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به نام خدا

مدیر مسئول

مخاطبین گرامی نشریه گیم آور ،سالم
ســامی بــه گرمــی دمهــای شــما بــرای همراهــی مــا در ســال  97و ســامی بــه ســبزی حضورتــان در
جشــن تولــد یکســالگی کودکــی بالــغ از جنــس گیــم آور و رویهمرفتــه دمتــان گــرم و دلتــان
ســبز باشــد ،ســبزی از نــوع جوانــه زدنهــای امیــد در بهــار .98
قبــل از آغــاز صحبتــم جــا دارد بــه نمایندگــی از مجموعــه گیــم آور بهتمامــی شــما مخاطبیــن چنــد
دههزارنفــری عزیزمــان تبریــک عیــد باســتانی را بگویــم.
و امــا آنقــدر اتفاقــات خــوب در ایــن یــک ســال بــرای ایــن کــودک بالــغ افتــاد کــه نمیدانــم
از کجــا شــروع کنــم؛ از همراهــی بــزرگان گیــم کشــور بگویــم یــا از رشــد فزاینــده و نظرهــای
دلگرمکننــده شــما عزیــزان؛ ولــی نکتــه قابلتوجــه ایــن اســت کــه برخــاف فضــای مســموم
موجــود در برخــی حرفههــا ،در دنیــای سراســر اشــتیاق و در اکوسیســتم میلیونــی گیــم کشــورمان
فضــا بــرای نفــس کشــیدن و رشــد کــردن بــاز اســت و بــه قــول عــادل خــان «چــه قــدر خوبیــم
مــا» و ایــن خوبیهــا بــود کــه بــه قــول آیدیــن نــوری عزیــز ،نتیج ـهاش ایــن شــد کــه «مــا رکــورد
زدیــم »...و ایــن رکــوردی بــود از جنــس همراهــی تمامــی گیمیهــای خــوب کشــورمان کــه
همگــی نیــز در ایــن رکــورد ســهیم هســتند و انشــالله در ادامــه هــم شــاهدش باشــیم.
مــا در گیــم آور بــا نگرشــی عمیــق بــه فضاهــای کمتــر پرداختــه شــده در صنعــت گیــم کشــور و
بــا تمرکــز بــر بازیهــای ایرانــی روبهجلــو پیــش رفتیــم و ســعی کردیــم در ایــن صنعــت ،اولینهــا
را رقــم بزنیــم؛ از اخبــار و مقــاالت علمــی و تخصصــی گرفتــه تــا نقــد و پیشنمایــش و حتــی
گــزارش و مصاحبههایمــان ،کــه نمونــه بــارز آن اولیــن پیشنمایــش بــازی ممتــاز قص ـهی بیســتون
و یــا همــکار رســانهای شــدن و گزارشهــای اختصاصــی در رویدادهــای بینالمللــی همچــون
 TGC2018و  DGRC2018بــود .در انتهــا نیــز در حرکتــی ویــژه از شــماره چهــارم ایــن نشــریه
بهســوی اســتودیوها و بازیســازان برتــر جهــان رفتیــم و بــرای شــروع ،مصاحب ـهای اختصاصــی بــا
ناتــی داگ را تــدارک دیدیــم تــا شــوری ویــژه در ایــن نشــریه راه انداختــه باشــیم.
البتــه جــا دارد از حمایتهــای تمامقــد دانشــگاه فردوســی مشــهد و بنیــاد ملــی بازیهــای رایانـهای
بــا تمامــی زیرمجموعههایشــان تشــکر ویــژه بنمایــم و همچنیــن از هیــأت تحریریــه قــوی و ممتازمــان
کــه عاملــی بــرای کســب رتبــه در چندیــن جشــنواره بــزرگ کشــور بودنــد ،سپاســگزاری کنــم و در
ً
پایــان نیــز بــار دیگــر از شــما مخاطبیــن عزیــز تشــکر میکنــم و همچــون گذشــته مجــددا تقاضــا
دارم کــه مــا را از نظــرات مفیدتــان بهرهمنــد ســازید و در بهبــود فعالیتمــان همراهمــان باشــید.
خدایا چنان کن سرانجام کار /تو خشنود باشی و ما رستگار
علی گلدانی

اخبار بازیهای ایرانی

آیدین نوری
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

آریو ،پاتوق و فروشگاه دیجیتال گیمرها

فروشگاه آریو

خیلــی وقــت اســت کــه دیگــر عمــر دیس ـکهای بــازی بــرای رایانههــای شــخصی
بــه ســر آمــده و بــا وضــع وخیــم عــدم تمایــل هیــچ ناشــری بــه انتشــار بازیهــای
ایرانــی و عرضــه دیســکی آنهــا در فروشــگاههای سراســر کشــور ،فروشــگاههای
دیجیتــال بازیهــای ایرانــی ظاهــر شــدند و بــه کمــک بازیســازان ایرانــی شــتافتند
تــا وضــع بــازار موجــود را بهبــود دهنــد .یکــی از فروشــگاههای معتبــر و بــزرگ
دیجیتــال بــازی در ایــران« ،آریــو» اســت .شــما میتوانیــد خیلــی راحــت از فروشــگاه
آریــو ،جدیدتریــن بازیهــای ویدیویــی کــه بــرای وینــدوز و یــا اندرویــد عرضــه
ً
شــدهاند را بهصــورت دیجیتالــی و کامــا قانونــی خریــداری کــرده و بــا احتــرام
گذاشــتن بــه ایــن فرهنــگ ،بــه پیشــرفت صنعــت گیــم ایــران و جهــان کمــک کنیــد.
آریــو ،پاتوقــی بــه وجــود آورده تــا گیمرهــا ،بــا هــر ســبک و ســلیقهای ،بتواننــد
بــه آن ملحــق شــده و بــا پیــدا کــردن دوســتان گیمــر ،در مــورد بازیهــای مــورد
عالقــه خــود صحبــت کننــد .فرقــی هــم نمیکنــد کــه بــا موبایــل بــازی کنیــد
یــا کامپیوتــر ،چــون آریــو مالتیپلتفــرم اســت و بــه همیــن خاطــر میتوانیــد هــم
بازیهــای وینــدوز و هــم بازیهــای اندرویــد را در ســریعترین زمــان ممکــن از
طریــق اپلیکیشــن آریــو تهیــه کنیــد.

اخیــرا هــم پرمخاطبتریــن بــازی جهــان ،یعنــی «کراسفایــر» بــه ایــن فروشــگاه
آمــده اســت .کراسفایــر ،یــک بــازی شــوتر اول شــخص آنالیــن و رایــگان بــا
ســرعت اکشــن بــاال ،تمرکــز فوقالعــاده بــرای باالنــس نگــه داشــتن بــازی و
پشــتیبانی همهجانبــه از کاربــران اســت و بــا داشــتن بیــش از  660میلیــون کاربــر
ثبــت نــام شــده تــا پایــان مــاه ســپتامبر ســال  2018میــادی ،رکــوردی جدیــد را در
صنعــت بــازی جهــان بــه ثبــت رســانده اســت.
حــال در جشــن تولــد یکســالگی نشــریه گیــم آور ،فروشــگاه آریــو بــرای
مخاطبــان مــا ،هدیــه ویــژهای را تــدارک دیــده اســت و آن هــم چیــزی
نیســت جــز  %30تخفیــف بــرای بــازیای کــه دلتــان میخواهــد!

کد تخفیف آریو:

tavalod_gameovermag
پــس همیــن حــاال بــه فروشــگاه بــزرگ آریــو ســر
بزنیــد و بــازی مــورد عالقهتــان را دانلــود کنیــد.

هوشمندی برای فرار از دست زامبیها

Zombie GO

 Zombie GOیــک بــازی معمایــی
نوبتــی اســت کــه بیــش از  50مرحلــه
مختلــف و زیبــا دارد و در ســبکی
مشــابه بــا بازیهــای ســری Go
اســتودیوی ( Square Enixبــازی
 Hitman GOو )Lara Croft Go
طراحــی و پیادهســازی شــده اســت.
شــما در ایــن بــازی کــه ســاختهی
اســتودیوی ایرانــی Infinite Rage
اســت در نقــش مــردی بــازی خواهیــد
کــرد کــه از ویروســی کــه باعــث زنده
شــدن مردههــا شــده جــان ســالم بــه در بــرده و حــاال بایــد از دســت زامبیهــا فــرار
کنــد .همچنیــن در بعضــی از مراحــل نیــز شــما میتوانیــد افــرادی را کــه از ویــروس
در امان ماندهاند ،نجات دهید.
محیطهــای زیبــا و مختلــف ،چالشهــا و پازلهــای ســخت و آســان ،حضــور
دشــمنان در ان ـواع متفــاوت ،راههــای مختلــف بــرای عبــور از مراحــل و اســتفاده از

 ۳گیمآور
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ابــزاری ماننــد اســلحه ،ســنگ ،کلیــد و چــرخ دندههــای مــرگ بــرای گذرانــدن
مرحلههــا از ویژگیهــای متفــاوت ایــن بــازی جــذاب اســت کــه شــما را بهخوبــی
سرگرم میکند.
پیشنهاد میکنیم که این بازی معمایی چالشبرانگیز را حتما امتحان کنید.

اخبار بازیهای ایرانی

محدودیت ،باعث پرورش خالقیت

Squp

«جــاش گیــم اســتودیو» تشــکیل شــده از دو نفــر از اعضــای انجمــن علمــی
گیــم دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت و آنهــا بــرای ســاخت اولیــن بــازی خــود
تصمیــم گرفتهانــد کــه بــا توجــه بــه محدودیتهــا ،بهجــای تمرکــز بــر روی
محتــوای بصــری ،بــه خالقیــت بیشتــر بپردازنــد .بــازی «اســکاپ» در ســبک
معمایــی ســاخته شــده و بــا اســتفاده از یــک مکانیــزم ســاده ،معماهــای ســخت و
چالشبرانگیــزی پیــش روی بازیکــن قــرار میدهــد.

آرامشی از جنس کلمات
هزار داستان :شهزاد

«شــهزاد» ،دختــری اصیــل زاده اســت کــه بــه اجبــار بــه عقــد «شــهریار» ،پادشــاهی
ّ
شــکاک و بــد دل در میآیــد .او بــه دلیــل خیانــت همســر ســابقش ،بــه تمــام
دختــران شــهر ،بدبیــن شــده و هــر شــب یکــی از آنهــا را میکشــد .شــهزاد ،هــر
شــب بــرای او قص ـهای میخوانــد تــا شــاید بتوانــد راهــی بــرای نجــات جــان خــود
بیابــد .داســتانهای هــزار و یــک شــب از جملــه معروفتریــن حکایتهایــی اســت
کــه همــه مــا بخشهایــی از آن را خواندهایــم .بــازی «هــزار داســتان :شــهزاد» کــه
توســط اســتودیوی «بــاران رویــا» ســاخته شــده ،از داســتانهای ایــن مجموعــه الهــام
گرفتــه تــا عنوانــی متفــاوت در ســبک بــازی بــا کلمــات را عرضــه کنــد.
در ایــن بــازی ،هــدف ،حــل کــردن جــدول و تکمیــل کــردن داســتانهایی اســت
کــه شــهزاد بــرای پادشــاه میخوانــد .هماننــد جــدول کلمــات متقاطــع ،در هــر
مرحلــه ،تعــدادی خانــه وجــود دارد کــه بــه جــای س ـوال ،شــما بایــد بــا اســتفاده از
حروفــی کــه در صفحــه وجــود دارد ،کلمــات بــا معنــی خلــق کنیــد .بیــش از 550
جــدول در بــازی وجــود دارد کــه در مراحــل پایانــی بــا نمونههــای بــزرگ همــراه بــا

در ایــن بــازی ،کنتــرل و هدایــت یــک مکعــب تــا انتهــای هــر مرحلــه بــه عهــده
شماســت .ایــن مکعــب را میتــوان در جهــات مختلــف بــه حرکــت درآورد .بــا
انجــام ایــن کار ،مکعــب بــر روی ســطوح کنــاری قــرار میگیــرد .برخــی از ایــن
قســمتها ،بهعنــوان ســطح خطرنــاک شــناخته میشــوند و امــکان فروریختــن آن
و ســقوط مکعــب بــه داخلــش وجــود دارد .بنابرایــن بــرای موفقیــت در ایــن بــازی،
داشــتن ســرعت عمــل و دقــت کافــی در هــر حرکــت ،ضــروری اســت .در برخــی
از مراحــل ،بــرای رســیدن بــه ســطح کنــاری بایــد یــک دکمــه را فشــار دهیــد یــا
چیــزی شــبیه بــه یــک پــازل را حــل کنیــد .ایــن مـوارد موجــب شــده تــا هــر مرحلــه،
متفــاوت از دیگــری باشــد و بــازی یکنواخــت نشــود .رونــد اســکاپ در برخــی از
مراحــل بــه گونـهای پیــش مـیرود کــه بایــد بــه ســرعت و بــا دقــت کافــی ،حرکــت
بعــدی را انتخــاب کنیــد و کوچکتریــن تاخیــر یــا اشــتباه شــما ،منجــر بــه ســقوط
مکعــب میگــردد کــه ایــن مراحــل ،هیجــان زیــادی داشــته و بــه پایــان رســاندن
آنهــا لذتبخــش خواهــد بــود.
همچنیــن تعــدادی المــاس در هــر مرحلــه وجــود دارد کــه میتوانیــد بــرای بهدســت
آوردن آنهــا نیــز تــاش کنیــد .ایــن الماسهــا بــه همــراه
امتیازاتــی کــه کســب میکنیــد در یــک مــد رکــوردی
ثبــت میشــوند و بــا مشــاهده امتیــاز ســایر بازیکنــان
میتوانیــد بــرای شکســتن رکــورد آنهــا و رســیدن بــه
باالتریــن امتیــاز تــاش کنیــد.
اگــر بــه بازیهــای معمایــی عالقــه داریــد ،اســکاپ
میتوانــد شــما را تــا مدتهــا ســرگرم کنــد.

کلمــات فــراوان روبـهرو خواهیــد شــد و بــرای
حــل آنهــا ،بایــد حســابی فکــر کنیــد .در
ایــن عنــوان ،چنــد ویژگــی منحصربهفــرد در
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه موجــب میشــود
رونــد بــازی ،نســبت بــه ســایر آثــار ایــن
ســبک ،بــه شــکل متفاوتــی دنبــال شــود .برای
مثــال بــا پیشــروی در مراحــل ،دســتگیرهای
بــرای جابهجایــی حــروف اضافــه میشــود
کــه بــه کمــک آن میتوانیــد مــکان حــروف
را تغییــر دهیــد و راحتتــر کلمــات ســخت
را بیابیــد .دیگــر ویژگــی جالــب ،نمایــش
معنــی کلماتــی اســت کــه کشــف میکنیــد،
ایــن مــورد باعــث یادگیــری مفهــوم کلماتــی
میشــود کــه آشــنایی چندانــی بــا آنهــا
نداریــد.
بــازی هــزار داســتان :شــهزاد بــا بهرهگیــری
از رویکــردی متفــاوت در ســبک بــازی بــا
کلمــات بــه همــراه گرافیکــی زیبــا و موســیقی
ایرانــی گوشنــواز ،یکــی از عناوینــی اســت
کــه عالقهمنــدان بــه ایــن ســبک بایــد آن را
تجربــه کننــد.

فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور

۴

اخبار بازیهای ایرانی

قدیم کرمها ،االن تانکها

ارباب جنگ

در بــازی آنالیــن «اربــاب جنــگ» کــه از همــان درونمایــه بــازی معــروف و
قدیمــی «کرمهــا» بهــره میبــرد ،شــما بایســتی کنتــرل اردوگاه مخروبــهای را
بهدســت بگیریــد و بــا ســاخت و ارتقــاء اردوگاه ،منابــع مــورد نیــاز بــرای خریــد
تانــک و تیرهــای مناســب را فراهــم کــرده تــا بتوانیــد بــا دیگــر افــراد مبــارزه کنیــد
و باعــث افتخــار اردوگاهتــان شــوید .قــرار گرفتــن در نقــش یــک فرمانــده بــزرگ
در یــک اردوگاه نظامــی میتوانــد ایــدهی بهجــا و جالــب توج ـهای باشــد .ایــدهای
کــه اســتودیوی بازیســازی «پیلــه» آن را محــور بــازی اربــاب جنــگ قــرار داده
اســت .ایــن بــازی آنالیــن ،در حــال حاضــر دارای یــک بخــش آموزشــی مختصــر و
همینطــور بخــش مبــارزه بــا بازیکنــان دیگــر اســت .بــا ایــن حــال ،قــرار اســت
کــه در آینــده ،یــک بخــش داســتانی هــم بــرای ایــن عن ـوان منتشــر شــود.
در شــروع بــازی کــه یــک بخــش آموزشــی خــوب و جامــع را شــاهد هســتیم،
شــخصیتی بــه نــام «مملــی عرعــر» بــا تانــک خــودش بــه اردوگاه شــما
حملــه کــرده و ادعــا میکنــد کــه آن اردوگاه ،متعلــق بــه اوســت .هرچنــد
او نمیتوانــد شــما را شکســت دهــد و اردوگاه را تصاحــب کنــد امــا بــه
اردوگاه و تانــک شــما صدمــه وارد میکنــد .بــه
همیــن خاطــر بایــد اردوگاهتــان را در اوایــل
بــازی ،بازســازی کنیــد .در واقــع،
سیســتم گیمپلــی بــازی از دو
بخــش تشــکیل میشــود .یــک
بخــش ،شــامل ســاخت و ســاز اردوگاه و قســمتهای

مختلــف آن و همینطــور تولیــد منابــع یــا خریــدن مهمــات و وســایل مــورد نظرتــان
اســت و بخــش دوم ،مبــارزات و اکشــن بــازی اســت کــه دو تانــک را روب ـهروی
هــم قــرار میدهــد تــا بازیکنــان بــا جهتگیــری مناســب و انتخــاب تیــر ،بــه ســوی
تانــک دشــمن شــلیک کننــد.
فروشــگاهی هــم در بــازی گنجانــده شــده کــه تیرهــای مختلــف بــا کارکردهــای
خــاص در آن ارائــه میشــود .همچنیــن بخــش دیگــری بــرای خریــد تانکهــای
گوناگــون بــا ویژگیهــای منحصربهفــرد ،در اردوگاه
شــما در دســترس قــرار دارد .عــاوه بــر گیمپلــی
بــازی ،گرافیــک جــذاب و اســتفاده از صداپیشــگان
حرفـهای ،اربــاب جنــگ را بــه عنوانــی باکیفیــت تبدیــل
کردهانــد.
ایــن بــازی در ســبک اکشــن بــرای سیســتم عامــل
اندرویــد در دســترس اســت.

مینوال در راه کشف راز دونا
Doonaminula

«دونامینــوال» ،یــک بــازی در ســبک پــازل ماجرایــی اســت کــه هــم اکنــون در
حــال ســاخت بــوده و بــه روزهــای انتشــار بخــش اول داســتان نزدیــک میشــود.
ماجــرا از اینجــا شــروع میشــود کــه در یــک روز طوفانــی ،یــک دان ـهی عجیــب
و درخشــان از درخــت کنــده شــده و پــس از مدتــی ،بــاد ،آن را بــه داخــل دودکــش
خانــه کاراکتــر اصلــی ،یعنــی «مینــوال» میانــدازد .مینــوال تعجــب کــرده و شــروع
بــه ماجراجوییهایــی میکنــد تــا راز ایــن دانــه را پیــدا کنــد .در مســیر ،بــا معماهــا،
چالشهــا و کاراکترهایــی روبــهرو میشــود کــه بایــد از آنهــا بــه نحــوی عبــور
کــرده و بــه فلفــل دانــا برســد و ...
آرت و بخــش هنــری بــازی ،بــا الگوبــرداری و الهامگیــری از المانهــای
هنــری «بوتانیکــوال» ( )Botaniculaبــا تغییــرات و ایدههــای جدیــد ،طراحــی و
پیادهســازی شــدهاند ،ولــی گیمپلــی و داســتان ،متفــاوت و مغایــر بــا بوتانیکــوال
اســت.

 ۵گیمآور

شماره  | 5زمستان 1397

ایــن بــازی بــه غیــر از موســیقی کــه توســط اســتودیوی «ســایزل» تهیــه شــده،
بهصــورت تکنفــره و بــا موتــور کانســتراکت درحــال ســاخت اســت و بــر اســاس
همــکاری مشــترک دو اســتودیوی داخلــی «بلــو مــوون» و اســتودیوی خارجــی
«نــورث وینــد» توســعه مییابــد.
بخــش اول بــازی کــه منتشــر خواهــد شــد ،حــدود  30تــا  40درصــد از داســتان را
شــامل میشــود و گیمپلــی آن ممکــن اســت بیــن  40تــا  60دقیقــه (بســته بــه میــزان
هــوش و توانایــی گیمــر) بهطــول بیانجامــد.
بــازی  Doonaminulaتجرب ـهای اســت کــه میتوانــد افــرادی از ســنین مختلــف را
بــا معماهــای گوناگــون خــود درگیــر کنــد تــا در نهایــت بــه حقیقــت داســتان برســد.
نســخه کامــل آن بـهزودی بــرای تلفنهــای همــراه اندرویــدی و رایانههــای شــخصی
منتشــر خواهد شــد.
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با فرایند خشمگین شدن آشنا شوید

تخم مرغ 2

اســتودیوی بازیســازی آنبانــد کــه از ســال  1392تاســیس شــده و فعالیــت خــود را
آغــاز کــرده ،اکنــون چنــد ســالی اســت کــه بــه ســاخت بازیهــای ویدیویــی مختلــف
مشــغول اســت .در طــول ایــن ســالها فعالیــت ،ایــن اســتودیو ،بازیهــای گوناگونــی را
در ســبکهای مختلــف مثــل بــازی «صفــر و یــک» و «ســیمرغ» خلــق کــرده اســت.
بــازی «تخــم مــرغ  »۲یــک عنـوان ســکوبازی ماجرایــی و مفــرح اســت کــه در آن نقــش
یــک تخــم مــرغ را بــر عهــده داریــد! در ابتــدای بــازی ،مرغــی کــه روی تخمهایــش
نشســته ،دزدیــده میشــود و همیــن بهانــه ،بــازی را پیــش میبــرد .شــما در نقــش یکــی
از تخــم مرغهــا بایــد بــه نجــات آن مــرغ برویــد .البتــه در ایــن راه ،موانــع و راههــای پــر
پیــچ و خــم زیــادی در انتظــار شماســت کــه بایــد بـرای اتمــام آنهــا ،حوصلــه و دقــت
فراوانــی را صــرف کنیــد .برخــاف ظاهــر بــازی کــه بســیار شــاد و کودکانــه اســت،
ً
ایــن موانــع بهصــورت بســیار ســختی طراحــی شــدهاند و کارتــان اصــا راحــت نخواهــد
ت هــای
بــود .بــا توجــه بــه دشـواری گیمپلــی ،بایــد بــه اعصابتــان مســلط و بـرای شکسـ 
پــی در پــی آمــاده باشــید .البتــه ســختی بــازی ،غیرمنطقــی نیســت و بـرای هــر بخــش،
راه و روشــی منطقــی وجــود دارد کــه بــا چنــد بــار بــازی کــردن و تمرکــز و دقــت فـراوان
میتوانیــد آنهــا را بــه انجــام برســانید.

صدای جنگ را میشنوی؟
صدای جنگ

بــازی صــدای جنــگ ،یــک عنـوان
اول شــخص شــوتر آنالیــن اســت
کــه بــا اســتفاده از موتــور آنریــل و
توســط یــک تیــم دانشــگاهی 7نفــره
بــه نــام تورنــا ســاخته میشــود.
قــرار اســت کــه ایــن بــازی در دو
نســخهی ملــی و بینالمللــی منتشــر
شــود.

همچنیــن ســکههایی در طــول مســیر مراحــل وجــود دارنــد کــه جمــعآوری آنهــا
میتوانــد بـرای شــما منافعــی داشــته باشــد .بهطــور مثــال بــا آنهــا میتوانیــد بـرای تخــم
مرغــی کــه کنتــرل آن را در اختیــار داریــد ،پوســتههای جدیــد بخریــد و ظاهــر آن را تغییر
دهیــد و یــا مهمتــر از آن ،زمانــی کــه شکســت میخوریــد ،میتوانیــد بــا خــرج کــردن
تعــدادی ســکه ،مجــددا از همــان مــکان ،بــازی را ادامــه دهیــد.

اســتودیوی آنبانــد در تخــم مــرغ  ۲عــاوه بــر گیمپلــی ،بــه
موســیقی بــازی کــه در بعضــی از مراحــل نقــش پررنگــی
را ایفــا میکنــد ،توجــ ه ویــژهای داشــته اســت .پیشــنهاد
میکنیــم بـرای اینکــه بــا فراینــد خشــمگین شــدن بهخوبــی
آشــنا شــوید ،بــازی را دانلــود کــرده و انجــام دهیــد.

در مــورد گرافیــک و جلوههــای بصــری ،ســازندگان صــدای جنــگ ،ایــن بــازی
را یکــی از زیباتریــن بازیهــای ایران ـیای میخواننــد کــه توســط موتــور آنریــل در
حــال ســاخت اســت؛ چــرا کــه از جدیدتریــن و بهتریــن ابزارهــای روز در آن اســتفاده
شــده اســت .یکــی از ویژگیهــای خــاص مراحــل بــازی ،نورپــردازی در ســاعات
مختلــف روز اســت کــه بــا توجــه بــه زمــان ســرور ،تغییــر خواهــد کــرد؛ بــرای مثــال،
اگــر در هنــگام ظهــر وارد بــازی شــوید ،شــاهد نورپــردازی مربــوط بــه ظهــر خواهیــد
بــود و اگــر شــب وارد بــازی بشــوید ،محیــط بــازی هــم شــب خواهــد بــود.
بــازی صــدای جنــگ در تابســتان ســال آینــده ،پــس از تکمیــل مراحــل تســت،
آمــادهی انتشــار میشــود.

ســناریوی بــازی بــه ایــن صــورت اســت کــه بازیکنهــا از سراســر کشــور میتواننــد
درون ایــن بــازی ثبــت نــام کننــد و بــه بــازی بپردازنــد ،امــا یــک فــرق خیلــی بــزرگ
بیــن صــدای جنــگ و دیگــر بازیهــا وجــود دارد .آن هــم ایــن اســت کــه در هنــگام
ثبــت نــام ،شــما اســم اســتان و حتــی شــهر خودتــان را هــم وارد میکنیــد تــا بــرای
شــهرت شــهر یــا اســتان خــود مبــارزه کنیــد؛ یعنــی هرکــدام از بازیکنــان میتواننــد
نماینــدهی منطق ـهی خودشــان باشــند و تیــم ســازنده ســعی دارد رقابتــی جــذاب و
ســالم بیــن گیمرهــای مختلــف کشــور ایجــاد کنــد .بــرای جذابتــر کــردن بــازی،
ســعی شــده از نقــاط مختلــف کشــور الهــام گرفتــه شــود و نقشــههای بــازی بــر
اســاس آنهــا طراحــی گــردد .بــازی ،متشــکل از چنــد مــد مختلــف اســت کــه
برخــی مدهــای مشــهور ،ماننــد نجــات گــروگان را شــامل شــده و یکــی یــا دو مــد
کامــا جدیــد هــم توســط ســازندگان طراحــی میشــود.

فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور
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نگاهی به عملکرد بنیاد ملی بازیهای رایانهای
در سال 1397

چهارمین لیگ بازیهای رایانهای
علی فخار
مدیر روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای
بنیــاد ملــی بازیهــای رایان ـهای در ســال  - 1397ســال حمایــت از کاالی ایرانــی -
تــاش کــرد بــا فعالیتهــای خــود در حوزههــای مختلــف در صنعــت بازیهــای
ویدیویــی بــه حمایــت از کاالی ایرانــی بپــردازد.
ایــن نهــاد بــا برگــزاری رویــداد بینالمللــی  TGCو دعــوت اســاتید ،فعــاالن و
ناشــران جهانــی بــه ایــران ،تــاش کــرد شــرایط را بــرای صــادرات بازیهــای ایرانــی
هــر چــه بیشتــر مهیــا کنــد .بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای بــا برگــزاری لیــگ
بازیهــای رایان ـهای در تابســتان امســال ،قدمــی در مســیر آشــناکردن گیمــر ایرانــی
بــا دو بــازی موفــق موبایلــی ایرانــی (بازیهــای پســرخوانده و کوییــز آو کینگــز)
برداشــت .امســال بنیــاد ،ســاختار حمایتــی همگــرا را معرفــی کــرد؛ ســاختاری کــه
جهــت حمایــت چارچوبمنــد و شــفاف از بازیســازان داخلــی ایجــاد شــده
اســت .در ســاختار همگــرا ،شــاخصهایی بــر اســاس شایســتگیهای بازیســازان
و اســتودیوها تدویــن شــده و مجموعــه اقدامــات حمایتــی بنیــاد از ایــن طریــق،
هدفمنــد و شــفاف بــه فعالیــن داخلــی صنعــت بازیهــای ویدیویــی میرســد.
نهایتــا ،برگــزاری جشــنواره بازیهــای ویدیویــی ایــران ،آخریــن رویــداد مهــم بنیــاد
در ســال  97بــود کــه همیــن اســفندماه برگــزار شــد .ایــن رویــداد نســبت بــه ســال
گذشــته بــا تغییــرات چشــمگیری روب ـهرو شــده بــود تــا در کنــار افزایــش انگیــزه
بازیســازان ،شــاهد برگــزاری ســاختاریافتهتر جشــنواره باشــیم.
رویداد بینالمللی TGC2018
دومیــن دوره از رویــداد بینالمللــی  TGCدر روزهــای چهاردهــم و پانزدهــم تیرمــاه
امســال برگــزار شــد .بخشــی از امتیــازات برگــزاری رویــدادی همچــون  TGCفراهــم
کــردن فرصــت ارتبــاط رو در رو میــان تولیدکننــدگان داخلــی و توســعهدهندگان و
ناشــران بــزرگ جهانــی بــود .در رویــداد امســال ،شــاهد ارســال بــازی از  8کشــور
مختلــف بــه بخــش جایــزه گیمیســتان بودیــم .همچنیــن  29ناشــر خارجــی معتبــر در
ایــن رویــداد حضــور یافتنــد.
در نتیجــه ،در مراســم پیــچ فســت ،هنــگام ارائــه بازیهــا و ظــرف دو روز برگــزاری
رویــداد در بخــش ویــژه قرارمالقاتهــای تجــاری ،شــاهد گفتوگوهــای گســترده
میــان ناشــران و توســعهدهندگان بینالمللــی بــا تولیدکننــدگان ایرانــی بودیــم .بــر
اســاس آمــار ،ظــرف ایــن دو روز 2000 ،قرارمالقــات تنظیــم شــدهاند کــه نشــان از
پدیدآمــدن  2000فرصــت تجــاری جدیــد در صنعــت بازیســازی کشــور اســت.
بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه ارتبــاط بــا چهرههــای جهانــی ،بهویــژه بــه
شــکل رو در رو بــرای افــراد فعــال در حــوزه گیــم ایــران بــا دش ـواریهای زیــادی
ی هــر تولیــد ایرانــی بــا توجــه
همــراه اســت ،همچنیــن تبلیغــات و عرضــه جهانــ 
بــه محدودیتهــای فعلــی ،در عمــل چنــدان مقــدور نیســت؛ بــه نظــر میرســد
رویــداد  TGCموفــق شــد چنیــن فرصــت مهــم و کمیابــی را در اختیــار صنعــت
گیــم کشــور قــرار دهــد و گامــی باشــد در مســیر حمایــت از تولیــدات داخلــی در
صنعــت بازیســازی ایــران.
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چهارمیــن لیــگ بازیهــای رایان ـهای ایــران از روز سهشــنبه 6 ،شــهریور کار خــود
را آغــاز کــرد و روز جمعــه 16 ،شــهریور بــه کار خــود پایــان داد .امســال ،تعــداد
شــرکتکنندگان لیــگ بــا رشــدی حــدودا  70درصــدی مواجــه بــود و بیــش از
۱۲هــزار نفــر در ایــن دوره شــرکت کردنــد .در لیــگ چهــارم ،بیــش از  20هــزار بــازی
انجــام شــد و بــا توجــه بــه امــکان شــرکت بانـوان در تمامــی رشــتهها ،شــاهد حضــور
بیــش از  2000بازیکــن زن بودیــم.

دوره چهــارم لیــگ در رشــتههای فوتبالــی ،شــامل  PES2018و  FIFA18روی
کنســول  ،Xbox360کنســول  PS4و  ،PCرشــته کلــش رویــال بهعنــوان بــازی
موبایلــی خارجــی ،رشــته کانتــر اســترایک در بخــش تیمــی و رشــتههای پســرخوانده
و کوییــز آو کینگــز در بخــش بازیهــای موبایلــی ایرانــی برگــزار شــد .بــا توجــه
بــه قــرار داشــتن در ســال حمایــت از تولیــد کاالی ایرانــی ،امســال توجــه ویــژه بــه
بازیهــای ایرانــی در دســتور کار دوره چهــارم لیــگ بازیهــای رایانــهای قــرار
داشــت .بــازی ایرانــی موبایلــی کوییــز آو کینگــز همچــون ســال گذشــته در ایــن
رویــداد حضــور داشــت و بــازی پســرخوانده نیــز بهعنــوان یــک بــازی ایرانــی
پرطرفــدار در پلتفــرم موبایــل بــرای اولینبــار ،حضــور در لیــگ را تجربــه کــرد .در
لیــگ چهــارم ،بازیهــای ایرانــی توانســتند بیــش از  5هــزار شــرکتکننده را بــا خــود
همــراه کننــد و رشــته کوییــز آو کینگــز ،پرطرفدارتریــن بــازی لیــگ امســال بــود.

نگاهی به عملکرد بنیاد ملی بازیهای رایانهای
در سال 1397

ساختار حمایتی همگرا
در راســتای حمایــت از صنعــت بــازی و فعــاالن داخلــی عرصــه تولیــد در کشــور،
همچنیــن جهــت پیادهســازی نظامــی ســاختارمند ،شــفاف و شایستهســاالر کــه
منتــج بــه همگرایــی تمامــی حمایتهــای بنیــاد ملــی بازیهــای رایانـهای از صنعــت
بــازی باشــد و بــا چشــمانداز رشــد ،اعتــاء و ارتقــاء تیمهــا و شــرکتهای
بازیســازی ،ســاختار حمایتــی «همگــرا» پــس از طــی شــدن چنــد ســال فرآیندهــای
فکــری و نیازســنجی بــا هــدف مشــخص «حمایــت همســو بــا نیازهــای بازیســازان»
در تابســتان ســال  1397متولــد شــد و کار خــود را آغــاز کــرد.

همگــرا ،مجموع ـهای متمرکــز از شــاخصها و روشهــا اســت کــه منتــج بــه ارائــه
حمایتهــای مشــخص بــه تولیدکننــدگان بازیهــای ویدیویــی میشــود .هــدف
اصلــی همگــرا ،شــفاف و هدفمندکــردن حمایتهــای تعالیبخــش اســت.
حمایتهــای همگــرا بــه تیمهــای فعــال (حتــی بــا یــک نفــر عضــو) و شــرکتهای
بازیســازی تعلــق میگیــرد کــه در چهارســال گذشــته حداقــل دو بــازی (یــا یــک
بــازی و یــک نمونــه اولیــه از بــازی) تولیــد کــرده باشــند .بازیســازان میتواننــد در
پورتــال همگــرا ثبــت نــامکننــد و پــس از ارزیابــی بــر اســاس شــاخصهای مختلــف
و دریافــت رتبــه بــر مبنــای ایــن شــاخصها ،حمایــت دریافــت کننــد.

