــاالی کنســول پلیاستیشــن  1مدیــران ســونی را خوشــحال کــرده بــود و
از طــرف دیگــر مســئله کنســول بعــدی شــرکت ســونی بــود کــه بایــد بــه آن پرداختــه
میشــد .شــرکت ســونی در ســال  1999کنســول پلیاستیشــن  2را معرفــی کــرده
و یــک ســال بعــد ،یعنــی در ســال  2000آن را عرضــه نمــود .آنچــه کــه در ابتــدا
جلــب توجــه میکــرد توانایــی کنســول جدیــد در اجــرای تصاویــر گرافیکــی بــا
کیفیــت بهتــر بــود .پیکســلهای درشــت و لــرزان پلیاستیشــن  1جــای خــود را
بــه بافتهــای گرافیکــی یــک دســت و باکیفیــت داده بودنــد .محیــط بازیهــا
هــم وســعت بیشتــری پیــدا کــرده بودنــد و امکانــات بیشتــری را بــرای بازیکنــان
ارائــه میکردنــد .عــاوه بــر ایــن ،یکــی از مـواردی کــه میــزان فــروش پلیاستیشــن
را افزایــش داد ،توانایــی ایــن دســتگاه در اجــرای دی وی دی (Digital Video
 )Diskبــود و بازیکنــان میتوانســتند بــه جــای یــک وســیله بــازی از آن بهعنــوان
یــک وســیله پخشکننــده دی وی دی اســتفاده کننــد .کنســول پلیاستیشــن 2
بســیار موفــق بــود و توانســت تــا ســال  2013حــدود 155
میلیــون نســخه بفروشــد.

بله درست است
خاطراتمان
دومرتبه زنده شد!

کنســول ســگا دریمکســت کنســول ناکارآمــدی نبــود و نوآوریهایــی داشــت.
امــا درســت یکســال پــس از ارائــه دریمکســت ،پلیاستیشــن  2وارد بــازار شــده

و اجــازه ابــراز وجــود بــه آن را نــداد .تولیــد دریمکســت در ســال  2001متوقــف
شــده و بــه یکــی از بزرگتریــن شکســتهای کنســولی تبدیــل شــد! از طــرف
دیگــر شــرکت نینتنــدو ،کنســول بعــدی خــود یعنــی گیمکیــوب ()GameCube
را در ســال  2001عرضــه کــرد کــه توانســت حــدود  21میلیــون نســخه در سرتاســر
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جهــان بــه فــروش برســاند .همــگام بــا ایــن اتفاقــات ،شــرکت مایکروســافت بــرای
اولیــن بــار وارد صنعــت کنســولها شــد .اکسباکــس در ســال  2001عرضــه
شــده و توانســت حــدود  24میلیــون نســخه بفروشــد .پــس از گــذر چنــد ســال و
یکهتــازی پلیاستیشــن  ،2صنعــت بــازی وارد نســل جدیــدی شــده و شــرکتهای
مایکروســافت ،کنســول اکسباکــس  )Xbox 360( 360را در ســال  ،2005نینتنــدو،
کنســول وی ( )Wiiرا در ســال  ،2006و ســونی ،پلیاستیشــن  3را در ســال 2006
عرضــه کردنــد .پلیاستیشــن  3نتوانســت موفقیــت کنســول قبــل از خــود را
تکــرار کــرده و بــه فــروش  80میلیــون نســخه اکتفــا کــرد .کنســولهای
ایــن دوران کــه البتــه خاطــرات خوبــی را بــرای بازیکنــان بــه همــراه
داشــتند بــه کنســولهای نســل هفتــم معــروف هســتند .ماننــد
بســیاری از فناوریهــای دیگــر ،کنســولها هــم دارای طبقهبنــدی
زمانــی یــا همــان نســل هســتند.
نســل اول بیــن ســالهای  1972-1977بــا حضــور کنســول ادیســه ،نســل
دوم بیــن ســالهای  1976-1983بــا حضــور کنســول آتــاری  ،2600نســل ســوم بیــن
ســالهای  1983-1987بــا حضــور کنســول نینتنــدو ،نســل چهــارم بیــن ســالهای
 1987-1993بــا حضــور کنســولهای ســگا مــگا درایــو و ســوپر نینتنــدو ،نســل پنجــم
بیــن ســالهای  1993-1998بــا حضــور کنســولهای پلیاستیشــن  1و نینتنــدو ،64
نســل ششــم بیــن ســالهای  1998-2005بــا حضــور کنســولهای ســگا دریمکســت
و پلیاستیشــن  ،2نســل هفتــم بیــن ســالهای  2005-2012بــا حضــور کنســولهای
وی و پلیاستیشــن  3و اکسباکــس  ،360و نســل هشــتم کــه هماکنــون چنــد ســال
از آغــاز آن یعنــی ســال  2012گذشــته اســت بــا پلیاستیشــن ،)PlayStation 4( 4
نینتنــدو ســوییچ ( )Nintendo Switchو اکسباکــس وان ( )Xbox Oneهمــراه
بــوده اســت.
عــاوه بــر کنســولها و البتــه رایانههــای شــخصی ،مهمــان دیگــری نیــز بــه صنعــت
بــازی وارد شــده اســت .بســیاری از بازیکنــان از تلفنهــای همــراه بهعنــوان تنهــا
ســکوی انجــام بــازی خــود اســتفاده میکننــد .در ســالهای اخیــر ،تلفنهــای
همــراه بیــش از یــک وســیله ارتبــاط صوتــی عمــل کــرده و بــه یکــی از ســکوهای
اجــرای بازیهــای بســیاری تبدیــل شــدهاند کــه ایــن موضــوع خــود جــای صحبــت
بســیار دارد.
حال این سوال مطرح میشود که آینده چگونه خواهد بود؟
بــا نگاهــی بــه تــاش انســان بــرای ســاخت ماشــین محاســبهگر کــه از قــرن هفدهــم
شــروع شــد و نیــز توســعه فناوریهــای دهــه اخیــر میت ـوان اینگونــه نتیجهگیــری
کــرد کــه جریــان ســرگرمیهای الکترونیکــی در ســالهای اخیــر بســیار ســرعت
گرفتــه و بــه حرکــت خــود ادامــه خواهنــد داد .آنچــه کــه در اوایــل قــرن بیســتم
اتفــاق افتــاد ،ســاخت رایانههــای الکتریکــی بــود .پــس از آن دوره و در دهــه 1970
میــادی تالشهایــی بــرای خانگــی کــردن رایانههــا صــورت گرفــت .ســپس
رایانههــا و کنســولها بخشــی از زندگــی مــا شــدند و بــه تدریــج جــای پــای خــود را
ً
محکــم کردنــد .مســلما بــا پیشــرفت ســختافزاری و نرمافــزاری ممکــن نبــود کــه
ایــن ابزارهــا و وســایل ســاخته شــوند.
قطعــا در آینــده ،شــاهد پیشــرفتهای ســختافزاری خواهیــم بــود و ایــن
پیشــرفت ،صنعــت بــازی را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد .عــاوه بــر پیشــرفتهای
ســختافزاری ،پیشــرفتهای نرمافــزاری نیــز بــر ایــن صنعــت موثــر خواهنــد بــود.
اســتانداردهای جلوههــای گرافیکــی ،محیطهــای کاربرپســند ،بهینهســازیهای
نرمافــزاری ،توســعه هــوش مصنوعــی مربــوط بــه بازیهــا و بســیاری از مــوارد
دیگــر ،دنیــای نرمافــزار را تحــت تاثیــر قــرار خواهنــد داد.