در درجــه اول یکــی از ویژگیهــای جشــنواره هشــتم ،تغییــر نــام آن اســت کــه
بهجــای اســتفاده از عبــارت «بازیهــای رایانــهای» بــرای نخســتین بــار در نــام
جشــنواره از عبــارت «بازیهــای ویدیویــی» اســتفاده شــده اســت .همچنیــن نــام
تهــران از جشــنواره حــذف و «ایــران» جایگزیــن آن شــده اســت .ایــن اقــدام ،بــه
پیشــنهاد فعــاالن و رســانههای تخصصــی ایــن صنعــت روی داد تــا نــام جشــنواره،
جامعیــت بیشتــری داشــته باشــد.
از دیگــر تغییــرات اساســی کــه جزئیــات آن بهطــور کامــل در فراخــوان جشــنواره
درج شــده ،میــزان جوایــز نقــدی اســت کــه افزایــش چشــمگیری را بــا خــود بــه
همــراه داشــت.

حمایــت از اســتعدادهای موجــود بــا رویکــرد تقویــت صنعــت بازیســازی در ایــران
و حمایــت از تولیــد داخلــی ،باعــث شــد بنیــاد ملــی بازیهــای رایانـهای بــا کاهــش
هزینههــای مربــوط بــه برگــزاری جشــنواره و در جهــت منتفعشــدن هــر چــه بیشتــر
بازیســازان ،میــزان جوایــز نقــدی جشــنواره را افزایــش بدهــد و از  45میلیــون تومــان
بــه  360میلیــون تومــان برســاند .گفتنــی اســت بخــش داوری جشــنواره نیــز تغییراتــی
اساســی داشــت و بــرای نخســتین بــار ،شــاهد حضــور منتقــدان بــازی در ایــن بخــش
بودیم.

جشنواره بازیهای ویدیویی ایران
جشــنواره بازیهــای ویدیویــی ایــران 20 ،اســفندماه امســال برگــزار شــد .ایــن رویــداد
در ســال جــاری نســبت بــه ســالهای گذشــته در جهــت حمایــت حداکثــری از
بازیســازان ،بــا تغییــرات قابلتوجهــی مواجــه شــده بــود.
حمایــت از صنعــت بازیســازی ،قدردانــی از بازیســازان بااســتعداد و بازیهــای
بــا کیفیــت در سراســر کشــور ،ایجــاد نگــرش مثبــت در مدیــران عالــی کشــور،
جهــت گســترش صنعــت بازیهــای ویدیویــی و تصحیــح نگــرش منفــی برخــی از
مســئوالن ،نســبت بــه ایــن مقولــه و بهرهمنــدی از ظرفیتهــای تاریخــی ،فرهنگــی
و ادبیــات غنــی کشــور در تولیــد بازیهــای ویدیویــی از جملــه اهــداف برگــزاری
هشــتمین جشــنواره بازیهــای ویدیویــی ایــران بــه حســاب میآمــد.

فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور
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گیمآور

برخی از نظرات گیم آور

تولد  یکسالیگ

سعیده ثنایی پور
کارشناس خانه نشریات دانشگاه فردوسی
یکی از نقاط قوت روش نشریه گیم آور شبیه نبودن به اتفاقات ،افراد و محتوای نشریات
دیگر است .همیشه همینطور قوی و با اراده باشید و برای رسیدن به جایی که الیقش
هستید ،صبوری کنید.

سید محمدعلی سیدحسینی

غالمرضا غفاری
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

معاون پژوهش بنیاد ملی بازیهای رایانهای
من نشریه دانشجویی گیم آور را نمونه یک نشریه روزآمد با نگاهی فراگیر به تحوالت اکوسیستم

بحث گیم ،یک جایگاه ویژه در فضای دیجیتال دارد و هم مخاطب گستردهای دارد.

بازیهای دیجیتال در کشور دیدم که به واسطه برقراری ارتباط با دیگر ژورنالیستهای حرفهای و

طبیعتا بهعنوان یک مکانیزم و یک ابزار میشود در عرصههای مختلف ،چه عرصههای

متخصصان این حوزه ،کیفیت خود را ارتقاء بخشیده است.

علمی و چه در عرصههای فنی و حرفهای و بهویژه در حوزههای فرهنگی و اجتماعی هم
از آنها بهره برد .نشریه گیم آور قطعا به حوزه گیم ایران بسیار کمک خواهد کرد.

محمدحسین رضوانی
رئیس اسبق دانشگاه علمی کاربردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای

علی باغدار دلگشا
مشاور استاندار خراسان رضوی
نشریات دانشجویی ،فرصتی هستند تا دانشجویان جوان در آنها به تمرین خرد جمعی
و ارائه ابتکارات خود بپردازند .گیم آور یکی از همین جراید دانشجویی است که با

نشریه گیم آور ،طالیهدار فعالیتهای ناب و خودجوش دانشجویی در حوزه بازیهای
ویدیویی در کشور است .تجربه نشان داده است حرکتی که از بطن دانشگاه نشأت
میگیرد به مراتب تاثیرگذارتر از فعالیتهای ستادی و جبری خواهد بود .تولد یکسالگی
این نشریه را به جامعه دانشگاهی گیم ،تبریک عرض میکنم.

معرفی و نقد بازیهای ایرانی و بهرهگیری از ظرفیت فعالیتهای استارتاپی ،توانایی
باالی جوانان میهن عزیزمان ،ایران را نشان میدهد.

محمد حاجی میرزایی
رئیس مرکز رشد بازیسازی
نشریه دانشگاهی در زمینهی گیم ،یک فرصت خیلی خوب است که ما هیچوقت نداشتیم.

علی توکلی

وقتی که نشریه گیم آور متولد شد ،من بهشخصه خیلی ذوق داشتم .چون ما رسانه معتبر در

عضو اسبق شورای حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی وزارت علوم

زمینهی گیم زیاد داریم اما کامال از جنبه ژورنالیستی به ماجرا نگاه میکنند .اینکه در محیط

اکنون بسیار خرسندم که تالش دوستانم در انجمن گیم به ثمر نشست و پس از گذشت

آ کادمیک هم مجلهای باشد که به مقوله بازیهای ویدیویی بهصورت جدی بپردازد و هم

یک سال ،نشریه گیم آور از دستاوردهای بزرگ انجمنهای علمی دانشگاه محسوب

مخاطب عام داشته باشد و هم مخاطب تخصصی دانشجو و استاد دانشگاه ،بهنظرم فرصت

میشود .برای تیم گیم آور در ادامه مسیر ،آرزوی توفیق دارم.

بسیار مغتنمی است .امیدوارم که گیم آور بتواند روی پایش بایستد و ادامهدار باشد.

کد تخفیف  30درصدی برای هر بازیای که دلتان میخواهد
علیرضا مهتدی
دبیر اتحادیه مهندسی کامپیوتر کشور
نشریه گیم آور یکی از معدود نشریاتی است که راه را برای افراد عالقهمند به این حوزه باز
میکند .میتوان گفت صنعت بازیسازی ،نیازمند چنین نشریهای جهت گسترش این صنعت
ک سال ،بهخوبی توانست این نیاز را برطرف کند.
بود که گیم آور در طی این ی 

سید حسین موسوی
رئیس مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی
ضمن خدا قوت به دستاندرکاران نشریه ارزشمند گیم آور ،بدیهی است که انتقال
فرهنگ و دانش با زبان گیم ،تاثیرگذارتر و رساتر و ماندگارتر خواهد بود .توفیق روز
افزونتان را از درگاه حضرت حق در این رسالت مهم خواستاریم.
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بازیساز

نشریه بسیار خوبی است .امیدوارم همکاران جدیدمان از این فرصت (از این نشریه)
استفاده کامل را ببرند و سال جدید ،بازیسازهای بهتری بشویم.

بازیساز

عماد رحمانی

گیم آور برای من خاطره مجلههای خوب چند سال پیش را زنده کرده است .زمانی که به انتظار خواندن نقد
محصول تولید شدهات بودی و میدانستی که قرار است نقد بخوانی نه رپورتاژ آ گهی! باید به آیدین نوری تبریک

وهاب احمدوند

بازیساز

نشریه گیم آور ،یکی از نشریههای پر محتوای تخصصی بازی است که از فضای

گفت که باالخره بدون هیچ چشمداشتی ،همانقدر بیریا و دوست داشتنی ،تالش میکند تا این سبک از
نشریات ،تبدیل به خاطره نشود .تولدتان مبارک بچههای خوب گیم آور.

دانشگاهی شکل گرفته و به رشد بازیسازی در داخل کشور توجه ویژهای دارد.

فرزام ملک آرا

بازیساز

کمی فان ،کمی خبر ،کمی دانش .مدتهاست که هر از گاهی

بازیساز

کیوان ملک محمدی

نشریه گیم آور با قرار گرفتن کنار بازیها و بازیسازان داخلی و پوشش خبری فعالیتهای داخلی و خارجی،
توانسته به نوبه خود در پیشرفت داخلی این صنعت ،سهیم باشد.

گیم آور مهمان یکی از روزهای تعطیلم است.

بازیساز

حسن مهدی اصل

در دورهای که رسانههای فیزیکی و مجلههای گیم ،دیگر حضور ندارند ،مجلههای
الکترونیکیای مثل گیم آور به خوبی ،آن فضای خالی را پوشش میدهند.

محمدمهدی بهفر راد

بازیساز

سید علی سیداف

بازیساز

نشریات ،تولیدکنندگان ،ناشرها و  ...همه حلقههایی در زنجیره اکوسیستم صنعت گیم هستند .الزمه پیشرفت و
پایداری این صنعت ،رشد متوازن و متناسب همه این بخشها در کشور است .یکسالگی نشریه را تبریک میگویم و
به امید موفقیت برای دوستان نشریه گیم آور.

امین شهیدی

بازیساز

قطعا کار نشریه گیم آور ،بسیار کار با ارزشی است و تمام کسانی که این روزها اینچنین

از دید من ،گیم آور از فاصله  TGC2018تا پایان سال  ،۹۷رسانه دوست و همراه بازیهای ایرانی بوده .نگاه این رسانه برای

کارهای پر زحمتی را انجام میدهند و نقش خودشان را برای صنعتشان ایفا میکنند

بازیساز ایرانی ،بسیار مثبت و انرژی بخش بوده و امیدوارم که به مسیر دلنشین و کمککننده خود با قدرت ادامه بدهد.

بدون منت و بدون سر و صدا ،تیمها و افراد ارزشمندی هستند .امیدوارم این کار ،هر روز

با آرزوی بهترینها در سال جدید.

بهتر و پر مخاطبتر از قبل بشود.

حمزه آزاد

بازیساز

نشریه گیم آور با تمرکز بر روی بازیهای ایرانی ،بانک جامع و خوبی از حوزه گیم
ایران شده است که میتواند در بلند مدت ،مرجع خیلی خوبی برای رصد این حوزه
باشد و به دیده شدن هر چه بیشتر بازیهای ایرانی و بازیسازها کمک کند.

حمید عبداللهی ها

بازیساز

به نظرم گیم آور با اهمیت دادن به بازیهای ایرانی ،برخالف سایر نشریات ،مسیر درستی را برای
پیشرفت صنعت بازی انتخاب کرده است.

کسری کریمی طار

منتقد

وجود نشریاتی مثل گیم آور که به زیر و بم صنعت بازی ایران میپردازند ،الزم و حیاتی است.

محسن وفانژاد

منتقد

در دورانی که کمتر رسانهای به بازیهای ایرانی وقع مینهد ،گیم آور همان جنس رسانهای است که نیاز داریم.
تولدت مبارک.

شایان ضیایی

منتقد

ً
گیم آور یک راه هوشمندانهتر برای حفظ میراث مجلههای دیجیتال است که از در آ کادمیک و احتماال موثرتر وارد
ماجرا شده.

ابراهیم مسجدیان

بازیساز

همین که دارید اینطوری برای گیم و گیمر زحمت میکشید ،خودش خیلی ارزش دارد.
دمتان گرم.

مصطفی کیوانیان

میثم قربانی

منتقد

اینکه مجلهای مثل گیم آور هست که هیچ برهانی برای بودنش نیست ،شک میکنم که کار رسانهای ارزشمندی

بازیساز

اول فکر نمیکردم خواندن این نشریه برایم جالب باشد ،ولی وقتی شروع به خواندن کردم،
به نظرم محتواهای خوب و جامعی بودند .واقعا خوشم آمد .به نظر میشود این نشریه را
بهعنوان یک نشریه خوب ایرانی نام برد .از همه مهمتر ،این است که نشریه تداوم داشته
باشد .امیدوارم جشن  50سالگی این نشریه را بگیرید .واقعا دمتان گرم و خسته نباشید.

باشد .وقت تلف کردن و فرهنگنسازی و نگارشی که نه گیمر و نه بازیساز اهمیتی به بود و نبودش نمیدهد .کافی
است نباشد تا ببینید بیشتر از  50نفر سراغش را میگیرند یا نه .رسانهای که نمیتواند تاثیر بگذارد رسانه نیست.
دلخوش کنکه.

مجید نوردوست

منتقد

صنعت بازیسازی ایران ،بیش از هر زمان دیگری نیاز به اطالعرسانی دارد .اطالعرسانی دقیقی که بتواند گیمر ایرانی را به
سمت تجربه بازیهای ایرانی تشویق کند .همچنین رسانههای تخصصی که تنها به گیم ایرانی میپردازند ،توانایی این را دارند

کسری نراقی

منتقد

کار نشریه گیم آور حرفهای هست و کیفیت خیلی خوبی دارد.

که بهعنوان صدای گیمرهای ایرانی ،نقاط ضعف و مشکالت بازیهای ایرانی را بیان کنند .ارتباط نزدیک بازیسازان با رسانهها
هم کمکم باید قویتر شود تا مردم ،بیشتر با بازیهای ایرانی باکیفیت آشنا شوند .خوشبختانه گیم آور ،پل ارتباطی خوبی میان
بازیسازان و گیمرهای ایرانی ایجاد کرده است .پیشرفت گیم و هر رسانه دیگری در حوزه بازیهای ایرانی ،باعث استقبال
مخاطب و باال رفتن کیفیت بازیها خواهد شد .برای همه بچههای گیم آور که از دوستان خوب من هستند ،آرزوی موفقیت
میکنم .به امید روزهای بهتر برای جامعه بازیهای ویدیویی ایران.
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بازیکنان چه چیزی میخواهند؟

اسماعیل احسان منش

سروش حسین پور

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

بازیکنان چه چیزی میخواهند؟
«بازیکنــان چــه چیــزی میخواهنــد؟» ســوال بســیار ســادهایبهنظــر میآیــد،
امــا تعییــن چیزهایــی کــه بازیکنــان در ُبعــد بیرونــی بــازی بهدنبــال آن هســتند،
س ـوالی اســت کــه تمــام طراحــان بــازی ،بــرای ســاخت بازیهــای بــزرگ بایــد بــه
آن بیاندیشــند .اینکــه چــه چیــز لذتبخــش اســت ،پیچیــده بهنظــر میآیــد.
همچنیــن تجربـهای کــه بــا بــازی کــردن بــه بازیکــن منتقــل میشــود ماننــد دانشــی
نیســت کــه بت ـوان آن را ســاده یــاد گرفــت .در برخــی از بخشهــا ،حــس درونــی
یــک طــراح در تشــخیص کمــک میکنــد؛ طراحــان ،بایــد ایــن قابلیــت را داشــته
باشــند تــا تشــخیص دهنــد کــه چــه چیــزی بــرای آنهــا ســرگرمکننده اســت.
همچنیــن در کنــار آن ،بایســتی بــه نظــرات دیگــران گــوش دهنــد،Frank Capra .

یکــی از کارگردانهــای عصــر طالیــی هالیــوود میگویــد« :فیلمهایــی کــه خــودم
از آنهــا خوشــم بیایــد میســازم و اینکــه دیگــران هــم آنهــا را پســندیدهاند،
همــراه بــا شــانس بــوده اســت ».بــه شــکلی مشــابه ،کســی نمیتوانــد تنهــا بــا نــگاه
بــازاری بــه اینکــه بازیکنــان چــه چیــزی میخواهنــد ،بهســادگی پاســخ دهــد و
بگویــد کــه دلیلــش را درک نمیکنــم ،امــا اگــر آنهــا ،آن را میخواهنــد ،مــن
قصــد دارم آن را برایشــان آمــاده ســازم .قبــل از اینکــه شــروع بــه ســاخت یــک
بــازی بــزرگ کنیــد ،ابتــدا بایــد آن را بــرای خــود ،ســرگرمکننده بیابیــد تــا بــا امیــد
بیشتــری بتوانیــد از آن بــرای شــروع ســاخت یــک بــازی اســتفاده کنیــد کــه بــرای
دیگــران هــم جــذاب باشــد.
طراحــان بــازی ،زمــان زیــادی را صــرف ایــن میکننــد کــه بازیکنــان ،در یــک
بــازی ویدیویــی بهدنبــال چــه چیــزی هســتند .آنهــا تــاش دارنــد چیــزی را در
بازیهــای ویدیوییشــان قــرار دهنــد کــه بازیکنــان قبــا آن را انجــام ندادهانــد و
میتوانــد آنهــا را بــه هیجــان بیــاورد.
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اغلــب طراحــان بــازی ،ایــدهای در مــورد اینکــه چــه چیــز ســرگرمکننده اســت و
بازیکنــان چــه چیــز میخواهنــد ،ندارنــد .آنهــا فقــط ایدههایــی را کــه قبــا بــرای
گیمپلــی اعمــال شــدهاند ،امتحــان میکننــد .بهعنــوان مثــال از گیمپلــی یــک
بــازی کــه ســال قبــل محبــوب بازیکنــان بــوده اســت ،اســتفاده میکننــد .بــا ایــن
فکــر کــه اگــر بازیکنــان ،چیــزی را ســال قبــل دوســت داشــتهاند ،امســال هــم آن را
دوســت خواهنــد داشــت.
گیمرهــا معمــوال بــازی مشــابه دیگــر بازیهــا را نمیخرنــد ،ماننــد بازیهایــی کــه
فقــط ایدههــای قدیمــی را ارائــه میکنــد و چیــز جدیــدی نــدارد .بــا ایــن وجــود،
بازیهــای موفــق میتواننــد بــرای آنالیــز ،مفیــد باشــند .بهعنــوان یــک طــراح
بــازی ،مــا میتوانیــم بــه بازیهایــی کــه در ســالهای گذشــته از آنهــا لــذت
بردهایــم ،نگاهــی بیندازیــم و ســعی کنیــم مجموعـهای از قوانینــی را تعییــن کنیــم کــه
توضیــح دهنــد چــه چیــز مــا را وادار کــرده اســت کــه در درجـهی اول ،آن بازیهــا را
امتحــان کنیــم و چــرا پــس از شــروع بــه بــازی کــردن ،بــه آنهــا عالقهمنــد شــدیم.
چرا بازیکنان بازی میکنند؟
اولیــن ســوالی کــه مــا بایــد بــه آن پاســخ دهیــم ایــن اســت کــه چــرا بازیکنــان
بــازی ویدیویــی انجــام میدهنــد؟ چــرا آنهــا تصمیــم میگیرنــد بــه جــای بازدیــد
از مــوزهی هنــر یــا رفتــن بــه ســینما بــرای دیــدن یــک فیلــم ،کامپیوتــر یــا کنســول
خــود را روشــن کننــد و بــازی  Haloرا انجــام دهنــد؟ چــه چیــز بهخصوصــی در
مــورد بازیهــای ویدیویــی در مقایســه بــا دیگــر رســانههای ســرگرمی وجــود دارد؟
بازیهــا چــه چیــزی را بــه بازیکنــان پیشــنهاد میدهنــد کــه دیگــر فعالیتهــا قــادر
بــه انجــام آن نیســتند؟

بازیکنان چه چیزی میخواهند؟
مــا میتوانیــم بــا تاکیــد بــر ایــن تفاوتهــا ،ایــن کار هنــری را از دیگــر ان ـواع هنــر
جــدا کنیــم .بــرای موفــق شــدن ،بازیهــای مــا نیــاز دارنــد بــا اســتفاده از ایــن
تفاوتهــا ،بهتریــن تجرب ـهی گیمپلــی ممکــن را پیادهســازی کننــد .در ادامــه ،بــه
پرســش اولیــه خــود کــه چــرا بازیکنــان بــازی میکننــد ،پاســخ میدهیــم.
بازیکنان چالش میخواهند
بســیاری از بازیکنــان از حــل چالشهــای بازیهــا لــذت میبرنــد .چالــش،
یکــی از مهمتریــن فاکتورهــای بازیهــای تکنفــره اســت .بازیهــا میتواننــد
ســاعتها بازیکــن را درگیــر کننــد ،هــر زمــان کــه فــرد بــازی میکنــد ،تــا حــدی
ماننــد کســی اســت کــه بــا مکعــب روبیــک درگیــر اســت .بازیهــا ،بازیکنــان را
مجبــور میکننــد تــا بهصــورت فعــال فکــر کننــد ،راهحلهــای مختلفــی را بــرای
حــل مســائل امتحــان کننــد تــا ســازوکارهای موجــود در بــازی را درک کننــد.
زمانــی کــه فــرد بــا چالشــی مواجــه میشــود و بــر آن غلبــه میکنــد ،آن فــرد چیــز
جدیــدی یــاد گرفتــه اســت؛ مهــم نیســت کــه چالش ،یــک مســئله در کتــاب ریاضی
اســت یــا در بــازی ویدیویــی .بازیهــای چالشبرانگیــز میتواننــد تجربههایــی
باشــند کــه قابلیــت یادگیــری دارنــد .بازیکنــان از بازیهــا یــاد میگیرنــد ،حتــی
اگــر آن یادگیــری ،محــدود بــه محت ـوای موجــود در بــازی اســت ،ماننــد چگونــه
عبــور کــردن از میــان جنــگل یــا زنــده مانــدن در یــک جنــگ پــر از زد و خــورد.
در بهتریــن بازیهــا ،بازیکنــان درسهایــی در حیــن انجــام بــازی میآموزنــد کــه
میتواننــد آنهــا را بــر جنبههــای دیگــر زندگیشــان اعمــال کننــد ،حتــی اگــر
متوجــه آن نشــوند .آنهــا میتواننــد روشهــای حــل مســاله را در کارهایشــان
اســتفاده کننــد ،از مهارتهــای فضایــی بهبــود یافتشــان (تصــورات) بــرای مرتــب
کــردن وســایل اســتفاده کننــد یــا حتــی شــاید از بازیهــای نقش-آفرینــی ،همدلــی
بیشتــر بــا دیگــران را یــاد بگیرنــد .بســیاری از بازیکنــان بــر چالشهــای موجــود
در بازیهــا فائــق میآینــد و بــا یادگیــری کــه همــراه آن اســت ،غنــی میگردنــد.

بازیکنان میخواهند به تنهایی یک تجربهی پویا داشته باشند
در بعضــی از بازیهــا ،افــراد بهدنبــال چیــزی پویــا هســتند کــه خودشــان را ســرگرم
کننــد .بعضــی اوقــات ،دوســتان بــرای بــازی کــردن در دســترس نیســتند یــا بازیکنــان
از بــازی کــردن بــا دوستانشــان خســته هســتند ،یــا بــه زبــان ســاده ،از صحبــت کــردن
بــا دیگــر افــراد بــه تنــگ آمدهانــد .مشــابه آن دســته از افــرادی کــه بهجــای اینکــه
بــه تئاتــر برونــد ،بــا کرایــه کــردن یــک ویدیــو در خانــه بهتنهایــی ،فیلــم تئاتــر تماشــا
میکننــد .بازیکنــان همیشــه کنتــرل بــازی را بهدســت دارنــد و میتواننــد در هــر
زمانــی ،بــازی را شــروع یــا متوقــف کننــد .در حقیقــت ،فــرد بهدنبــال تعامــل و
تجرب ـهی پویــای بازیهــای تکنفــره م ـیرود.
بازیکنان میخواهند به خود افتخار کنند
در بازیهــای چنــد نفــره ،بازیکنــان بــرای کســب احتــرام ،بــازی میکننــد .اینکــه
ُ
بتوانیــد تمــام دوســتانتان را در بــازی کانتــر اســترایک ( )Counter Strikeبکشــید،
باعــث میشــود آنهــا احتــرام خاصــی بــرای شــما قائــل شــوند .حتــی در بازیهــای
تکنفــره ،بازیکنــان بــا دوستانشــان در مــورد بــه اتمــام رســاندن یــک بــازی یــا در
مــورد خــوب بــودن در بــازی دیگــر ،صحبــت میکننــد .بازیکنــان بــه ایــن افتخــار
میکننــد کــه چطــور در چنــد ســاعت ،تمــام بــازی را بــر روی ســختترین درجــه
بــه اتمــام رســاندهاند .در بازیهــای آرکیــد ،جــدول باالتریــن امتیــاز و قابلیــت وارد
کــردن نــام در داخــل بــازی ،انگیــزهی عجیبــی در فــرد بــرای تــداوم در بــازی کــردن
بــه وجــود آورده اســت.
بازیکنان یک تجربهی احساسی میخواهند
در کنــار دیگــر انــواع ســرگرمی ،بازیکنــان خواهــان بــروز برخــی از احساســات،
هنــگام انجــام یــک بــازی ویدیویــی هســتند .ایــن تجربــه میتوانــد بــه آســانی
افزایــش ترشــح آدرنالیــن و بــاال رفتــن تنــش در یــک بــازی اکشــن ســریع ،همچــون
 Doomباشــد .حتــی خوشــحالی حاصــل از ســاخت یــک کالن شــهر در بــازی
 SimCityاز اینگونــه تجربههاســت .ایــن تجربههــای احساســی میتوانــد
پیچیدهتــر شــود ،همچــون حــس از دســت دادن دوســت در بــازی ،Planetfall
هنگامــی کــه دوســت رباتــی بازیکــن ،خــودش را فــدا میکنــد .احساســاتی کــه
بازیهــا قادرنــد در بازیکنــان برانگیزنــد ،بســیار قویتــر از احساســاتی اســت کــه
فــرد میتوانــد در رســانههای دیگــر
تجربــه کنــد.

بازیکنان میخواهند اجتماعی باشند
دلیــل اصلــی بیشتــر افــراد بــرای بــازی کــردن ،معاشــرت بــا دوســتان یــا خانواده
اســت .ایــن دلیــل در مــورد بازیهــای تختــهای یــا کارتــی ماننــد شــطرنج،
مونوپولــی ،بریــج ،یــا دیپلماســی نیــز صــدق میکنــد .مــردم دوســت دارنــد ایــن
بازیهــا را انجــام دهنــد ،زیــرا آنهــا از گذرانــدن وقــت بــا دوستانشــان لــذت
میبرنــد و میخواهنــد در یــک فعالیــت مشــترک اجتماعــی ،غیــر از رفتــن بــه
ســینما یــا تماشــا کــردن تلویزیــون ،شــرکت کننــد .تعــداد زیــادی بازیهــای چنــد
نفــره وجــود دارد بــه ایــن دلیــل کــه مــردم از تجربــ ه کــردن بازیهــای گروهــی،
لــذت بیشتــری میبرنــد.
فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور
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بازیکنان چه چیزی میخواهند؟
بازیکنان میخواهند کاوش کنند

بازیکنان میخواهند تعامل داشته باشند

از اصلیتریــن نیروهــای جذبکننــده بازیکنــان بــه بــازی در بازیهــای مرحلــه
محــور میتــوان بــه تمایــل آنهــا بــه کاوش فضاهــا و محیطهــای جدیــد اشــاره
کــرد .هــر کســی کــه بازیهــای پیشــرفت محــوری هماننــد ســوپر ماریــو  64را
انجــام داده باشــد ،حــس رســیدن بــه یــک مرحلــه جدیــد و متفــاوت را میفهمــد و
خواهــان آن اســت قبــل از اینکــه بهدنبــال هدفهــای تعییــنشــده از ســوی بــازی
بــرود ،نگاهــی هــر چنــد کوتــاه بــه اطــراف بینــدازد.

در میــان مباحثــی کــه دربــارهی خواســتهی بازیکنــان بیــان کردیــم ،چیــزی کــه کار
هنــری مــا را میتوانــد بهتــر از باقــی هنرهــا انجــام دهــد ،ایجــاد یــک تجربــه تعاملــی
اســت .اگرچــه شــاید بــه تواناییهــای جلوههــای ویــژه فیلــم ،بــه قابلیتهــای رمــان
در بیــان یــک قصـهی گیــرا یــا قطعـهای از یــک موســیقی کــه احساســات حضــار را
برمیانگیزانــد ،رشــک بورزیــم؛ امــا میدانیــم بازیهایــی کــه بــر تجرب ـهی تعاملــی
تاکیــد دارنــد و مخاطبــان ،چیــزی را تجربــه میکننــد کــه آن را در هیــچ جــای
دیگــری نمییابنــد ،موفقیــت خیلــی بیشتــری بهدســت میآورنــد .طراحــان بــازی
اگــر بهدنبــال شانســی بــرای جلــب توجــه بازیکنــان بــه بــازی خــود هســتند ،بایــد
همیشــه ایــن موضــوع ،یعنــی تجربـهی تعاملــی را بــه خاطــر داشــته باشــند.

کاوش درون بازی ،تنها به فضای بازی محدود نیست .بهعنوان مثال:
• کاوش انتخابهای استراتژیکی متفاوت بازی تمدن ()Civilization
• ترکیب و مدیریت منابع مختلف در بازیهایی همچون Magic: The Gathering
• کاوش شــخصیتهای موجــود در بازیهــای نقش-آفرینــی همچــون بــازی
 Wastelandو Fallout
جســتوجوی یــک دنیــای خیالــی ،یــک
تجربــهی غنــی بــوده کــه نشــاندهندهی
موفقیــت بازیهــا در ایــن مســیر ،نســبت بــه دیگــر
رســانهها اســت.
بازیکنان میخواهند خیالپردازی کنند
قســمت عمــدهای از محبوبیــت اشــکال مختلــف هنــر داســتانگویی ،بــه دلیــل
عنصــر خیالپــردازی اســت ،خــواه کســی رمــان ،فیلــم ،یــا کتابهــای کمیــک
( )Comicرا هــم در نظــر بگیــرد .بســیاری از مــردم ،بــا اســتفاده از مــوارد گفتــه
شــده بــرای دور شــدن از زندگــی دنیایــی خــود ،بــه دنیــای
دیگــری فــرار میکننــد؛ دنیایــی بــا شــخصیتهایی کــه
بازیکــن را در هیجــان ،فعالیتهــای جالــب ،ســفر
کــردن بــه مکانهــای عجیــب وغریــب و دیــدن
دیگــر افــراد ســحرآمیز فــرو میبــرد.

منبع:
Game Design:
)Theory and Practice (2nd Edition
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نقد بازی علیمردان در مالقات با مرلین جادوگر

سعید زعفرانی
سردبیر گیمنیوز

علیمردان در قرون وسطی

علیمردان در مالقات با مرلین جادوگر
علیمــردان همــان بچــهی شــوخ و چمــوش
و گاه بیادبــی اســت کــه ایــرج میــرزا
خلــق کــرده و قــرار اســت تــا بــا خوانــدن
قص ـهاش ،مثــل او نشــویم .علیمــردان ،یکــی
از شــخصیتهای بــا پتانســیل طنــز و کمــدی
تاریــخ ادبیــات معاصــر ماســت و چــه خــوب
ـخصیت عجیــب
کــه در همیــن راســتا بــه شـ
ِ
یــک مجموعــه بــازی ویدیویــی نیــز تبدیــل
شــده اســت .اولیــن قســمت از ایــن مجموعــه
بــازی کــه توســط اســتودیوی «رســانا شــکوه
کویــر» ســاخته شــده ،بهطــور مشــخص
بــه «شــیطنتهای علیمــردان» اختصــاص
داشــت .امــا در قســمت دوم و بــا توجــه بــه
کمبودهــای محتوایــی علیمــردان در ادبیــات
ایــرج میــرزا ،ایــن شــخصیت بــه داســتانهای
دیگــری ســرک میکشــد.
در پایــان قســمت اول ،خــان دایــی ازدواج
میکنــد و در شــروع قســمت دوم ،او قــرار
اســت بــه مــاه عســل بــرود .تنهــا ارتبــاط
داســتانی ایــن دو قســمت بــا هــم در همیــن نقطــه خالصــه میشــود .علیمــردان خــود
را س ـوار بــر یــک ســفینهی فضایــی مییابــد و متوجــه میشــود کــه نقش ـهی خــان
دایــی بــرای ســفر بــه مــاه ،جــدی اســت .در میان ـهی راه امــا او کــه خیــال روب ـهرو
شــدن بــا موجــودات فضایــی را نــدارد ،تصمیــم میگیــرد کــه از ســفینه بیــرون بپــرد
و خــود را رهــا ســازد .در حالــی کــه او قصــد دارد بــه خانــه برگــردد ،در محاســبات
خــود اشــتباه میکنــد و ســر از قــرون وســطی درمــیآورد.
اینکــه چطــور ســفر علیمــردان بــا ســفینهی فضایــی در بعــد مــکان منجــر بــه ســفر
او در زمــان و ســیر غیرمترقبــهاش در تاریــخ بشــر میشــود ،مشــخص نیســت .بــه
ِ
هــر حــال بــازی بنــا نــدارد بــرای تصمیمــات داســتانی خــود منطــق خاصــی بــه مــا
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درک تبدیــل شــدن مــکان بــه زمــان و تغییــرات فیزیکــی
ارائــه دهــد .شــاید بــرای ِ
اتفــاق افتــادهای کــه از درک مــا خــارج اســت ،بایــد بــه فیلمهــای نــوالن و
تفســیر ســادهلوحانهی او رجــوع کنیــم .شــاید بــازی هــم زیرکانــه از مــا همیــن را
میخواهــد!
حضــور علیمــردان در ســفینهی فضایــی ،زیــاد طــول نمیکشــد و بعــد از مشــخص
شــدن نقشــه ،بایــد او را در رســیدن بــه ایــن هــدف کمــک کنیــد .اگــر بازیهــای
دیگــر رســانا شــکوه کویــر در ســبک معمایــی
اشــاره و کلیــک را بــازی کــرده باشــید ،کامــا
بــا گیمپلــی ایــن بــازی نیــز آشــنا خواهیــد
بــود .بــازی از همــان سیســتم عناویــن قبلــی
اســتفاده میکنــد و ضمــن آن ،همچنــان
مونولوگهــا نیــز در بــازی جریــان دارنــد.
بهطــور کلــی ،شــما بهعنــوان بازیکننــده
بایــد چیــزی را در میــان تصویــر پیــدا کنیــد،
برداریــد ،یــک یــا چنــد جملــه دربــارهی آن و
کاربــرد احتمالـیاش و یــا بــه دردنخــور بودنــش
از زبــان علیمــردان [یــا هــر شــخصیت دیگــری
در بازیهــای رســانا شــکوه کویــر] بشــنوید و
بعــد ،از آن ،اســتفادهی مناســب را بکنیــد یــا بــه
ســراغ شــیء بعــدی برویــد .مکانیســم ســادهی
اشــاره و کلیــک و پیــدا کــردن اشــیا کــه گاهــی
بــه اشــتباه بــه حــل معمــا تعبیــر میشــود.
در بــازی علیمــردان در مالقــات بــا مرلیــن
جادوگــر ،تمرکــز اصلــی بازیســاز نــه گیمپلــی
و ابــزار پیشــبرد داســتان ،کــه روایــت و لحــن
کمــدی اســت .گیمپلــی نســبت بــه گذشــته،
تغییــرات زیــادی نکــرده ،گرچــه برخــی از معماهــا منطقیتــر و روانتــر شــدهاند
و بهطــور کلــی در مواجهــه بــا چالشهــای گیمــی بــازی ،تســلط بیشتــری از
خــود نشــان خواهیــد داد .بــازی نســبت بــه بازیهــای قبلــی ایــن اســتودیو بســیار
کمتــر آزاردهنــده میشــود و آزمــون و خطــا ،نقــش بســیار کمرنگتــری در حــل
معماهــا دارد .منطــق مشــخصی در اغلــب معماهــا جــای گرفتــه و بــازی را بهبــود
بخشــیده اســت .امــا علیمــردان همچنــان تصمیمــات غیرقابــل درک میگیــرد ،از
اشــیای غیرقابــل شناســایی بــرای برطــرف کــردن نیــازش بهــره میبــرد و در واقــع
اگرچــه نیمــی از مشــکالت ســبکی بــازی حــل شــدهاند ،نیمــی دیگــر بــه قــوت
ِ
خــود باقــی اســت.

نقد بازی علیمردان در مالقات با مرلین جادوگر
ـخصیت کامــا
داســتان امــا مشــخصهی اصلــی بــازی اســت .علیمــردان ،یــک شـ
ِ
نابجــا و نامتناســب ،طــی ســفری تاریخــی بــه داســتان شــاه آرتــور پرتــاب میشــود.
داســتانی کامــا جــدی از دل تاریــخ ادبیــات انگلیــس کــه البتــه قــرار اســت بــا
حضــور علیمــردان بــه چالــش کشــیده شــود .تفــاوت ایــن دو فضــا ،در لحــن و
ســیطرهی ادبــی ،موجــب شــکلگیری یــک طنــز فوقالعــاده گیــرا میشــود.
بــازی ،دنیایــی از تناقضهــای کمدیســاز را خلــق میکنــد و در آن غوطــهور
میشــود .گاه بــا دیالوگهــای بســیار طنازانــه و گاه بــا اداهــا و افعــال خیرهکننــده،
مخاطــب را بــه وجــد م ـیآورد و آنچنــان اســتادانه از فضــای بهدســت آمــده بــرای
خلــق کمــدی اســتفاده میکنــد کــه عــاوه بــر خنــدهدار ظاهــر شــدن ،باعــث
میشــود دیگــر ایــرادات داســتان ،راحتتــر فرامــوش شــوند و روایــت ،بــدون
خدشــه پیشــرفت کنــد.

داســتان علیمــردان در مالقــات بــا مرلیــن جادوگــر پــر از ارجاعــات بــه دیگــر آثــار،
مخصوصــا ادبیــات کالســیک قــرون وســطی اســت .فضــای تصویــر شــده در بــازی
بــا تصــور کاریکاتوریــزه از قــرون وســطی هماهنگــی دارد و همیــن باعــث میشــود
درک شــخصیتهای مقوایــی و صرفــا اسـمدار
کــه بــرای نزدیــک شــدن بــه بــازی و ِ
آن ،دش ـواری خاصــی را متحمــل نشــوید .داســتان ،بهخوبــی پیــش م ـیرود و اگــر
بتوانیــد ایــرادات منطقــی و تناقضــات دراماتیــک آن را بــه لحــن کمــدی و موقعیــت
طنــزش ببخشــید ،ضمــن لــذت بــردن از فضــا و شــخصیتها ،از داســتان نیــز راضــی
خواهیــد بــود .علیمــردان در پایــان بــه یــک قهرمــان تبدیــل میشــود و اگرچــه هنــوز
همــان کلیشــهای اســت کــه ایــرج میــرزا در ذهــن مــا ســاخته ،بــا قرارگرفتــن در
محتـوای مناســب میتوانــد بــه چیــزی بیشتــر از یــک کاراکتــر فویــل تبدیــل شــود.

بــازی علیمــردان ،ســرگرمکننده ،گاهــی عــذابآور و گاهــی تکــراری اســت امــا
مهمتــر از همـهی اینهــا ،یــک بــازی طنــز اســت .کمــدی در ایــن بــازی حــرف اول
را میزنــد و اگرچــه نمیشــود از آن انتظــار طنــز
فاخــر و موقعیتهــای مانــدگار داشــت (کــه بعضــا
ارائــه هــم میکنــد!) قــادر اســت خنــده بیافرینــد و
همیــن کافــی اســت.
Developer:
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بــازی از ابتــدا لحــن کمــدی بــه خــود میگیــرد و بــه همیــن خاطــر اســت کــه زمانــی
کــه بــه ایــن نقطــه میرســد ،قــادر اســت بــدون زحمــت ،مخاطــب را بخندانــد.
اگرچــه شــاید گاهــی در اســتفاده از شــوخیهای متنــی و ارجــاع بــه گذشــتهی
علیمــردان یــا مدیــای خــارج از دنیــای بــازی ،زیــادهروی کــرده ،همــواره یــک
اســتاندارد خودســاخته را رعایــت میکنــد .طنــز بــازی نشــأت گرفتــه از شــخصیت
علیمــردان و ایــدهی درخشــان ورود او بــه یــک فضــای جــدی اســت کــه
بــا دیالوگهــا و متــن طنزآمیــز و شــوخیهای کالمــی و
ِ
موقعیتــی ریــز و درشــت درمیآمیــزد و ضمــن حفــظ
کمــدی در سرتاســر داســتان ،مــدام توانایــی خــود در به
اســتهزا گرفتــن مفاهیــم جــدی و فانتــزی کالســیک را
بــه رخ میکشــد .بــازی از دســت انداختــن هیــچ چیــز
و هیچکــس ابایــی نــدارد و ایــن نکتــه اســت کــه آن
را بــه اثــری قابــل تامــل تبدیــل میکنــد .علیمــردان
در مالقــات بــا مرلیــن جادوگــر از تیتــراژ ابتدایــی تــا
پایــان داســتان ،یــک اثــر طنــز قابــل قبــول اســت
کــه گهــگاه حتــی میتوانــد مخاطبــی بــا ســطح
انتظــار بــاال را بخندانــد و ایــن یعنــی حداقــل در یکــی از
تالشهــای خــود موفــق بــوده اســت.

بــا ورود علیمــردان بــه شــهر ،بــازی بیشتــر از همیشــه بــه بازیهــای قبلــی رســانا
شــکوه نزدیــک میشــود و همانطــور کــه مخاطــب ایــن بازیهــا انتظــار دارد،
سلســله اعمــال مــورد نیــاز بــرای خــروج از ایــن موقعیــت ،خــود را نشــان میدهنــد.
بــرای حــل مشــکل بایــد از نقط ـهی الــف بــه نقط ـهی ب رفــت ،معمایــی را حــل
کــرد ،شــاید چنــد مینیگیــم را انجــام داد و بــه نقطــهی ج رســید .بــا رســیدن
بــه نقط ـهی ج ضمــن مشــخص شــدن یــک ایــدهی داســتانی و کســب اطالعــات
بیشتــر ،بایــد بــه نقط ـهی الــف برگشــت و کار ناتمامــی را تمــام کــرد و پــس از آن
بــه نقطـهی د رفــت ،معمایــی را حــل کــرد ،شــاید چنــد مینیگیــم دیگــر انجــام داد
و بــه نقطـهی هـــ رســید و  . ...فرمــول مشــخصی کــه اگرچــه هنــوز جـواب میدهــد
و هــر بــار بــا کمــی تغییــر ارائــه میشــود ،بــرای همیشــه موفــق نخواهــد بــود.

نقد بازی آناهیتا :دختر خوب

سپهر ترابی
مدیر مسئول بازینامه

دزد عروسکها
آناهیتا :دختر خوب

آناهیتــا از آن دســت بازیهــا اســت کــه میتوانســت بــه یکــی از خوشســاخت و
شــاید بهتریــن بازیهــای ایرانــی تبدیــل شــود .اما خب متاســفانه در رســیدن بــه چنین
هدفــی موفــق نبــوده و دلیــل آن از نظــر مــن ،عــدم تســت کــردن اســت! شــاید بــازی
بــا تســت کــردن ،دچــار ایــن حجــم از بــاگ و مشــکل نبــود و مخاطــب از آن لــذت
بیشتــری میبــرد .آناهیتــا روایتگــر داســتان زندگــی یــک دختــر بچــه اســت.
دختــر بچـهای کــه وقتــی خـواب اســت ناگهــان عروســک مــورد عالقـهاش توســط
موجــودی ناشــناس دزدیــده میشــود و آناهیتــا در پــی آن اســت تــا بتوانــد عروســک
خــودش را پیــدا کنــد و آن را پــس بگیــرد .داســتان بــازی و نــوع روایتــش بــرای یــک
بــازی موبایلــی کافــی اســت و بهخوبــی انجــام شــده اســت .شــاید بالفاصلــه بــا

از دســت بــازی عصبــی شــوید و ایــن عصبــی شــدن ،مســاوی بــا مــرگ یــک بــازی
اســت! آناهیتــا بــه خاطــر ســبک گرافیکــی و نــوع معماهایــی کــه دارد پتانســیل ایــن
را داشــت تــا بــه اثــری خوشســاخت تبدیــل شــود امــا اصــا
مشــخص نیســت ایــن حجــم از بــاگ و مشــکل
از چــه چیــزی نشــأت میگیــرد؟ شــاید
اگــر ایــن باگهــا نبودنــد بــازی ،امتیــاز
خوبــی میگرفــت امــا حــاال قضیــه
فــرق میکنــد .بــه نظــر میرســد
کــه دزد عروســک آناهیتــا ،قــدرت
فنــی بــازی را نیــز دزدیــده و حجــم
زیــادی از مشــکل و بــاگ بــه آن
هدیــه داده اســت.

10

5.5
Developer:
Clickteam
Publisher:
Clickteam

Platforms:
Android, PC

 17گیمآور

شماره  | 5زمستان 1397

Factsheet

شــروع بــازی ،اولیــن چیــزی کــه نظــر شــما را بــه خــودش جلــب میکنــد ،گرافیــک
و ســبک طراحــی هنــری بــازی باشــد .همــه چیــز شــبیه نقاشـیهای کــودکان اســت.
بهراســتی انــگار کودکــی محیــط بــازی را بــا مدادهــای رنگــی روی کاغــذ ،نقاشــی
کــرده اســت .همیــن ســبک گرافیکــی بــه وزنــه ســنگینی در بــازی تبدیــل شــده
اســت .وزنـهای کــه اگــر باگهــای بــازی نبودنــد ،میتوانســت بــه عامــل موفقیــت
آن تبدیــل شــود .اســتفاده از رنگبندیهــای متنــوع بــا توجــه بــه ســاختار مراحــل،
گرافیــک آناهیتــا را بــه پاشــنه آشــیل آن تبدیــل کــرده اســت .پاشــنه آشــیلی کــه بــه
دیگــر بازیســازها نشــان میدهــد نیــاز نیســت حتمــا بــه ســراغ گرافیکهــای پــر
زرق و بــرق برونــد .امــا چــه چیــزی باعــث شــده کــه آناهیتــا
بــازی خوبــی نباشــد؟ اولیــن موضــوع ،شــاید صداگــذاری
آن باشــد .صداگــذاری بــازی بیــش از انــدازه ســطحی ســاخته شــده
و در برخــی قســمتها تــوی ذوق میزنــد .اگــر بخواهــم دقیقتــر توضیــح
دهــم بایــد بگویــم کــه صداگــذاری آناهیتــا روی نمــوداری بــا نوســان
شــدید قــرار دارد کــه گاهــی خــوب اســت و اکثــر اوقــات بــد!
امــا گل سرســبد مشــکالت بــازی ،باگهــای آن اســت.
گیمپلــی بــازی بــا یــک سیســتم کنترلــی خیلــی
راحــت پیــش م ـیرود و از ایــن منظــر ،بــازی مشــکلی
نــدارد .آیکــون مثلــث بــه شــما توانایــی پریــدن ،آیکــون
دایــره ،توانایــی اســتفاده از ابــزار و در نهایــت آیکــون حرکــت
کــه در ســمت چــپ صفحــه قــرار دارد بــه شــما ایــن توانایــی را
میدهــد تــا حرکــت کنیــد .اگــر بــه ابــزار یــا نقط ـهای رســیدید
کــه نیــاز بــه انجــام کاری باشــد ،مربعــی در پاییــن
صفحــه ظاهــر میشــود تــا بــه نوعــی راهنمــای شــما

باشــد .بــازی در همــان مراحــل اولیــه ،تقریبــا خــوب و بــدون مشــکل جلــو مـیرود
امــا گاهــی عمــا همــه چیــز بنبســت میشــود .حــال دلیــل ایــن بنبســت بــودن
چیســت؟ آیــا معماهــای بــازی ســخت اســت یــا چیــز دیگــری؟ اتفاقــا معماهــای
بــازی ،بامــزه هســتند و بــا کمــی تفکــر میتوانیــد از آنهــا عبــور کنیــد امــا ایــن
باگهــا هســتند کــه بــه شــما اجــازه نمیدهــد بــازی درســت پیــش بــرود .ممکــن
اســت خیلــی ناگهانــی ،آناهیتــا دیگــر حرکــت نکنــد یــا در جایــی گیــر کنــد .حتــی
ممکــن اســت تــکان خــوردن فــان مانــع بــه خاطــر وجــود بــاگ بــه تعویــق بیافتــد
و شــما فکــر کنیــد کــه داریــد اشــتباه وارد عمــل میشــوید .ایــن باگهــای
کوچــک و بــزرگ کــه بــه وفــور در بــازی دیــده میشــوند ،ســبب شــده تــا گاهــی

نقد بازی گیج

علیرضا خزاعی
کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی

مرز خالقیت
گیج

خالقیــت و مفهــوم آن ،یکســری توضیحــات کلــی و انتزاعــی روی کاغــذ ،امــا
شــکلهایی متفــاوت در عمــل دارنــد .انــگار همــه مــا در درک ایــن مفهــوم ،اســتاد،
امــا در توضیــح آن مبتــدی هســتیم« .گیــج» یــک بــازی اندرویــدی اســت کــه
خالقیــت را دوبــاره معنــی کــرده اســت.

جــدای از مســائل فنــی و ظاهــری ،چنــد نکتــه در مــورد دیــدگاه ســازندگان ایــن
محصــول ،بســیار ســتودنی اســت .پــس از تجربــه گیــج ،شــاید شــما هــم بــا مــن
هــم عقیــده شــوید کــه بازیســاز ،شــجاعت داشــته و ریســک کــرده اســت؛ بــدون
توجــه بــه اینکــه شــاید ایــن محصــول مــورد اقبــال قــرار نگیــرد ،شــاید اصــا بــازی
بــه حســاب نیایــد ،شــاید هیچکســی حوصلــه انجــام ایــن کارهــا را نداشــته باشــد
و ،...بــا جســارت ،اثــر خــودش را خلــق کــرده و حــرف خــودش را بــه گــوش بقیــه
رســانده اســت.

نــام بــازی بــا ذات آن ،رابطــه کامــل دارد؛ از لحظ ـهای کــه آن را شــروع کــردم تــا
آخــر  ۱۰۰مرحلــه ،گیــج و مبهــوت در پــی یافتــن راهحلهــا و انجــام بــه اصطــاح
ماموریتهــا بــودم و نمیدانســتم دقیقــا چــه چیــزی در مــورد ایــن بــازی انگیــزه
ایجــاد میکنــد کــه ادامــه بدهــم .ایــن حالــت گیجــی و منگــی در  ۱۰مرحلــه اول
و  ۱۰مرحلــه آخــر در اوج خــودش بــود .ابتــدای امــر کــه اصــا نمیدانســتم چــه
اتفاقــی دارد میافتــد .فقــط لحظــه بــه لحظــه نیشــم بیشتــر بــاز میشــد.
گیــج بــا اســتفاده از ســادگی خالقانــه و خالقیتــی ســاده ،بــا توجــه بــه قابلیتهــای
ســختافزاری تلفنهــای هوشــمند ســاخته شــده اســت .انتخــاب
موســیقی در کنــار اســتفاده مناســب و بهجــا از افکتهــای
صوتــی ،صــدای جدیــدی بــرای گیجــی مــا خلــق کــرده اســت؛
یــک صــدای خــاص و رمزآلــود را هــم بــرای روایتگــری بــه
اینهــا اضافــه کنیــد .روایــت کــه البتــه ایــن کلمــه هــم در گیــج،
معنــای متفاوتــی دارد.

نکتــه مثبــت و جالــب بعــدی ،اســتفاده هنرمندانــه و هوشــمندانه از حســگرهای
حرکتــی بــود کــه نشــان از آشــنایی و توجــه تولیدکننــدگان بــه ایــن قابلیــت
ســختافزاری و بررســی دقیــق آن دارد .فرآینــدی کــه ترکیبــش بــا
خالقیتهــای فــردی ،منجــر بــه تولیــد گیــج شــده اســت .در
ضمــن ،تولیدکننــده ،خیلــی زیرکانــه دنــدان طمــع را کشــیده و بــا
روشهــای منطقــی و قیمــت منصفانــه ،درآمدزایــی کــرده اســت.

در طراحــی ،بــازی بــه دوران صفــر و یــک برگشــته و تــاش کــرده اســت ثابــت کنــد
کــه همــه چیــز رنــگ و لعــاب نیســت و میشــود فقــط بــا دو رنــگ (کــه تعریــف
رنــگ را بــه ریش ـههای فیزیکــی آن برمیگردانــد) خلــق و ابــداع کــرد .مثــل یــک
نقاشــی ســیاه قلــم ،امــا ایــن دفعــه در قالــب یــک اثــر هنــری تعاملــی.

گیج را امتحان کنید ،بهویژه مراحل  87 ،81 ،63و کل  ۱۰مرحله آخر.
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Developer:
Pelle Studio
Platforms:
Android
فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور
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نقد بازی بدو دهقان ،بدو
ـردن بیشتــر ،ماموریتهــای متنوعــی
بــازی «بــدو دهقــان ،بــدو» بــرای ســرگر م کـ ِ
هــم پیــش روی بازیکننــده میگــذارد و اگــر طبــق آنهــا بــازی کنیــد و جایــزه
بگیریــد ،میتوانیــد تواناییهــا و ابزارهــای بیشتــر و کاربردیتــری را خریــداری
کنیــد .بــا اینکــه بــازی «بــدو دهقــان ،بــدو» یــک بــازی زیبــا و ســرگرمکننده و
گاهــی چالشبرانگیــز اســت ،دو ایــراد اصلــی دارد کــه بهشــدت بــه کیفیــت آن
لطمــه میزننــد.

سعید زعفرانی
سردبیر گیمنیوز

اون شب که بارون اومد

1

بدو دهقان ،بدو

ازبرعلــی خواجــوی (درگذشــتهی  ،)1396دهقــان فــداکار و قهرمــان کودکــی
بســیاری از مــا اســت .قصــهی دهقــان فــداکار هنــوز هــم از کتابهــای درســی
رخــت نبســته و اگرچــه ازبرعلــی از میــان مــا رفتــه ،یــاد فــداکاری او هنــوز زنــده
اســت .مــردی روســتایی کــه در تاریکــی شــبی وهمآلــود فهمیــد کــه ریــزش کــوه،
مســیر قطــار را مســدود کــرده و فاجعــهای در کمیــن اســت .فکــر بکــرش آتــش
زدن لباسهــا و روشــن کــردن مشــعلی بــود بــرای عالمــت دادن ،امــا وقتــی دیــد
کــه لوکوموتیــوران بنــای کشــیدن افســار ایــن اســب چمــوش را نــدارد ،بــه گلولــه
پنــاه بــرد .ازبرعلــی ،چنــد تیــر در ســکوت شــب بــه قلــب آســمان شــلیک کــرد
تــا قطــار و سرنشــینانش ســالم بماننــد .اســتودیوی «تــی تــو تــم» داســتان دهقــان

اولیــن ایــراد بــازی ،تکــراری شــدن محیــط اســت .تــا کجــا بایــد پیــش رفــت کــه
تغییــری در صحنــهی بــازی ببینیــم؟ حتــی زمــان هــم در بــازی جلــو نمــیرود؟
آیــا دهقــان فــداکار روی یــک تردمیــل بــزرگ در یــک فضــای وســیع مصنوعــی
ِ
مــیدود و قطــار فقــط یــک توهــم تصویــری اســت؟ بــه هــر حــال ،حتــی بــدون
منطــق بــودن بــازی هــم اگــر مهــم نباشــد ،تکــراری شــدن محیــط ،خیلــی زود باعــث
افــت جذابیــت آن میشــود و کاری میکنــد کــه بعــد از مدتــی ،میــل چندانــی بــه
بازگشــت بــه آن نداشــته باشــید.

فــداکار را دســتمایه ســاخت بــازی «بــدو دهقــان ،بــدو» در ســبک
«دونــدهی بیپایــان» ( )Endless Runnerکــرده اســت.

بــازی بــا یــک انشــای مدرســهای آغــاز میشــود .فضایــی کــه در
ذهــن مخاطــب تداعــی میشــود یــک فضــای صمیمــی و بیآالیــش
اســت کــه بــا طراحــی بــازی درهــم میآمیــزد و باعــث میشــود
بهراحتــی بــا بــازی کنــار بیاییــد .بــازی از آشناییســازی بــرای ب ـهکار
انداختــن حــس نوســتالژی و مصــادرهی فضــا بــه نفــع خــودش بهــره
میبــرد .بعــد از آموزشــی کوتــاه از مکانیکهــای ســادهی گیمپلــی بــازی و کمــی
وارد مســیر میشــوید .دهقــان ،مــوازی قطــاری روی ریــل ،در
آزمــون و خطــاِ ،
مســیری پــر فــراز و نشــیب و خطرنــاک (گهگاهــی بــا حملـهی گرگهــا و پرندههــا
تهدیــد میشــوید کــه البتــه خیلــی جــدی نیســت ولــی بــرای یــک دهقــان تنهــا
ـب وهمآلــود ،آن هــم در حــال فــداکاری ،بــه هــر حــال یــک معضــل
در یــک شـ ِ
اســت) بــا مشــعلی در دســت ،سـوار بــر االغ خــود میتــازد .هــدف ،خامــوش نشــدن
ایــن مشــعل در پــی رد کــردن موفقیتآمیــز موانــع و چالشهــای مســیر اســت و
اضافــه کــردن نورهــای پراکنــده در محیــط کــه بــا یــک ســکوبازی ســاده بهدســت
میآینــد .گیمپلــی بــازی در ایــن مســیر خالصــه شــده و اگرچــه خالــی از خالقیــت
نیســت ،آ کنــده از کلیشـههایی اســت کــه البتــه بهجــا و متناســب و طبــق انتظــار در
بــازی قــرار گرفتهانــد تــا مدتــی شــما
را ســرگرم خــود کننــد.

ایــراد بعــدی ،در ایــدهی بــازی اســت؛ اینکــه چقــدر تبدیــل کــردن داســتان
دهقــان فــداکار بــه یــک بــازی در ایــن ســبک ،کار درســتی بــوده اســت .در
داســتان ازبرعلــی خواجــوی ،پایــان از همــه چیــز مهمتــر اســت .در پایــان اســت
کــه فــداکاری او بــه نتیجــه میرســد و نجــات ،رخ میدهــد .بــدون پایــان ،ایــن
داســتان ،دربــارهی مــرد ســی ســالهی دیوانـهای اســت کــه روی ریــل قطــار ،کتــش
را ســر چوبــی کــرده و آتــش میزنــد! حــاال تبدیــل کــردن ایــن داســتان بــه یــک
بــازی کــه اساســا پایانــی نــدارد ،بــه چــه میانجامــد؟ بــه یــک ایــراد منطقــی بــزرگ
در انجــام بــازی :باختــن در زمــان خامــوش شــدن مشــعل .اگــر مســیر حرکــت قطــار
مشــخص اســت چــه نیــازی بــه االغســواری دهقــان اســت؟ دهقــان فقــط آنجــا
اســت کــه مســیر را روشــن کنــد؟ چقــدر بیفایــده!
بــازی ،فلســفهی درســتی نــدارد .دیوان ـهای م ـوازی بــا ریــل قطــار روی االغ خــود
مــیدود و مســیر را روشــن میکنــد و بــه محــض منحــرف شــدنش بــه طــرز
اعجابانگیــز و ســحرآمیزی قطــار هــم .آیــا ایــن بــازی واقعــا همــان چیــزی اســت
کــه قهرمــان مــا اســتحقاقش را دارد؟

Developer:
TeeToTum
Platforms:
Android
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5.5

نقد بازی خاک

علیرضا خزاعی
کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی

خاک و خون

خاک

یکــی از تکنیکهــای جــذاب بــرای ســاخت بــازی ویدیویــی ،اســتفاده از
موضوعــات واقعــی و تاریخــی اســت .در ژانــر بازیهــای تیرانــدازی ،نمونههــای
مختلفــی در مــورد جنــگ جهانــی اول یــا ویتنــام و جنگهــای منطقــه خاورمیانــه
ســاخته شــدهاند .اســتودیوی گونــای بــا انتخــاب موضــوع تروریس ـتهای داعــش
بــرای ســاخت بــازی خــاک ،پــا در همیــن مســیر گذاشــته اســت.
اولیــن نکتــه مثبــت بــازی ،امــکان انتخــاب بیــن ســه زبــان ترکــی ،فارســی و
انگلیســی اســت .ترکــی کــه بلــد نبودیــم ،امــا بــه ســازندگان اطمینــان میکنیــم،
چــون خودشــان اهــل ارومیــه هســتند .امــا آنقــدری کــه انگلیســی را میفهمیــم،
دیدیــم کــه فهرسـتبندی و توضیحــات در برگــردان بــه انگلیســی ،کامــا درســت و
منطقــی هســتند کــه بســیار جــای تشــکر دارد.
شــروع بــازی بــا یــک صحنــه نمایشــی و یــک آهنــگ بســیار هیجانــی بــود کــه پــس
از چنــد ثانیــه قطــع شــد و صفحـهای ســیاه آمــد کــه نوشــته بــود :بــا ضربــه زدن بــه
صفحــه ،چاقــو را بگیریــد .گفتیــم بــه بــه ،باالخــره یــک بــازی پیــدا شــد کــه راهنمــا
دارد .صفحــه را لمــس کردیــم کــه بــه بــازی ادامــه بدهیــم؛ دیدیــم کــه نــه ،فقــط
نوشــته شــروع مجــدد؛ دوبــاره شــروع کردیــم ،امــا ایــن دفعــه میدانســتیم کــه چاقــو
را چطــور بگیریــم؛ خوشــحال از ایــن کشــفمان ،بعــد از ســه ثانیــه دوبــاره صفحــه
ســیاه شــد ،اینبــار بــا نوشــته جدیــدی کــه توضیــح م ـیداد چــه کار دیگــری بایــد
میکردیــم .ایــن موضــوع همینطــور تــا انتهــای بــازی بــود کــه یــا بایــد بــه روش
نامعلومــی حــدس میزدیــم کــه چــه کار کنیــم ،یــا بایــد میمردیــم (در بــازی) تــا
بــازی راهنماییمــان کنــد .بدتریــن مشــکل بــازی ،ایــن عــدم وجــود راهنمــا بــود!
کارخرابکــن بعــدی ،دیالوگهــای فوقالعــاده خنــک بــازی بــود .اصــا نــه
حــس داشــت ،نــه جملههــا واقعــی بودنــد .انــگار یــک کار اضافــه و جانبــی تلقــی
شــده بــود و فقــط در انتهــا ،بــرای خالــی نبــودن عریضــه ،نوشــته شــده بودنــد.
تعــدادی از دیالوگهــا هــم تکــرار میشــدند؛ بــا توجــه بــه اینکــه دیالوگهــا،
بازپخــش یــک فایــل صوتــی ثابــت بودنــد ،پــس از مدتــی ،بســیار جلــوه مضحکــی
پیــدا میکردنــد.

اگــر از ایــن دو مــورد بگذریــم ،در بقیــه زمینههــا ،بــازی عملکــرد موفقــی داشــته
اســت .در بــاب گرافیــک ،بایــد گفــت کــه واقعــا خــوب کار شــده؛ نقشــهها و
طراحــی محیــط و فضــا بــا دقــت انجــام شــده و حــس بــازی را خــوب منتقــل
میکنــد .اســتفاده از مســیرهای خاکــی و بناهــای تخریــب شــده و تــم رنــگ
خاکــی کــه کل بــازی را در بــر دارد (اســم بــازی خــاک اســت) یــک الیــه هنــری
بــه بــازی اضافــه کــرده اســت.
مکانیکهــای بــازی ،خیلــی ســالم از آب درآمدهانــد و بــه قولــی ،کدنویســی بــازی

قــوی پیــاده شــده اســت .هیــچ ناراحتــی یــا اشــکالی در کنترلهــا یــا نشــانهگیری
ح و اتومبیــل بــا کنترلهــای پویــا و
یــا فیزیــک بــازی نیســت .اســتفاده از ســا 
دقیقــی همــراه اســت کــه بــه بازیکــن اجــازه میدهــد محاســبه و دقــت کنــد و
از بازیکــردن ،بیشتــر لــذت ببــرد .در کنــار ایــن موضــوع ،تنــوع ماموریتهــا
و فعالیتهــای بــازی از خطیشــدن جلوگیــری میکنــد و هــر مرحلــه ،بازیکــن
را بــه چالشــی جدیــد میکشــد .امــا امــان از روزی کــه یــک قــدم مانــده بــه پایــان
مرحلــه کشــته شــوید ،آنجاســت کــه متوجــه میشــوید بــازی هیــچ محــل اطمینــان
یــا چکپوینتــی نــدارد و شــما بایــد مرحلــه را از ابتــدا شــروع کنیــد.
موســیقی بــازی خــوب اســت؛ هــم موســیقی فهرســت اصلــی و هــم موســیقی مراحــل
کــه بــا افــت و خیزهــای مناســب و تــم ســینمایی ،لــذت بــازی را بیشتــر میکنــد.
نکتــه جالبــی کــه خــاک داشــت ،سیســتم درآمدزایــی آن بــود :بــرای تکــرار هــر
مرحلــه ،یکــی از جانهــای بازیکــن کســر میشــود کــه بهصــورت پیشفــرض
روی  ۱۰قــرار دارد .بعــد از اینکــه جانتــان تمــام شــد ،گزینههــای متنــوع و جالبــی
بــرای دریافــت جــان اضافــی داریــد .هرچنــد کــه در قبــال هزینــه کامــل بــازی ،توقــع
بهروزرســانیهای بیشتــر و ادامــه مراحــل بــرای همیــن نســخه و نــه در قالــب یــک
بــازی جــدا یــا خــاک  ۲را خواهیــم داشــت.

10

Developer:
Gunay Studio
Platforms:
Android
فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور

20

Factsheet

8

نقد بازی شهر بختکها  -فصل اول

رضا قرالو
سردبیر دنیای بازی

توتوریال بختک بودن!

میخواهید بدانید مثل بختک روی کسی افتادن یعنی چه؟
بــازی بــا صحبتهایــی جــدی و جــوی خوفنــاک در مــورد بختکهــا شــروع
میشــود و بعــد بــا تغییــر فــاز محشــری بــا یــک بــازی فانتــزی کــه بــار طنــز باالیــی
دارد روبـهرو میشــویم .شــخصیت اصلــی قصــه ،یــک بختــک اســت کــه در شــهر
نامرئــی بختکهــا زندگــی میکنــد .شــهر بختکهــا از دیــد آدمهــا مخفــی اســت و
ـت صلــح و صفــا کنــار هــم زندگــی میکننــد .البتــه
بختکهــای داخــل آن در نهایـ ِ
زندگــی بختکهــا ارتبــاط مســتقیمی بــا انســانها دارد و بهوجــود آنهــا وابســته
اســت .خیلــی تصادفــی و بــدون اینکــه نویســندههای بــازی بداننــد ،مثــل انیمیشــن
کمپانــی هیوالهــا ،بختکهــا بــرای تامیــن انــرژی شهرشــان ،نیــاز بــه انــرژی زور زدن
آدمهــا دارنــد (چقــدر ایرانیــزه و شرقیشــده و ملیــح!) .ایــن انــرژی زور زدن هــم

وقتــی آزاد میشــود کــه بختکــی روی ســینهی یــک انســان کــه در خ ـواب اســت
بیفتــد و انــرژی زور زدن او را بــا کمــک یــک تفنــگ مکــشدار ،بــهاصطــاح
بــازی «بس ـولد»! قهرمــان قص ـهی شــهر بختکهــا ،یــک بختــک بیعرضــه اســت
کــه تازگــی توانســته بهعن ـوان یکــی از بختکهــای س ـولیدن انــرژی زور زدن آدمهــا
اســتخدام شــود .تــا همینجــا را داشــته باشــید تــا برویــم ســروقت گیمپلــی بــازی.
بــازی یــک ماجرایــی دیــد از کنــار دوبعــدی اســت .بختــک (اینکــه اســمش را
نمیگویــم دلیــل دارد!) یــک کولهپشــتی دارد کــه بــه ســبک همــهی بازیهــای
ماجرایــی میشــود آیتــم و فــان و بهمــان مــورد نیــاز بــرای حــل معماهــا را درونــش
گذاشــت .یــک کولهپشــتی اســتاندارد کــه درون آن میتــوان آیتمهــا را ترکیــب
کــرد یــا مــورد بررســی دقیقتــر قــرار داد .بختــک ،وارد پلتفــرم اعــزام بــه دنیــای
آدمهــا میشــود و در اینجــا اســت کــه بــازی شــروع بــه آمــوزش مکانیکهایــش
میکنــد؛ اینکــه چطــور بــا اشــیا و آبجکتهــای محیــط بــا کمــک دســتهای
دراز بختــک (کــه اصــا شــبیه بــه دس ـتهای مجیــد دلبنــدم ،آن ســریال قدیمــی
کذایــی نیســت!) تعامــل بکنیــم یــا راه برویــم یــا معمــا حــل کنیــم .راه رفتــن
بختــک ،اعصــاب خردکــن اســت ،چــون نمیشــود آزادانــه و بــدون محدودیــت
حرکتــش داد و وقتــی بــه یــک نشــانگر برســد ،میایســتد و بایــد بــاز کلیــد را
فشــار داد تــا حرکــت کنــد کــه نمیدانــم دلیــل طراحــی چنیــن مکانیــک روی
اعصابــی چــه بــوده! در ایــن مرحلــه بایــد چنــد کار انجــام بدهیــد و بعــد آمــادهی
اعــزام از طریــق یــک ســکوی پرتــاب شــوید .در مجمــوع ،ســه چهــار معمــا در ایــن
مرحلــه وجــود دارد کــه بهخاطــر آموزشــی بــودن مرحلــه ،درجــه ســختی متعادلــی
هــم دارنــد .طراحــی معماهــا هــم خیلــی خــوب اســت و بــه داســتان و فضــای بــازی
چفــت و بســت مناســبی داده اســت .وقتــی مرحلــه را تمــام میکنیــد ،یــک انیمیشــن
داســتانی میبینیــد و بعــد
بــه ســبک ســریالهای
تلویزیونــی ،قســمت بعــدی
بــازی معرفــی میشــود و
تیتــراژ بــاال میآیــد!
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درســت خواندهایــد؛ بــازی بعــد از مرحلـهی آموزشــی یــا همــان توتوریــال خودمــان،
تمــام میشــود و شــما میمانیــد و ابتــدا شــگفتی و بعــد فحــش و لیچــار بــه
ســازندهها و تهیهکنندههــای بــازی کــه پولتــان را بابــت یــک مرحل ـهی آموزشــی
بیســت دقیق ـهای بــه اســم قلمبــه ســلمبهی فصــل اول بــازی شــهر بختکهــا ازتــان
گرفتهانــد! در ایــن شــرایط ،اگــر کاربــر معمولــی باشــید ،تکلیفتــان مشــخص
اســت؛ طــرف پرایــد را بــا آن قیمــت و کیفیــت بیــرون میدهــد و  !...انتظــار داریــد
ســازندههای ایــن بــازی بابــت پولــی کــه ازتــان گرفتهانــد (کــه البتــه زیــاد نیســت
ولــی چــه ربطــی دارد!) بیاینــد و از شــما معــذرت بخواهنــد یــا شــما بــه ســبک آنور
آبیهــا برویــد و شــکایت کنیــد و میلیونــر شــوید؟! زهــی خیــال بســیار بســیار زیــاد
باطــل! امــا ایــن وســط ،تکلیــف منتقــدی کــه بــرای نقــد ،بــازی را خریــده چــه
میشــود؟ یــا بایــد بگویــد گــور بابــاش و نقــد را ننویســد یــا بــرای ادب کــردن
ســازندهها و خصوصــا تهیهکنندههــای غیرحرفــهای بــازی ،آســتینهایش را بــاال
بزنــد و بــرای آ گاهــی بقیــه کــه «نخریــد آقــا ،نخریــد خانــوم و فــان» دســت بــه
کار شــود! کاری کــه بنــده دارم بــا کمــال میــل انجــام میدهــم!