تاریخچه شکلگیری بازیهای ویدیویی
امــا پیشــرفتهای آینــده ،محــدود بــه مــوارد ذکــر شــده نخواهنــد بــود .بســیاری
ً
از امکانــات و ابداعــات جدیــد نیــز احتمــاال وارد صنعــت بــازی خواهنــد شــد.
بهعنــوان نمونــه پــس از ورود اینترنــت بــه زندگــی انســان در اواخــر دهــه 1980
میــادی ،امــکان انجــام بازیهــای تحــت شــبکه بــرای بازیکنــان فراهــم شــد .از
مــوارد بســیاری کــه ایــن روزهــا بهطــور گســتردهای در میــان بازیکنــان محبــوب
شــدهاند ،بازیهــای تحــت شــبکه هســتند کــه بــا ارائــه مکانیکهــای جدیــد (و یــا
توســعه مکانیکهــای قدیمــی) توانســتهاند بازیکنــان بســیاری را وارد محیطهــای
مجــازی تعاملــی کــرده و ســرگرم نماینــد.
از بازیهــای تحــت شــبکه میتــوان بــه عرصــه نبــرد چنــد نفــره آنالیــن
( Multiplayer Online Battle Arenaیــا  )MOBAو بــازی آنالیــن چنــد نفــره
گســترده ( Massively Multiplayer Onlineیــا  )MMOاشــاره کــرد.
در عرصــه نبــرد چنــد نفــره آنالیــن کــه دارای رگههایــی از ســبک اســتراتژیک
هســتند ،بازیکنــان بهصــورت آنالیــن گروهبنــدی شــده و هــر گــروه بایــد ســاختمان
اصلــی گــروه مقابــل خــود را از بیــن ببــرد.
در بــازی آنالیــن چنــد نفــره گســترده ،بازیکنــان نیــز بهصــورت آنالیــن گروهبنــدی
شــده و وارد یــک محیــط وســیع میشــوند .نــوع بــازی میتوانــد مبــارزه گروههــا
بــر علیــه یکدیگــر و یــا انجــام ماموریــت بهصــورت گروهــی باشــد .بــدون شــک
یکــی از عواملــی کــه باعــث جــذاب شــدن ایــن بازیهــا شــده ،برخــورد و تعامــل
بازیکنــان بــا یکدیگــر اســت .در بازیهــای تــک نفــره ،بازیکــن بایــد بــا هــوش
مصنوعــی موجــود در بــازی تعامــل داشــته باشــد کــه البتــه ممکــن اســت دارای
اشــکال بــوده و یــا یکنواخــت و قابــل پیشبینــی شــود .امــا در بازیهــای تعاملــی و
آنالیــن ،بازیکنــان بــا یکدیگــر برخــورد داشــته و اعمــال طــرف مقابــل طبیعیتــر
و غیرقابــل پیشبینــی خواهــد بــود .بــا ایــن حــال گســترش ایــن رویــه بــه معنــای
از رده خــارج شــدن بازیهــای تــک نفــره نبــوده اســت و هنــوز هــم بســیاری از
توســعهدهندگان مشــغول ســاخت عناویــن تــک نفــره بــزرگ بــوده و ســعی در بهبــود
مکانیکهــای آنهــا داشــتهاند.
عــاوه بــر رویــه رو بــه رشــد بازیهــای آنالیــن در ســالهای اخیــر ،فناوریهــای
واقعیــت مجــازی ( )Virtual Realityو واقعیــت افــزوده ()Augmented Reality
نیــز وارد صنعــت بــازی شــده و بــه آن شــکلی واقعیتــر دادهانــد .بازیکــن از طریــق
عینــک واقعیــت مجــازی ،خــود را
در دل ماجــرا احســاس میکنــد
و واقعیــت افــزوده ،بــازی و
نرمافــزار را بــه دنیــای واقعــی
خــارج پیونــد میزنــد.

واقعیت مجازی ما را به
قلب ماجرا میبرد

ً
از دیگــر مـوارد جالــب توجــه دیگــر کــه اخیــرا مطــرح شــده و ممکــن اســت شــکل
ً
کنســولهای آینــده را کامــا دگرگــون کنــد انجــام بــازی بهصــورت ابــری (Cloud
 )Gamingاســت .بــه ایــن صــورت کــه بازیکــن تنهــا از طریــق یــک اتصــال ویــژه
اینترنتــی بــه مرکــز وصــل شــده و بــه انجــام بــازی خواهــد پرداخــت .ایــن فنــاوری،
ســبب میشــود کــه بازیکــن دیگــر نیــازی بــه خریــد کنســول و یــا رایانــه قدرتمنــد
نداشــته باشــد و رایانــه یــا تلفــن همــراه و یــا هــر وســیله دیگــر او ماننــد یــک گیرنــده
عمــل کنــد .در حــال حاضــر ،شــماری از شــرکتهای بــزرگ در حــال کار بــر روی
ســامانه بــازی ابــری بــوده و هــدف آنهــا ایــن اســت کــه بازیکنــان در آینــده بــا
هــر نــوع ابــزاری کــه خواســتند (بــدون توجــه بــه قــدرت ســختافزاری آن) بتواننــد
بــازی مــورد نظــر خــود را اجــرا کننــد.

سامانه پردازش ابری ،توانایی آن را خواهد داشت که بازیها را از سکوهای مختلف اجرا کند!

صنعــت بــازی ،پدیــدهای نبــوده اســت کــه یــک شــبه و توســط یــک نفــر بــه وجــود
آمــده باشــد .افــراد بســیاری در بازههــای زمانــی متفــاوت و در مکانهــای متنــوع
بــر روی بخشهــای مختلــف ایــن صنعــت کار کردهانــد تــا بــه آنجایــی رســید
کــه امــروزه میبینیــم.
بــا شــنیدن واژهی بــازی ،اولیــن چیــزی کــه در ذهــن مــا شــکل میگیــرد ،ســرگرمی
اســت .امــا بــازی ماننــد خمیــری اســت کــه میت ـوان آن را بــه هــر شــکلی درآورد.
در همیــن راســتا بازیهــای بســیاری ســاخته شــدهاند کــه جنبــهای بــه جــز
ســرگرمی و تفریــح دارنــد؛ بازیهــای جــدی ( )Serious Gameو بازیهــای
شبیهســاز ( )Simulatorاز ایــن دســته هســتند .هــدف ایــن بازیهــا آمــوزش و
آشــنایی بازیکــن بــا یــک محیــط خــاص و شناســایی نقــاط ضعــف خویــش اســت.
عــاوه بــر ایــن م ـوارد مــی ت ـوان بــه بازیوارســازی ( )Gamificationنیــز اشــاره
کــرد کــه از ســال  2011مطــرح شــده اســت .بازیوارســازی یعنــی اســتفاده از قوانیــن
مربــوط بــه بازیهــا در محیطهایــی بــه جــز بــازی ماننــد تجــارت ،آمــوزش و غیــره.
ً
مســلما صنعــت بــازی بــا ســرعت بــه حرکــت خــود ادامــه خواهــد داد .در ایــن میــان
دو عامــل مهــم یعنــی فناوریهــای جدیــد و ســلیقه مصرفکننــدگان بــر آن تاثیــر
خواهنــد گذاشــت.
در ایــن میــان تعــداد بازیهــای خــوب ایرانــی کــم نیســت .بازیهــای ایرانــی
متنوعــی در ســبکهای مختلــف وجــود دارنــد کــه همــگام بــا اســتانداردهای
جهانــی بــوده و حرفهــای بســیاری بــرای گفتــن دارنــد.
در پایــان ایــن س ـوال مطــرح میشــود کــه همــگام بــا پیشــرفتهای صــورت
گرفتــه در صنعــت بــازی چگونــه میتوانیــم بــه تولیــد ملــی کمــک کــرده و
دســت بــه پشــتیبانی و گســترش بازیهــای ایرانــی کــه متناســب بــا فرهنــگ
و نیازمــان هســتند بزنیــم .سـوالی کــه بایــد بــه تفصیــل بــه آن پرداختــه شــود...
فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور

36

نظام ردهبندی سنی بازیهای ویدیویی

ESRA
نظام ردهبندی سنی بازیهای رایانهای

معرفی نظام ارزیابی و ردهبندی سنی بازیهای ویدیویی
بخش دوم

عوامل شکلگیری ESRA
پــس از تشــکیل بنیــاد ملــی بازیهــای رایان ـهای در ایــران ،هم ـواره «فرهنــگ اســتفاده مطلــوب از بازیهــای ویدیویــی» بهعن ـوان یــک هــدف اساســی و مهــم تعییــن شــد.
علــت انتخــاب چنیــن هدفــی در ایــران ،بهرهمنــدی از قــدرت آموزشــی و تاثیرگــذاری بازیهــای ویدیویــی و دور شــدن از احتمــال ابتــا بــه اختــاالت روحــی و روانــی و
آســیبهای منجــر بــه اســتفاده نامناســب از آن بــود .امــا چــه عواملــی باعــث شــکلگیری نظــام ردهبنــدی ســنی بازیهــا شــد:
عدم شناخت کافی و درست
از میزان و نوع صحنههای
آسیبرسان درون بازی

عدم وجود الگوی مناسب
در استفاده از بازیها

نگرانی والدین از صحنههای
خشونت آمیز ،ترسناک و
نمایش تصاویر جنسی

ایجاد آسیبهای روانی و
اجتماعی بر اثر استفاده
نادرست از بازیها

دیدگاههای مطالعاتی و تحقیقاتی ESRA
بــرای تدویــن ایــن نظــام ،ســعی شــده اســت در مرحلــه اول بــا تکیــه بــر نظریههــای
موجــود در علــوم مختلــف و مرتبــط بــا ایــن موضــوع ،بســتری بــا پشــتوانه علمــی
مناســب ایجــاد گــردد تــا در مراحــل اجرایــی ایــن نظــام و انجــام تحقیقــات میدانــی،
میــزان تصحیحــات بــه حداقــل برســد .یکــی از مهمتریــن مراحــل بــرای تدویــن
ایــن نظــام ،تحقیــق و بررســی در مــورد علومــی بــود کــه در ایــن موضــوع ،نظــرات
تاثیرگــذار و جامــع دارنــد .پــس از تحقیقــات انجــام شــده ،ســه شــاخه از علــوم بــرای
ایــن مرحلــه در نظــر گرفتــه شــد.

حس
حقیقتجویی و
کاوش

حس خالقیت
و ابداع

حس زیبایی دوستی
و جمالخواهی

مهمترین

گرایشهای فطری
عبارتند از:

عدم شناخت کافی و درست
از میزان و نوع صحنههای
آسیبرسان درون بازی

حس خیرخواهی
و فضیلت

حس عشق
و پرستش

اسالم ،الگویی منطبق با فطرت

روانشناسی یا علم رفتارشناسی

دیــدگاه اســام مبتنــی بــر فطــرت هســت .فطــرت در لغــت بــه معنــای خلقــت اســت.
ولــی نــوع خاصــی از خلقــت کــه مخصــوص انســان اســت و امــور فطــری انســان بــه
امــوری گفتــه میشــود کــه در سرشــت انســان بــوده و نــوع خلقــت انســان اقتضــای
آن را دارد .پــس انســان یکســری خصوصیــات و ویژگیهــا دارد کــه مخصــوص
خــود او بــوده و از او جــدا نمیشــود .انســان بــرای درک آن خصوصیــات و بــرای
عمــل بــه مقتضــای آنهــا نــه تنهــا نیــاز بــه امــور خــارج از خــود نــدارد ،بلکــه آن را
در درون خــود مییابــد .مثــل عالق ـهی انســان بــه نیکــی کــه در نهــاد هــر انســانی
وجــود دارد .بــه امــور ایــن چنینــی ،فطریــات انســان گفتــه میشــود.

روانشناســی علــم مطالعــه و شــناخت علمــی ابعــاد مختلــف رفتــار موجــود زنــده،
بهویــژه انســان اســت .در ایــن تعریــف ،بیشتریــن توجــه بــه رفتــار و جنبههــای
مختلــف آن بــه چشــم میخــورد .بــه ســخن دیگــر ،بــه یــک معنــا میتــوان
روانشناســی را رفتارشناســی نامیــد؛ چــرا کــه موضــوع اصلــی روانشناســی بهعن ـوان
یــک علــم رفتــاری ،مطالعــه فعالیتهــا و واکنشهــای حیـوان و انســان در شــرایط و
موقعیتهــای مختلــف اســت .منظــور از «رفتــار» ،آن دســته از حالتهــا ،عادتهــا،
ً
فعالیتهــا ،کنشهــا و واکنشهــای نســبتا پایــداری اســت کــه از انســان ســر
میزنــد و همــواره قابــل مشــاهده ،اندازهگیــری ،ارزیابــی و پیشــبینی اســت.
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جامعهشناسی ،علم اجتماع و تعامل انسانها
موضــوع مطالعــه علــم اجتمــاع ،زندگــی اجتماعــی ،گروههــا و جوامــع انســانی
اســت .بررســی رفتــار انســان بهعن ـوان موجــودی اجتماعــی در ایــن علــم صــورت
میگیــرد .جامعهشناســی ،رفتــار را از آن جهــت کــه چــه دالیــل و علتهــای
اجتماعــی دارد و چــه تاثیراتــی بــر جامعــه میگــذارد ،بررســی میکنــد و در ایــن
بیــن ،پایــه تحلیــل خــود را بــه جــای فــرد یــا ویژگیهــای روحــی و روانــی آن ،بــر
رفتــارش در جامعــهی محــل زندگیــش قــرار میدهــد .بــه همیــن رو و بهعنــوان
مثــال ،مســئله تــرس از آن جهــت کــه منجــر بــه شــب ادراری کــودکان شــده یــا
اوضــاع روحــی و خوابشــان را برهــم میزنــد بــرای مــا موضــوع بررســی نیســت.
تــرس بــه آن دلیــل کــه میتوانــد تعامــات اجتماعــی افــراد را مختــل کــرده و نوعــی
بیگانــه ترســی ایجــاد کنــد ،مهــم اســت .همچنیــن مســئله ازدواج ،از آن جهــت
کــه پاســخ بــه یــک نیــاز روانــی یــا بیولوژیــک اســت ،مطالعــه نمیشــود؛ بلکــه
بــر مبنــای کارکردهــا و تاثیــرات اجتماعــی آن ،موضــوع بررســی اســت .در ایــن
رویکــرد ،بیمــاری بــه هــر عاملــی خطــاب نمیشــود کــه بخشــی از کارکردهــای
عمومــی بــدن را مختــل میکنــد ،بلکــه چیــزی اســت کــه فرهنــگ و جامعــه آن
را بیمــاری مینامــد یــا نمینامــد .از همیــن رو گاه در یــک فرهنــگ ،حــاالت
خاصــی در افــراد ،بیمــاری شــناخته میشــود درحالــی کــه فرهنگهــای دیگــر،
اصــا نــام آن را بیمــاری نمیگذارنــد .بنابرایــن جامعهشناســی ،مطالعــه رفتارهــای
افــراد از بعــد اجتماعــی اســت.
بررسی کوتاه از 9جلد تحقیقات اسرا
جلد در جلــد اول از ایــن مجموعــه ،اوقــات فراغــت و نظریههــای مربــوط بــه آن
اول و ســپس بــازی و نظریههــای مربــوط بــه آن بهعن ـوان یکــی از شــاخههای
اوقــات فراغــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .نظــرات دیــن مبیــن اســام در
رابطــه بــا تفریــح و بــازی بــر اســاس آیــات قــرآن کریــم ،احادیــث و کتــب دینــی در
ایــن جلــد ارائــه شــده اســت .بازیهــای ویدیویــی بهعن ـوان یــک گونــه پرطرفــدار
از بازیهــا نیــز کــه موضــوع اصلــی ایــن طــرح اســت بــه همــراه تقســیمبندی
ســبکهای ایــن نــوع از بازیهــا و همچنیــن کارکردهــای آنهــا آورده شــده
اســت .آمارهــای مربــوط بــه مخاطبــان بازیهــای ویدیویــی و همچنیــن فــروش
ایــن بازیهــا در ادامــه ایــن جلــد آمــده اســت .اهمیــت و ضــرورت تدویــن
نظــام ردهبنــدی بازیهــای ویدیویــی در کشــور نیــز از جملــه مــواردی
اســت کــه در ایــن جلــد بــه آن پرداختــه شــده اســت.

جلد در جلــد دوم از ایــن مجموعــه ،نظامهــای ردهبنــدی ســنی بازیهــای
دوم ویدیویــی در کشــورهای مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .بررســی
ردههــای ســنی ایــن نظامهــا بــه همــراه محتواهــای آسیبرســان در آنهــا و
همچنیــن رونــد اجــرای ردهبنــدی در ایــن کشــورها ،همگــی از جملــه مــواردی
هســتند کــه در ایــن جلــد ارائــه شــده اســت.
جـلد جلــد ســوم از ایــن مجموعــه بــه نظــرات ســه دیــدگاه علــوم و معــارف
سوم اســامی ،جامعهشــناختی و روانشــناختی در مــورد گروههــای ســنی و
ســپس برآینــد گروههــای ســنی ،اختصــاص دارد.
یکــی از مهمتریــن مراحــل در تدویــن نظــام ردهبنــدی ســنی بازیهــای ویدیویــی،
تعییــن دقیــق گروههــای ســنی اســت .معیــار اصلــی در تعییــن ایــن بازههــا یکســانی
اثــرات م ـوارد نامناســب موجــود در محصــوالت بــر مخاطبانــی کــه در یــک بــازه
ســنی هســتند ،اســت .بدیــن صــورت کــه اگــر دو مخاطــب بــا ســنین متفــاوت در
یــک گــروه ســنی قــرار بگیرنــد ،اثــرات مــوارد نامناســب بــر روی آنهــا یکســان
خواهــد بــود.
جــلـد در جلــد چهــارم ،چگونگــی تعییــن معیارهــای ردهبنــدی بــه همــراه
چهارم توضیحــات مربــوط بــه هــر یــک از معیارهــا ارائــه شــده اســت .منظــور از
معیارهــای ردهبنــدی ،مـواردی هســتند کــه ممکــن اســت بــرای گــروه ســنی خاصــی
از کاربــران و یــا تمامــی آنهــا مناســب نبــوده و موجــب ایجــاد اثــر نامطلــوب در
آنهــا شــود .ایــن مــوارد بهصــورت کلــی در قالــب مســائلی اعــم از خشــونت،
تــرس ،تبعیــض ،اســتفاده از گفتــار نامناســب ،قمــار و شــرطبندی ،مــواد مخــدر،
مشــروبات الکلــی و دخانیــات ،مســائل جنســی و نقــض ارزشهــا قــرار میگیرنــد.
جــلـد پــس از تعییــن گروههــای ســنی و معیارهــای ردهبنــدی ،چگونگــی
پنجم و ارتبــاط معیارهــای ردهبنــدی بــا گروههــای ســنی تعییــن میشــود.
شـشم منظــور از تعییــن چگونگــی ارتبــاط ،مشــخص نمــودن ایــن نکتــه
اســت کــه وجــود هــر معیــار منجــر بــه قرارگرفتــن محصــول در کــدام گــروه ســنی
میگــردد .جلدهــای پنجــم و ششــم از ایــن مجموعــه بــه چگونگــی ارتبــاط
معیارهــای ردهبنــدی و گروههــای
ســنی از دیــدگاه علــوم و معــارف
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اســامی اختصــاص دارنــد .منابعــی ماننــد قــرآن کریــم ،احادیــث اهــل بیــت (ص) و
کتــب دینــی در تعییــن ایــن ارتبــاط ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد.
جلــد هفتــم از ایــن مجموعــه بــه چگونگــی ارتبــاط معیارهــای ردهبنــدی و گروههای
جـلــد ســنی از رویکــرد جامعهشــناختی اختصــاص دارد .نظریههــای
هفتم و آسیبشناســانه از منظــر ایــن علــم بــه همــراه ســاختار چگونگــی
هشتم تفکیــک معیارهــای آســیبزا و قــرار گرفتــن آنهــا در گروههــای ســنی
خــاص ،مـواردی هســتند کــه در ایــن جلــد بهطــور کامــل ارائــه شــده اســت .جلــد
هشــتم از ایــن مجموعــه بــه چگونگــی ارتبــاط معیارهــای ردهبنــدی و گروههــای
ســنی از رویکــرد روانشــناختی اختصــاص دارد .در ایــن بخــش بــا توجــه بــه تنــوع
تخصصهــا در علــم روانشناســی و اهمیــت همــه ایــن تخصصهــا ،از روش
دلفــی بــرای جمـعآوری نظــرات متخصصــان روانشناســی بــا گرایشهــای متفــاوت
اســتفاده شــد .نتایــج مربــوط بــه ایــن روش در جلــد هشــتم ارائــه شــده اســت.
جلــد نهــم از ایــن مجموعــه ،بــه فرآینــد ردهبنــدی ســنی بازیهــای ویدیویــی
اختصــاص دارد .پــس از جم ـعآوری نتایــج بهدســت آمــده بــرای تعییــن
جلد
چگونگــی ارتبــاط معیارهــای آســیبزا و گروههــای ســنی از ســه دیــدگاه

نـهم

علــوم و معــارف اســامی ،جامعهشناســی و روانشناســی ،بایــد روش

برآیندگیــری از ایــن نتایــج انتخــاب شــود .بررســی روشهــای مختلــف چگونگــی
نتیجهگیــری و معایــب و مزایــای ایــن روشهــا و در نهایــت انتخــاب روش مناســب
در اجــرای ردهبنــدی ســنی بازیهــای ویدیویــی در ایــن جلــد آورده شــده اســت.
جــدول نهایــی ارتبــاط معیارهــای آســیبزا و گروههــای ســنی بــر اســاس روش
برگزیــده ،نیــز در ایــن جلــد ارائــه شــده اســت.
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فاز اول (فاز تحقیقاتی) ESRA
تقریبــا اواخــر آذر مــاه ســال  ،1386طــرح تحقیقاتــی تدویــن پیشنویــس نظــام
ملــی ردهبنــدی ســنی بازیهــای ویدیویــی آغــاز شــد .دوســتان بســیاری در تدویــن
پیشنویــس نظــام ملــی ردهبنــدی ســنی بازیهــای ویدیویــی همراهــی کردنــد کــه
بــه دلیــل پــر رنــگ و موثــر بــودن نقــش آنهــا ،معرفــی آنهــا ضــروری بــه نظــر
میرســد.
آقایــان ،حجةاالســام والمســلمین ســید محمــد جــواد بهشــتی ،مدیــر کل دفتــر
فرهنــگ و گســترش نمــاز ،قــرآن و عتــرت و حجةاالســام والمســلمین محمدرضــا
درانــی ،پژوهشــگر و محقــق پژوهشــگاه فرهنــگ هنــر و ارتباطــات ،نقــش موثــری
داشــتند.
جنــاب آقــای دکتــر ناصــر فکوهــی ،اســتاد و عضــو هیئــت علمــی گــروه
انسانشناســی دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران و همچنیــن شــاگردان و
همــکاران ایشــان ،جنــاب آقــای حامــد جلیلونــد و ســرکار خانــم منیــژه غزنویــان ،در
تصحیــح و تعمیــق بخشــیدن پیشنویــس ،همــکاری تحســین برانگیــزی داشــتند.
همچنیــن جنــاب آقــای دکتــر ســید وحیــد شــریعت ،اســتادیار و عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران ،بــا ایجــاد فرصتــی مغتنــم و کاربــردی بــرای
اســتفاده از نظــر و بینــش اســاتید برجســته روانشناســی و متخصصیــن کــودک و
نوجــوان ،در تدویــن پیشنویــس نقــش موثــری را ایفــا کردنــد.
در حــوزه روانشــناختی آقایــان دکتــر حســن عشــایری ،دکتــرای مغــز و اعصــاب
از دانشــگاه فرایبــورگ آلمــان و اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران ،دکتــر
بهــروز جلیلــی ،کارشناســی ارشــد روانپزشــکی کــودکان از دانشــگاه تهــران ،دکتــر
محمدولــی مجــد تیمــوری ،دکتــرای تخصصــی روانپزشــکی از دانشــگاه علــوم
پزشــکی ایــران ،دکتــر بهــروز بیرشــک ،دکتــرای روانشناســی از دانشــگاه ایلینویــز
آمریــکا ،دکتــر مهــدی تهرانــی دوســت ،اســتادیار و فــوق تخصــص روانپزشــکی از
دانشــگاه کنگــز کالــج لنــدن و خانمهــا دکتــر الهــه حجــازی ،کارشناســی ارشــد
رشــته روانشناســی تربیتــی دانشــگاه تهــران ،دکتــر میتــرا حکیــم شوشــتری ،فــوق
تخصــص روانپزشــکی کــودک و نوجـوان از دانشــگاه تهــران و دکتــر الهــام شــیرازی،
فــوق تخصــص روانپزشــکی کــودک و نوجــوان
از دانشــگاه شــهید بهشــتی در ایــن
پــروژه همــکاری داشــتهاند.