نقد بازی شهر بختکها  -فصل اول
اصــا بازیتــان را قســمت قســمت بدهیــد بیــرون! مــا چــه مشــکلی داریــم؟ مــا
بازیهــای ســریالی تلتیــل خدابیامــرز را بــازی کردهایــم و دیدهایــم کــه داســتان
درون هــر قســمت ،پیکربنــدی کاملــی دارد .ولــی بــه خــدا اینــی کــه االن بهعن ـوان
فصــل اول (چــرا حــاال قســمت اول نــه؟!) بیــرون دادهایــد ،رســما هیــچ اســت! مــن
زیــاد ،بختــک رویــم میافتــد ولــی بهخــدا حــس وحشــت و بــدش بــه انــدازهی
کاری کــه شــما بــا بــازی خودتــان و مخاطــب و اصــول حرف ـهای کردهایــد ،قابــل
مقایســه نیســت! ظاهــرا هــم بــا اینکــه فصلهــای بعــدی بــازی منتشــر شــده (ســه
فصــل فکــر کنــم) بــازی بــه ســرانجامی نرســیده و بــه قــول معــروف رفتــه الی باقالیــا!
نمیدانــم توزیعکننــده یــا تهیهکننــده یــا مدیریــت یــا ســازندهی بــازی چــه چیــزی
پیــش خودشــان فکــر کردهانــد کــه یــک مرحلــهی بیســت دقیقــهای را بهعنــوان
فصــل اول بازیشــان بیــرون دادهانــد .بنــده ،نویســنده و طــراح بــازی را میشناســم
و میدانــم چــه دقتــی روی نوشــتن کار و وســواس در رعایــت اصــول نوشــتن
دارد .اینکــه یــک بــازی کــه مشــخص اســت ایــدهی اولی ـهی «باحالــی» داشــته
و روی شــخصیتها و موقعیتهایــی کــه قــرار بــوده برایشــان درســت شــود
حســابی فکــر شــده ،چطــور اینطــور لــت و پــار میشــود و نویســنده و ســازندهی

وســواسدار ،رضایــت بــه انجــام ایــن کار میدهــد ،خیلــی ســای فــای و علمــی
تخیلــی اســت! عنــان از کــف دادهام و دارم هــر چیــزی را کــه بــه ذهنــم میآیــد
تایــپ میکنــم ولــی چــه بــاک کــه هرچــه کنــم بــه شــاهکار آقایــان نمیرســد!
آخــر چــه کســی حاضــر اســت ســر بــازیای کــه آنقــدر ریــزهکاری در طراحــی
انیمیش ـنها و طراحــی هنــری و صداگــذاری و خصوصــا صداپیشــگیهای محشــر
(کــه همگــی حرف ـهای تئاتــری هســتند) ،دارد و آن همــه دیالــوگ خفــن کــه تــوی
آن حجــم کــم از بــازی جــای داده شــده (و نشــان از یــک بــازی پــر و پیمــان
از ایــن نظــر میدهــد) چنیــن بالیــی بیــاورد؟ انــگار کــه شــما یــک نقاشــی
خوشــگل کشــیدهاید کــه اگــر آن را بــه شــکل کامــل و قــاب شــده نشــان بقیــه
بدهیــد حتــی در حراجــی کریســتی هــم برایــش ســر و دســت بشــکنند و بعــد
یــک دفعــهبگوییــد« :نــه نمیخــوام همشــو کامــل ببینیــد! تیکــه تیکــه
میدمــش بیــرون و بــرای هــر تیکــه هــم بایــد پــول بدیــن!» و نقاشــی را
بــا کاتــر از یــک جایــی جــر بدهیــد و بهخیــال خودتــان زرنگــی هــم
کــرده باشــید.

اوضــاع آنقــدر بــد اســت کــه فرصــت نشــد اســم شــخصیت اصلــی کــه ظاهــرا
«بختکــو» نامــی بامــزه اســت و شــخصیت دیگــر و مهــم داســتان ،یعنــی مملــی
کفتربــاز را بشناســم و از تــوی ســایتها و ایــنور و آنور اسمهایشــان را درآوردم.
ایــن وســط حــاال از مــن نقــد میخواهیــد؟ چــی را نقــد بکنــم؟ یــک توتوریــال
بیســت دقیق ـهای را کــه نمــاد بــارز کالهبــرداری و زرنــگ بــازی ایرانــی اســت یــا
چــه؟ مگــر پرایــد بــه ملــت میفروشــید کــه مثــل آنهــا زرنــگ بــازی درمیآوریــد؟
پــس اصــول حرف ـهای و اخالقمــداری جایــش کجاســت؟ در شــبکههای مجــازی
وقتــی داریــم فخــر میفروشــیم و خودمــان را خفــن و حرفـهای نشــان میدهیــم؟ نــه
آقــا ،شــما بــازی کامــل و درســت و حرف ـهای بســاز ،بقی ـهاش پیشــکش! نمــرهات
(کــه نمــرهی بــازی نیســت و نمــرهی مدیریــت و تصمیمــات خــودت اســت) هــم آن
پاییــن اســت؛ بــرش دارد و هــر کاری دلــت خواســت بــا آن بکــن!
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پیشنمایش بازی رستم :نبرد اساطیر

سیاوش شهبازی
منتقد حوزه گیم  -ضمیمه کلیک جام جم

حماسه پیلافکن زابلی

رستم :نبرد اساطیر

بــرای ایــن شــماره ،بــه نــزد یکــی از عاش ـقترین تیمهــای بازیســاز ایرانــی رفتــم تــا
تازهتریــن اثــر آنهــا ،موســوم بــه «رســتم :نبــرد اســاطیر» را بررســی کنــم .ایــن ســفر،
رســیم» ایــن روزهــا
کــه بــه لطــف مشــغله کاری بســیار و «هــر چــه بدوییــم نمی ِ
ـد معمــول بــه عقــب افتــاد ،واقعــا خســتگی را از تــن مــن در آورد .مــن
بیــش از حـ ِ
در اســتودیوی رســانا شــکوه کویــر ،پتانســیلی دیــدم آغشــته بــه رنــگ تجربــه موفــق
کــه شــاید اگــر تحریمهــا و مصایــب پیــش روی ایــن حــوزه بگــذارد ،میتوانــد
در آینــده ،اتفاقــات مثبــت قابــل توجهــی را بــرای فرهنــگ ایــران رقــم بزنــد .بــا مــا
همــراه باشــید.
هفت مرحله مردسازی
همانطــور کــه شــاید حــدس زدهایــد ،ایــن بــازی بــر اســاس داســتان هفــت خ ـوان
رســتم اســت؛ بالطبــع ،دارای هفــت مرحلــه؛ کــه هــر مرحلــه یکــی از خوانهــا را
پوشــش میدهــد .ســازندگان ســعی کردهانــد هــر مرحلــه را مطابــق بــا مضمونــش
ســاخته و بپردازنــد .بــرای مثــال ،مرحلـهای کــه بــه رویارویــی بــا شــیر درنــده ختــم
میشــود ،پــر از درگیریســت ،مرحلــه ســراب و رنــج رســتم از تشــنگی ،جس ـتوجو
و دویــدن و ســردرگمی ،و مرحلــه عفریتــه فریبنــده ،سرشــار از رنگهــای زیبــا و
چش ـمنواز و صحنههــای تماشــایی اســت .هــر خ ـوان ،بهطــور متوســط چهــل دقیقــه
وقــت میبــرد کــه بــا احتســاب میانپردههــا ،ایــن زمــان میتوانــد بــه یــک ســاعت
هــم برســد .از ایــن رو ،اتمــام ایــن اثــر ،حــدودا شــش تــا هشــت ســاعت وقــت
خواهــد بــرد.
داســتان ،از طریــق میانپردههــای ثابــت دوبعــدی ،متــون داخــل بــازی ،مکالمــه
بــا NPCهــا و صحبتهــای رســتم بــا خــودش روایــت میشــود .روایــت فارســی
داســتان ،متنــی زیبــا و موقــر دارد کــه بــه لطــف بهرهگیــری از صــدای گوینــدگان
خــوب کشــور ،واقعــا شــنیدنی شــده اســت .متاســفانه بهعلــت ضیــق وقــت در
جلســه آشــنایی بــا ایــن اثــر فرصــت نشــد مــراودات درون گیــم را ببینــم تــا عیــار
دیالوگهــای داخــل بــازی دســتم بیایــد .امــا بــا توجــه بــه عناویــن موفــق گذشــته
ســازنده ،نســبت بــه آن خیالــی آســوده دارم.
طبــق روال مرســوم بازیهــای اقتباســی ،یــک ســری چالشهــا ،ماموریتهــای
فرعــی ،غولهــای جانبــی ( )mini bossو دشــمنان اضافــه بــر آنچــه در روایــت
هفــت خـوان آمــده بــرای ایــن اثــر طراحــی شــده تــا بتوانــد آن را بهخوبــی در قالــب
بــازی بنشــاند .بــرای مثــال ،در مرحلــه مربــوط بــه رویارویــی بــا ارژنــگ دیــو ،رســتم
بــا غولــی ســنگی روبـهرو میشــود کــه مکانیکهــای خــاص خــود را بــرای مبــارزه
میطلبــد.

رســتم بــرای طــی مســافت ،میتوانــد هــم پیــاده و بــه دو ،و هــم سـوار بــر رخــش بــه
حرکــت بپــردازد .معمــا ،ســکوبازی ،جس ـتوجوی محیــط ،شــکار و  ...همــه بــه
نوبــه خــود بــه ایــن تنــوع میافزاینــد .در عیــن حــال ،شــرایط محیطــی و درونمایــه
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مراحــل نیــز در عملکــرد رســتم اثرگذارنــد .بــرای مثــال ،تشــنگی در مرحلــه بیابــان،
عملکــرد وی را تحتالشــعاع قــرار میدهــد .ایــن در حالیســت کــه در مرحلــه
عفریتــه ،تــا قبــل از نمایــان شــدن چهــره حقیقــی وی ،تمرکــز بــر ســکوبازی و ایجــاد
جـ ّـوی فریبنــده بــوده اســت کــه پــس از رو شــدن دســت جادوگــر ،همــه چیــز بــه
هــم میریــزد و شــاهد حضــور دی ـوان و اهریمنــان هســتیم.
تعــدد دشــمنان هــم بــرای عنوانــی در ایــن ســطح ،واقعــا قابــل توجــه اســت .بــه
غیــر از غولهــای اصلــی و غولهــای فرعــی ،دشــمنانی متنــوع بــا ســطح مهــارت
متفــاوت خلــق شــدهاند کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه گونــهای دشــمن پرنــده
و نوعــی گــرگ اشــاره کــرد کــه دی ـوان میتواننــد س ـوار بــر آنهــا بــه شــما حملــه
کننــد.
رســتم بــرای مبــارزه بــا دشــمنان ،دو ســاح شمشــیر و گــرز معروفــش را در اختیــار
زدن اهــداف دور ،خواهیــد داشــت .در
دارد .بــه جــز اینهــا ،کمانــی هــم بــرای ِ
نســخه آزمایش ـیای کــه در دفتــر رســانا شــکوه کویــر دیــدم ،رســتم از یــک کمبــو
بــرای مقابلــه بــا دشــمنان بهــره میبــرد کــه بــه گفتــه ســازندگان ،در نســخه نهایــی،
تنــوع بــه شــش کمبــو یــا حتــی بیشتــر خواهــد رســید .سیســتم خشــم هــم کــه پــای
ثابــت ایــن جــور بازیهاســت در رســتم وجــود دارد و بــا فعــال کــردن آن ،میتوانیــد
دشــمنان را بــا ســرعتی سرســامآور از بیــن ببریــد.
جــدای از اینهــا ،ان ـواع مهارتهــا و قابلیتهــا بــرای رســتم در نظــر گرفتــه شــده
کــه بــه مــرور بــه آنهــا دســت خواهیــد یافــت .بــرای مثــال ،تیرهــای رســتم ،قابلیــت
آتشــین و یخــی شــدن را مییابنــد .همچنیــن در دمــوی نمایــش داده شــده ،شــاهد
افســونی بودیــم کــه دی ـوارهای از آتــش در اطــراف رســتم پدیــد م ـیآورد و بــه هــر
دشــمنی کــه بــه وی نزدیــک میشــد ،آســیب م ـیزد.
ســازندگان ،همچنیــن یــک درخــت توانایــی بــرای رســتم در نظــر گرفتهانــد کــه
تواناییهــای متعــدد وی را در برمیگیرنــد و بــا مراجعــه بــه آن میتوانیــد زمینــه
ارتقایــش را بــه شــکلی کــه مایــل هســتید ،فراهــم کنیــد.
بهطــور کل ،همانطــور کــه از ایــن توصیفــات بــر میآیــد ،بــا بــازیای طــرف
هســتیم کــه علیرغــم جمــع و جــور بودنــش ،تنــوع خوبــی دارد و بــرای برتریــن
عناویــن اکشــن ماجرایــی سـهبعدی ایرانــی قــد علــم خواهــد کــرد .متاســفانه مشــغله
اینجانــب اجــازه نــداد در ســاعات ابتدایــی روز در دفتــر ســازنده حاضــر شــوم و
خــودم بــازی را تجربــه کنــم .امــا از دمویــی کــه مشــاهده کــردم و بــا توجــه بــه
صحبتهــای آقــای رحمانــی ،کارگــردان بــازی مبنــی بــر اینکــه «رســتم» نهایتــا

پنجــاه درصــد فرآینــد تکمیــل خــود را طــی کــرده و بــا فــرض بــر اینکــه رونــد
پیشــرفت بــه همیــن میــزان طــی شــود ،میتوانــم بــا اطمینــان نســبتا باالیــی بگویــم
کــه ایــن عنـوان میتوانــد تعاریــف تــازهای را بــرای یــک بــازی ایرانــی خلــق کــرده
و روحــی تــازه در تــن صنعــت گیــم کشــور بدمــد .اگــر عمرمــان کفــاف بدهــد و
فرصتــی مجــدد پیــش بیایــد ،حتمــا در مراحــل پایانــی تکمیــل ایــن اثــر و پیــش از
انتشــار ،بــه رســتم رجــوع کــرده و گزارشــی دیگــر از آن خواهیــم داشــت.

پیشنمایش بازی رستم :نبرد اساطیر
درباره هفت خوان:
شــیرمرد پیلافکــن افســانهای شــاهنامه فردوســی ،از گذشــته بــر ســر زبانهــا بــوده و
خیلــی از ماهــا ،اگــر داســتانش را نخوانــده باشــیم ،احتمــاال ایـنور و آنور نامــش را
شــنیدهایم و دورادور خدمتشــان ســام داریــم – چیــزی شــبیه بــه ارادتــی کــه نســبت
بــه ســعدی ،حافــظ ،صــادق هدایــت و غیــره داریــم؛ یــا شــبیه بــه عشــق و عالقهمــان
بــه مربیــان فوتبــال کشــور!
بگذریــم ...رســانا شــکوه کویــر ،آســتین بــاال زده و ســعی دارد یــک اثــر درســت و
حســابی بــر اســاس ایــن داســتان معــروف بســازد .اگــر بــا ماجــرای رســتم و هفــت
خ ـوان آشــنا نیســتید ،ایــن قســمت را بخوانیــد تــا یــک ایــده کلــی از آن بهدســت
بیاوریــد.
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه کیــکاووس شــاه ،حاکــم ایــران ،قصــد مازنــدران را
میکنــد .مازنــدران تحــت حاکمیــت کیســت؟ دیــو ســفید! دیــو ســفید کیســت؟
یکــی از چغرتریــن بدبدنهــای تنومنــدی کــه میتوانیــد تصــور کنیــد .کیــکاووس،
لشــکرش را میکشــد ،امــا از آنجایــی کــه یــک دنیــا غــرور و ناچیز-اعتقــادی بــه
کفایــت دارد ،بــه جــای هــمرکاب کــردن پهلوانــی چــون او ،بــا همــان اطرافیــان
نابلــدش ،عــازم کشورگشــایی میشــود.
دیــو ســفید هــم نامــردی نکــرده ،تــار و مارشــان میکنــد و کیــکاووس را بــه بنــد
اســارت میکشــد .حــاال کــه کار بــه گــرز خــورده و شــاه از فتــح بــازار بینالمللــی
مانــده ،تــازه قاصــدی بــرای رســتم فرســتاده و از او دعــوت بــه کمــک میکنــد.
رســتم هــم در عالــم لوتیگــری و مشــتیگری ،رخــش آذرخشیالــش را زیــن
کــرده و گــرز و شمشــیر بــر دوش ،عــازم مازنــدران میشــود.
در ایــن میــان ،چالشهــای بســیاری ماننــد رد شــدن توســط ناشــران بینالمللــی،
تحریــم ،انتقادهــای تنــد ...اهــم؛ ببخشــید! چالشهــای بســیاری ماننــد تشــنگی،
گشــنگی ،امیــال نفســانی ،دیــوان بدسرشــت و غیــره ســر راهــش ســبز میشــوند
کــه همــه را بــا موفقیــت از ســر راه برم ـیدارد و در ایــن راه ،مخصوصــا در ابتــدای
امــر ،حمایــت و همــکاری اســب نازنینــش را دارد کــه جمیــع اینهــا بــه نجــات
کیــکاووس از ســقوط منجــر میشــود.
هفــت خ ـوان ،داســتان غلبــه بــر وسوس ـهها و طــی طریــق اصولــی اســت .داســتان
مقاومــت در برابــر نامالیمــات و پیـشروی تــا نیــل بــه هــدف اســت .هفــت خـوان،
داســتان کار هنــری در ایــران اســت .هفــت خـوان ،داســتان هــر آنچــه اســت کــه بایــد
راحــت طــی شــود یــا اصــا آغــاز نشــود ،امــا آغــاز میشــود و بــا رنــج و ســختی طــی
میشــود و اینکــه آخــرش خــوش باشــد یــا نــه ،تــا حــد زیــادی بســتگی بــه مهــارت
دارد؛ البتــه اگــر کوس ـهها فیبرهــای نــوری را نخورنــد...

عبرت یک عمر
یــادم اســت ســالها پیــش کــه شــور جوانــی در ســر داشــتم و به قــول خودمانــی «توی
جـ ّـو» بــودم و نــه پــول و پلــه داشــتم ،نــه امکانــات بینظیــر امــروز کــه هــر بیهنــری
را بــه خواننــده ســلبریتی تبدیــل میکنــد« ،عشــقش را داشــتیم» کــه بــا دوســتانمان
یــک گــروه موســیقی تشــکیل بدهیــم – غافــل از اینکــه اینجــا ایــران اســت و
احتمــال موفقیــت ،یــا اصــا بقــای کار تیمــی ،همانقــدر بعیــد اســت کــه خــروج
بشــر از منظومــه شمســی و ســکونت در آندرومــدا در همیــن ســال جــاری!
یــک نصیحــت :دوســتی بیشتــر
از اینهــا ارزش دارد کــه بــا
پیشــنهادهای احمقانــهای
چــون کار تیمــی ،ادامـهاش
را بــه خطــر بیاندازیــد!
(واضــح اســت کــه مــزاح
میکنــم! ):D
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ممکــن اســت نــه بشــنوید و وارد «دایــره دوســت ســابق» یــا “”Ex-friend Zone
شــوید و ســالها بعــد ،تنهــا ارتباطتــان همیــن باشــد کــه شــما عکــس ریــش
و موهــای فرفــری آن یکــی را الیــک کنیــد و آن یکــی ،بــرای الیــو فوقالعــاده
خالقانــه شــما از پشــت فرمــان بــا آهنگهــای ِجزنالــه خوانندگانــی کــه برخالفتــان
راه «انفــرادی» را رفتنــد و بــه ســامت از کارخانــه تولیــد ســلبریتیهای قوطــی
کبریتــی بیــرون آمدنــد ،ایموجــی قلــب و «دو انگشــت» بفرســتد!
غــرض از ایــن مقدمهچینــی بیمــزه ایــن بــود کــه برایتــان بگویــم آن موقــع ،کــه
هنــوز اشــراف بــر هیچســازی و عمــا آشــنایی خاصــی بــا هیــچ چیــز موســیقی
نداشــتیم ،پســرعموی یکــی از بچههــای «بنــد» آیندهمــان کــه از قضــا موزیســین
بــود و برنــده جایــزه بینالمللــی – کــه اگــر ســر حــرف آن روزش بــوده باشــد ،االن
موســیقی را بوســیده ،کنــار گذاشــته و در پمــپ بنزینــش بــا شــرکایش بــه همنـوازی
شــیرین بــاک و بنزیــن و اســکناس گــوش میدهــد – را اســیر کــرد و آورد پیشــمان.
قطعــا تــا اینجــا متوجــه شــدهاید کــه آن پســرعمو هــم مــرد عمــل بــود و هــم مــرد
عقــل.

جلســهای در خانــه یکــی از بچههــا ترتیــب داده شــد و ایشــان توشــهای از ســالها
فعالیــت موفقیتآمیــزش را در ســفره مــا قــرار داد .وقتــی بــه او گفتیــم هــدف ایــن
را داریــم کــه در آینــده بــه بازارهــای جهانــی هــم نفــوذ کنیــم و بــرای مخاطــب
بینالمللــی آهنــگ بخوانیــم و یــک چیــزی مثــل لینکیــن پــارک بشــویم ،از
تجربــه خــودش در یــک فســتیوال موســیقی خارجــی گفــت؛ کــه چطــور همــه
شــرکتکنندگان بــا موســیقیهای غربــی بــه روی ســکو میرفتنــد و یکــی پــس از
دیگــری بــه خاطــر شــباهت بــه هــم و تکــراری بــودن کنــار رفتنــد ،امــا او و دوســتش،
الکترونیــک مزیــن بــه المانهــای ایرانــی توانســتند دل
بــا اجــرای یــک موســیقی
ِ
مخاطبــان و داوران را بهدســت آورده و جایــزه اصلــی فســتیوال را ببرنــد .میگفــت
بــرای رســوخ بــه بــازار جهانــی ،نبایــد از بــزرگان آن بازارهــا تقلیــد کنیــد .گفــت
«چیــزی کــه خودشــان بهترینــش را دارنــد ،نســبتا خوبــش را از مــا میخواهنــد
چــکار؟»
از آن موقــع ،حســرتش بــه دلــم مانــده کــه چــرا بــه جــای لینکیــن پــارکSystem ،
 of A Dawnرا مثــال نزدیــم یــا  DJ Alligatorرا کــه جلویمــان کــم بیــاورد .امــا
خــب ،آن زمــان امکانــات امــروز نبــود« .علــی پیامی»هــا هــم نبودنــد کــه آدم اشــاره
کنــد و بگویــد «ایناهــا بابــا بــه خــدا!» ولــی از شــوخی گذشــته ،حــق بــا ایشــان
بــود .کامــا حــق بــا ایشــان بــود .در ایــن چنــد ســاله ،حافــظ ناظــری بــه افتخــارات
جهانــی رســید؛ کیهــان کلهــر بــا گروهــش جایــزه گرمــی بــرد و امســال هــم گــروه
افیــون مــاه توانســت بــه همــان جایــزه دســت پیــدا کنــد .ایــن در حالیســت کــه Baby
 Brownهنــوز دارد دی.جــی میکنــد و بــا اینکــه چنــد تــا کار خــوب بیــرون
داده ،حــاال بایــد بدوئــد تــا بــه اســنوپ داگ برســد – احتمــاال چــون مجبــور اســت
راه خــود را از میــان ِمهــی سرشــار از دود گیاهــی پیــدا کنــد.
از اطالعــات عمومــی و بدردنخــور مــن از موســیقی کــه بگذریــم ،خواســتم بگویــم
ســاز رســانا شــکوه کویــر ،عقیــدهای
کــه عمــاد رحمانــی ،مدیــر اســتودیو و بازی ِ
مشــابه همــان پســرعموی دانــای رفیــق هنرمنــد مــا دارد .او نظــر مســاعدی نســبت
بــه حجــم تقلیدهــا از عناویــن غربــی نــدارد و معتقــد اســت بــرای اینکــه در بــازار
جهانــی ســری تــوی ســرها در بیاوریــم ،بایــد حرفــی تــازه بــرای گفتــن داشــته باشــیم
کــه ایــن حــرف تــازه ،میتوانــد دقیقــا تزریــق فرهنــگ ایرانــی باشــد.
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وی تاکیــد دارد کــه منظــورش فرهنــگ ایرانی سفارشــی نیســت و از فرهنــگ حقیقی
و جــاری در کشــور – از جملــه فرهنــگ اســامی ،ایرانــی ،پارســی و هــر چیــز و اســم
دیگــری کــه بپســندید؛ هــر آنچــه کــه جزئــی از روزمــره مــا ایرانیهاســت و بخشــی
از فرهنــگ مــا – صحبــت میکنــد .وی میگویــد «اگــر بنــا بــه ســاختن God of
 Warو  Gears of Warباشــد ،کــه خودشــان بهترینــش را دارنــد .مــا بایــد چیــزی
بســازیم کــه از دل فرهنــگ مــا بیــرون میآیــد و بتوانــد بــه لطــف همیــن هویتــی کــه
صنعــت گیــم از آن بهرهبــرداری خاصــی نکــرده ،خــود را بــه جهانیــان بشناســاند».
بــه عبــارت بهتــر ،حــرف عمــاد ایــن نیســت کــه از بــازی و ســرگرمی ،بــرای فــرو
کــردن فرهنــگ بــه حلــق مخاطــب اســتفاده کــرده و آن را مغوالنــه صــادر کنیــم.
قاعــده را درســت فهمیــده و معتقــد اســت بایــد از فرهنــگ ،بــرای ســرگرم کــردن
اســتفاده کــرد – بایــد بــه مســئوالن عزیــز – و از مســئوالن مهمتــر ،منتقــدان دوآتشــه
کــه شــاید ایــن مطلــب را بخواننــد ،تاکیــد کنــم کــه حقیقــت جــز ایــن نیســت و
اگــر خاطــرات دهــه شــصت انقــدر در دل مــردم مانــدگار شــده کــه امــروزه هــزاران
نفــر آدم بیهنــر و زردمغــز از راه اســتعمال غلــط و ســر و تــه و تهــوعآور لغــت
«نوســتالژی» نــان در میآورنــد ،دلیلــش ایــن اســت کــه فرهنــگ و فضــای آن زمــان
جامعــه ،قشــنگیهایش را داشــت و آدم ،اعتقــاد و عبــادت و احتــرام و غیــره را در
کانــون گــرم خان ـواده و همــراه بــا محبــت و عشــق و ســرگرمی یــاد میگرفــت.
قطعــا بچ ـهای کــه نمــاز و عبــادت را در دامــان طبیعــت ،کنــار منقــل کبــاب و در
حــال تنــاول هندوانــه تگــری یــاد میگیــرد ،بیشتــر بــه آن مقیــد و مومــن خواهــد
بــود تــا دانشآمــوزی کــه میبینــد بــه او میگوینــد «غلــط میکنــی ســرگرمیای
جــز آنچــه مــا میگوییــم داشــته باشــی؛ حــاال بیــا در کالس پرورشــی ،بــا نهایــت
خســتگی و بیحوصلگــی و بــا شــکم پــر از ســاندویچ کالبــاس و پفکــی کــه نبایــد
در هیــچ مدرســه آدمیــزادیای فروختــه شــود ،پــای صحبتهــای معلمــی بنشــین
کــه خــدا خــود او را زده و اگــر نــزده بــود ،االن حاضــر نبــود وقتــش را اینجــا بــا
شــما آتشپارههــا تلــف کنــد و شــندرغاز حقــوق روزمــزدی بگیــرد کــه شــاید هــم
ً
نگیــرد و بــه ایــن دلــش خــوش باشــد کــه اقــا یــک پرایــدی زیــر پایــش هســت و
از راه تاکسـیرانی یــک آب باریکـهای درمـیآورد کــه جــوی ایمانــش نخشــکد ،و
از او بشــنو خــدا چقــدر مهربــان اســت و بعــد هــم ایمــان بیــار تــا انضباطــت را صفــر
ندادهایــم؛ ظهــر هــم کــه رفتــی خانــواده بــه بابــا و مامانــت بگــو امشــب را شــام
نخــورده ،رژیــم بگیرنــد و پولــش را بریزنــد بــه حســاب مدرســه!»

حکــم فیلــه کمــر را دارنــد .ایــن دو کــه ضعیــف و عاجــز باشــند ،بــا یدککــش
هــم نمیت ـوان یــک اثــر را از منجــاب ،بیــرون کشــید .شــاید بت ـوان بــا فیلــه کمــر
ضعیــف هــم وزنــه زد ،امــا بــدون مهرههــای کمــر ،آدم میافتــد یــک گوشــه و بایــد
از لولــه بخــورد و بیاشــامد و بــه لولـهای دیگــر ...منتشــر کنــد! شــاید عناوینــی ماننــد
 PUBGیــا  DayZرا مثــال بزنیــد کــه در مــورد ایــن عناویــن بایــد گفــت داســتان
فقــط لغــت و جملــه نیســت .ایــن عناویــن ،هــم ســتون فقــرات و هــم فیلــه کمــری
قــوی دارنــد .فقــط وســایل و لغــات انتزاعــی روایــت را در قالــب رفتــار – اکش ـنها
– بهدســت بازیکــن میدهنــد تــا روایــت کنــد .داســتان هــم هســت؛ چــه داســتانی
هیجانیتــر از اینکــه همــه چیــز رو بــه اتمــام و تباهیســت و بکــش تــا کشــته نشــی،
یــا در مــورد عناویــن آنالیــن زامبیمحــور« ،همیشــه پشــتت را بپــا ،چــون خطــر و
خیانــت در کمیــن اســت» و چــه مکانیزمــی بهتــر از سـواری روی گرایــش بالفطــره
انســان بــه گــردآوری و غنیمتیابــی یــا بــه قــول مــا گیمرهــا»looting ،

مخلــص کالم اینکــه چــه
رســتم در جامعــه جهانــی ســری
تــوی ســرها در بیــاورد ،چــه
نادیــده گرفتــه شــود و راه را
بــرای عناویــن ایرانــی بهتــر بــاز
کنــد ،بایــد بــر ارزش آن صحــه
گذاشــت .اتفــاق زیباییســت
کــه بــه امیــد خــدا بــه ح ـوادث
زیباتــری منجــر خواهــد شــد.

عمــاد رحمانــی تاکیــد بســیاری بــر داســتان دارد و آن را عنصری حقیقتا مهم و ســتون
اصلــی یــک بــازی ویدیویــی میدانــد؛ تفکــری کــه از ابتــدا در بازیهــای تیمــش
خودنمایــی کــرده اســت و خلــق تعــدادی از بهتریــن عناویــن صنعــت بازیســازی
ایــران را رقــم زده اســت .امیــدوارم ایــن تفکــر ،مســری باشــد و کــم کــم ،شــاهد
بازیهــای بیشتــری ماننــد رســتم :نبــرد اســاطیر و قصــه بیســتون باشــیم کــه بــا
هویــت ،بــه میــدان میآینــد .از نظــر مــن ،داســتان ،حکــم ســتون فقــرات و روایــت،
پلتفرمPC :
سازنده و ناشر :رسانا شکوه کویر
سبک :ماجراجویی /هک اند اسلش (بزن بهادری)
تاریخ انتشار :نامعلوم
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تارخ ترهنده
دبیر تحریریه دنیای بازی

بازیسازهای موفق چه کسانی هستند؟
بخش دوم

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 بتهایــی میســازند بــرای پرســتش و نمــود نظــرات و عالیــق خودشــان.
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 باشــند و بســیاری از ش ـبها را بــدون چشــم بــر هــم گذاشــتن بــه روز رســانده باشــند.
در قســمت اول ایــن مجموعــه مقــاالت ،چهــار بازیســاز موفــق و صاحبســبک را معرفــی کردیــم و از چگونگــی خلــق اثــر ناگهانیشــان گفتیــم .بازیســازان معرفــی شــده
در قســمت اول ،بیشتــر در نقــش خالــق ،طــراح و مدیــر نــوآوری ( )Creative Directorکار کــرده بودنــد امــا در ایــن قســمت ،بازیســازهایی را معرفــی میکنیــم کــه
محوریــت وظیفهشــان در ســاخت بــازی ،صرفــا بــر ایــن نقــش نبــوده اســت.

اد بون ()Ed Boon
اثر ناگهانیMortal Kombat:

اثر ناگهانیMonkey Island:

تحصیالت :کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

تحصیالت:کارشناسی علوم کامپیوتر

سال آغاز به کار 1989 :میالدی

سال آغاز به کار 1979 :میالدی

دیگــر کمتــر کســی را پیــدا میکنیــد کــه بــا صنعــت بــازی آشــنا باشــد امــا
بــا نــام «اد بــون» نــه .اد بــون در ابتــدا در نقــش مدیــر نــوآوری یــا کارگــردان
( )Creative Directorاولیــن مورتــال کامبــت فعالیــت نداشــته و بلکــه در ابتــدا
تــا ســومین نســخه ایــن ســری بــازی ( ،)MKIII 1995در نقــش برنامهنویــس
ارشــد اســتودیوی  Midwayفعالیــت میکــرده و در ســاخت ایــن بــازی دخیــل
بــوده اســت .کارگــردان و طــراح پــروژه از ابتــدا  John Tobiasبــود و وظیفــه خلــق
دنیــای  Mortal Kombatو ماجراهایــش برعهــدهی او بــود ،امــا گیمپلــی بــازی
را تمامــا اد بــون و تیمــش برعهــده داشــتند کــه بهعنــوان  Co-creatorســری
شــناخته میشــود .امــا گذشــته از خشــونت ایــن بــازی کــه همیشــه زبــانزد بــوده،
چــرا  MKاینقــدر ســریع محبــوب شــد؟ گذشــته از رقابــت بــا Street Fighter
حیــن عرضــه اولیــن قســمت MK ،دارای دنیایــی پیچیــده ،مفاهیــم و اســاطیر
خــاص خــود و بهطــور کلــی فولکلــور ( )Folkloreاختصاصــی خــودش بــود کــه
هویتــی ویــژه بــه آن اعطــا میکــرد .در بخــش فنــی و گیمپلــی نیــز امضــای ایــن
بــازی از همــان اولیــن نســخهاش ،دکمــه مخصــوص دفــاع و ضربــات تمامکننــده
فیتالیتــی ( )Fatalityبــود؛ چیزهایــی کــه دیگــر بازیهــای همســبک ،سراغشــان
نرفتــه بودنــد و  MKبــه بهتریــن نحــو آنهــا را در دل خــود جــای داده بــود.

 27گیمآور

ران گیلبرت ()Ron Gilbert

شماره  | 5زمستان 1397

بــا اینکــه از  ۱۳ســالگی شــیفتهی بازیهــای ویدیویــی شــد ،امــا خیلــی زود
مطالعــه روی آنهــا را نیــز در  ۱۵ســالگی آغــاز کــرد و بــا کمــک پــدرش و
بهصــورت خودآمــوز ،برنامهنویســی را یــاد گرفــت! شــاید ران گیلبــرت ،خیلــی
نــام آشــنایی نباشــد ،امــا  %100فــردی بســیار تاثیرگــذار در ایــن صنعــت بــوده و
ِ
یکــی از نمونههــای خــاص خالقــان ایــن صنعــت کــه هــم اســتاد کدنویســی و هــم
اســتاد داستاننویســی و روایتــش اســت .او کار خــود را رســما از ســال  ۱۹۸۳آغــاز
کــرد ،ســالی کــه برنامــه توســعهدهنده  Graphics BASICرا نوشــت .خیلــی
مختصــر و ســاده بخواهیــم دربــاره ایــن برنامــه بگوییــم ،ایــن برنامــه کار طراحــی
گرافیکــی در آن زمــان را بهوســیلهی زبــان برنامهنویســی  BASICسادهســازی
میکــرد و کدهــای نوشــته شــده را بــا دیگــر زبانهــا بهراحتــی منطبــق میکــرد.
ایــن تنهــا دســتاورد فنــی ران نبــود و پرداختــن بــه دیگــر خالقیتهــای او در ایــن
زمینــه از حوصلــه ایــن مطلــب و حداقــل ایــن قســمت از آن خــارج اســت .گذشــته
از دســتاوردهای فنــی ،او خالــق یکــی از نمادینتریــن نامهــای صنعــت بــازی
یعنــی «جزیــره میمــون» ( )Monkey Islandاســت .میتــوان جزیــره
میمــون را پــدر ژانــر ماجراجویــی دانســت ،زیــرا جــزو اولیــن
بازیهایــی بــود کــه از بازیک ـناش نمیخواســت یــک
ســاح دســتش بگیــرد و مشــغول از پــا در آوردن
دشــمنان شــود ،بلکــه از او میخواســت بــه تکتــک
جزئیــات در محیــط ،دیالوگهــا و شــوخیها و
آیتمهــا دقــت کنــد تــا بتوانــد معماهــای ســخت بــازی
را حــل کنــد .یــک بــازی فکــری چالشــی بــا حــال و
هوایــی فکاهــی و شــوخیهای متعــدد؛ جزیــره میمــون
هنــوز هــم رقیــب قــدری نــدارد.