نظام ردهبندی سنی بازیهای ویدیویی

روند تحقیق و چهارچوب نظری تدوین ESRA
اســتخراج پیشنویــس نظــام ردهبنــدی ســنی بازیهــای ویدیویــی ،بــا اســتفاده از
تئوریهــا و نظریههــای علمــی روش تحقیــق اســنادی انتخــاب شــد .ســپس بــر
همیــن اســاس اســتفاده از نظریههــا و دانــش تئوریــک دیدگاههــا ،برنامهریــزی
پــروژه انجــام گرفــت .البتــه در مراحلــی از پژوهــش ،بــرای پرســشهای اصلــی،
اســتفاده از تئوریهــا ،کافــی بــه نظــر نمیرســید .بــه همیــن دلیــل ،از بینــش
متخصصیــن و اســتادان آن رشــتهی علمــی اســتفاده شــد .دانــش و بینــش متخصصین
بــر اســاس ســالها تجرب ـهی تحقیقاتــی و مطالعاتــی ،همچنیــن مشــاهده و برخــورد
بــا مقولههایــی اســت کــه دقــت و آ گاهــی آنهــا را در پاســخ دادن بــه ســؤاالت ،بــاال
بــرده اســت .در حقیقــت گاهــی متخصصیــن ،مراجــع علمــی قلمــداد میشــوند.
بهطــور خالصــه رونــد تدویــن و تحقیــق نظــام ردهبنــدی ســنی بازیهــای ویدیویــی
بــه شــرح زیــر اســت:
• مطالعه و تحلیل نظامهای ردهبندی سنی بازیهای ویدیویی در سایر کشورها
• بررسی معیارهای ارائه شده در آن نظامها و نحوهی استفاده و کاربرد آنها
• استخراج محتوای موجود در بازیها
• طراحی و تبیین محتواها در هشت شاخهی اصلی
• تعیین گروههای سنی و تبیین نقاط متمایزکنندهی هر یک از دیگری
• بررسی میزان و نوع ارتباط میان هریک از محتواها با گروههای سنی
• طراحی روند تخصیص و تعیین ردهی سنی بازیهای ویدیویی

معیارهــا بــر اســاس توجــه بــه فرهنــگ جامعـهی ایــران و شــرایط و ارزشهــای خاص
آن ،طراحــی شــده اســت .جامعنگــری و جزئینگــری ،دو اصــل مهــم در تبییــن
معیارهــا بــوده اســت .بــه همیــن خاطــر ،محتواهــای استخراجشــده از دقــت نظــر
بســیار باالیــی برخــوردار اســت .پــس از چنــد مرحلــه تغییــر در طراحــی محتواهــا ،در
انتهــا  187محتـوا در قالــب  8معیــار اصلــی اســتخراج گردیــد.
هــر دیــدگاه بــر اســاس موضــوع مطالعاتــی خــود ،بــه ارائــهی گروههــای ســنی و
دالیــل متمایزکننــدهی آنهــا از یکدیگــر پرداخــت .ســه دیــدگاه جامعهشــناختی،
روانشــناختی و اســام ،نظــرات خــود را منطبــق بــا جامع ـهی ایــران ارائــه کــرده و
برآینــد نظــر آنهــا اســتخراج و بهعنــوان گروههــا و مقاطــع ســنی اصلــی در ایــن
نظــام ،انتخــاب و تعییــن گردیــد .از نــکات جالــب در ایــن مرحلــه ،انطبــاق و اتفــاق
نظــر دیدگاههــا در تبییــن گروههــای ســنی بــود .البتــه هــر دیــدگاه بــا دالیــل خــاص
خــود ،اســتداللهایی را مطــرح کــرد .نکتـهی دیگــر اینکــه دیــدگاه جامعهشــناختی
گــروه ســنی  25ســال بــه بــاال را نیــز بــا عن ـوان بزرگســال متأهــل ،پیشــنهاد نمــود و
از  18ســال (بــا عن ـوان بزرگســال مجــرد) جــدا کــرد .البتــه در تحقیــق و پژوهــش از
نــگاه اســام نیــز بــا عن ـوان جمــال جوانــی بــه آن توجــه شــد ه بــود.
در بررســی میــزان و نــوع ارتبــاط میــان محتواهــا بــا گروههــای ســنی ،هــر دیــدگاه بــا

اســتفاده از نظریههــا و بینــش متخصصــان ،پیشــنهاداتی را ارائــه کردنــد .در دیــدگاه
روانشــناختی از هشــت متخصــص بــا گرایــش فــوق تخصــص کــودک و نوج ـوان
و فــوق تخصــص اعصــاب و روان ،بــا اســتفاده از روش دلفــی براســاس بینششــان
نظرخواهــیشــد .در دیــدگاه اســام نیــز از نــص صریــح قــرآن ،روایــات و احادیــث
معتبــر و مــورد تأییــد علمــای شــیعه ،ســنت پیامبــر و ائمــه اطهــار ،اســتفتائات مراجــع
شــیعه و بینــش متخصصیــن ،اســتفاده شــد .دیــدگاه جامعهشــناختی ،براســاس
نظریههــای تحلیــل محت ـوا ،ســطح تحلیــل مــورد نظــر انتخــاب شــد و پیشــنهاداتی
بــرای هــر معیــار ارائــه شــد .آن دســته از معیارهــا کــه از ســطح تحلیــل محققــان،
خــارج بــود ،بــا بینــش و تخصــص جامعهشــناختی پاســخ دادهشــد.