بازیسازهای موفق
کوری بارلوگ ()Cory Barlog

الکس وارد ()Alex Ward

اثر ناگهانیGod of War :

اثر ناگهانیBurnout :

تحصیالت :دوره دبیرستان

تحصیالت :کارشناسی روانشناسی

سال آغاز به کار 2000 :میالدی

سال آغاز به کار ۱۹۹۵ :میالدی

بــا اینکــه او در طراحــی و کارگردانــی دومیــن  God of Warهــم دســت داشــته،
امــا مــا اثــر ناگهانــی او را  God of War 2018بهحســاب میآوریــم ،زیــرا او
تمامــا خــودش روی ریبــوت ایــن بــازی و نســخه  2018کار کــرد ،اعتمــاد تیمــش و
شــرکت تهیهکننــدهاش یعنــی ســونی را جلــب کــرد و کریتــوس خشــن ،بیکلــه و
تشــنه انتقــام را در دورهای از زندگـیاش بهنمایــش گذاشــت کــه تبدیــل بــه پــدری
صبــور ،عاقــل و حامــی تنهــا فرزنــدش شــده بــود و بهمناســبت چنیــن تغییــرات
شــخصیتی (بخــش هنــری بــازی) ،گیمپلــی و بخــش فنــی آن نیــز دســتخوش
تغییراتــی شــد کــه تمامــا روحــی و هویتــی نــو امــا نــه خیلــی غریــب از هویــت
اصلــی «خــدای جنــگ» را در قالــب بــازی دمیــد .او خالــق  God of Warنیســت
و در اولیــن قســمت آن در نقــش انیماتــور ارشــد در تیــم اســتودیوی ســانتا مونیــکا
مشــغول بــه کار بــود؛ امــا خالــق خــدای جنــگ جدیــد کســی نیســت جــز خــودش
کــه موفقیتهــای عنوانــی کــه خلــق کــرده نیــز دیگــر بــر کســی پوشــیده نیســت.
نــام او در میــان دیگــر اســامی ایــن قســمت ،قســمت اول و قســمتهای بعــدی
بازیســازهای موفــق شــاید یکــی از جوانتریــن و کمتجربهتریــن نامهــا باشــد،
امــا قطعــا الیــق حضــور در میــان ایــن اســامی اســت و کســی اســت کــه میت ـوان
گفــت در نقــش یــک کارگــردان و خالــق ،تــازه شــروع بــه نوشــتن کارنامــه کاری
خــود کــرده اســت.

یکــی از موسســان اســتودیوی  Criterion Gamesکــه بعدهــا بــا توجــه بــه تغییــر
سیاســتهای  EAاز آن جــدا شــد .زندگــی پرفــراز و نشــیباش از عشــقش بــه
بازیهــای ویدیویــی کــم نکــرد .جالــب اســت بدانیــد تــا قبــل از ســال ۱۹۹۵
میــادی ،او ســابقه کارهــای تبلیغاتــی چــون نوشــتن بروشــورهای تبلیغاتــی بــرای
محصوالتــی چــون تلفــن و ماشــینهای فکــس را دارد تــا اینکــه در ســال  ۱۹۹۵بــه
اســتخدام شــرکت  Acclaim Entertainmentدرآمــد و در نقــش اســتعدادیاب بــا
ســازندگان بــازی و اســتودیوهای بازیســازی مالقــات میکــرد .بــا اینکــه تمــام
بازیهــای  Criterion Gamesتــا ســال ( ۲۰۱۳ســالی کــه اســتودیو را تــرک کــرد)
همگــی شــروع رونــد ساختشــان از ایدههــای او بــوده و طــراح و خالــق بــازی
 Blackمنتشــر شــده در ســال  ۲۰۰۶میــادی نیــز خــودش اســت ،امــا اثــر ناگهانــی
او را  Burnoutبهحســاب میآوریــم؛ زیــرا ایــن بــازی مســابقهای ( )Racingتنهــا
بــازی در ایــن ســبک بــود کــه در زمــان خــود ،سیســتم آســیبپذیری واقعگرایانــه
(گاهــی بیــش از حــد واقعگرایانــه!) را بــرای ماشــینها پیــاده کــرد .در کل
قســمتهای ســری ،ایــن بازیکنهــای ریســکپذیر بودنــد کــه بیشتریــن
پــاداش را میگرفتنــد ،زیــرا خــود بــازی ،آنهــا را بــه رانندگــی خطرنــاک تشــویق
میکــرد و ســپس آنهــا بودنــد و صحنههــای آهســته (!)Slow-motion
ادامه دارد...
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قضیه رستم و سوپرمن

چنــد ســال پیــش در یــک کالس طراحــی بــازی ،اســتادمان از
مــا خواســت یــک بــازی بــا تــم خنثــی کــردن بمــب طراحــی
کنیــم .مــن هــم بــا اطمینــان طرحــی را نوشــتم و بــرای او ایمیــل
کــردم .فردایــش اســتادم در ج ـواب بــه مــن نوشــت کــه اگــر
ســیم و پــاگ و مـواد منفجــره را بــردارم و بــه جایــش هویــج و
خرگــوش و گــرگ بگــذارم ،بــاز هــم بــازی یکســان میمانــد و
تغییــری نمیکنــد.
خــب منظــور مــن از طــرح ایــن خاطــره چیســت؟ امــروزه در
صنعــت بازیســازی مــا بســیاری حــرف از بومیســازی
میزننــد .اســتفاده از فرهنــگ و داســتانهای ایرانــی ،یکــی از
اهــداف بازیســازان کشــور بــوده کــه بســیار هــم خــوب اســت.
مشــکل بــر ســر همیــن حــرف اســتاد مــن اســت .در بســیاری از
بازیهــای بــه اصطــاح بومــی کشــور ،مــا اگــر عالئــم ظاهــری
ایرانــی را برداریــم و بــه جایــش شــخصیتهای دیگــر آن ســبک
بــازی را بگذاریــم ،آب از آب تــکان نمیخــورد .چــون بــازی،
گ ایرانــی را در خــود نــدارد .غــرض ایــن نیســت
جوهــره فرهنـ 
کــه هجمــه فرهنگــی غــرب و شــرق و غفلــت مــا از خودمــان را
پیــش بیــاورم کــه از بــس صحبــت آن تکــرار شــده و دســتمایه
هــرکاری شــده ،بحثــی کلیش ـهای و نخنمــا شــده اســت.
بــرای مثــال ،فرهنــگ ژاپــن بــه خاطــر حفــظ ایــن جوهــره،
موفــق شــده انیمــه و بازیهــای خــود را بگســتراند .زمانــی،
بازیهــای ژاپنــی مثــل فاینــال فانتــزی بــه خاطــر مکانیکهــای
نوبتــی آن مشــهور بــود ولــی االن بــدون آن مکانیکهــا هــم

بــازی هنــوز هویــت خــودش را حفــظ میکنــد .داســتانهای
فانتــزی ژاپنــی کــه در آن پــر از گوبلیــن ،ارک و شــاهزاده اســت
تمــام الگوهــای غربــی را دارد ولــی اگــر آنهــا را جلــوی کســی
بگذاریــم ،ســریعا متوجــه تفاوتشــان میشــود .دلیلــش جوهــره
داســتان اســت کــه ریشــه در فرهنــگ ژاپــن دارد .بــه همیــن
دلیــل ،بــازی دارای شــخصیت خــاص خــودش اســت.
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در بســیاری از بازیهــای امــروزه مــا اگــر رســتم یــا هــر قهرمــان دیگــر را برداریــم و
بــه جایشــان معادلهــای غربــی و شــرقی بگذاریــم ،در اصــل بــازی تغییــری پیــش
نخواهــد آمــد .مشــکل در نداشــتن شــناخت درســت و عمیــق اســت .اگــر ایــن
شــناخت عمیــق را داشــته باشــیم در طراحــی یــک بــازی بــا درونمای ـهی ایرانــی،
عوامــل چیــزی بیشتــر از گذاشــتن رســتم و نوشــتن چنــد دیالــوگ اتفــاق میافتــاد.
تمــام مناســبات و حتــی مکانیکهــا بــه گونــهای در کنــار هــم قــرار میگرفتنــد
کــه تصــور آن بهصــورت چیــز دیگــری غیــر ممکــن میشــد .بــرای حــذف
الگوهــای ایرانــی بایــد بســیاری از بخشهــای بــازی تغییــر
میکــرد و بــاز هــم رنــگ و بــوی ایرانــی آن حفــظ
میشــد.

اگــر بــازی مــا واقعــا بــر پایــه داســتانهای عامیانــه یــا اســطورههای ایرانــی اســت،
دربــاره آنهــا تحقیــق بیشتــری بکنیــم .فضاهــا ،بــده و بســتانها و رازهــای
پشــت آن را بیابیــم یــا از کســانی کــه کارشــان یافتــن آنهاســت ،یــاد بگیریــم .بــه
ایــن ترتیــب ،شــاید روزی بــه جــای نوشــتن داســتان ســوپرمن در قالــب رســتم ،خــود
رســتم را آنطــور کــه شایســته اســت بــه نمایــش بگذاریــم.

در حــال حاضــر بــرای ســاختن بــازی
بــا درونمایــهی ایرانــی بالفاصلــه
بــه ســراغ رســتم و اســفندیار و
ســهراب و چنــد اســم معــروف
دیگــر کــه میشناســیم ،میرویــم.
شــاهنامه ،کتــاب مهمــی اســت
ولــی انــگار مثنــوی مولــوی ،هــزار
و یکشــب ،عقــل ســرخ ســهروردی و
کلیلــه و دمنــه را فرامــوش کردهایــم.
حتــی همیــن شــاهنامه را هــم درســت و
حســابی نمیشناســیم .چــون نمیخوانیــم.
نخوانــده در واکنــش بــه شــرایط اکنونمــان،
پــزش را میدهیــم .چــون داشــتن همیــن شــناخت
درســت اســت کــه باعــث میشــود بتوانیــم جوهــره
شــاهنامه ،مثنــوی ،هــزار و یکشــب و افســانهها و
داســتانهای دیگــر ایرانــی را بــه خوبــی در بازیهایمــان
آورده و همــه را مجــذوب خــود کنیــم.
البتــه دلیــل ایــن مشــکل ،خامــی مــا اســت .درســت اســت
کــه مــا بیــش از صــد ســال اســت تاریــخ ســینما داریــم ولــی
صنعــت ســینما نداریــم .چــون ســینما هــم وارداتیســت.
در عیــن حــال ،نقاشــی متحــرک وســعت تولیــد نــدارد
و بازیســازی مــا نوپــا اســت .مــا بایــد بیشتــر بــه
داســتانهای ایرانــی و تحلیلهایــی کــه دربــاره آنهــا شــده،
دقــت بکنیــم .ماهیــت اندیشــه یــا نــوع هستیشناســی اســاطیر
ایرانــی علیرغــم شــباهت ظاهــری بــا انـواع اســاطیر چینــی ،ژاپنــی
و اســکاتلندی و  ...تفاوتهــای پایـهای بــا هــم دارنــد .نگــرش ثنــوی
مانــی (دوگانگــی ،دوگانهپرســتی خیــر و شــر) بــا نــگاه غربی-یونانــی اصــا
تفــاوت دارد .حتــی تعریــف تــراژدی ایــران و یونــان هــم متفــاوت از یکدیگــر
هســتند .مــا همچنــان گرفتــار خیــر و شــریم ولــی یــک ژاپنــی و هنــدی و غربــی،
نــگاه متفاوتــی بــه خــود ایــن مقولــه دارد .پــس بــا درک ایــن نگــرش میتوانیــم بــه
جوهــره ذاتــی اســاطیرمان بــرای خلــق بازیهــای ایرانــی نزدیــک شــویم ،بیآنکــه
گرفتــار ناسیونالیســم قالبــی رایــج فعلــی شــویم.
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گزارش کامل کنفرانس DGRC2018

علی گلدانی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

همه باهم ،بازی پژوهی

گزارش کاملی بر کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال DGRC2018
کنفرانــس جامــع و بینالمللــی تحقیقــات بازیهــای دیجیتــال در روزهــای
هشــتم و نهــم آذر مــاه  1397بــه ایســتگاه دوم از تأثیرگــذاری خــود در صنعــت
گیــم کشــور رســید .کنفرانســی کــه بــرای دومیــن ســال ،عــزم خــود را جــزم
کــرد تــا بــا رنــگ و بــوی بینالمللــی و همــراه بــا آیتمهایــی متنــوع و البتــه
جدیــد ،نســبت بــه دورهی اول خــود ،اتصــال خوبــی میــان صنعــت و پژوهــش
ایجــاد کنــد DGRC .در حقیقــت ،یــک کنفرانــس میانرشــتهای و دانشــگاهی
اســت کــه هــر ســاله در یکــی از دانشــگاههای کشــور برگــزار میشــود
و برخــاف کنفرانسهــای معمــول در ایــن حــوزه ،ســعی شــده اســت از
طریــق رویــداد بازیهــای جــدی و هکاتــون کــه ذیــل ایــن کنفرانــس تعریــف
میشــود ،ایــن مهــم را پررنگتــر کنــد .دبیرخانــه دائمــی کنفرانــس در بنیــاد
ملــی بازیهــای رایانـهای و در معاونــت پژوهــش ایــن بنیــاد اســت و میزبــان ایــن
دوره از کنفرانــس ،دانشــگاه صــدا و ســیما بــود و مــا هــم در گیــم آور ،بهعنـوان
همــکار رســانهای ایــن رویــداد ســعی کردیــم کــه بــا حضــور فعــال در  2روز
برگــزاری کنفرانــس و مخابــره لحظهبهلحظــه اتفاقــات ایــن رویــداد علمــی-
پژوهشــی مهــم در شــبکههای مجــازی ،گــزارش کاملــی را نیــز در ایــن شــماره از
نشــریه داشــته باشــیم کــه در ادامــه بــه آن میپردازیــم.
کنفرانسی همراه با برند IEEE
کنفرانــس امســال در  8بخــش مقــاالت برگزیــده شــده ،گیــم جــم هکاتــون ،جایزهی
ویــژه بــازی جــدی ،وبینارهــا ،ســمینارهای تخصصــی ،معرفــی کتــاب ،میزهــای
تکنولــوژی و میزهــای آزمایشــگاهی کار خــودش را پیــش گرفــت ولــی بیــش از
هــر چیــزی در دومیــن دوره کنفرانــس ،بینالمللــی شــدن آن بــه چشــم میآمــد؛
عاملــی کــه باعــث افزایــش ســطح کیفــی آن نیــز شــده بــود و فقــط محــدود بــه
یــک اســم نبــود ،چــه در زمین ـهی مقــاالت و کمیتههــای داوری و چــه در دعــوت
از ســخنرانان خارجــی کــه بهصــورت آنالیــن در کنــار رویــداد بودنــد و در یــک
نــگاه کلــی ،رویــداد امســال رونــق خاصــی گرفتــه بــود
و نمونــه بــارز آن  57مقالــه پذیــرش شــده ایــن دوره
بــود کــه بیــش از نیمــی از آنهــا را مقــاالت انگلیســی
زبــان تشــکیل میدادنــد کــه ایــن مهــم ،نشــان از وجــود
برنــدی بــه نــام  IEEEاســت کــه در ایــن دوره در کنــار
رویــداد قــرار گرفــت و عاملــی بــرای جــذب مقــاالت
باکیفیــت بهتــر نیــز شــده بــود؛ و نکتــه قابلتوجــه در
ایــن دوره جوایــز ویژهتــر کنفرانــس بــود کــه در قالــب 3
تندیــس  DGRCو  SeGaPو تندیــس ویــژه دایــرک بــه
منتخبیــن اهــدا شــد.
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نگاه ویژه کنفرانس ،باز هم بر روی بازیهای جدی
در کنفرانــس تحقیقــات بازیهــای دیجیتــال ،بخــش ویــژهای بــا نــام جایــزه بــازی
جــدی وجــود دارد کــه امســال در حرکتــی بنیادیــن بــه دو بخــش تقســیم شــد کــه
بخــش اول آن همچــون ســال گذشــته پــس از داوری در ســه مرحلــه علمــی ،فنــی و
تجــاری 7 ،فینالیســت انتخــاب میشــدند و از بیــن آنهــا نیــز پــس از ارائــه دســتاورد
خــود در حضــور شــرکتکنندگان در کنفرانــس و داوران رویــداد ،بــازی منتخــب
معرفــی میشــد؛ امــا در بخــش دیگــر کــه بیشتــر بــه بعــد علمــی و پژوهشــی
تأکیــد داشــت ،برگــزاری رویــداد هکاتــون بــازی جــدی در قالــب یــک گیــم جــم
 48ســاعته بــا موضوعــات اوتیســم و مصــرف منطقــی دارو بــود کــه ایــن مهــم بــا
همــکاری موسســه نیمــاد و بــا حضــور منتــوران تــراز اول بنیــاد بــه ثمــر نشســت.
تجربه موفق دورهی گذشته ،باز هم موفق شد
یکــی از قســمتهای موفــق نخســتین دوره کنفرانــس در دانشــگاه علــم و صنعــت،
وجــود میزهــای تکنولــوژی و البتــه ســمینارهای تخصصــی بــا حضــور مدعویــن
داخلــی و خارجــی بــود کــه در ایــن دوره نیــز بــاز هــم شــاهد ایــن اتفــاق ویــژه
بودیــم .در قســمت میــز تکنولــوژی در کنــار تکنولوژیهــای داخلــی ،از کشــور
انگلســتان و پاکســتان نیــز تکنولوژیهایــی بــه چشــم میآمــد کــه دســتاوردها و
تکنولوژیهــای ایــن قســمت بهصــورت خــاص بــه بحــث بــازی مربــوط میشــد؛
امــا در قســمتی دیگــر ،بــه جهــت اینکــه پژوهشــگران داخلــی از دســتاوردهای
پژوهشــگران خارجــی بهــره ببرنــد ،بخشــی بهعن ـوان وب ســمینارها بــا ارائــه اســاتید
خارجــی از کشــورهای انگلیــس ،ایرلنــد و ایتالیــا مــورد اســتقبال شــرکتکنندگان
نیــز قــرار گرفــت کــه مدعویــن بهصــورت آنالیــن بــه بیــان تجربیــات خودشــان در
مــورد بــازی جــدی پرداختنــد و ایــن مهــم بــه گفت ـهی برگزارکننــدگان کنفرانــس،
یکــی از قســمتهای ثابــت  DGRCدر ســالهای آتــی نیــز خواهــد بــود؛ چــرا
کــه هــدف اصلــی آن ،از بیــن بــردن نگــرش اشــتباه ترویــج خشــونت در بازیهــا
و البتــه جــا انداختــن مفهــوم اصلــی بازیهــای جــدی در افــکار عمومــی و قشــر
تحصیلکــرده اســت.

گزارش کامل کنفرانس DGRC2018
نمود نام بنیاد ملی بازیهای رایانهای در این کنفرانس
از زمــان تأســیس بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای ،چنــد صباحیســت کــه ایــن
بنیــاد در معنــای واقعــی کلم ـهی خــود در حوزههــای مختلــف خــاص گیــم ورود
میکنــد و حمایتهــای خــاص آن معطــوف بــه یــک گــروه یــا شــهر خــاص
نمیشــود (البتــه هنــوز جــای کار دارد ولــی بــرای شــروع خــوب اســت )...و
خوشــحالیم کــه بــا جدیــت ،در حــال تــاش بــرای ملــی نشــان دادن ایــن ارگان مهــم
در کشــور اســت و نمونـهی بــارز آن را نیــز در ایــن کنفرانــس شــاهد بودیــم؛ جایــی
کــه آزمایشــگاههای تخصصــی گیــم دانشــگاههای کشــور از شــهرهای گوناگــون
بــه دورهــم آمدنــد تــا بــا عنـوان میزهــای آزمایشــگاهی بــه معرفــی دســتاوردهای خــود
در محیطهــای آ کادمیــک بپردازنــد ،همچنیــن در قســمت رونمایــی از کتابهــای
تخصصــی حــوزه گیــم بــا توجــه بــه عناویــن و موضوعــات آنهــا ،همــت تمــام بــر
آن بــود کــه مبانــی نظــری ایــن صنعــت را افزایــش دهنــد تــا چــراغ راه مناســبی بــرای
فعالیــن و حتــی تســهیلگر بــرای ورود افــراد عالقهمنــد بــه ایــن حــوزه در ســطح
کشــور باشــد.
در ادامــه نیــز کمــی پــای صحبتهــای برگزارکننــدگان ،مخاطبیــن و
منتخبیــن کنفرانــس مینشــینیم...

حسن کریمی قدوسی
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای
امســال نیــز همچــون ســال گذشــته ،تمرکــز بــر روی بازیهــای جــدی بــود و ایــن
مهــم در رویــداد هکاتــون ،خیلــی بیشتــر مــورد توجــه قــرار گرفــت چــرا کــه همیــن
بازیهــای جــدی هســتند کــه خودشــان میتواننــد عاملــی جهــت جــدی شــدن
بازیهــا در کشــور هــم بشــوند و نــگاه کــردن از دریچــه بــازی جــدی از ســوی
ســازمانهای مختلــف ،اثرگــذاری تأثیــرات بازیهــا را بهخوبــی نشــان میدهــد
و بــه نظــر بنــده ،ایــن مهمتریــن نکت ـهای بــود کــه حــس میکنــم همکارانمــان در
معاونــت پژوهــش ،دوبــاره بــه آن توجــه ویــژهای کردنــد و امیــدوارم موفــق شــده
باشــند.

سید محمدعلی سید حسینی
معاون پژوهش بنیاد ملی بازیهای رایانهای و مدیر دایرک
امســال نســبت بــه دوره اول کنفرانــس در دانشــگاه علــم و صنعــت ،ســعی کردیــم
ایدههایــی را اضافــه کنیــم و آن دســته از قســمتهایی را کــه مــورد اســتقبال قــرار
گرفــت ،تقویــت کنیــم و افــرادی را نیــز از صنعــت ،وارد ایــن حــوزه دانشــگاهی
بکنیــم و در ســالهای آتــی نیــز ســعی خواهیــم کــرد کارهــای نوآورانهتــری را بــه
نحــوی بــه ســاختار کلــی کنفرانــس اضافــه کنیــم کــه ایــن مــوارد رویهمرفتــه
کاربــردی باشــد و دردی از جامعــه را دوا کنــد و در کنــار اینهــا ،فعالیــت
رســانههای تخصصــی بــازی نیــز مایــه خوشــحالی اســت و از طریقــی میتوانــد
نشــان بدهــد کــه صنعــت بــازی در ایــران در حــال رشــد اســت و امیــدوارم روز بــه
روز ایــن حــوزه پررنگتــر و گــردش مالــی آن هــم بیشتــر شــود و محققــان و
پژوهشــگرانی کــه در ایــن حــوزه هســتند نیــز توســعه پیــدا کننــد.

فرزانه شریفی
مدیر پروژه کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال
مــا در دومیــن دوره کنفرانــس تحقیقــات بازیهــای دیجیتــال در تــاش بودیــم کــه
رویکــرد بینالمللــی شــدن کنفرانــس را بــا تمامــی اســتانداردهایی کــه یــک رویــداد
را بینالمللــی جلــوه میدهــد ،در پیــش گیریــم و در همیــن راســتا تمــام تالشــمان
را بــه کار بردیــم کــه ایــن رویکــرد را در تمامــی  8قســمت کلــی کنفرانــس گســترش
دهیــم .همچنیــن بســیار خوشــحالم کــه رســانههای حامــی رویــداد ،DGRC2018
رســانههای تخصصــی ایــن حــوزه بودنــد و مــا در مجموعــه دایــرک در ایــن دوره از
رســانههای عمومــی ،کمتــر دعــوت کردیــم و خواســت مــا بیشتــر همــکاری بــا
رســانههای تخصصــی همچــون گیــم آور بــود تــا بتوانیــم در یــک تعامــل دوطرفــه
هــم ایــن رســانهها در حــوزه تخصصــی خودشــان و هــم مجموعــه مــا بــه کمــک
آنهــا در میــان قشــر بازیســاز و بازیکــن شــناختهتر شــویم و امیــدوارم کــه ایــن
رســانهها خیلــی قویتــر و شناختهشــدهتر از قبــل باشــند چــرا کــه اگــر جایــگاه
ً
آنهــا در صنعــت بــازی در کنــار ایــن رویدادهــا نباشــد ،واقعــا اجحــاف بزرگــی در
حــق آنهــا اســت.
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حامد نصیری

حسین آقاپور

دبیر جایزه بازی جدی

شرکتکننده در قسمت میز تکنولوژی

جایــزه بــازی جــدی در اصــل ،یــک زیرســاخت اســت کــه هــدف آن ،اتصــال افــراد
بــا تواناییهــای متفــاوت جهــت ســاخت بــازی جــدی اســت و در آن نیــز یــک
تعریــف اولیــه از بــازی جــدی وجــود دارد کــه محصــول نهایــی در کنــار ویژگیهــای
فنــی ،بایــد یــک زاویــه علمــی نیــز داشــته باشــد و بنابرایــن خروجــی آن ،ترکیبــی
از تجربیــات داوران و منتورهــای فنــی همــراه بــا تجربیــات دانشگاهیســت کــه در
صنعــت ،اتفــاق افتــاده اســت ،کــه در ایــن دوره نیــز مــا ســعی کردیــم بــا بهرهگیــری
از منتــوران ســطح اول و همــکاری خوبمــان بــا موسســه نیمــاد و صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی ،قــدم محکمــی را در راســتای جــدی شــدن بازیهــا برداریــم.
تیم نصیر سافت
برنده جایزه ویژه بازی جدی در سال 1397
در موقعیــت فعلــی ،تنهــا عشــق بــه کار اســت کــه افــراد یــک تیــم را میتوانــد
امیــدوار نگــه دارد و متأســفانه شــرایط بــه نحــوی شــده اســت کــه رســیدن بــه
درجــات موفقیــت ،نیــاز بــه اســتمرار و صبــر زیــاد دارد و تنهــا چیــزی کــه میتوانــم
بــرای افــرادی کــه میخواهنــد ایــن حرفــه را آغــاز کننــد بگویــم ،ایــن اســت کــه
ً
گاهــی اوقــات ،تمریــن صبــر کننــد چــرا کــه قطعــا در میانـهی کارشــان بــه دردشــان
ِ
میخــورد و همچنیــن از منابــع علمــی ســطح اول جهــان بهــره ببرنــد و خودشــان
را محــدود بــه کتابهــای ترجمــه شــده داخلــی نکننــد و در انتهــا امیــدوارم روزی
شــاهد ایــن باشــیم کــه کشــورمان ،یکــی از قلههــای ایــن صنعــت فراگیــر در جهــان
شــود.

و اما نتایج کنفرانس...

افــرادی کــه میخواهنــد در حــوزه تکنولوژیهــای روز شــروع بــه کار بکننــد،
اگــر میــان راه دچــار شکســت شــدند ،ناامیــد نشــوند .بهشــخصه بنــده و هرکــدام
ً
از اعضــای  6نفــرهی تیممــان در پروژههــای گوناگــون حضــور داشــتهایم و اصــا
فکــر نمیکردیــم حتــی بتوانیــم پــروژهای بــا اســتانداردهای روز دنیــا را بــه اتمــام
برســانیم ،چــه برســد بــه بحــث انتشــار و جــذب ســرمایهگذار و دیگــر مراحــل آن؛
امــا بــه همــان عالقــه خودمــان در زمینـهی بــازی و بازیســازی اتــکا کردیــم و هــم
اکنــون در تکنولــوژی  ،VRفعالیتهــای خــود را بــه ســمت تجاریســازی پیــش
بردهایــم و در حــال مذاکــره بــا چنــد شــرکت توســعهدهنده در خــارج از کشــور نیــز
هســتیم و بهتمامــی عالقهمنــدان ،ایــن توصیــه را میکنــم کــه هرگــز ناامیــد نشــوند
و ســمت عالیــق خــود حرکــت بکننــد و مطمئــن باشــند ایــن استمرارشــان نتیجــه
خواهــد داد و ســرانجام موفــق خواهنــد بــود.
حسین دهقانزاده
یکیازداورانبخشنهاییکنفرانسوازنویسندگانکتابهایرونماییشده
انتظــار دارم افــرادی کــه وارد صنعــت بازیســازی یــا بــازی پژوهــی میشــوند،
ایــن جریــان را یــک کار تیمــی و گروهــی ببیننــد چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت،
هــدف مطلــوب بــه ثمــر نمینشــیند .همچنیــن در ســطح کشــور ،عالقهمنــدان
و متخصصینــی در حوزههــای مختلــف وجــود دارنــد کــه بــا کمــی جســتوجو
توســط بازیســازها و یــا بازیپژوهــان ،بهراحتــی میتــوان بــا آنهــا تشــکیل تیــم
داده و نتایــج قابلقبولتــری را بهدســت آورد.

برترین مقاله بخش هنر:
طراحــی بــازی بــر پایــه ارزشهــای انســانی؛ تألیــف:
شــادی خیراندیــش و Matthias Rauterberg

برترین مقاله بخش فنی و مهندسی:
تنظیــم پویــای درجــه ســختی بــازی بــا اســتفاده از یادگیــری

تقویتــی عمیــق؛ تألیــف :محمدرضــا محمدنــژاد و فرزیــن
یغمایــی

برترین مقاله بخش علوم پزشکی:
چارچوبــی بــرای بازیهــای توانبخشــی بــه منظــور
بهبــود تعــادل در بیمــاران مبتــا بــه اماس؛ تألیــف :زهــرا
امیــری ،یونــس ســخاوت و ســکینه گلجاریــان
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همچنیــن مقالــه برگزیــده مرکــز تحقیقــات بازیهــای
(دایــرک) بــه دلیــل خدمــات ایــن مقالــه بــرای
دیجیتــال
ِ
توســعه روشهــای نویــن مطالعــه رفتــار بازیکنــان در
شــبکههای اجتماعــی تعلــق گرفــت بــه :تحلیــل شــبکه
اجتماعــی بــازی پوکمــون گــو در توییتــر؛ تألیــف :داتیــس
خواجهئیــان و شــقایق کلــی

گزارش کامل کنفرانس DGRC2018
•مقاله منتخب حوزه بازیهای جدی:
Effectiveness of Computer games of Emotion Regulation on Social
skills of Children with Intellectual Disability
تألیــف :لیــا کاشــانی وحیــد ،مرضیــه مهاجــری ،منوچهــر مــرادی ســبزوار و عاطفــه
ایرانی
• بــه پــاس تــاش ارزنــده جوانتریــن تیــم حاضــر در هکاتــون بازیهــای جــدی
 ،1397جایــزه  2میلیــون تومانــی امیــد تعلــق گرفــت بــه :تیــم مدرســه خــرد
• جایــزه  3میلیــون تومانــی تیــم حائــز رتبــه دوم در هکاتــون بازیهــای جــدی 1397
تعلــق گرفــت به :تیــم  Powerful Brainبــرای بــازی Powerful Mind
• جایــزه  5میلیــون تومانــی بــازی جــدی منتخــب موسســه نیمــاد در حــوزه ســامت
تعلــق گرفــت بــه :کشــکک /دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز /تیــم CarLab
• جایــزه  10میلیــون تومانــی برنــده هکاتــون بازیهــای جــدی  1397تعلــق گرفــت
بــه :تیــم راتاگیــم بــرای بــازی ســنجاب
• جایــزه  20میلیــون تومانــی بــازی جــدی ســال  1397تعلــق گرفــت بــه :بــازی
شبیهســاز رانندگــی نصیــر /دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی /تیــم نصیرســافت
• همچنیــن تمــام  6فینالیســت غیــر برنــده فرآینــد اصلــی جایــزه بازیهــای جــدی،
جایــزه نقــدی بــه ارزش  1.5میلیــون تومــان دریافــت خواهنــد کــرد.
• تمامــی بازیهــای تولیــد شــده در هکاتــون بازیهــای جــدی  1397مشــروط
بــر تکمیــل بــازی تولیــدی بــدون غربــال اولیــه در فرآینــد اصلــی  SeGaP2019وارد
مرحلــه داوری خواهنــد شــد.
• بــازی برنــده هکاتــون بازیهــای جــدی  1397مشــروط بــر تکمیــل بــازی،
ً
مســتقیما وارد مرحلــه فینــال  SeGaP2019خواهــد شــد.

کالم آخر
امیدواریــم اتفاقــی کــه در کشــور ،پــس از ســالها بــه ثمــر نشســته اســت و فضایــی
کــه بــا حمایــت سراســری عالقهمنــدان بــه وجــود آمــده و توانســته گفتمانهــای
تخصصــی در جامعــه بــازی پژوهــی و بازیســازی را در کشــور بــه وجــود آورد،
ادام ـهدار باشــد تــا بتوانیــم صنعتــی علمیتــر و پویاتــر از پیــش داشــته باشــیم.
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ورود زنان ممنوع

الهام کارگر طزرق
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

ورود زنان ممنوع
صنعــت بازیهــای ویدیویــی بــا ســرعتی باورنکردنــی در حــال رشــد اســت.
طبــق آخریــن بهروزرســانی ماهنامــه نیــوزو ( )Newzooتعــداد بازیکنــان در
سراســر جهــان بــه  2.3میلیــارد بــا درآمــدی حــدود  137.9میلیــارد دالر در ســال
 2018رســیده اســت .ایــن آمــار حاکــی از رشــد  %13.3درصــدی نســبت بــه
ســال قبــل اســت .بــازار بازیهــای موبایلــی ،بزرگتریــن بخــش رشــد دو رقمــی
را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ بهطوریکــه پیشبینــی میشــود در طــول
یــک دهــه ،درآمــد بازیهــای موبایــل از کوچکتریــن بخــش در ســال 2012
بــه صنعــت  100میلیــارد دالری در ســال  2021افزایــش خواهــد یافــت .بــا نگاهــی
بــه آمــار بازیکنــان بازیهــای ویدیویــی در آمریــکا بیــن ســالهای  2006تــا
 2018متوجــه خواهیــم شــد کــه رشــد بازیکنــان زن در ایــن ســالها از  38درصــد
بــه  45درصــد رســیده اســت ،ایــن ســرعت در صنعــت رو بــه رشــد بازیهــای
ویدیویــی رقــم معنــاداری بــوده کــه نیازمنــد توجــه اســت .مــا در هــر صنعــت
یــا ســازمان ،نیازمنــد ایجــاد فرهنــگ صحیــح هســتیم .در بخــش بازیهــای
ویدیویــی ،مطالعــات بســیاری در زمینــه انــواع بازیهــا و فرهنــگ صحیــح
ِ
اســتفاده ،ایجــاد شــده اســت امــا موضوعــی کــه حائــز اهمیــت بیشتــری بــوده،
اصــاح نــگاه جنســیت محورانــه در ایــن حــوزه
اســت .زمانــی کــه صحبــت از نــگاه جنســیت
محورانــه بــه میــان میآیــد ،منظــور مــا در
ســه بخــش طراحــان بــازی ،کاراکتــر
و بازیکــن اســت.