ادامه دارد...
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مصاحبه با Jason Gregory

نازنین نوری

آیدین نوری

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

مصاحبه اختصاصی با  Jason Gregoryاز استودیوی Naughty Dog
اســتودیوی «ناتــی داگ» کار خــود را از ســال  1984میــادی آغــاز کــرده و
هماکنــون یکــی از موفقتریــن و مشــهورترین اســتودیوهای توســعهدهنده بــازی در
جهــان اســت کــه پرچــم پلیاستیشــن را همیشــه بــاال نگــه داشــته و ســونی را ســربلند
کــرده اســت .ایــن اســتودیو از  Crash Bandicootو  Jak and Daxterگرفتــه تــا
فرنچایزهــای جدیدتــری مثــل ســری  Unchartedو  The Last of Usرا کــه جــزو
موفقتریــن تجــارب تجــاری پلتفرمهــای پلیاستیشــن ســونی هســتند ،تولیــد کــرده
اســت .ناتــی داگ تاکنــون توانســته بــا اســتفاده از جدیدتریــن فناوریهــای پیشــرفته
و خیرهکننــده و داستانســرایی مبتنــی بــر کاراکترهــای جــذاب ،صدهــا جایــزهی
متفــاوت در جشــنوارهها و رســانههای مختلــف را دریافــت کنــد و میلیونهــا
طرفــدار پــر و پــا قــرص در سراســر جهــان داشــته باشــد کــه همــواره در انتظــار
بازیهــای همیشــه موفــق ایــن اســتودیو هســتند .بنابرایــن بــرآن شــدیم تــا مصاحبـهای
اختصاصــی بــا ایــن اســتودیو داشــته باشــیم و برخــی از رمــوز موفقیــت آنهــا را بــرای
شــما مخاطبــان عزیــز آشــکار ســازیم.
بــا عــرض ســام خدمــت شــما .ســپاسگزارم کــه وقتتــان را در
اختیــار مــا قــرار دادیــد .اگــر امکانــش هســت توضیــح مختصــری از
خودتــان بــرای مخاطبــان مــا بدهیــد تــا بــه ســراغ ســواالت اصلــی
برویــم.
ســام من «جیســون گرگــوری» ()Jason Gregory
هســتم .یکــی از برنامهنویســان ارشــد شــرکت ناتــی
داگ (اســتودیوی فرست-پارتی Sony Interactive
 .)Entertainmentشناختهشــدهترین بازیهــای
مــا هــم ،Jak and Daxter ،Crash Bandicoot
 Unchartedو  The Last of Usاســت.

چــه چیــزی باعــث میشــود ناتــی داگ اســتودیوی موفقــی باشــد
و بــرای هــر کــدام از بازیهایــش جوایــز متعــددی دریافــت کنــد؟
من معتقدم که موفقیت ناتی داگ مدیون چند فاکتور است:
مــا بهتریــن توســعهدهندگان در صنعــت بــازی را بــه اســتخدام خــود درآوردهایــم و
دقــت تمــام را بــرای انتخــاب افــراد مناســب و هماهنــگ بــا دیگــر اعضــای تیــم بــه
کار گرفتهایــم .ایــن نکتــه باعــث میشــود کــه شــرکت مــا (اکثــر اوقــات) ماننــد
ماشــینی بــا عملکــردی قــوی بــه کار خــود ادامــه دهــد .رویکــرد مــا در توســعه
بازیهــای ویدیویــی بــر فراهــم کــردن موتورهــای بازیســازی و ابزارهــای قدرتمنــد
بــرای تیممــان ،متمرکــز اســت .ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه بتوانیــم بهســرعت
ایدههــای خــود را پیادهســازی کنیــم .مــا همچنیــن دقــت زیــادی را متوجــه
جزئیــات بازیهــای خــود میکنیــم و بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه میــزان
پرداخــت ( )Polishبازیهــای مــا در میــان اســتودیوها کــم نظیــر اســت .بهطــور
خالصــه ،شــرکت مــا ترکیبــی از افــراد خــاق و کاردان ،فنــاوری پیشــرفته و تمایــل
بــه تکــرار ،تکــرار و تکــرار اســت تــا زمانــی کــه بــازی بتوانــد بــه اســتانداردهای
ســطح بــاالی مــورد نظــر برســد.

The Last of Us Part II

ســاخت بــازی  The Last of Us Part IIایــدهی چــه کســی بــود؟ و
ایــده ادامــه داســتان نســخه قبــل از کجــا آمــد؟
ایدههــای بازیهــای مــا عمدتــا از ســوی کارگردانــان و مدیــران نــوآوری بــازی و
تیــم طراحــی مطــرح میشــوند؛ بــا ایــن حــال هــر کســی در اســتودیوی مــا کامــا
آزاد اســت تــا ایدههــای خــود را در مــورد هــر چیــزی اعــم از قســمتهای مختلــف
و کوچــک بــازی و مکانیکهــای آن تــا ایدههایــی بــرای ســاخت بازیهــای
جدیــد ،پیشــنهاد دهــد .بــازی  The Last of Usهــم زاییــده افــکار کارگــردان
بــازی« ،بــروس اســترلی» ( )Bruce Straleyو مدیــر نــوآوری« ،نیــل دراکمــن»
( )Neil Druckmannبــود و نیــل و «جــاش شــر» ( )Josh Scherrمســئولیت
نوشــتن  The Last of Us Part IIرا برعهــده دارنــد.
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مصاحبه با Jason Gregory
هــوش مصنوعــی ایــن بــازی جــزو بهتریــن و واقعگرایانهتریــن
نمونههایــی بــوده کــه تــا بــه امــروز اســتفاده شــده اســت .بــرای
ســاخت چنیــن هــوش مصنوع ـیای بــا چــه چالشهایــی دســت و
پنجــه نــرم کردیــد؟
سیســتم هــوش مصنوعــی بــهکار رفتــه در  The Last of Us Part IIنمایانگــر
تکامــل هــوش مصنوعــی اســتفاده شــده در ،Uncharted: The Lost Legacy
 Uncharted 4: A Thief s Endو  The Last of Usاســت .هــر زمــان کــه
پــروژهی جدیــدی را آغــاز میکنیــم ،تکنولــوژی هــوش مصنوعــی خــود را مــورد
ارزیابــی قــرار میدهیــم تــا متوجــه شــویم کــه چــه بخشهایــی از آن کارآمــد بــوده
و چــه بخشهایــی میبایســت تغییــر کنــد .ســپس بــا بازســازی ،مهندســی مجــدد
و گاهــی اوقــات نوشــتن دوبــارهی زیرسیســتمهای گوناگــون ،بــه اهــداف پــروژهی
جدیــد دســت مییابیــم .تمــام ایــن مراحــل فرایندهایــی چالشبرانگیــز هســتند کــه
بــه تعــداد زیــادی آزمــون و خطــا نیــاز دارنــد.

مثالــی دیگــر در ایــن مــورد ،سیســتمهای انیمیشــنی اســت کــه کاراکترهــای قابــل
و غیرقابــل بــازی را بــه حرکــت در میآورنــد .ایــن سیســتمها بــا هــر بــار تولیــد
بــازی جدیــد ،تکامــل بیشتــر و بهتــری مییابنــد .بــرای همــه نســخههای بــازی
 Unchartedو نســخه اصلــی  ،The Last of Usتمامــی اصالحــات ممکــن در
سیســتمهای انیمیشــن  forward- and inverse-kinematicرا اعمــال کردیــم .در
قســمت دوم  The Last of Usنیــز بــا اســتفاده از  motion-matching systemکــه
ســاخته خــود شــرکت اســت ،بــه ایــن ســیر تکاملــی ادامــه دادهایــم تــا کاراکترهــای
مــا بتواننــد میــان طیــف گســتردهای از حــرکات بهطــور طبیعــی و بــدون مشــکل
خاصــی  blendشــوند.
ایــن فرآینــد بهبــود ،ســرهمبندی ،بازســازی و گاهــی اوقــات بازنویســی کل
تکنولــوژی در زیــر سیســتمهای موتورهــای بازیســازی مختلــف تکــرار شــده و
حتــی اغلــب در طــی چنــد پــروژه بــه طــول میانجامــد و خــب نتیج ـهاش چیــزی
نمیشــود جــز .The Last of Us Part II