از اصلیتریــن نــگاه جنســیت محورانــه کــه بخواهیــم یــاد کنیــم آن اســت کــه
اغلــب ،بازیهــای ویدیویــی بهعنــوان یــک ســرگرمی مختــص مــردان شــناخته
شــده اســت .بــه همیــن ســبب در طراحــی بــازی ،فضاســازی و کاراکتــر ،غالبــا
عالیــق مردانــه مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.
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بــا نگاهــی بــه بازیهــا متوجــه خواهیــم شــد کــه تعــداد کاراکترهــای زنانــه در
مقایســه بــا مــوارد مردانــه ،بســیار کمتــر اســت .در اکثــر بازیهــا ،نقــش اصلــی
در خدمــت کاراکتــر مردانــه اســت و زنــان در نقشهــای ثانویــه ظاهــر میشــوند.
ش کلیش ـهای و ضعیفــی را دارنــد کــه در اســارت
بیشتــر کاراکترهــای زنانــه ،نق ـ 
مانــده و نیازمنــد نجــات توســط مــردان هســتند .در طراحــی پوشــش کاراکترهــای
زنانــه ،اغلــب شــاهد نــگاه جنســیت محورانــه و نمایــش جنســی هســتیم؛ امــا ایــن در
حالــی اســت کــه مــا در طراحــی کاراکتــر مــردان ،گســتره وســیعی از بازنماییهــا را
در نقشهــای مختلــف و قدرتمنــد شــاهد هســتیم .درحالیکــه مخاطــب بازیهــا
همچــون هــر رســانه دیجیتــال دیگــری ،زنــان و مــردان هســتند ،در طراحــی بــه دلیــل
مــاک قــرار دادن مــردان ،زنــان اشــتیاق کمتــری بــرای بعضــی از بازیهــا دارنــد.
در کنــار اثــر طراحــی بازیهــا و جنســیتزدگی آنهــا ،باورهــای پیشــین افــراد
مبنــی بــر مردانــه بــودن صنعــت بازیهــای دیجیتــال از تأثیــر تبلیغــات عمومــی
نیــز نمیتــوان چشمپوشــی کــرد .تبلیغــات فعلــی در ارتبــاط بــا بازیهــا نــه تنهــا
دختــران ،بلکــه والدیــن آنهــا را نیــز تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .والدینــی کــه در
تــاش هســتند تــا دخترانــی اجتماعــی و برونگــرا تربیــت کننــد تحــت تاثیــر تبلیغاتــی
قــرار میگیرنــد کــه از بازیهــای ویدیویــی بهعنــوان عالقــه افــراد ضــد اجتمــاع
درونگــرا یــاد میکننــد و ایــن خــود عاملــی بــرای دور نگــه داشــتن دختــران از ایــن
صنعــت اســت .درحالیکــه امــروزه بســیاری از مــا دختــران ،دوســت داریــم بــه
جــای آنکــه در قالــب لباسهــای رســمی
در مجالــس حضــور داشــته باشــیم
در کنــار مــردان ،مشــغول بــازی
دیجیتــال شــویم.

ورود زنان ممنوع
آنچــه الزم بــه توجــه اســت ایــن اســت کــه نــه تنهــا مــا در بخــش طراحــی بازیهــای
دیجیتــال شــاهد نقــاط ضعــف بیشــماری هســتیم بلکــه بــا نگاهــی بــه طراحــان
بــازی متوجــه میشــویم برخــاف آنکــه بخــش بزرگــی از بازیکنــان بازیهــای
دیجیتــال ،زنــان هســتند امــا تعــداد توســعهدهندگان بازیهــای زنانــه کــم اســت.
بــر اســاس جامعــه بینالملــل توســعهدهندگان بازیهــای دیجیتــال در ســال ،2016
تنهــا  %23از افــراد توســعهدهنده بازیهــا بانـوان هســتند .ایــن ایــده ناخــودآ گاه کــه
بازیهــای ویدیویــی یــک تفریــح پســرانه اســت ،از خیلــی از دورانهــای قبلتــر در
جوامــع نفــوذ کــرده و بــا ایجــاد یــک دی ـوار غیرقابــل نفــوذ ،دختــران و زنــان را از
تــاش بــرای وارد شــدن بــه صنعــت ناامیــد میکنــد.

چنــد نمونــه از تــاش فمینیســتها کــه بــه تغییــر ســبک بازیهــا کمــک کــرده
اســت را در زیــر ،مــورد بررســی قــرار میدهیــم .در گذشــته در بازیهایــی بــا
ســبک تیرانــدازی اول شــخص ،شــما فقــط میتوانســتید شــخصیت مردانــه انتخــاب
کنیــد ،امــا امــروزه در بازیهایــی از قبیــل Rainbow Six Siege, Battlefield 5,
 Call of Duty: Black Ops 4شــخصیتهای زنانــه را نیــز میبینیــم .نمونههــای
جدیــدی از بازیهــا وجــود دارد کــه شــخصیتهای زنانــه بهعنــوان جنگجویــان،
بهطــور فزاینــدهای ظاهــر میشــوند و نــه تنهــا در روح ،بلکــه در بــدن نیــز قــوی
هســتند .از درخشــانترین نمونــه تاثیــر فمینیســم در ایــن صنعــت میت ـوان بــه بــازی
 Far Cry New Dawnاشــاره کــرد ،بهطوریکــه در ســریهای پیشــین Far Cry
هیــچ شــخصیت اصلــی زنــی وجــود نداشــت.
دختــران و زنانــی کــه بــازی میکننــد اکنــون میتواننــد مــن را درک کننــد :مــا
اغلــب مجبــور شــدیم بشــنویم کــه بازیهــای ویدیویــی ،مشــاغل زنانــه نیســتند،
دختــران بهطــور کلــی بــه آشــپزخانه میرونــد .ســطح تجــاوز بــه لطــف جنبــش
فمینیســتی ،در ســالهای اخیــر کاهــش یافتــه اســت بــا ایــن حــال هنــوز نمونههایــی
از محتــوا در بازیهایــی وجــود دارد کــه توســط فمینیســتها بــه خاطــر نمایــش
بیـش از حــد بــدن و یــا تاکیــد بــر زیبایــی چهــره زنانــه ،مــورد انتقــاد قــرار میگیــرد.
ایــن تالشهــا بــرای تغییــر ،توســط زنانــی بــوده اســت کــه نــام آنهــا در تاریــخ
صنعــت بازیهــای دیجیتــال بــه یــادگار مانــده اســت .در شــمارههای بعــدی بــه
بررسی اثرگذاری این زنان میپردازیم.

عــاوه بــر آنکــه همـواره میــزان حقــوق دریافتــی مــردان بیــش از زنــان بــوده اســت
و بهطــور میانگیــن ،ایــن درآمدهــا در اغلــب مشــاغل مرتبــط بــا ایــن صنعــت و در
کشــورهای مختلــف بهطــور چشــمگیری باالتــر بــوده اســت؛ بهطــور پیشفــرض،
زنــان در محــل کار نادیــده گرفتــه میشــوند و بایــد در تــاش باشــند تــا جایگاهــی
کــه مــردان بــا ســطح فنــی پایینتــر بهطــور معمــول بــه آن دعــوت میشــوند را بــا
تالش خود بهدست آورند و خود را اثبات کنند.

ادامه دارد...

دانــا کارد بهعنــوان یــک توســعههنده بــازی از لنــدن میگویــد« :بهعنــوان یــک
زن ،دریافتــهام هرچــه بیشتــر در حرفــهات متخصــص شــوی ،بــه شــدت اوضــاع
ســختتر میشــود ».در ادامــه میگویــد بــرای بســیاری از مــردان ،ســخت اســت
کــه زنــان را بهعن ـوان رهبــر یــا مدیــر خــود بپذیرنــد .هــر چــه زنــان در ایــن مســیر
پایدارتــر بــوده ،مــردان دفاعیتــر عمــل میکننــد .تمــام آنچــه مــن میتوانــم
انجــام دهــم آن اســت کــه بگــذارم زمــان بگــذرد و امیــد داشــته باشــم
کــه ایــن مســائل در گــذر زمــان حــل شــود ،حتــی اگــر چندیــن
نســل بگــذرد.
زنــان از زمانهــای قدیــم بــرای حقــوق خــود مبــارزه کردهانــد.
صنعــت بازیهــای ویدیویــی نیــز از دیگــر جنبههایــی اســت کــه زنــان
در تــاش هســتند تــا ســد محکــم ورود زنــان ممنــوع را از میــان بردارنــد .در دو دهــه
گذشــته ،مســئله فمینیســم تبدیــل بــه یــک مســیر تی ـغدار شــده کــه راه رفتــن در آن
خطرنــاک اســت .هــر توســعهدهنده یــا ناشــر بــازی تــاش میکنــد تــا از تمــام
گوشــههای تیــز عبــور کنــد تــا نیازهــای هــر بازیکــن را بــرآورده کــرده و نقــد را
جــذب کنــد .مبــارزه زنــان بــرای شــرایط برابــر ،منجــر بــه ایــن میشــود کــه امــروزه
تعــداد اندکــی از زنــان را در مدیریــت و توســعه صنعــت بازیهــا ببینیــم کــه ایــن
بهعن ـوان نقطــه شــروع مســیری عالــی اســت .آنچــه فمینیســم تاکیــد دارد آن اســت
کــه بایــد نقطــه نظــر هــر دو جنــس در صنعــت بــازی باشــد.
فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور
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تاریخ انقضاء

تاریخ انقضاء – صدا ،دوربین ،حرکت
در تاریــخ انقضــاء ایــن شــماره نگاهــی خواهیــم داشــت بــه چنــد نمونــه مانــدگار
از بازیهــای ویدیویــی و آنهــا را در زمینههــای صداگــذاری ،دوربیــن و دامنــه
حرکتــی باهــم مــرور خواهیــم کــرد تــا ببینیــم چــه عواملــی بــه آنهــا کمــک
کردهانــد تــا هیچوقــت منقضــی نشــوند و در ادامــهی آنهــا دو نمونــه تولیــدات
داخلــی را مــورد بحــث قــرار خواهیــم داد تــا ببینیــم چــرا تاریــخ انقضــای آنهــا،
محــدود بــه ســاعاتی پــس از انتشــار هســتند.
تاریخ انقضاء :هیچوقت

صدا
ســرباز کمانــدار عــرب ،انبــار قلعــه خالــی اســت ،حیوانــات وحشــی بــه قلعــه حملــه
کردهانــد ،ســرباز تبرزی ـندار ........ایــن جملههــا بــه گــوش خیلــی از گیمرهــای
ایرانــی آشــنا هســتند؛ آنهــا را در بــازی «قلعــه» یــا همــان «جنگهــای صلیبــی»
خودمــان شــنیدهایم .ســالهای قبــل ،پیــش از شــکلگیری صنعــت تولیــد
بازیهــای ویدیویــی در ایــران ،شــرکتی بــه نــام «دارینــوس» در آن زمــان اقــدام بــه

دوبلــه و فارسیســازی یــک محصــول پرطرفــدار و معــروف کــرد .تاریخنــگاری
و بررســی ســابقه ایــن شــرکت ،هــدف مــا نیســت؛ فقــط میخواهیــم بگوییــم کــه
کیفیــت صداگــذاری و دوبلــه ،چــه تاثیــر خارقالعــادهای بــر مانــدگاری ایــن
محصــول داشــت.

یــک دســته ،م ـوارد فنــی هســتند ،کــه اینجانــب تخصصــی در آن نــدارم و بــه ایــن
ســبب از اظهــار نظــر ،خــودداری مینمایــم .امــا دســته دیگــر ،مـوارد هنــری ،یــا بــه
زبــان خیلــی ســادهتر ،تاثیــرات حســی صداهــا هســتند .اگــر دوبــاره بــه مثــال ابتــدای
متــن توجــه کنیــد ،در بــازی «قلعــه» نــه دیالوگهــای خارقالعــاده داشــتیم و نــه
صداهــای خیلــی خفــن؛ امــا ســادگی و ظرافــت (و البتــه ایــن نکتــه کــه آن زمــان فقط
همــان یــک بــازی فارســی را داشــتیم) کمــک کــرده بودنــد تــا آن تجربــه ،بســیار
لذتبخشتــر باشــد .موضوعــی کــه ایــن روزهــا در میــان تولیدکننــدگان ایرانــی،
چــه شــرکتی و چــه مســتقل ،کمــی ســبک شــمرده میشــود.
یکــی از اشــکاالت صداگذاریهــای داخلــی ،تکــراری بــودن دوبلــور راوی یــا
شــخصیت اول اســت .بازیهــای زیــادی در ســبکها و روی بســترهای مختلــف
در بــازار هســتند کــه توســط تولیدکننــدگان گوناگــون تولیــد شــدهاند؛ امــا صداهــای
کاراکترهــا و راویهــا بیــن تعــداد قابــل توجهــی ازآنهــا مشــترک هســتند .حتــی
اگــر فــرض بگیریــم کــه صــدای مزبــور ،بهتریــن ُتــن و حــس و موســیقی را هــم
داشــته باشــد ،هیچکــدام از اینهــا نمیتواننــد جلــوی تکــراری شــدن آن را بگیرنــد.
شــاید بهتــر باشــد تولیدکننــدگان ،کمــی جســارت و اعتمــاد بــه نفــس داشــته باشــند و
از صداهــای جدیدتــر یــا حتــی معمولیتــر هــم اســتفاده کننــد.
مشــکل بعــدی در مــورد دیالــوگ و متــون نوشــته شــده بــرای شــخصیت یــا راوی
اســت .شــاید ایــن مســئله ارتبــاط مســتقیم بــا کل موضــوع نداشــته باشــد ،امــا مهــم
اســت و در محصــول نهایــی ،خودنمایــی (یــا در اکثــر مواقــع بدچشــمی) میکنــد.
بازهــم بایــد از بــازی تاریخســاز صنعــت ملــی ،یعنــی «گرشاســپ» مثــال بیــاورم؛
شــخصیت اول ،آن پهلـوان یــل ،اصــا دیالــوگ نداشــت .بــاور بفرماییــد ایــن خیلــی
پســندیدهتر بــود از اینکــه بــا گفتــن جملههــای خنــک و بــیروح بخواهــد در
کاراکتــر خــودش فاتحــه بخوانــد .اگــر دیالوگهــای مناســب نداریــم ،صرفــا در
جهــت رفــع مســئولیت و اینکــه خــدای نکــرده نگوینــد کاراکترمــان الل بــود ،در
دهانــش جمــات آبکــی نچپانیــم .داخــل پرانتــز بگویــم کــه مدتــی هــر دو نســخه
بــازی گرشاســپ بهطــور رایــگان بــرای دانلــود در دســترس قــرار گرفتــه بودنــد.

دوربین
صحبــت کــردن در مــورد اهمیــت صداگــذاری و دوبلــه ،مثــل صحبــت کــردن
در مــورد اهمیــت هــوای پــاک اســت ،از ایــن جهــت
کــه همــه از آن مطلــع هســتیم ،امــا بــاز هــم نیــاز
بــه یــادآوری و تکــرار دارد .کیفیــت ،مانــدگاری و
اثرگــذاری صداهــا را چنــد عامــل متفــاوت امــا بــه
هــم پیوســته تعییــن میکننــد( .بهطــور ویــژه در
ایــن متــن ،تمرکــز مــا روی دوبلــه و صداگــذاری
شــخصیت یــا همــان  Voiceخواهــد بــود).

تــا بــه حــال از نمــای نزدیــک بــه مقولــه دوربیــن در بازیهــای ویدیویــی نــگاه
کردهایــد؟ بــه نظــر شــما آیــا دوربیــن ،مقولــهای حیاتــی اســت؟ آیــا یــک بــازی
نمیتوانــد بــا دوربیــن منحصربهفــرد مانــدگار شــود؟ بــرای رســیدن بــه ج ـواب ،الزم
اســت دقیقتــر شــویم.
بازیهــای ویدیویــی ،رســانهای هســتند ســمعی-بصری یــا بــه اصطــاح فرنگیهــا
Multi-modal/perceptual؛ دقیقــا همیــن نکتــه ،از اشــتراکات ایــن رســانه بــا
ســینما اســت و دقیقــا همیــن اشــتراک میتوانــد دلیــل خوبــی باشــد کــه بگوییــم اگــر
فیلمهــای ســینمایی بــرای تصویربــرداری جایــزه میگیرنــد و مانــدگار میشــوند،
شــاید در مــورد بازیهــای ویدیویــی هــم همینطــور باشــد .ســالهای قبلتــر،
پیــش از گســترش بازیهــای مســتقل در ابعــاد امــروزی ،نــوآوری و سنتشــکنی
خیلــی مرســوم نبــود ،بــرای همیــن ،بــا دیــدن یــک تغییــر کوچــک امــا جدیــد،
هیجــانزده میشــدیم و کلــی کیــف (و بعضــا کــف) میکردیــم.
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تاریخ انقضاء

 ،Gears of Warســال  ،۲۰۰۵در اولیــن تجربــه ،کمــی عجیــب و غریــب بــه نظــر
میرســید؛ یــک بــازی ســوم شــخص داشــتیم کــه مرکــز ثقــل دوربیــن آن دقیقــا
وســط مرکــز ثقــل کاراکتــر نبــود ،انــگار دوربیــن کمــی بــه ســمت راســت جابهجــا
شــده بــود .بیشتــر کــه بــازی میکردیــم متوجــه میشــدیم کــه دوربیــن در
زمانهــای خاصــی مثــل درگیــری از نزدیــک ،ســنگر گرفتــن و دویــدن ،رفتــاری
غیرعــادی و نامأنــوس دارد .بلــه ،در آن زمــان ،ایــن تغییــرات خیلــی جدیــد بودنــد
ـرکات
و واقعــا عــادت کــردن بــه آنهــا آســان نبــود .امــا بعــد از آن ،ایــن مــدل حـ ِ
غیرعــادی دوربیــن ،کمکــم جــا افتادنــد و االن نمونههایــی از
بــه اصطــاح
ِ
فیلمبــرداری و دوربیــن در  God of Warیــا  Tomb Raiderداریــم کــه اگــر قــرار
بــود  ۱۵ســال پیــش بــا آنهــا روبــرو شــویم ،ممکــن بــود هنــگ کنیــم یــا خیلــی ریــز
ســکته بزنیــم.

منظــور از ایــن صحبتهــا چــه بــود؟ اینکــه نــوآوری و سنتشــکنی جزئــی از
کار هنــری و خلــق و ابــداع هســتند .تجــارب موفــق ســالهای قبــل ایــن صنعــت
در دنیــا ،میتواننــد الگــوی مــا در مســیر پیشــرفت و رقابــت باشــند .یــک ظرافــت
هنرمندانــه  ۱۵ســال پیــش ،راه را بــرای ایــن همــه موفقیــت و تجــارب بعــدی خــودش
بــاز کــرد و نــه تنهــا  Gears of Warرا بــه ســالن افتخــارات ســرگرمیهای دیجیتــال
وارد کــرد ،بلکــه موجــب پیشــرفت کل ایــن صنعــت ( )The bigger pictureشــد.
بهتــر نیســت مــا هــم در ایــران هــر از چنــدی ،نگاهمــان را هــل بدهیــم بــه ســمت
ظرافتهــا و ریزبینیهــا و هنرمندیهایــی کــه نــه ربطــی بــه ســرمایه و پــول دارنــد
و نــه ارتباطــی بــا ناشــر و حــق نشــر و مســائل دیگــر؟ بهتــر نیســت فکرمــان را در
زمین ـهای غیــر از رقابتهــای مالــی و اقتصــادی بــه کار بیاندازیــم؟ بهتــر نیســت بــه
جــای بهانههایــی مثــل پــول نیســت و «ای بابــا کــی بــه ایــن چیــزا کار داره» ،کمــی
خودمــان بــرای کارمــان ارزش قائــل باشــیم و بــا هنرمنــدی و ظرافــت ،محصولــی در
حــد اســتانداردهای جهانــی عرضــه کنیــم؟ اصــا بیاییــم و از همیــن دوربیــن شــروع
کنیــم و ببینیــم نتیجــه چــه میشــود .بهتــر نیســت؟ اگــر بگوییــد نــه (!) بــه ســمتتان
شــلیک میکنــم (خشــابش را عــوض میکنــد).

حرکت
انتخــاب مقولــه حرکــت بعــد از مبحــث دوربیــن ،بیعلــت نیســت؛ شــما بهتــر
میدانیــد کــه حرکــت و دوربیــن در حقیقــت یــک مؤلفــه هســتند؛ چــرا کــه حرکــت
از زاویــه دوربیــن و از طریــق دوربیــن منتقــل میشــود .قبــل از ادامــه صحبــت،
بهتــر اســت منظــورم از حرکــت را برایتــان مشــخص کنــم؛ حرکــت در ایــن متــن،
معــادل  Movementsبــه کار خواهــد رفــت .بهطــور کلــی ،یعنــی مجموعــه حــرکات
شــخصیت اصلــی ،وســایل نقلیــه ،دوربیــن و شــخصیتهای غیربازیکــن در محیــط.
دوبــاره شــاید برایتــان سـوال شــود کــه مگــر ایــن مســئله هــم نیــاز بــه بررســی دارد؟
بگذاریــد برایتــان بگویــم و بعــد خودتــان نتیجهگیــری کنیــد.
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اگــر از طرفــداران بازیهــای تیرانــدازی اول شــخص باشــید و از قضــا دســتی هــم در
زمینــه بازیهــای آنالیــن داشــته باشــید ،بــه احتمــال زیــاد بــا عنـوان  Destinyآشــنا
هســتید و آن را تجربــه کردهایــد .یکــی از ســه شــرکت اصلــی تولیدکننــده ،Destiny
همــان شــرکتی اســت کــه بــازی  Haloرا ســاخته اســت ،بــه همیــن علــت اســت کــه
اشــتراکات زیــادی بیــن ایــن دو مجموعــه وجــود دارد.
از جذابیتهــای  ،Haloبهطــور خــاص نســخه شــماره ســه ،آزادی عمــل و دامنــه
حرکــت بــاالی بــازی بــود .نکتــه اینجاســت کــه  Halo 3بــازی جهانبــاز نبــود
کــه بگوییــم خــب  GTAکــه خیلــی بهتــر بــود Halo 3 .یــک بــازی تیرانــدازی
اولشــخص بــود ،امــا ظرافتهایــی هوشــمندانه ،در کنــار جســارتهایی تکنیکــی،
جنــس زد و خوردهــای ایــن بــازی را متفــاوت میکــرد؛ عاملــی کــه باعــث شــناخته
شــدن  Haloشــد و هــم پــس از هفــت ســال ،ســازندگانش را بــه فکــر گســترش آن
ایدههــا بــرای یــک عن ـوان آنالیــن انداخــت.

تاریخ انقضاء
بــرای مثــال ،سیســتم پریــدن در بــازی ،خیلــی خــوب بــود .بــرای
یــک لحظــه ،بــازی کانتــر ( )Counterرا در نظــر بیاوریــد؛ پریــدن،
یــک اســتراتژی دفاعــی بــود کــه نگذاریــم حریــف نشــانهاش
را روی مــا متمرکــز کنــد .هرچقــدر کــه در کانتــر گیــر نیــروی
جاذبــه بودیــم (بهجــز اوقاتــی کــه بــا یــک بــاگ یــا بــا وارد
کــردن یــک دســتور ،جاذبــه را از کار میانداختیــم) ،در Halo
خبــری از جاذبــه واقعگرایانــه نبــود ،چــون بــازی در ســیارات و
کــرات دیگــر رخ مـیداد .ایــن سیســتم پــرش ،در کنــار ســرعت بــاالی
حرکــت خــود مســتر چیــف (شــبیه حــرکات در بــازی  ،)DOOMزد و
خــورد و تیرانــدازی را در ایــن بــازی ،فوقالعــاده ســریع و هیجانــی میکــرد.

در همــه ایــن م ـوارد ،تولیدکننــدگان بــرای هــر دو مرحلــه تمهیداتــی دارنــد و ســعی
میکننــد حــد وســط را داشــته باشــند؛ هــم اختصــاص زمانــی معقــول بــرای
مراحــل پیــش از انتشــار و هــم سیاســتهایی مربــوط بــه مراحــل بعــد از آن .در
مــورد بــازار داخلــی امــا بــه نظــر میرســد بــا نــوع دیگــری از نــگاه بــه زمانبنــدی
و سیاسـتگذاری مواجــه هســتیم .بــه ایــن صــورت کــه انــگار تولیدکننــدگان بــرای
مراحــل قبــل از عرضــه ،وقــت نســبتا قابــل قبولــی خــرج میکننــد (هرچنــد کــه تعداد
انگشتشــماری از دوســتان ،اول پــر زور شــروع میکننــد و هرچــه میگــذرد
ســعی میکننــد ســریعتر از شــر کار خــاص شــوند و زودتــر محصــول نهایــی را بــه
هــر قیمتــی کــه شــده راهــی بــازار کننــد) ،امــا همیــن کــه بــازی منتشــر شــد ،دیگــر
طفلــی یتیــم اســت کــه تحــت (حتــی) حمایــت معنــوی هیــچ بنــی بشــری نیســت،
چــه برســد بــه بهروزرســانی و دریافــت بازخــورد و ارائــه محت ـوای جدیــد و غیــره.

همچنیــن گســتردگی انتخابهــا بــرای جابهجایــی در مراحلــی خــاص ،نــه تنهــا
از همیــن دســته ،یــک مــورد را انتخــاب کردهایــم تــا باهــم بررســی
بــه شــما امــکان اســتفاده از چنــد مــدل مختلــف وســایل نقلیــه را مــیداد ،بلکــه
کنیــم .کلــوپ بازیســازی دانشــگاه تهــران،
در هــر مــورد میتوانســتید بیــن راننــده ،تیربارچــی و حتــی
َ
مخلــص کالم تاریــخ انقضــای ایــن
بــازیای بــه نــام «زی :نجــات زمیــن» ســاخته
شــاگرد راننــده (اســمایلی خنــده) ،گزینــه مــورد عالقــه
شــماره ایــن بــود کــه شــاید عوامــل
اســت .بــا اینکــه تاریــخ انتشــار محصــول ،ســال
خودتــان را انتخــاب کنیــد و در هــر موقعیتــی بــا توجــه بــه
بســیار زیــادی ،ســوای مســائل
 ۹۵بــوده ،امــا نــکات آموزنــده و جالبــی در آن
اســتراتژی و نیــاز ،آن را تغییــر دهیــد .در کنــار همــه اینهــا،
مالــی و حمایتــی ،وجــود داشــته
پیــدا کــردم کــه بایــد از آنهــا تقدیــر و بــه آنهــا
دوربیــن هوشــمند و پویــا را هــم در نظــر بگیریــد کــه بــه
باشــند کــه سرنوشــت تولیــدات مــا
توجــه کــرد.
ســرعت ،بیــن زوایــای مختلــف جابهجــا میشــد .از همــه
را دســتخوش تغییــرات بــزرگ کننــد.
جالبتــر ایــن بــود کــه بــازی بهصــورت خــودکار ،فیلــم
بــازی بهعنــوان هــدف اصلــی ،بهدنبــال ســرگرم کــردن و
نمیشــود همیشــه موفقیتهــا
تمــام مراحلــی را کــه انجــام داده بودیــد ،ضبــط میکــرد و
جــذب مخاطــب توســط مکانیکهــا و قوانیــن اســت .هــدف
را وابســته بــه حمایــت مالــی و
پــس از بــازی میتوانســتید بــا یــک دوربیــن بســیار منعطــف
بازیهــای ویدیویــی هــم بیشتــر همیــن بــوده و آثــار موفــق بــر
شکســتها و عقبافتادگیهــا را
و هوشــمند ،صحنههــای مختلــف را از زاویههــای مختلــف
ایــن اصــل تکیــه داشــتهاند .ایــن محصــول ،موفــق عمــل کــرده
معلــول کمبــود ســرمایه بدانیــم.
ببینیــد و زمــان زیــادی ســرگرم باشــید.
و ســرگرمی و جذابیــت در ذات گیمپلــی آن دیــده میشــود.
تاریخ انقضاء :چند ساعت پس از انتشار

زمان ،تیغ دو لبه
در صنعــت بازیهــای ویدیویــی ،گــذر زمــان ،میتوانــد باعــث فراموشــی و
شکســت یــک محصــول (چــه پیــش از انتشــار و چــه پــس از آن) ،یــا موفقیــت
بیشتــر و بــه تبــع ،درآمدزایــی بیشتــر شــود .شــرکتهایی مثــل  Rockstarزمــان
زیــادی را پیــش از انتشــار صــرف میکننــد .در مــورد بازیهــای آنالیــن ،تقریبــا
تاثیــر گــذر زمــان در مراحــل بعــد
موضــوع برعکــس اســت ،یعنــی بیشتریــن
ِ
از انتشــار اســت .از جملــه نگهــداری و بهینهســازی ســرورها و تولیــد و انتشــار
محتــوای جدیــد بــرای حفــظ بــازار فعلــی و کســب مشــتریهای جدیــد.

داســتان از ایــن قــرار اســت کــه بازیکــن بایــد هدایــت ســفینه شــخصیتی بــه نــام
«زی» را در دســت بگیــرد و بــا آزاد کــردن نقــاط مختلــف زمیــن از دســت
رباتهــا ،در نهایــت دنیــا را نجــات بدهــد .در ایــن مســیر ،زی بــرای جابهجایــی
ســفینهاش نیــاز بــه ســوخت دارد .ســوختی کــه از طریــق یــک فرآینــد شــیمیایی
غیره ـوازی و بــا اســتفاده از دانــه ذرت شــیرین تولیــد میشــود .در کنــار ایــن ،زی
بایــد بــه تعمیــر و ارتقــای ســفینه هــم توجــه داشــته باشــد .تعمیــر و ارتقــاء بــا اســتفاده
از آمینواســیدهایی صــورت میگیرنــد کــه در طــول هــر مرحلــه ،جمــع میکنیــد.
بــازی چنــد مــدل ارتقــاء ،چندیــن مــدل آمینواســید و بیشتــر از  ۱۰مــدل ،مهمــات
دارد.

فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور

42

تاریخ انقضاء
زی :نجــات زمیــن ،ترکیبــی از چهــار مینیگیــم اســت؛ ســفینه را ب ـهکار بیاندازیــد
و بــا اســتفاده از مهمــات مختلفــی کــه در طــول مســیر بهصــورت تصادفــی در
اختیارتــان قــرار میگیرنــد بــه از بیــن بــردن انــواع مختلــف دشــمنان و در برخــی
مراحــل ،غولآخرهــا مشــغول شــوید .بیــن هــر مرحلــه بــرای تامیــن ســوخت ،ســری
بــه باغچــه ذرتهــا بزنیــد تــا دانههــای ســالم را برداشــت و بوتههــای آفــت زده را
توســط یــک کفشــدوزک چــاق و خــوش اشــتها آفتزدایــی کنیــد .بعــد ذرتهــا را
در آزمایشــگاه بــه ســوخت تبدیــل کنیــد تــا آمــاده مرحلــه بعــدی شــوید .بــر اســاس
میــزان خســارتی کــه بــه ســفینه وارد میشــود ،الزم اســت آن را تعمیــر کنیــد .ایــن
فرآینــد شــامل اتصــال رشــتههای دیانای بــه هــم میشــود کــه الزم اســت حواســتان
جمــع باشــد کــه کــدام را بــه کــدام وصــل میکنیــد .در نهایــت هــم هــر موقــع کــه
تعــداد کافــی آمینواســید جمــع کردیــد ،بــا مراجعــه بــه صفحــه ارتقــاء و کامــل کــردن
زنجیرههــای آمینواســیدی ،قســمتهای مختلــف ســفینه را بهینــه کنیــد.

زی :نجــات زمیــن ،ســکویی دوبعــدی اســت.
طراحیهــا ســاده امــا قابــل قبــول هســتند .در حقیقــت
از نقــاط قــوت بــازی همیــن بحــث طرحهاســت.
بــازی ،ســاده کار شــده اســت ،امــا ســادگی را بــا
طرحهــای الکــی و آبکــی خــراب نکردهانــد،
ایــرادی در آنهــا نیســت و مطبــوع و پذیرفتنــی
هســتند .طراحــی پشــت صحنــه مراحــل ،ســفینه و
دشــمنان ،مراحــل جانبــی و حتــی صفحــه اصلــی در
اوج ســادگی و ابتدایــی بــودن ،اشــکالی ندارنــد.
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مطلــب را خیلــی یکدفعــه تمــام کنــم چــه میشــود؟ مثــل خــود بــازی کــه
نتوانســتم تــا آخــر آن را تجربــه کنــم چــون در یکــی از مراحــل ،ناگهــان یــک پیغــام
خطــا دیــدم و تلفــن همراهــم از بــازی خــارج شــد .مشــکلی کــه بــا توجــه بــه نظــرات
کاربــران بــرای بقیــه هــم اتفــاق افتــاده بــود .ببینیــد کــه یــک ســهلانگاری یــا کــم
توجهــی ســاده چطــور تاریــخ انقضــای بــازی را بــه چنــد ســاعت پــس از انتشــارش
تقلیــل داده اســت .ایــن اتفــاق یــک س ـوال بــرای مــن ایجــاد کــرد :چنــد نفــر از
بچههــای گــروه بازیســازی ،قبــل از انتشــار ،محصــول را روی حداقــل چنــد
مــدل گوشــی مختلــف ،تــا آخــر بــازی کــرده بودنــد؟ شــاید ایــن اشــکال مربــوط
بــه ناســازگاری فایلهــای بهروزرســانیهای اندرویــد باشــد ،امــا ایــن فقــط یــک
توجیــه اســت و در ایــن اصــل کــه بازیســاز بایــد تــا زمانــی کــه محصولــش در
گــردش و انتشــار اســت آن را حمایــت کنــد ،توفیــری ایجــاد نمیکنــد.