بــرای مثــال ،هــوش مصنوعــی مــا از یــک سیســتم امتیازدهــی پیچیــده اســتفاده
میکنــد تــا بتوانــد بهتریــن مــکان را درون دنیــای بــازی (مثــل مکانهــای cover
گرفتــن ،موقعیتهــای بــاز ،flanks ،مکانهــای مناســب تیرانــدازی و  )...در هــر
زمــان انتخــاب کنــد .مــن نیــز بــه ســاخت سیســتم امتیازدهــی اســتفاده شــده در The
 Last of Usکمــک کــردم کــه بــه خــودی خــود بازنویســی سیســتم امتیازدهــی
نســخههای قبلــی  Unchartedکــه ســادهتر ولــی غیرمنعطفتــر بودنــد ،محســوب
میشــد .از آن زمــان تاکنــون ،سیســتم امتیازدهــی بهمنظــور بهبــود عملکــرد،
پیشبینــی ،مدیریــت و جهتیابــی دقیقتــر NPCهــا چندیــن و چندبــار اصــاح
و بازنویســی شــده اســت.
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مصاحبه با Jason Gregory
بــرای بهینهســازی بازیهایــی کــه نیــاز
بــه فضــای زیــادی دارنــد ( 60گیگابایــت)
چــه کاری انجــام میدهیــد تــا در عیــن
حــال از کیفیــت باالیــی نیــز برخــوردار
باشــند؟
دیســک بلــو-ری دو الیــه میتوانــد تــا 50
گیگابایــت اطالعــات را در خــود جــای دهــد و
بلــه مــا همیشــه بــرای قــرار دادن بازیهایمــان
کــه حجــم و جزئیــات زیــادی دارنــد در داخــل آن
فضــا ،لحظــات دش ـواری را تجربــه میکنیــم .مــا
از تکنیکهــای مختلــف فشردهســازی دادههــای
اختصاصــی اســتفاده میکنیــم تــا بتوانیــم همــه
چیــز را بــر روی دیســک جــای بدهیــم.
«تکهتکــه شــدن حافظــه دشــمن ماســت ،چــرا کــه زودتــر از موعــد،
حافظــه مــورد نظــر پــر میشــود .بایــد بتــوان حافظــه اصلــی را بــا
دقــت مدیریــت کــرد» ایــن جملــه از شماســت؟ آیــا میتوانیــد
کمــی بیشتــر راجــع بــه آن توضیــح دهیــد.
در رایانــه شــخصی بــا حافظ ـهی مجــازی کــه بهوســیلهی فایــل  swapهارددیســک
شــما پشــتیبانی میشــود ،منابــع حافظــه دســتگاه تقریبــا نامحــدود خواهنــد بــود
(کــه فقــط توســط انــدازهی فضــای هــارد درایــو شــما محــدود میشــود) .بــه ایــن
ترتیــب ،برنامههــای کاربــردی رایانههــای شــخصی میتواننــد بــا وجــود الگوهــای
تخصیــص حافظــه ،کمــی نامرتــب و بهــم ریختــه باشــند و حتــی ممکــن اســت
دچــار نشــتی شــوند.
گرچــه  PS4از حافظ ـهی مجــازی پشــتیبانی میکنــد ،امــا ایــن پشــتیبانی از طریــق
فایــل  swapانجــام نمیپذیــرد .در نتیجــه ،نیــاز اســت تــا بازیهــا در میــزان معینــی
 RAMفیزیکــی جــای بگیرنــد (دقیقــا  8گیگابایــت؛ امــا همـهی ایــن فضــا بهعلــت
رزرو بــودن توســط خــود سیســتم عامــل ،در دســترس مــا نیســت) .اگــر
تصــور کنیــد کــه تعــداد زیــادی از بلوکهــای حافظــه را کــه
اندازههــای مختلفــی دارنــد (از چنــد بایــت تــا حجــم
زیــادی مگابایــت) بــه بــازی اختصــاص داده
و آزاد کنیــد و ایــن کار را از طریــق
یــک تخصیصدهنــده بــزرگ و
همهمنظــوره انجــام دهیــد ،حافظــه
فیزیکــی تکــه تکــه میشــود .ایــن
دقیقــا هماننــد تکــه تکــه شــدن هــارد
درایــو اســت؛ بهطــوری کــه در نهایــت،
الگــوی بلوکهــای مــورد اســتفاده و
آزاد ،مثــل یــک بــرش پنیــر سوئیســی بــه
نظــر میرســد.
تکــه تکــه شــدن میتوانــد
موجــب کمتــر نشــان
دادن حافظــه آزاد
واقعــی دســتگاه
شــود .بــرای
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مثــال ،قصــد داریــد تــا یــک بلــوک  1مگابایتــی را بــه حافظــه اختصــاص دهیــد.
بــا توجــه بــه اینکــه میدانیــد  1.5مگابایــت حافظــه آزاد در اختیــار داریــد ،فکــر
میکنیــد کــه ایــن تخصیــص بــا موفقیــت انجــام میشــود؛ در صورتــی کــه اگــر آن
مقــدار حافظــه بــه  1024بلــوک آزاد تقســیم شــده باشــد کــه بــه ایــن ترتیــب انــدازه
هــر کــدام برابــر بــا  1.5کیلوبایــت میشــود ،دیگــر هیچکــدام از آنهــا فضایــی
بــرای جــای دادن  1مگابایــت در خــود ندارنــد و در نتیجــه ،عمــل تخصیــص دادن
بــا شکســت مواجــه میشــود.
بــرای جلوگیــری از اثــرات زیــانآور تکــ ه تکــه شــدن حافظــه ،بهجــای اســتفاده
از یــک تخصیصدهنــدهی همهمنظــورهی بــزرگ ،نقشــه حافظــه را بــه قطعــات
کوچکتــر تقســیم کــرده و از تخصیصدهنــدهی خاصمنظــوره کوچکتــر
اســتفاده میکنیــم .اکثــر ایــن تخصیصدهندههــا بهطــور خــاص بــرای کمینــه
کــردن یــا حــذف اثــرات تکــه تکــه شــدن طراحــی شــدهاند .بــرای مثــال ،اگــر شــما
باتجربــه باشــید و از قبــل بدانیــد کــه دســتهای از تخصیصهــا دقیقــا یــک انــدازه
هســتند ،میتوانیــد از تخصیصدهنــدهی  poolبــرای آنهــا اســتفاده کنیــد .ایــن
نــوع تخصیصدهنــده ،بلوکهــای یــک انــدازه از پیــش تعییــن شــده را توزیــع
کــرده و بــر ایــن اســاس هیچوقــت تخصیــص بلــوک بــا شکســت مواجــه نمیشــود؛
مگــر در زمانــی کــه کال حافظــه خالــی نبــوده و بلوکهــای آزادی وجــود نداشــته
باشــد.
ایــن نــوع از کنتــرل دقیــق تخصیــص ،راز مدیریــت موثــر حافظــه داخلــی
کنســولهای بــازی یــا هــر نــوع سیســتم تــوکاری بــوده کــه دارای محدودیتهــای
حافظــهی ثابــت اســت.
از توضیحــات کامــل شــما بســیار ممنونــم .امکانــش هســت کــه
چالشبرانگیزتریــن الگوریتمــی را کــه تابهحــال پیــاده کردهایــد،
مثــال بزنیــد؟
در واقــع مــن تابهحــال نیــازی بــه توســعهی الگوریتــم خیلــی پیچیــدهای پیــدا
نکــردهام ،امــا روی موتورهــای نســبتا پیچیــدهای کار کــردهام .بــرای مثــال ،مــن
سیســتم state scriptمــان را ســاختم کــه باعــث میشــود طراحــان مــا بتواننــد
اســکریپتهای خوبــی را (بــا اســتفاده از حالــت زمــان اجــرای زبــان برنامهنویســی
 )Schemeبــرای کنتــرل ســینماتیکها ،رویارویــی بــا هــوش مصنوعــی ،آموزشهــا
و جریــان ســطح بــاالی بــازی بنویســند .مــن همچنیــن بــر روی سیســتم جمعیــت
کار کردم که در  The Last of Us ،Uncharted 4و  The Lost Legacyاســتفاده
شــده بــود کــه نیــاز بــه تکــرار و آزمــون و خطــای بســیاری داشــت و همچنــان در
حــال تکامــل و پیشــرفت اســت .سیســتم تقریبــا پیچیــدهی دیگــری کــه اخیــرا بــر
روی آن کار کــردم ،سیســتم دوبعــدی رابــط کاربــری جدیــد ماســت .ایــن سیســتم
بــرای قســمت دوم  The Last of Usدر بخشهــای منــوی کاربــر و  HUDبــازی
بــه کار رفتــه اســت.
مهــارت شــما در کــدام زبــان برنامهنویســی بیشتــر اســت؟ چــه
گامهایــی را بــرای یادگیــری ایــن زبــان برداشــتهاید؟
زبــان اصلــی مــا در اســتودیوی ناتــی داگ C++اســت .ایــن زبــان بــرای پیادهســازی
بخــش اعظمــی از موتــور بازیســازیمان اســتفاده میشــود .اگرچــه کمــی کــد
اســمبلی و ســایههای  GPUکــه بــه زبــان  PSSLکــه شــبیه زبــان  shaderنویســی
 HLSLاســت ،در آن وجــود دارد .همچنیــن  C++بهمنظــور پیادهســازی اکثــر
asset build pipelineمــان اســتفاده میشــود .عــاوه بــر ایــن از زبــان پایتــون هــم بــه
میــزان زیــادی بــرای ابزارهــای مســتقل و افزونههــای مایــا اســتفاده میکنیــم و برخــی
از ابزارهــای مبتنــی بــر رابــط گرافیکــی کاربــر در اســتودیوی مــا بــه زبــان C#نوشــته

مصاحبه با Jason Gregory
میشــوند .از زبــان برنامهنویســی  Schemeهــم کــه گون ـهای از زبــان  Lispاســت،
بــرای اسکریپتنویســی زمــان اجــرا و تعریــف دادههــا بهــره میبریــم.
مــن زمانــی کــه بــه کالــج میرفتــم  C++را یــاد گرفتــم ،امــا زبانهــای بیســیک
و اســمبلی  6502را در زمــان کودکــی بهوســیلهی کامپیوتــر شــخصیام آموختــم.
زمانــی کــه نوج ـوان بــودم ،بهعن ـوان یــک برنامهنویــس در یــک تابســتان مشــغول
بــه کار شــدم و در همــان زمــان ،زبــان  Cرا نیــز یــاد گرفتــم .در تابســتانی دیگــر ،در
جایــی دیگــر بهعلــت نیــاز کاری آن شــرکت Smalltalk ،را فراگرفتــم .ایــن زبــان
یــک زبــان شــیءگرا خالــص اســت کــه پایـهی  Objective Cمحســوب میشــود.
بنابرایــن از آنجایــی کــه راجــع بــه برنامهنویســی شــیءگرا اطالعاتــی داشــتم،
یادگیــری  C++چنــدان هــم برایــم دشــوار نبــود .در واقــع مــن معلــم خصوصــی
خــودم بــودم و بــرای یادگیــری یــک زبــان ،تعــداد زیــادی کتــاب مطالعــه میکــردم
و پروژههــای متعــددی را در خانــه انجــام مـیدادم تــا بــا تمریــن زیــاد ،مطالبــی کــه
خوانــده بــودم ،ملک ـهی ذهنــم شــوند.

و بهعنــوان ســوال آخــر کــه مخاطبــان گیــم آور بســیار مشــتاق
هســتند تــا پاســخ شــما را در ایــن مــورد بداننــد؛ آیــا قــرار اســت کــه
روزی  Uncharted 5منتشــر شــود؟
نویســندگان مــا داســتان ســری  Unchartedرا بــا  Uncharted 4و The Lost
 Legacyبــه پایــان رســاندند .بــر همیــن اســاس ،مــا هیــچ برنامـهای مبنــی بــر ادامـهی
ایــن ســری نداریــم و در حــال حاضــر تمــام تمرکزمــان بــر پــروژهی فعلــی مــا،
یعنــی  The Last of Us Part IIاســت تــا بتوانــد بهتریــن تجربـهی ممکــن را بــرای
طرفدارانــش بــه ارمغــان بیــاورد.

در حــال حاضــر بــازی مــورد عالقهتــان چیســت و چــه چیــزی آن را
بــرای شــما خــاص میکنــد؟
بــازی مــورد عالقــهی مــن در حــال حاضــر  God of Warاســت .مکانیکهــای
مبــارزهی آن غنــی و عمیــق هســتند و از طریــق ایــن بــازی ،میتوانــم راههــای
جدیــدی بــرای ارتقــای کمبوهایــم و رویکردهــای موثــری بــرای رویارویــی بــا
دشــمنانم بیامــوزم .در نتیجــه ،بــرای مــن تجرب ـهی بســیار ســرگرمکنندهای اســت.
ایــن بــازی واقعــا از نظــر گرافیــک ،صداگــذاری و موســیقی ،جــذاب و عالــی بــوده،
داســتانی گیــرا داشــته و کشــف جهــان ایــن بــازی لــذت زیــادی را در بــردارد.
صنعــت بازیهــای ویدیویــی را در  5-10ســال آینــده چطــور پیشبینــی
میکنیــد؟
صنعــت بــازی بهســرعت در حــال رشــد اســت و از نظــر درآمدزایــی بــا هالیــوود
برابــری میکنــد .در نتیجــه ،آینــدهی روشــنی را بــرای بــازی متصــور هســتم .ایــن
روزهــا پلتفرمهــای ســختافزاری جذابــی بــرای بازیهــا وجــود دارد؛ بــرای
مثــال ،شــخصا نســبت بــه آینــدهی فناوریهــای  ARو  VRو تاثیــر آنهــا بــر
ایــن صنعــت و دیــدن مکانیکهــای نوآورانــهی موجــود در بازیهــای مســتقل
بســیار هیجــانزدهام .ســختافزارهای محاســبهگر ،قدرتمندتــر شــده و در نتیجــه
بازیهــای  AAAرایانههــای شــخصی و کنســولها بهکمــک جهانهــای
بزرگتــر ،هــوش مصنوعــی و مکانیکهــای غنیتــر ،گیرایــی بیشتــری پیــدا
کــرده و واقعیتــر میشــوند .تمــام ایــن م ـوارد بــه اســتودیوها از جملــه ناتــی داگ
ایــن اجــازه را میدهــد کــه داســتانهای عمیــق و درگیرکنندهتــری روایــت کننــد
و مکانیکهــای غنیتــری را بــرای آنهــا بــه کار گیرنــد .مــن بیصبرانــه منتظــر
فرصتــی هســتم تــا بتوانــم هــر کمکــی کــه از دســتم بــرای نســل بعــدی کنســولهای
بــازی برمیآیــد ،انجــام دهــم.
آیــا تابهحــال بــازی ایرانــی انجــام دادهایــد؟ اگــر بلــه ،آن را چطــور
ارزیابــی کردهایــد؟
نــه متأســفانه بــازی نکــردهام ،امــا پــس از ایــن مصاحبــه ،احتمــاال پیگیــر ایــن
موضــوع خواهــم شــد.
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ّ
سید شروین استادزاده
بازینامهنویس ،مدرس ،منتقد و نویسنده حوزه گیم
«دکتــر سـ ّـید شــروین اســتاد زاده» بــا بــازی ویدیویــی «بیــداری :خاکســترهای ســوزان»
عنـوان بهتریــن طـراح بــازی و جایــزه بخــش نــگاه ویــژه را بـرای نــگارش بازینامــه «پرونــده ابر ســیاه»
در ســومین جشــنواره بازیهــای رایان ـهای ته ـران کســب کــرد.
اســتادزاده عــاوه بــر نــگارش نقــد در عرصــه بازیهــای ویدیویــی ،مــدرس و عضــو هیــأت
علمــی واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد اســامی ،مشــاور و کارشــناس معمــاری
اطالعــات در مرکــز فنــاوری اطالعــات و عضــو تیــم طراحــی معمــاری کالن دولــت
الکترونیــک بــود.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد
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