تاریخ انقضاء
تبلیغات ،تبلیغات و باز هم تبلیغات
نظــر شــما در مــورد تبلیغــات چیســت؟ آیــا بــا ایــن جملــه موافــق هســتید کــه بهتریــن
تبلیــغ ،کیفیــت اســت؟ اگــر جـواب ایــن سـوال مثبــت باشــد ،بایــد بپرســیم پــس چــرا
شــرکتهایی مثــل Ubisoft، Rockstar، Activision، Blizzard، Microsoft،
 Sony، Googleیــا اصــا  Teslaاینقــدر شــدید و بعضــا فجیــع تبلیغــات میکننــد؟
مگــر کیفیــت بــاال خــودش بهتریــن تبلیــغ نیســت؟ مگــر نــه اینکــه مــا کارمــان را
خــوب انجــام میدهیــم خــودش بــازارش را پیــدا میکنــد؟ شــاید بهتریــن تبلیــغ،
نشــان دادن نــکات بــارز و بزرگنمایــی همــان کیفیــت بــاالی محصــول اســت.
اصــا از مــوارد بینالمللــی و شــرکتهای معظــم ،صرفنظــر کنیــم و در
پایینتریــن و ســادهترین ســطح ممکــن بــه تبلیغــات نــگاه کنیــم .پایهایتریــن
عملکــرد تبلیغــات ،شناســاندن یــک محصــول بــه بــازار مقصــد اســت .بهترینهــای
صنعــت ســرگرمیهای دیجیتــال اگــر تبلیغــات مناســبی نداشــته باشــند ،حرفــی بــرای
گفتــن نخواهنــد داشــت .حتــی بعضــی اوقــات ،ممکــن اســت تبلیغــات ،نتایــج
منفــی داشــته باشــد .فقــط ســه نمونــه را نــام میبــرم و بعــد ادامــه میدهیــم:
 Xbox One، Wii Uو آخرین نمونه هم نسخه اول بازی .No Man’s Sky
بــازی «آخریــن بازمانــده» دقیقــا چیــزی اســت کــه تنهــا کمبــودش تبلیغــات اســت،
آن هــم فقــط در بعــد شناســاندن محصــول بــه بــازار مقصــد و ایجــاد امــکان تجربــه
بــازی بــرای جمعیــت گســتردهتری از مخاطبیــن .یــک بــازی بــرای تلفنهــای
هوشــمند در ســبک «همشــون رو بــا تفنــگ بترکــون» ،بــا طراحــی مناســب و
گیمپلــی درســت و صداگــذاری خیلــی جالــب! بــازی ،کار یــک تیــم چنــد نفــره
اســت و بــا اینکــه شــاید منــوی دلچســبی نداشــته باشــد ،امــا وقتــی کــه آن را تجربــه
کنیــد ،بهراحتــی بیخیالــش نخواهیــد شــد.
آخریــن بازمانــدهی یــک اپیدمــی بــزرگ بیولوژیکــی ،کماندویــی اســت کــه
مجبــور میشــود در حیــن فــرار ،از هلیکوپتــر در
حــال ســقوطش خــارج شــود و مســیرش را از بیــن
خیــل عظیمــی زامبــی و جــک و جانورهــای
مختلــف بــه شــهر ،بــاز کنــد تــا در نهایــت
نجــات یابــد .بــازی  ۴۰مرحلــه دارد و در

بیشتــر از پنــج مــکان مختلــف اتفــاق میافتــد .تعــداد قابــل قبولــی اســلحه ،کــه
هرکــدام هشــت ســطح ارتقــاء دارنــد ،در کنــار یــک ســری قابلیتهــا کــه میت ـوان
بــرای هــر مرحلــه تعــداد محــدودی از هرکــدام را تهیــه کــرد ،همــه وســایلی هســتند
کــه در اختیــار شماســت تــا بــازی را بــه پایــان برســانید؛ امــا زهــی خیــال باطــل کــه
پایــان بــازی بــه معنــی پایــان زمــان بــازی کــردن شــما باشــد.
از اولیــن بــاری کــه بــازی را تجربــه کــردم (ســر کالس بــودم) ،تــا بــه امــروزی کــه
ایــن متــن را بــرای شــما مینویســم ،تقریبــا  ۳۰جلســه ســر کالس بــودهام و «آخریــن
بازمانــده» را بــاالی  ۱۵مرتبــه تمــام کــردهام .بــازی بســیار تکرارپذیــر اســت ،چــرا
کــه نیــاز بــه ارتقــاء و خریــد اســلحه تــا مدتهــا در آن حــس خواهــد شــد .در کنــار
ایــن« ،آخریــن بازمانــده» فلســفه بازیهــای ویدیویــی کــه همانــا ســرگرمی اســت
را بــه نحــوی مطلــوب در ذات خــودش دارد؛ مکانیکهــای ســاده و مشــخص ،در
کنــار امــکان پیشبینــی و برنامهریــزی ،بــرای بــازی یــک منطــق خیلــی دلچســب
ایجــاد کــرده کــه تــا آن را تجربــه نکنیــد ،حــق مطلــب ادا نمیشــود.
از خوبیهــا و تعریــف و تمجیدهــا بگذریــم کــه خیلــی از آنهــا ســلیقهای هســتند و
تمرکــز صحبــت مــا روی چیــز دیگــری اســت« .آخریــن بازمانــده» یکــی از هــزاران
بــازی خوبــی اســت کــه تولیــد میشــوند امــا چــون تبلیغــات ندارنــد یــا شــاید

تبلیغــات مناســبی ندارنــد ،بــه حداکثــر پتانســیل موفقیتشــان دســت پیــدا نمیکننــد.
آمــار  ۱۰۰۰نصــب فعــال و بیــش از  ۳۰۰۰نظــر و نمــره عمومــی  ۴.۲آمــار خوبــی
اســت ،ایــن یعنــی کــه ایــن محصــول ،پتانســیل باالیــی بــرای گســترش و درآمدزایــی
دارد امــا چــون درســت بــه مخاطبیــن شناســانده نشــده اســت ،در حــد یــک موفقیــت
شــخصی بــرای ســازندگان و یــک محصــول موقتــی بــرای مصرفکننــدگان باقــی
میمانــد.
ً
یقینــا تبلیغــات ،بــا ســرمایه و پــول ،رابطــه مســتقیم دارد .هــم از لحــاظ نیــازی کــه بــه
ســرمایهگذاری دارد هــم از لحــاظ ســرمایه و درآمــدی کــه عایــد تولیدکننــده و ناشــر
میکنــد .امــا همــه چیــز در مــورد تبلیغــات ،مباحــث مالــی نیســتند .بهویــژه در
مــورد بازیهــای ایرانــی و مســتقل ،یــک مولفــه موثــر ،پیگیــری ســازندگان اســت.
م ـوارد تبلیغــی متفــاوت و جالبــی در بــازار ایــران هســتند کــه بیشتــر از آنکــه نیــاز
بــه بودجــه داشــته باشــند ،در گــرو پیگیــری و جس ـتوجو و تــاش تولیدکننــدگان
هســتند .در مــورد تبلیغــات و روشهــای آن در کشــور حتمــا در فرصــت مقتضــی
برایتــان خواهــم گفــت ،امــا در ایــن بحــث کوتــاه نمیتوانــم بیشتــر از ایــن روی
تبلیغــات و تاثیــرات آن روی موفقیــت محصــوالت تاکیــد کنــم .تبلیغــات هوشــمندانه
میتوانــد تاریــخ مصــرف یــک محصــول را طوالنیتــر کنــد.
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ّ
سید جواد وثوق حسینی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

بازیوارسازی
()Gamification
قسمت اول

ً
همــه مــا معمــوال هنگامــی کــه شــروع بــه انجــام یــک بــازی میکنیــم چنــد دقیقــه اول را بــه شناســایی محیــط و قوانیــن موجــود
در بــازی صــرف میکنیــم .صــرف نظــر از محیــط گرافیکــی و موســیقی بــازی کــه در ابتــدا جلــب توجــه میکننــد ،در دل بــازی،
قوانیــن و چهارچوبهایــی تعریــفشــده اســت کــه بازیکــن بایــد بهمنظــور پیشــبرد بــازی بــه آنهــا توجــه کنــد .پــس از اینکــه بــا آن
قوانیــن آشــنا شــدیم ،بــه پیشــروی خــود ادامــه داده و پــس از مدتــی در آنهــا مهــارت کســب میکنیــم .در بیشتــر بازیهــا ،بخشــی
آموزشــی وجــود دارد کــه قوانیــن مربــوط بــه بــازی را بهصــورت یــک مرحلــه آموزشــی بــه بازیکــن آمــوزش میدهــد .همینطــور
ً
در بســیاری از م ـوارد مشــاهده میشــود کــه حیــن انجــام بــازی ،نــکات و قوانیــن بــازی بــه شــکل متــن راهنمــا (مخصوصــا هنــگام
بارگــذاری مراحــل) بــه نمایــش در میآینــد.

در هنــگام ســاخت بــازی ،ســازندگان آن ،ایــن قوانیــن را بهصــورت فهرســت
درآورده و بــر روی آن ،بحــث و تبــادل نظــر میکننــد .ایــن قوانیــن میتواننــد تکــرار
فرمولهــای موفــق بازیهــای ســاخته شــده قبلــی و یــا اینکــه جدیــد و نــو باشــند.
گاهــی ایــن قوانیــن ،ســاده بــوده و بــه بازیکــن ،فرصتهــای زیــادی را بــرای تکــرار
اشــتباه میدهنــد و گاهــی هــم ســختگیرانه بــوده و محدودیتهــای بیشتــری را
اعمــال میکننــد .آنچــه کــه یــک بــازی را جــذاب میکنــد ،کاربــرد متعــادل ایــن
قوانیــن (نــه خیلــی ســاده و نــه خیلــی ســخت) بهمنظــور تحــت پوشــش قــرار دادن
بیشتــر بازیکنــان اســت .البتــه ممکــن اســت بازیکنــان حرفـهای ،بیشتــر بــه قوانیــن
ســختگیرانه متمایــل باشــند .ایــن قوانیــن میتواننــد ان ـواع مختلفــی داشــته باشــند.
بهعنــوان مثــال ،جمــعآوری آیتمهــای مختلــف ،کســب رتبــه در یــک گــروه،
ترکیــب عناصــر مختلــف و ســاخت ابزارهــای جدیــد و همینطــور فعالیتهــای
گروهــی ،پــارهای از ایــن قوانیــن هســتند .بایــد گفــت کــه ایــن قوانیــن ،منحصــر بــه
محیــط بــازی نبــوده و میتواننــد در محیطهــای جــدی بهمنظــور پیشــبرد اهــداف
خــاص بـهکار بــرده شــوند.
کاربــرد قوانیــن محیطهــای بــازی در یــک محیــط جــدی را بازیوارســازی یــا
گیمیفیکیشــن میگوینــد .بــه بیانــی دیگــر ،بازیوارســازی ،یعنــی اســتفاده از
قوانیــن بــازی بــرای حــل مســائل و یــا رســیدن بــه یکســری اهــداف خــاص.
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ً
در قیــاس بــا ســابقه بازیهــای ویدیویــی ،بازیوارســازی دارای عمــر نســبتا
کوتاهــی اســت .در ابتــدا واژه بازیوارســازی در ســال  2008مطــرح شــده و
ســپس در ســال  2010شــکلی رســمی بــه خــود گرفــت .همانطــور کــه گفتــه شــد
بازیوارســازی میتوانــد حوزههــای مختلفــی را تحــت پوشــش قــرار داده و در
محیطهــای مختلفــی ماننــد تجــارت ،آمــوزش و ســامتی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
در مقایســه بــا بازیهــای ویدیویــی کــه بایــد تنهــا در یــک بســتر نرمافــزاری اجــرا
ً
ً
شــوند ،بازیوارســازی میتوانــد تقریبــا در هــر موقعیتــی ب ـهکار بــرده شــود .مثــا
یــک فروشــنده میتوانــد بهمنظــور جلــب مشــتری بیشتــر ،یکســری قوانیــن
خــاص مثــل امتیازدهــی بــر اســاس خریــد و شــرکت در قرعهکشــی را وضــع نمایــد.
همینطــور یــک مدیــر شــرکت بهمنظــور
تشــویق کارمنــدان خــود میتوانــد
یــک سیســتم امتیازدهــی را
بــرای آنهــا وضــع کــرده و
بــا توجــه بــه امتیــازات ،بــه
آنهــا ترفیــع رتبــه دهــد.
نکتــه قابــل توجــه در
بازیوارســازی ،درگیــر
ســاختن و انگیــزه دادن
بــه کاربــر اســت.

بازیوارسازی ()Gamification
سـوالی کــه ممکــن اســت بــرای هــر خواننــدهای پیــش بیایــد ایــن اســت کــه تفــاوت
بیــن بازیوارســازی و بــازی چیســت .بــرای یــک بــازی ،قوانینــی تعریــف شــده و
بازیکنــان در یــک رویــه تعاملــی ،بازخــورد عملکــرد خــود را مشــاهده میکننــد.
یــک بــازی ،در حقیقــت مجموعــهای مســتقل اســت کــه بــرای آن ،چهارچــوب
و قوانینــی تعریــف شــده اســت .ابتــدا ،میانــه و انتهــای یــک بــازی بــرای بازیکــن
مشــخص بــوده و بازیکــن بــا رعایــت قوانیــن و صــرف زمــان ،رویــه بــازی را طــی
کــرده و آن را بــه پایــان میرســاند .در بیشتــر بازیهــا ،هــدف ،ســرگرم کــردن
بازیکــن اســت .عــاوه بــر ایــن ،یــک بــازی میتوانــد ســبب ایجــاد عکسالعمــل
احساســی بازیکــن شــود .بازیهــا خــود دارای ان ـواع متنوعــی ماننــد حــل مســئله،
نقشآفرینــی ،جمـعآوری آیتــم ،اکتشــاف و  ...هســتند .در یــک بــازی ویدیویــی،
ســازوکاری بهمنظــور پذیــرش شکســت بازیکــن در پیــش بــرد بــازی و دادن فرصــت
مجــدد بــه وی نیــز وجــود دارد.

امــا از ســوی دیگــر ،بازیوارســازی میتوانــد در حوزههــای جــدی ب ـهکار رفتــه و
آنهــا را بــه شــکلی جــذاب درآورده و کاربــران را درگیــر یــک رقابــت مجــازی کند.
بازیوارســازی از عناصــری ماننــد مکانیکهــای مبتنــی بــر بــازی ()Mechanics
اســتفاده میکنــد تــا افــراد بــا محتـوای آن آشــنا شــده و بــه پیشــروی خــود در جهــت
یــک هــدف خــاص تشــویق شــوند .بازیوارســازی را میتــوان بهعنــوان یــک
شــیوه ،رویــه و حتــی راهــکار در نظــر گرفــت .همچنیــن بازیوارســازی میتوانــد
بهعن ـوان ابــزاری در جهــت کســب مهــارت خــاص و یــا یادگیــری ،مــورد اســتفاده
قــرار بگیــرد .بــا ایــن وجــود ،عملکــرد آن در تشــویق و انگیــزش اســت کــه بســیار
خودنمایــی میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،اگــر بازیوارســازی در یــک برنامــه ،صحیــح
بــهکار بــرده شــود ،میتوانــد ســبب تاثیــرات مثبتــی بــر روی رفتــار افــراد شــده و
خالقیــت و نــوآوری را در آنهــا پــرورش دهــد .همانطــور کــه ســاالنه در صنعــت
بازیهــای ویدیویــی شــاهد پیشــرفتهای مختلفــی هســتیم ،بازیوارســازی هــم
دســتخوش تغییــرات و پیشــرفتهایی شــده و حوزههــای بیشتــری را تحــت
پوشــش خــود قــرار میدهــد.
در قسمت بعدی به کاربردهای بازیوارسازی و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
ادامه دارد...
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ESRA
نظام ردهبندی سنی بازیهای رایانهای

معرفی نظام ارزیابی و ردهبندی سنی بازیهای ویدیویی
بخش آخر

فاز دوم (فاز اجرایی)   ESRA
ســازمان  ،ESRAردهبنــدی ســنی بازیهــای ویدیویــی را از ســال  1387زیــر نظــر بنیــاد ملــی بازیهــای رایان ـهای آغــاز کــرد .ایــن ســازمان ،ردهبنــدی ســنی بازیهــا را بــا
توجــه بــه محتواهــای آســیبزایی کــه از ســه دیــدگاه روانشناســی ،جامعهشناســی و علــوم و معــارف اســامی کــه بــا همــکاری بیــش از  20متخصــص و اســتاد دانشــگاه (کــه
در شــمارههای گذشــته بــه تعــدادی از ایــن اســاتید اشــاره شــد) تهیــه و تدویــن شــده اســت ،انجــام میدهــد .گروههــای ســنی  ESRAدر ابتــدای شــروع بــه کار ،شــامل 6
گــروه اصلــی میشــد کــه شــامل:

رده +3

رده +7

رده +12

رده +15

رده +18

رده +25

 3سالگی و باالتر

 7سالگی و باالتر

 12سالگی و باالتر

 15سالگی و باالتر

 18سالگی و باالتر

باالی  25سال

آغاز خردسالی
و استفاده
از بازیهای
ویدیویی

آغاز کودکی و
تحصيالت رسمی

ميانگين
سن بلوغ

آغاز جوانی
و دغدغههای کار
و تحصيل

سن قانونی
در ایران

ميانگين سن
ازدواج دو جنس

3

7

12

15

18

25

سن بلوغ
در دختران

سن بلوغ
در پسران

ميانگين سن
ازدواج دختران

ميانگين سن
ازدواج پسران

گروههای سنی تعیین شده در  ESRAبر اساس خصوصیات جسمی -حرکتی ،خصوصیات عقلی -ذهنی ،خصوصیات عاطفی و
باالخره خصوصیات اجتماعی شکل گرفتهاند و در کتاب  ESRAخصوصیات هر یک از گروههای سنی به تفصیل ،توضیح داده
شده است .البته در مورد گروه سنی  +25ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد:

1

2

3

با توجه به اینکه میانگین سن ازدواج در ایران در
سال  ،87سن  25سالگی بود ،لذا مشاهده بعضی از
صحنههایی که در بازیها وجود داشت به دلیل عدم
توانایی در ویرایش صحنهها در آن زمان ،بدون اشکال
به نظر میرسید.

گروه سنی  +25در سال  87و  88باعث میشد
 ESRAبتواند از ممنوع شدن بسیاری از بازیهایی
که امکان ویرایش آنها در آن زمان وجود نداشت،
جلوگیری کند و تعداد بازیهای بیشتری را برای
عرضه در بازار معرفی کند.

در اوایل سال  ،90شرکتهای توزیعکننده ،توانایی
ویرایش بازیها به شکل مطلوب را پیدا کردند و
با انجام ویرایشها و تغییراتی که در بازیها ایجاد
میکردند ،زمینه حذف گروه سنی  +25را فراهم
کردند.
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نظام ردهبندی سنی بازیهای ویدیویی
فاز سوم (فاز دوم تحقیقاتی) ESRA

آقای دکتر سعید معید فر

چنــد مــاه انجــام کار اجرایــی ردهبنــدی بازیهــا نشــان داد کــه نظــام معیارهــا و
محتواهــای بنیــاد دارای نواقــص و کاســتیهایی اســت کــه از جملــه آنهــا میت ـوان
بــه نقــص رونــد طراحــی بومــی ،تعــداد بــاالی محتواهــا ،نقــص در تعاریــف،
همپوشــانیها و نادیــده گرفتــن مســائلی چــون تکــرار و ترکیــب و  ...اشــاره کــرد.
نظــام ردهبنــدی پیشــین ،نظامــی دو الیــهای بــود کــه از ســطح معیــار بــه ســطح
مصــداق میرســید و تمامــی مصادیــق را نیــز کامــا مشــخص میکــرد .بــه همیــن
دلیــل از طرفــی بــا مشــکل غیرکاربــردی بــودن برخــی مصادیــق موجــود برخــورد
کــرده و از طــرف دیگــر ،پاســخی بــرای محتواهــای جدیــد بازیهــا نداشــت و از
ایــن رو ،نظــام غیــر منعطــف و شــکنندهای بــه شــمار میآمــد.

دانشیار گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

در راســتای پژوهــش حاضــر ،بــا اســتفاده از روشهــای کیفــی ،خصوصــا روشهــای
میدانــی جمـعآوری اطالعــات (مصاحبــه و بحثهــای متمرکــز گروهــی بــا گیمرهــا،
تحلیلگــران و مدیــران بخــش تحلیــل و ردهبنــدی) نواقــص نظــام بــا رویکــردی از
درون ،شناســایی شــده و پیشــنهادهای اصالحــی دســتاندرکاران نیــز جمــعآوری
شــد .ســپس بــر اســاس مدلهــا و اســناد پژوهشــی پیشــین بنیــاد ،ماننــد شــکل و
محت ـوا ،مکانیــزم تعییــن شــدت ،ســطوح تحلیــل و  ...پیشنویــس ویرایــش جدیــد
نظــام تهیــه شــد .کارآیــی ایــن ســاختار جدیــد ،بــه دو شــیوه مــورد آزمــون قــرار
گرفــت :اول ،انطبــاق آنهــا بــا عکسهــا و فیلمهــای موجــود از بازیهــا و دوم،
ارائــه بــه دس ـتاندرکاران تحلیــل و جم ـعآوری نظــرات تکمیلــی آنهــا.
در نهایــت ،در ویرایــش جدیــد نظــام ،مــا مجموعــا بــا  7معیــار مواجهیــم کــه از
اولویتهــای بومــی اســتخراج شــدهاند و تعــداد محتواهــا نیــز کاهــش یافتــه اســت.
مهمتریــن ویژگــی نظــام جدیــد ،ســه الیــهای بــودن آن اســت کــه شــکنندگی
ســابقش را از بیــن بــرده و در مقابــل بازیهــای جدیــد ،نوعــی پویایــی بــه آن
میدهــد.
شــایان ذکــر اســت کــه از اوایــل ســال  ،90بازبینــی و بررســی مجــدد محتواهــای
آسیبرســان در بازیهــا در قالــب فــاز ســوم طراحــی محتواهــا در بازیهــای
ویدیویــی انجــام شــد ،کــه بــا توجــه بــه تجربــه تقریبــا  3ســالهای کــه ESRA
بهدســت آورده بــود ،شــرایط ایدهآ لتــری بــرای اجــرای فــاز ســوم طراحــی محتواهــا
وجــود داشــت.
در فــاز ســوم طراحــی محتواهــا ،ESRA ،از اســاتید جامعهشــناس ،روانشــناس و
علــوم تربیتــی کمــک گرفــت؛ بدیــن ترتیــب کــه تعــداد  400فیلــم انتخــاب شــده
از بازیهــا کــه دارای محتواهــای آسیبرســان بودنــد بــه همــراه پرسشــنامه مرتبــط
بــا فیلمهــا تهیــه و بــرای هــر یــک از اســاتید فرســتاده شــد و اســاتید پــس از دیــدن
همــه فیلمهــا و پــر کــردن س ـواالت مرتبــط بــا هــر فیلــم ،پرسشــنامه تکمیــل شــده
را بــرای  ESRAارســال کردنــد ،و تمامــی ایــن پرسشــنامهها در آرشــیو ESRA
نگهــداری میشــود.
اسامی اساتیدی که با  ESRAهمکاری داشتند عبارتند از:
اساتید جامعهشناسی
خانم دکتر شیرین احمدنیا
عضــو هیــأت علمــی گــروه جامعهشناســی پزشــکی و ســامت انجمــن دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی

آقای دکتر محمدرضا جوادی یگانه
استادیار گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
آقای دکتر سید ضیاء هاشمی
استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه تهران
آقای دکتر محسنی تبریزی
دانشیار گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
اساتید روانشناسی و علوم تربیتی
آقای دکتر محمدعلی بشارت
فــوق تخصــص (پزشــکی) روانشناســی بالینــی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه
تهــران
آقای دکتر محمد علی نظری
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی
آقای دکتر جواد حاتمی
اســتادیار دانشــکده روانشناســی و علــوم تربیتــی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه
تهــران
آقای دکتر محمود گلزاری
دکترای روانشناسی بالینی و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
خانم دکتر الهه حجازی
اســتادیار دانشــکده روانشناســی و علــوم تربیتــی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه
تهــران
آقای دکتر محمد عیسی مراد

آقای دکتر مسعود غالمعلی لواسانی

دکترای روانشناسی بالینی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

همچنیــن «جنــاب حجــه الســام و المســلمین آقــای محمــد درانــی» ،بررســی و
پژوهــش مباحــث  ESRAاز دیــدگاه اســام را بــر عهــده داشــتند .ایشــان محتواهــای
آســیبزای بازیهــا را از دیــدگاه اســام ،بررســی و ســند اطالعــات و پژوهشهــای
انجــام شــده را در اختیــار  ESRAقــرار دادنــد.
در نهایــت ،اطالعــات بهدســت آمــده از پژوهشهــا و پرسشــنامههایی کــه هــر
یــک از اســاتید جمـعآوری کــرده بودنــد ،توســط «مرکــز تخصصــی ،توانمندســازی
پارنــد» (جنــاب آقــای دکتــر نصــرت آبــادی) مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
مرکــز پارنــد ،تجزیــه و تحلیــل دادههــای آمــاری پژوهشهــای انجــام شــده در فــاز
ســوم  ESRAرا از دو روش آمــاری توصیفــی و روش آمــاری اســتنباطی بررســی
کــرده و نتایــج نهایــی بهدســت آمــده از تحقیقــات را بهصــورت مکتــوب (ســند 106
صفح ـهای) در اختیــار  ESRAقــرار دادنــد.
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معرفی سازمان ESRA
ســازمان  ،ESRAپــس از انجــام تحقیقاتــی تقریبــا یکســاله ،ردهبنــدی ســنی بازیهــای رایانـهای را از ســال  1388زیــر نظــر بنیــاد ملــی بازیهــای رایانـهای آغــاز کــرد .ایــن
ســازمان ،بازیهــا را بــر اســاس محتواهــای آســیبزایی کــه از ســه دیــدگاه روانشناســی ،جامعهشناســی و علــوم و معــارف اســامی برگرفتــه شــده اســت ،ردهبنــدی ســنی
میکنــد .در ایــن فرآینــد ،از وجــود بیــش از  20نفــر از خبــرگان هــر یــک از ســه دیــدگاه فــوق بهــره گرفتــه شــده اســت .همچنیــن شــرکتهای ناشــر بــازی در ایــران ،فقــط
میتواننــد بازیهایــی را کــه مــورد بررســی ایــن نظــام ردهبنــدی ســنی قــرار گرفتهانــد و دارای مجــوز میشــوند ،بهطــور قانونــی بــرای فــروش در بــازار توزیــع کننــد .برخــی
بازیهــا نیــز بــه دلیــل عــدم انطبــاق بــا فرهنــگ اســامی-ایرانی ،خطــوط قرمــز شــرع ،مالحظــات سیاســی و  ...مجــوز ورود بــه بــازار را دریافــت نمیکننــد.
گروههای سنی ESRA
گروههای سنی  ESRAشامل  5گروه اصلی میشود که عبارتند از:

رده +3

رده +7

رده +12

رده +15

رده +18

 3سالگی و باالتر

 7سالگی و باالتر

 12سالگی و باالتر

 15سالگی و باالتر

باالی  18سال

محتواهای مورد بررسی ESRA

سطوح تحلیل
شــیوه کارشناســان اســرا بــرای تحلیــل میــزان تاثیرگــذاری آســیبها بــه ایــن شــکل
اســت کــه کل صحنههــای بــازی بهصــورت یــک بافــت یــا متــن بــازی در نظــر
گرفتــه میشــود.
ابتــدا در ســطح تحلیــل خــرد ،هــر ســکانس را جداگانــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
میدهنــد .در ایــن مرحلــه بــه هــر تحلیلگــر یــک پرسشــنامه داده میشــود.
در ســطح تحلیــل میانــی ،پرسشــنامهای حــاوی مطالــب زیــر بــه تحلیلگــر داده
میشــود.
• تشخیص معیارهای مهم که اغلب بیش از یک معیار است.
• تنــوع محتواهــا شناســایی میشــوند .بــرای مثــال ،هنگامــی کــه تنــوع قتــل در یــک
بــازی بیشتــر بــوده و در نتیجــه ،آســیب بیشتــری نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت.
• در نظر گرفتن اینکه محتوا تنبیهی و یا تشویقی است.
در ســطح تحلیــل میانــی ،ســکانسها در کنــار هــم قــرار میگیرنــد و تــاش
میشــود بــا در نظــر گرفتــن همــه اتفاقــات در ســکانسهای مختلــف ،نتایجــی
اســتخراج شــود .بهطــور مثــال ،تکــرار یــک صحنــه آسیبرســان در طــول بــازی
در ســطح تحلیــل میانــی ،مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت .ســپس تحلیلگــران،
یــک ردهبنــدی را اعــام میکننــد و پــس از آن ،در ســطح کالن ،مجمــوع همــه
صحنههایــی کــه مخاطــب میبینــد و تاثیراتــی کــه از آن میپذیــرد مــورد نظــر قــرار
خواهــد گرفــت و تحلیــل جامعــی ارائــه خواهــد شــد.
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خشونت
نمایــش خشــونت ،یعنــی نمایــش رفتــاری کــه بــرای آسيبرســاندن بــه ديگــری از
کســی سـرمیزند و دامنــه آن از تخريــب امـوال و دارايــی و آســیب رســاندن ،نابــود
کــردن ،از کار انداختــن غیــر جانــدار ،بــاال بــردن صــدا بــا هــدف اعمــال خشــونت،
درگیــری تــن بــه تــن بــا هــدف آســیب رســاندن بهصــورت فیزیکــی ،هرگونــه آســیب
جســمی و روحــی ،گرفتــن حیــات از یــک موجــود جانــدار ،گســترده اســت.
آنچــه کــه در بازیهــای ویدیویــی حائــز اهمیــت اســت ،تجربــه ذهنــی رفتــار
خشــونتآمیز از طریــق بــازی و دیــدن آن اســت.
دخانیات و مواد مخدر
مشــاهده مصــرف تنباکــو و یــا م ـواد مخــدر در بازیهــا میتوانــد تابــوی درونــی-
اجتماعــی مصــرف نکــردن آنهــا را بــرای مخاطــب شــکننده کنــد .ایــن رفتــار ،وقتی
ـیب بــه مراتــب بیشتــری خواهــد داشــت.
توســط قهرمــان داســتان انجــام شــود ،آسـ ِ
شکســتن ایــن تابــو بهخصــوص بــرای نوجوانــان ،یــک آســیب بســیارجدی تلقــی
خواهــد شــد.
محرکهای جنسی
تنوعطلبــی جنســی ،روابــط جنســی خــارج از هنجارهــای اجتماعــی ،توصیههــای
مذهبــی ماننــد عــدم همجنسگرایــی و همچنیــن تجــاوز از یــک طــرف ،و از
طــرف دیگــر عریانــی یــا پوشــش نیمــه عریــان و رفتارهــای تحریکآمیــز در بازیهــا
میتوانــد منجــر بــه آســیبهای روحــی و جســمی مرتبــط بــا نیــاز جنســی مخاطــب
و موقعیــت اجتماعــی او گــردد .چگونگــی نــوع آشــنایی کــودکان و نوجوانــان در
بازیهــا دربــاره روابــط جنســی ،مــورد توجــه و اهمیــت خاصــی اســت.

نظام ردهبندی سنی بازیهای ویدیویی
ترس
تــرس ،نوعــی احســاس درونــی مبنــی بــر عــدم امنيــت و نيــز بیاعتمــادی بــه فضــای
موجود اســت.
ایــن احســاس درونــی میتوانــد در ســنین مختلــف ،منجــر بــه آســیبهایی نظیــر
اســترسهای مزمــن ،لکنــت زبــان در کودکــی و بیماریهــای قلبی-تنفســی
و همچنیــن حــس بدبینــی و رفتارهــای محافظهکارانــه در محیــط اجتماعــی
گــردد .وقــوع اتفــاق ناگهانــی و غیرمتعــارف ،موســیقیهای ترســناک همــراه بــا
صحنههــای تاریــک و مبهــم از مهمتریــن عواملــی اســت کــه باعــث ایجــاد تــرس
در مخاطــب میشــود.
نقض ارزشهای ایرانی-اسالمی
نقــض ارزشهــای دینــی منطبــق بــا اصــول اســامی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد.
پنــج مؤلفــه مهــم آن عبــارت اســت از:
• نقض اصول اساسی یا باورهای دینی (چگونگی نمایش بهشت و جهنم)
• بیتوجهی به توصیههای دینی (مصرف مشروبات الکلی و قمار)
• بیحرمتــی بــه اولیــای خــدا و پیــروان آنهــا (ضعیــف نشــان دادن یــا تبعیــض
میــان مســلمان و غیــر مســلمان)
• توهین به اماکن مقدس (توهین به مسجد ،کلیسا)
• اهانــت و تبعیــض علیــه ایرانیــان (تحریــف تاریــخ ایــران ،ضعیــف نشــان دادن یــا
تبعیــض علیــه ایرانیــان)
ناهنجارهای اجتماعی
اســتفاده از کلمــات رکیــک و رفتارهــای ناشایســتی کــه منجــر بــه هنجارشــکنی
اجتماعــی میشــود ،از آســیبهای اجتماعــی اســت کــه کــودکان و نوجوانــان
در بازیهــا بــا آن آشــنا میشــوند .همچنیــن ایجــاد فضایــی بــرای تجربــه ذهنــی
و روانــی مخاطــب بــرای رفتارهایــی کــه مــردم آزاری تلقــی میگــردد ،از جملــه
آســیبهایی اســت کــه میتوانــد منجــر بــه اختــاالت شــخصیتی و اجتماعــی فــرد
گــردد.
ناامیدی
معیار ناامیدی در بازیها مرتبط با
• احساســی اســت کــه بازیکــن برخــاف میــل خــود مجبــور اســت عملــی را
انجــام داده و یــا انجــام ندهــد .ایــن اتفــاق ،باعــث ایجــاد نوعــی عــذاب وجــدان و
احســاس گنــاه در او میشــود.

دیدگاههای مورد ارزیابی
نظــام  ESRAبــرای تعییــن رده ســنی مناســب ،هــر بــازی ویدیویــی را از  4دیــدگاه
متفــاوت مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار میدهــد کــه عبارتنــد از:
 .1دیدگاه بازیکن محور:
بررســی احساســات و هیجاناتــی کــه بازیکــن در خــال بــازی کــردن یــک بــازی
خــاص تجربــه میکنــد ،یکــی از مهمتریــن مؤلفههایــی اســت کــه میتوانــد بــا
توجــه بــه تاثیــری کــه مخاطــب از آن بــازی دریافــت میکنــد ،در تعییــن رده ســنی
مناســب آن بــازی دخیــل باشــد .ایــن دیــدگاه ،بســتگی نســبتا زیــادی بــا ویژگیهــای
ژانــر بازیهــا دارد.
 .2دیدگاه تحلیلگر محور:
اســتخراج و دســتهبندی محتواهــای آسیبرســان آشــکار موجــود در بــازی (از قبیــل
کشــتن ،مصــرف م ـواد مخــدر و مشــروبات الکلــی ،اســتفاده از الفــاظ نامناســب،
نمایــش صحنههــای تحریکآمیــز جنســی ،اتفاقــات ترســناک و  ،)...همچنیــن
کمیــت و کیفیــت ایــن محتواهــا در هــر بــازی ،اصلیتریــن مؤلفـهای اســت کــه در
تعییــن رده ســنی مناســب بــازی نقــش دارد.
 .3دیدگاه روایتگر محور:
دریافــت و بررســی داســتان کامــل بــازی بهمنظــور جس ـتوجوی معنــای نشــانهها
و مفاهیــم پنهــان گنجانــده شــده در هــر بــازی و همچنیــن بررســی ارتبــاط داســتانی
بــازی بــا نســخههای قبلــی آن یــا کتابهــا و فیلمهــای احتمالــی کــه بــازی از
آن اقتبــاس شــده اســت ،یکــی از دیدگاههایــی اســت کــه در ارزیابــی صحیــح
ردهبنــدی ســنی بــازی بــه کار گرفتــه میشــود.
 .4دیدگاه رصدگر محور:
رصــد پیامدهــای حاشــیهای احتمالــی هــر بــازی از قبیــل اظهــار نظرهــای پیرامــون
بــازی ،تاثیــرات فرهنگــی و اجتماعــی بــازی ،دعــاوی
حقوقــی علیــه بــازی ،میــزان فــروش و رده ســنی
آن بــازی در ســایر نظامهــای ردهبنــدی ســنی
دنیــا ،تکمیلکننــده ســه دیــدگاه دیگــر ،در
جهــت ارزیابــی جامــع ،دقیــق و صحیــح
از رده ســنی مناســب بازیهــا اســت.

• احساســی اســت کــه بازیکــن دچــار یــأس و ســردرگمی در بــازی میشــود
بهصورتیکــه در بــازی هیــچ هــدف امیدبخشــی را دنبــال نکنــد یــا در پایــان بــازی
متوجــه شــود کــه هــدف دنبــال شــده در بــازی پــوچ و بیمعنــی اســت.
• احســاس غــم عمیقــی اســت کــه بازیکــن پــس از ،از بیــن رفتــن یکــی از
کاراکترهــای محبــوب بــازی تجربــه میکنــد.
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رایانش ابری

از گذشــته تاکنــون ،صنعــت بازیهــای ویدیویــی تغییــرات بســیاری را بــه چشــم
خــود دیــده اســت .بهعنــوان مثــال ،در اواســط دهــه نــود میــادی ،همــگام بــا
پیشــرفت ســختافزاری ،بازیهــای س ـهبعدی توانســتند جــای خــود را در صنعــت
بــازی پیــدا کــرده و نظــر بازیکنــان را بــه ســمت خــود جلــب کننــد .همینطــور ایــن
روزهــا بــازار بازیهــای ســبک بتــل رویــال ( )Battle Royaleبســیار داغ بــوده و
شــمار بســیاری از بازیکنــان ،در حــال رقابــت بــا هــم در دنیــای مجــازی هســتند.
میت ـوان گفــت کــه عــاوه بــر پیشــرفتهای متــداول ســختافزاری و نرمافــزاری
کــه هــر چنــد ســال یکبــار دنیــای بازیهــا را متحــول میکننــد ،اختراعــات و
نوآوریهــای دیگــری نیــز هســتند کــه صنعــت بازیهــای ویدیویــی را تحــت
تاثیــر خــود قــرار میدهنــد .بهعن ـوان مثــال ،نوآوریهایــی ماننــد واقعیــت مجــازی
( )Virtual Realityو واقعیــت افــزوده ( )Augmented Realityتوانســتهاند وارد
دنیــای بازیهــا شــده و بــه آنهــا قابلیتهــای جدیــدی اضافــه کننــد .مــورد
دیگــری کــه قابــل ذکــر اســت و هنــوز در ابتــدای مســیر خــود بــه ســر میبــرد،
رایانــش ابــری ( )Cloud Computingاســت .بــا ورود اینترنــت ،امکانــات بســیاری
بــرای مــا فراهــم شــد .توانســتیم هــر کجــا و در هــر زمــان بــه اطالعــات مــورد نیــاز
خــود دسترســی داشــته باشــیم .عــاوه بــر ایــن ،ورود اینترنــت ،ســبب پیدایــش
فناوریهــای دیگــری ماننــد رایانــش ابــری شــد .رایانــش ابــری بــه اینترنــت وابســته
بــوده و خدمــات متنوعــی ماننــد تجــارت ،آمــوزش ،صنعــت ،پزشــکی و غیــره را
بــرای کاربــران ارائــه میکنــد .منظــور از رایانــش ابــری بــه زبــان ســاده ایــن اســت
کــه کاربــر بتوانــد از فضــای مجــازی بهعنـوان ابــزاری در جهــت انجــام دادن اعمــال
خــاص خــود اســتفاده کنــد .در چنیــن وضعیتــی ،کاربــر از طریــق یــک رابــط کــه
میتوانــد گوشــی هوشــمند و یــا یــک رایانــه باشــد ،بــه اینترنــت متصــل شــده و
از خدمــات مختلــف رایانــش ابــری اســتفاده میکنــد .بهعبــارت دیگــر ،کاربــر
از طریــق اینترنــت بــه یــک رایانــه بســیار قدرتمنــد دسترســی داشــته و ایــن رایانــه،
اعمــال مختلفــی را بــرای کاربــر انجــام میدهــد .نتیجــه ایــن رویــه ،صرفهجویــی
اقتصــادی و زمانــی بــرای کاربــر اســت .آنچــه کــه بــا رایانــش ابــری همــراه بــوده،
مفهــوم خدماترســانی اســت .رایانــش ابــری ماننــد بســیاری از شــرکتهای
خدماترســانی ،مجموعــهای از اعمــال را بهصــورت خــودکار و بــدون نیــاز بــه
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تهیــه ســختافزار و نرمافــزار گــران قیمــت انجــام میدهــد .رایانــش ابــری
میتوانــد شــمار زیــادی از کاربــران را بهصــورت همزمــان پوشــش داده و امــکان
همــکاری افــراد را بــا یکدیگــر در مکانهــای مختلــف فراهــم کنــد .مهــم نیســت
کــه کاربــر از چــه نــوع ســختافزاری اســتفاده میکنــد ،رایانــش ابــری توانایــی آن
را دارد کــه خــود را بــا هــر نــوع ســختافزاری کــه کاربــر در اختیــار دارد ،تطبیــق
دهــد .همچنیــن بــا تکیــه بــر هــوش مصنوعــی ،رایانــش ابــری میتوانــد دادههــای
مختلــف را تجزیــه و تحلیــل کــرده ،ســپس پیشــنهادهای مناســبی را بــه کاربــر
ارائــه دهــد .در حــال حاضــر ،شــرکتهایی ماننــد آمــازون ( ،)Amazonگــوگل
( ،)Googleو مایکروســافت ( )Microsoftدر رابطــه بــا رایانــش ابــری فعــال بــوده و
در حوزههــای مختلــف بــه کاربــران خدماترســانی میکننــد.
رایانــش ابــری میتوانــد چندیــن حــوزه را تحــت پوشــش خــود قــرار دهــد کــه در
ایــن مقالــه بــه چنــد مــورد خواهیــم پرداخــت.

 .1ذخیره داده

فعالیت در حوزههای مختلف با کمک رایانش ابری

در حــال حاضــر بــرای بســیاری از افــراد ،ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه
دادههــای شــخصی خــود ماننــد موســیقی ،عکــس ،بــازی و  ...را بهصــورت آرشــیو
درآورده و آن را بــرای مدتهــا در جایــی مطمئــن نگــه دارنــد .در بــازار امــروز،
انــواع مختلــف ابزارهــای ذخیرهســازی قابــل حمــل وجــود دارنــد کــه میتواننــد
دادههــا را بــرای مــا نگهــداری کننــد .امــا بــه همــان شــکل کــه در گذشــته شــاهد
پیشــرفتهای بســیاری در ایــن حــوزه بودهایــم ،بــا گــذر زمــان ،شــیوههای
ذخیرهســازی دادههــا نیــز در حــال تغییــر و تحــول هســتند .کارت پانــچ (Punched
 )Cardجــزو اولیــن ابزارهــای ذخیرهســازی دادههــا بــوده کــه در وســایل مکانیکــی
ماننــد پیانــو و ماشــینهای بافندگــی مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت .کارت
پانــچ کــه ســاخت آن بــه قــرن هجدهــم میــادی برمیگــردد یــک کارت کاغــذی

ابری با احتمال بارش بازی
بــود کــه در بخشهــای خاصــی از آن ،ســوراخهایی زده میشــد و از آن ،بهعن ـوان
ابــزاری بــرای ورود دادههــا بــه رایانههــای قدیمــی اســتفاده میشــد .پــس از آن ،در
دهــه پنجــاه میــادی نوارهــای مغناطیســی ،پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــتند و بعــد،
نــوار کاســت ( )Audio Cassetteدر دهــه شــصت میــادی ارائــه شــد کــه تــا
مدتهــا محبــوب طرفــداران موســیقی بــود .فالپــی دیســکها ()Floppy Disk
نیــز بهعنــوان ابــزار ذخیرهســازی رایانههــا در دهــه هفتــاد میــادی بســیار خــوش
درخشــیدند و ایــن محبوبیــت تــا اواخــر دهــه نــود میــادی ادامــه داشــت .ورود
لــوح فشــرده ( )Compact Diskدر اوایــل دهــه هشــتاد و پــس از آن دی وی دی
( ،)Digital Versatile Diskدنیــای ذخیرهســازی دادههــا را نیــز متحــول کــرد .هــم
اکنــون حافظههــای قابــل حمــل بــا ظرفیــت بــاال و در ابعــاد کوچــک بــوده کــه در
ذخیرهســازی دادههــا متــداول هســتند .در مقایســه بــا گذشــته ،منابــع ذخیرهســازی
مــا مطمئنتــر و پایدارتــر شــد ه و ظرفیــت آنهــا ســال بــه ســال در حــال افزایــش
اســت .دیگــر آن آســیبپذیریهای نوارهــای مغناطیســی در برابــر میدانهــای
مغناطیســی و گرمــا و  ...مطــرح نیســت .از طرفــی ،ظرفیــت یــک حافظــه قابــل
حمــل امــروزی در مقایســه بــا حافظههــای قدیمــی ،هــزاران برابــر شــده اســت .امــا
آیــا ایــن پایــان راه اســت؟ پاســخ ایــن پرســش بــه روشــنی ،منفــی اســت .رایانــش
ابــری ماننــد یــک منبــع بیپایــان ،توانایــی آن را دارد کــه انـواع دادههــای کاربــران را
بهصــورت امــن ذخیــره کــرده و در هــر زمــان و هــر مکانــی کــه کاربــران بخواهنــد
بــه آنهــا ارائــه دهــد .ذخیــره داده بــر روی فضــای ابــری ،احتمــال از دســت رفتــن
ً
آن را تقریبــا بــه صفــر میرســاند .عــاوه بــر ایــن ،بســیاری از نهادهــا و ســازمانها
کــه توانایــی بهکارگیــری فضــای ذخیرهســازی را ندارنــد ،میتواننــد دادههــای
مــورد نظــر خــود را (بهصــورت آرشــیو) در آن نگهــداری کننــد.

 .2نرمافزار

نسلهای مختلف در یک قاب

در حــوزه نرمافــزار آنچــه کــه در میــان برنامهنویســان دهــه هفتــاد میــادی
متــداول بــود ،اشــتراک نرمافزارهــای نوشــته شــده توســط آنــان بــود .بهطوریکــه
برنامهنویســان هــر آنچــه را کــه تولیــد میکردنــد در میــان خــود بــه اشــتراک
میگذاشــتند .امــا از ابتــدای دهــه هشــتاد میــادی ،ایــن وضعیــت بهصــورت
تدریجــی تغییــر کــرده و بســیاری از شــرکتهای تولیدکننــده نرمافــزار بــه ســمت
قانــون حمایــت از تولیدکننــده متمایــل شــده و دســت بــه فــروش محصــوالت خــود
ً
زدنــد .امــروزه بــا وجــود تعــداد زیــادی از نرمافزارهــای رایــگان کــه اتفاقــا بســیاری
از آنهــا هــم کاربــردی هســتند ،بســیاری از کاربــران مجبــور هســتند بــرای نرمافــزار
مــورد نظــر خــود ،هزینــه پرداخــت کننــد.

در مقابــل ایــن مســئله ،رایانــش ابــری امــکان اســتفاده از نرمافزارهــا را بــدون خریــد
آنهــا فراهــم کــرده و امــکان صرفهجویــی اقتصــادی را فراهــم میکنــد .بهعبارتــی
رایانــش ابــری ماننــد یــک شــرکت خدمترســانی عمــل کــرده و تنهــا هزینــه ارائــه
خدمــات را از کاربــران درخواســت میکنــد .کاربــران میتواننــد بــدون در اختیــار
داشــتن نرمافــزار مــورد نظــر خــود ،مشــابه عمــل آن را از رایانــش ابــری درخواســت
کننــد .مزیــت دیگــری کــه رایانــش ابــری در ایــن حــوزه دارد ،ارتقــاء و بهروزرســانی
خــودکار نرمافزارهــای خــود بــه منظــور ارائــه بهتــر خدمــات اســت.
 .3مهارتهای فردی
همــه مــا دارای مهارتهایــی در حوزههــای مختلــف هســتیم .ایــن روشــن اســت
کــه مهارتهایــی کــه کســب کردهایــم راحــت و آســان بهدســت نیامدهانــد .بــرای
کســب و فراگیــری آنهــا تــاش کــرده و زمــان صــرف کردهایــم .امــا در برخــی
مواقــع بــرای آنکــه بــه هدفــی خــاص برســیم ،مجبــور هســتیم تــا مهــارت خاصــی را
ً
(خ ـواه عالقــه داشــته باشــیم و خ ـواه نــه) فــرا بگیریــم .مثــا دانشــجویی را در نظــر
بگیریــد کــه مجبــور اســت بــرای انجــام پــروژه دانشــجویی خــود ،روش کار بــا یــک
نرمافــزار خــاص آمــاری را یــاد بگیــرد .بدیهــی اســت کــه وی بایــد در رابطــه بــا آن
نرمافــزار آمــاری مطالعــه کنــد .ســپس بــا آزمــون و خطــا و بهصــورت تدریجــی بــه

آن نرمافــزار ،مســلط میشــود .پــس از انجــام پــروژه دانشــجویی شــاید دیگــر نیــازی
بــه اســتفاده از آن نرمافــزار نباشــد .رایانــش ابــری میتوانــد در یــک چنیــن مواقعــی
بــه کمــک کاربــر آمــده و بســیاری از تبدیــات ،محاســبات ،تنظیمهــا ،تحلیلهــا
و ویرایشهــا را ماننــد یــک حرفـهای انجــام داده و ســپس محصــول نهایــی را بــرای
وی ارســال کنــد .شــیوه کار بــا فضــای ابــری ،بســیار ســاده بــوده و دیگــر نیــازی
نیســت تــا کاربــر بســیاری از اعمــال پیچیــده را انجــام دهــد .رایانــش ابــری ماننــد
یــک شــرکت خدماتــی عمــل کــرده و پــس از دریافــت دادههــای خــام ،محصــول
نهایــی را بــرای کاربــر ارســال میکنــد.
 .4صنعت بازی
در نهایــت ،ایــن س ـوال مطــرح میشــود کــه رایانــش ابــری چــه تاثیــری در صنعــت
ً
بازیهــای ویدیویــی دارد .بــرای بازیکنــان ،مخصوصــا افــرادی کــه از رایانههــای
شــخصی بهعنــوان ســکوی اصلــی انجــام بــازی اســتفاده میکننــد ،مســئله
ســختافزار ،امــر بســیار مهمــی اســت .هــر ســاله بازیهــای جدیــدی کــه ارائــه
میشــوند ،ســختافزار قویتــری را طلــب میکننــد و ایــن میتوانــد بــرای
بازیکــن پرهزینــه باشــد .بــرای بســیاری از افــراد ،ارتقــاء ســختافزاری ،چــه از نظــر
هزینــه و چــه از نظــر فنــی میتوانــد مشکلســاز باشــد.
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ابری با احتمال بارش بازی
در اوایــل نســل هشــتم ،شــرکت مایکروســافت اصــرار بــر ایــن داشــت کــه کاربرانــش
بایــد هنــگام اســتفاده از کنســول اکسباکــس وان ( )Xbox Oneبهصــورت دائــم
بــه اینترنــت متصــل باشــند .از طریــق ایــن عمــل ،مایکروســافت قصــد داشــت
کــه ت ـوان ســختافزاری کنســول نســل هشــتمی خــود را در برابــر کنســول جدیــد
شــرکت ســونی ارتقــاء دهــد کــه البتــه بــه دلیــل محدودیتهــای موجــود ،ایــن
امــکان میســر نشــد .آنچــه کــه در انجــام بازیهــای ابــری بســیار ضــروری بــوده،
توانایــی خطــوط اشــتراک اینترنــت در انتقــال حجــم بــاالی بازیهاســت کــه ایــن
مســئله نیازمنــد تدابیــر فنــی بســیار اســت .گرچــه در حــال حاضــر ،حرکــت بــه
ســمت اجــرای بازیهــای ابــری کنــد اســت ،امــا اســتفاده گســترده از آن توســط
ً
شــرکتهای مطــرح حــوزه بــازی در آینــده ،بســیار محتمــل اســت .مثــا بســیاری
از کارشناســان ،اینگونــه پیشبینــی میکننــد کــه شــرکت ســونی در آینــده ،دیگــر
پلیاستیشــن بعــدی ( )PlayStationرا بــه شــکل ســختافزاری ارائــه نخواهــد
کــرد .بلکــه پلیاستیشــن بعــدی تنهــا بــه شــکل خدمــات خواهــد بــود.
بــا وجــود ســرعت کنــدی کــه هســت ،بســیاری از شــرکتهای فعــال در حــوزه
بــازی ماننــد اســکوئر انیکــس ( ،)Square Enixالکترونیــک آرتــز (Electronic
 )Artsو نینتنــدو ( )Nintendoوارد حــوزه رایانــش ابــری شــدهاند .بــا در نظــر
گرفتــن هزینــه ســختافزاری کــه در ابتــدا شــرکتها بایــد متحمــل شــوند ،میتـوان
گفــت کــه بــه شــکل کلــی ،رایانــش ابــری بــه نفــع شــرکتهای فعــال در حــوزه
بــازی اســت .چــون شــرکتها بهصــورت شــرکت ارائهکننــده خدمــات درآمــده و
دیگــر نیــازی بــه ایــن نخواهــد بــود کــه هــر چنــد ســال یکبــار ســختافزار کنســول
خــود را ارتقــاء داده و بــرای حمــل و ارســال کنســولها بــه نقــاط مختلــف دنیــا
متحمــل هزینــه شــوند .بنابرایــن بــدون نیــاز بــه تهیــه ســختافزار گــران قیمــت و
تنهــا بــا داشــتن یــک ســختافزار ارزان کــه نقــش یــک گیرنــده را بــازی میکنــد،
بســیاری از افــراد خواهنــد توانســت کــه بــا بودجــه مالــی انــدک ،بازیهــای روز
را تجربــه کننــد .همچنیــن رایانــش ابــری تــا حــد زیــادی از کپــی غیــر قانونــی
بازیهــا جلوگیــری خواهــد کــرد.
اجــرای بازیهــا از طریــق رایانــش ابــری بــه ایــن معنــا نیســت کــه رایانــش ابــری
ً
دقیقــا ماننــد یــک کنســول و یــا یــک رایانــه شــخصی معمولــی عمــل میکنــد،
بلکــه رایانــش ابــری در حــوزه ســختافزار و هــوش مصنوعــی ،عملکــرد بهتــری را
از خــود نشــان داده و کاربــران میتواننــد تجربــه بهتــری را هنــگام انجــام بازیهــا
داشــته باشــند.
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مهم نیست از چه سختافزاری برای اجرای بازی استفاده میکنید.
رایانش ابری بازیها را بسیار باکیفیت اجرا خواهد کرد.

 .5نقاط ضعف
میتــوان نقــاط ضعــف رایانــش ابــری را در دو مــورد کلــی خالصــه کــرد:

هنگامــی کــه از ایــن فنــاوری صحبــت میشــود آنچــه کــه در ابتــدا در ذهــن شــکل
ً
میگیــرد ،ســرعت و پهنــای بانــد اینترنــت اســت .رایانــش ابــری تمامــا بــه اینترنــت
وابســته اســت و در صــورت ضعــف و یــا ســرعت پاییــن اینترنــت ،کاربــر نمیتوانــد
آنطــور کــه بایــد از رایانــش ابــری اســتفاده کنــد .بنابرایــن همانطــور کــه گفتــه
شــد ایــن امــر ،نیازمنــد تدابیــر فنــی اســت.
مــورد دیگــر ،مســئله امنیــت فضــای ابــری اســت کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــده و
ثبــات آن تضمیــن شــود .بدیهــی اســت کــه در فضایــی کــه اطالعــات شــخصی
کاربــران در جریــان اســت ،برقــراری امنیــت ،امــری بســیار مهــم اســت .از ایــن رو،
امنیــت فضــای ابــری ،نیازمنــد تــاش دائمــی متخصصــان حــوزه امنیــت خواهــد
بــود.
رایانــش ابــری اگرچــه هنــوز در ابتــدای مســیر خــود بــه ســر میبــرد امــا دارای ظرفیت
ً
بــاال در جهــت رشــد و توســعه خالقانــه حوزههــای مختلــف ،مخصوصــا صنعــت
بــازی اســت .صنعتــی کــه در طــی دهههــای مختلــف در معــرض فناوریهــای
مختلــف قــرار گرفتــه و همچنــان بــه مســیر خــود ادامــه میدهــد.

از کنترلر تا انجین ،با وساطت قلم

مجید رحمانی
منتقد و گیم دیزاینر

از کنترلر تا انجین ،با وساطت قلم
تاثیر منتقد بودن در بازیسازی

ســال  88کنکــور را کــه دادم ،بــرای مجل ـهای معتبــر درخواســت همــکاری
فرســتادم تــا در نقــد و بررســی بازیهــا کمــک کنــم ،آن زمــان ایــن فرصــت را
گزینـهی خوبــی بــرای فراگرفتــن دیــدی جدیــد نســبت بــه بــازی کــردن میدانســتم
و خــب خوشــبختانه شــانس همــکاری را پیــدا کــردم و تــا االن پــا برجاســت .مــن
کــه ســالها گیمــر بــودم بــه واســطه مســئولیت جدیــدی کــه پیــدا کــرده بــودم حــاال
بایــد بازیهــا را جــور دیگــری میدیــدم .بایــد عینــک مخاطــب را کنــار گذاشــته
و بازیهــا را بــا دیــد منتقــد بررســی میکــردم ،دیدگاهــی کــه منکــر آن نمیشــوم
کــه باعــث میشــود از بعضــی از بازیهــا کمتــر لــذت ببریــد ،زیــرا بــه دنبــال
چیــزی بــرای نقــد کــردن مثبــت یــا منفــی در آن هســتید .ســالها نقــد و بررســی
بازیهــا عشــق و عطــش مــن بــه ســاخت آنهــا را بیشتــر و بیشتــر کــرد چراکــه
بــه مــرور یــاد گرفتــم بــه بازیهــا عمیقتــر نــگاه کنــم و در پــس هــر چیــزی کــه
روی صفحــه نقــش میبنــدد از خــودم بپرســم کــه چــرا و بــرای چــه ایــن کار را
انجــام دادهانــد؟ هرچــه بیشتــر بــه یافتــن ایــن جوابهــا نزدیکتــر میشــدم،
تصــور کــردن خــودم در مقــام یــک ســازنده نیــز بیشتــر میشــد .در ایــن مقطــع،
تــا حــدودی یــاد گرفتــه بــودم کــه بازیهــا را بــا دو عینــک گیمــر و منتقــد ،بــازی
کنــم امــا بــه محــض بــاز شــدن پنجــرهای بــرای ســاخت بــازی کــه تاســیس انســتیتو
ملــی بازیســازی بــود و ثبتنــام در آنجــا ،بــه مــرور فهمیــدم کــه عینــک ســومی
هــم بــه اســم عینــک بازیســاز وجــود دارد.

عــادت کــردن بــه ســه عینــک بــرای یــک بــازی مشــخص ،کار آســانی نیســت و
مــن هــم هنــوز راه زیــادی تــا یــاد گرفتــن کامــل آن دارم امــا همانطــور کــه ورود
بــه عرصــه نقــد و بررســی بــازی بــه مــن یــاد داد کــه خیلــی وقتهــا بــا نــه گفتــن
بــه خواســتههای بــازی و اجتنــاب از اجبــاری کــه گیمپلــی بــه بازیکــن تحمیــل
میکنــد میتــوان دیــدی غیــر هیجانــی و احساســی بــه بــازی بهدســت آورد و در
مســیر نقــد آن قــدم برداشــت؛ عینــک بازیســاز نیــز بــه آدم یــاد میدهــد کــه
مکانیکهــا ،مراحــل و سیســتمهای بــازی را تحلیــل و آنالیــز کــرده و تــاش کنــد
از ســازوکار آنهــا ســر دربیــاورد .خیلــی وقتهــا ممکــن اســت یــک سیســتم بــازی
از دیــد طراحــی بــازی عالــی باشــد امــا در مقیــاس بزرگتــر بــا ســایر سیســتمها
همخوانــی نداشــته باشــد و بــا وجــود اینکــه روی هــم رفتــه ،تجرب ـهی خوبــی بــه
مخاطــب بدهــد ،امــا نظــر منتقــدان را جلــب نکنــد .بازیهــای بســیار فراوانــی
وجــود دارد کــه نظــر گیمرهــا ،منتقــدان و بازیســازان نســبت بــه آنهــا همســو
نیســت .بهعنــوان مثــال ،دنبالههــای یــک فرنچایــز محبــوب ،ممکــن اســت نظــر
گیمرهــا و منتقــدان را جلــب کنــد امــا از نظــر بازیســازها چنــدان کار خــاص و
عجیبــی در آن صــورت نگرفتــه و همهچیــز بهصــورت اســتاندارد در کنــار هــم
دارنــد درســت کار میکننــد .البتــه اینکــه بهعنــوان یــک بازیســاز ،خالقیــت و
نــوآوری یــک بــازی برایتــان مهمتــر باشــد یــا اســتاندارد کــردن سیســتمهای آن و
اطمینــان از فــروش ،ســلیقهای اســت.
خالصــه اینکــه ورود بــه بازیســازی از طریــق نقــد بــازی ،قدمــی رو بــه جلــو
ً
اســت ولــی ابــدا کافــی نیســت .شــاید تنهــا بت ـوان آن را بــه مثابــه دروازهای بــرای
عبــور از دنیایــی کــه میشناســید بــه یــک دنیــای نیمــه ناشــناخته دیگــر ماننــد کــرد،
دنیایــی کــه از دروازههــای دیگــری نیــز میتــوان وارد آن شــد.
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معادالت جدید بازار جهانی

بگذاریــد اول ،مقــداری حــدس و گمــان از آینــده ویدیوگیــم جهــان ردیــف کنــم تــا
ً
ً
بــه ایــران برســیم .البتــه چیزهایــی کــه در ذهــن دارم تمامــا ادعاســت و طبیعتــا کســی
از آینــده خبــر نــدارد .امــا فکــر میکنــم تفــاوت انســان بــا حی ـوان ایــن اســت کــه
ً
انســان میتوانــد آینــده را پیشبینــی کنــد ولــی احتمــاال حی ـوان نمیتوانــد.
ً
در ســالها و اتفاقــا ماههــای اخیــر ،اتفاقــات جدیــدی در حــوزه فــروش ویدیوگیــم
در جهــان افتــاده اســت .تــا قبــل از ایــن ،وضعیــت مارکــت جهانــی تقریبــا اینطــور
بــود کــه بــه غیــر از کنســولهای بــازی کــه فروشــگاههای مخصــوص و انحصــاری
خودشــان را داشــتند ،مارکــت بازیهــای موبایــل توســط دو قطــب اصلــی و مهــم،
ً
یعنــی گــوگل و اپــل اداره میشــد .مارکــت پیســی هــم تقریبــا تمامــش بــه دســت
اســتیم از شــرکت  Valveو مارکــت کوچکتــر  GOGبــود .البتــه هــزاران فروشــگاه
ً
دیگــر هــم بــرای موبایــل و پیســی وجــود داشــتند و دارنــد ،امــا مــا عجالتــا بــا
آنهــا کاری نداریــم .چــرا کــه بیشترشــان محلــی ،کوچــک و بیاعتبــار هســتند.
ً
در ایــن میــان البتــه کشــور چیــن ،اســتثناء اســت کــه احتمــاال مارکتهــای محلــی
خــودش را بــا میلیونهــا نفــر مشــتری دارد.

در یکــی دو مــاه اخیــر ،یعنــی اواخــر  2018و اوایــل  2019شــاهد ظاهــر شــدن یــک
ً
رقیــب جدیــد و جــدی در حــوزه فــروش ویدیوگیــم بودیــم .ایــن رقیــب کــه اصالتــا
ً
قدیمــی اســت ولــی جدیــدا بــه ســراغ فــروش ویدیوگیــم رفتــه ،شــرکت اپیــک گیمــز
ً
آمریــکا اســت .اپیــک گیمــز کــه ظاهــرا بــه تازگــی بــا فــروش محصــول جدیــدش
یعنــی فورتنایــت ( )Fortniteدرآمــد زیــادی کســب کــرده ،قصــد دارد معــادالت
مارکــت را بهــم بزنــد و نظــم جدیــدی بــر آن حاکــم کنــد .یادمــان نــرود کــه بــه
قــول فیلســوف گرانســنگ برترانــد راســل ،اگــر بخواهــی بــه یــک سیســتم ،نظــم
بیشتــری بدهــی ،مجبــور هســتی در ابتــدا بــه آن مقــداری بینظمــی (آنارشــی)
تزریــق کنــی .فلــذا اپیــک گیمــز هــم کــه قصــد نظــم دادن جدیــدی بــه مارکــت
ً
ویدیوگیــم را دارد در ابتــدا بایــد معــادالت قدیمــی را بهــم بزنــد .اتفاقــا اپیــک همیــن
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کار را کــرده اســت و در اولیــن اقــدام ،فروشــگاه بازیهــای پیســی خــود را بــه
روی عمــوم بــاز کــرد و درصــد شــراکت از فــروش را کــه تــا بــه امــروز همـواره 30
درصــد بــود ،بــه  12درصــد کاهــش داد .ایــن خــودش یعنــی بهــم زدن همــه چیــز.
البتــه اپیــک ،بــاز هــم جلوتــر رفــت و بازیهــای موبایلــی کــه خــودش تولیــد کــرده
بــود را از روی گــوگل پلــی اســتور و اپ اســتور حــذف کــرد .در ادامــه اپیــک خبــر
داد کــه قصــد دارد یــک فروشــگاه اندرویــد مخصــوص ویدیوگیــم در ســال 2019
تاســیس کنــد و بــرای تاســیس فروشــگاه  iOSبــا اپــل در حــال چان ـهزدن اســت.
یادمــان بیافتــد کــه تــا بــه امــروز هیــچ نهــاد یــا شــرکت بــزرگ ،معتبــر و درســت و
درمانــی در حــوزه ویدیوگیــم قصــد تاســیس فروشــگاه بازیهــای موبایــل را نکــرده
اســت .دلیلــش هــم واضــح اســت .چــون رقابــت بــا گــوگل و اپــل بــه نظــر ناممکــن
میرســد .امــا اپیــک کــه ســال  2018از فــروش فورتنایتــش فقــط  2.5میلیــارد دالر
درآمــد کســب کــرده ،حــاال قصــد دارد ایــن کار را بکنــد .در ایــن میــان ،ماجــرای
وبســایتی را بــرای شــما یــادآوری میکنــم بــه اســم اســتیم اســپای یــا همــان
جاســوس اســتیم .ایــن وبســایت در ســال  2015توســط آقــای ســرگی گالیونکیــن
راهانــدازی شــد و اطالعاتــی در بــاب فــروش بازیهــای روی اســتیم ارائــه م ـیداد.
جالــب اســت بدانیــد کــه ســرگی گالیونکیــن در اواخــر ســال  2016اعــام کــرد
کــه ســمتی در اپیــک گیمــز شــرق اروپــا گرفتــه اســت .چــه ســمتی؟ رئیــس انتشــار
اپیــک شــرق اروپــا! امــا وقتــی در ســال  ،2018اپیــک اعــام کــرد کــه میخواهــد
فروشــگاهش را رونمایــی کنــد ،گالیونکیــن خبــر داد کــه چنــد ســال اســت دارد
بــا اپیــک روی ســاخت فروشــگاه همــکاری میکنــد .حــاال از کــی؟ اللــه اعلــم.
بــا ایــن تفاســیر میتــوان حــدس زد کــه قــرار اســت اتفاقــات جدیــدی در حــوزه
فــروش ویدیوگیــم در جهــان بیافتــد .شــاید انحصــار اســتیم ،گــوگل و اپــل خاتمــه
یابــد و شــاید هــم رقیبــان دیگــری از جاهــای دیگــر از راه برســند.

آینده ویدیوگیم ایران چه خواهد شد؟
اســتیم در ســال  2018حــدود  125میلیــون نفــر بــوده و فورتنایــت بــه تنهایــی 80
ً
میلیــون کاربــر فعــال داشــته اســت .پــس احتمــاال خیلــی فاصلــه زیــاد نیســت .از
آن طــرف ،بــه دلیــل زیــاد بــودن تعــداد محصــوالت در اســتیم ،بازیهــای مســتقل،
زیــاد دیــده نمیشــوند و خیلــی از بازیهــای خــوب هــم اتفاقــا میســوزند و از بیــن
ً
میرونــد .فلــذا فروشــگاه اپیــک حداقــل عجالتــا میتوانــد یــک مــکان خلوتتــر
بــرای محصــوالت مســتقل باشــد کــه بیشتــر دیــده شــوند .بــه تازگــی چنــد کشــور
اروپایــی در ســاخت بــازی ،در حــال پیشــرفت هســتند ،از آن جملهانــد لهســتان،
ســوئد ،اســپانیا و دانمــارک .بــه زعــم مــن کفایــت میکنــد کــه اپیــک گیمــز در
بــاب همیــن چنــد کشــور ،تصمیــم درســتی بگیــرد تــا بازارشــان را انحصــاری کنــد.
البتــه منظــور ،انحصــار زورکــی نیســت ،بلکــه خودشــان بــه ســمت اپیــک بیاینــد.
حــدس مــن ایــن اســت کــه بازیســازان مســتقل پیســی در ســال  2019بــه
ســمت فروشــگاه اپیــک میرونــد .البتــه کــه بایــد صبــر کــرد و دیــد کــه فروشــگاه
اندرویــدش چــه خواهــد بــود .یادمــان باشــد کــه مشــکل دیــده نشــدن بازیهــا در
فروشــگاه گــوگل و اپــل ،خیلــی جدیتــر و حادتــر اســت.
بازیسازان ایران چه خواهند کرد؟
بازیسازان مستقل چه خواهند کرد؟
در ایــن میــان چیــزی کــه بیشتــر بــرای مــا اهمیــت دارد ،بازیســازان مســتقل
هســتند .چــرا کــه شــرکتهای بــزرگ ،کار خودشــان را میکننــد و زمیــن هــم
نمیخورنــد .امــا شــرکتهای کوچــک مجبــور هســتند تصمیمــات جدیــدی
بگیرنــد و اشــتباه هــم نکننــد .در عیــن حــال کــه در ایــران مــا شــرکت بــزرگ
بازیســاز نداریــم .فلــذا ســعی میکنــم در چنــد خــط حــدس بزنــم کــه
بازیســازان مســتقل خــارج از ایــران چــه تصمیماتــی را قــرار اســت بگیرنــد و بعــد
میرویــم ســراغ ایــران.
مــن فکــر میکنــم بازیســاز مســتقل کاری نــدارد کــه فروشــگاه مــال چــه کســی
اســت و کجاســت و غیــره و ذلــک .فقــط بــه ایــن فکــر میکنــد کــه اگــر شــده
ً
1000تــا بیشتــر بفروشــد و در ایــن میــان ،شــرافتش هــم بــه خطــر نیافتــد .قاعدتــا
مشــارکت بــا اپیــک ،شــرافت کســی را بــه خطــر نمیانــدازد و کافــی اســت
مدیرانــش یکــی دو تــا تصمیــم درســت بــرای شــرکتهای مســتقل بگیرنــد و همــه را
بــه ســمت خودشــان ســرازیر کننــد .یادمــان نــرود کــه تعــداد کاربــران فعــال ســاالنه

چنــد مانــع بــرای بازیســازان مــا در ایــران وجــود دارد کــه باعــث میشــود
محصوالتشــان را فقــط منحصــر بــه کافــه بــازار کننــد.
اول مشــکل نقــل و انتقــال بانکــی اســت .ایــن دیگــر توضیــح نــدارد و همــه
میداننــد کــه مــا مشــکل بــاز کــردن حســاب خارجــی داریــم و حســاب داخلــی مــا
فقــط بــه درد داخــل ایــران میخــورد.
دوم دم دســت بــودن کافــه بــازار .کافــه بــازار بــا وجــود مشــکل نقــل و انتقــال
بانکــی ایــران ،تبدیــل بــه یــک فروشــگاه بــزرگ شــده کــه حــدود  40میلیــون کاربــر
ً
دارد .تقریبــا همــه چیــز را هــم فیچــر میکنــد و بازیســاز ،دیگــر دردســر تبلیغــات
و پیــدا کــردن ناشــر و غیــره و ذلــک نــدارد .فقــط بــازی را میســازد و میفرســتد
روی کافــه بــازار ،بعــد صبــر میکنــد تــا فیچــر شــود و بعــدش میبینــد کــه چقــدر
ً
دانلــود شــده و چقــدر فروختــه اســت .اگــر بــازی فروشــش خــوب نباشــد طبیعتــا
خــودش مقصــر اســت نــه چیــز دیگــر .البتــه کــه کافــه بــازار چنــد فرصــت مجــدد
ً
هــم معمــوال بــه بازیســازان میدهــد کــه ایــن هــم مزیــد بــر علــت اســت.
ســوم گــم شــدن محصــوالت مــا بیــن آن همــه محصــول در فروشــگاههای
خارجــی .ایــن یکــی ،چــارهاش خیلــی ســخت اســت .بازیســاز مســتقل بایــد بعــد
از ســاخت محصولــش ،ســراغ رســانهها و ناشــران بــرود کــه ضمانــت بیشتــری
ً
بــرای فروشــش داشــته باشــد .البتــه کــه بازیســازان مــا اصــا ایــن قســمت از کار
را بلــد نیســتند.
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آینده ویدیوگیم ایران چه خواهد شد؟
چهــارم درصــد مشــارکت کافــه بــازار .کافــه بــازار هــم مثــل گــوگل و اپــل 30
درصــد از فــروش را میگیــرد فلــذا فــرق چندانــی از ایــن جهــت بــرای بازیســاز
نمیکنــد .بــه ایــن موضــوع اضافــه کنیــد مالیاتــی کــه بعــد از کســر درصــد مشــارکت
مارکــت ،از بازیســاز گرفتــه میشــود کــه در خــارج از ایــران میتوانــد تــا حــدود
 25درصــد باشــد .امــا موضــوع مالیــات در داخــل ایــران ،خیلــی جــدی نیســت.
فکــر میکنــم همیــن چهــار مــورد کفایــت
بکنــد .حــاال ببینیــم چــه چیــزی باعــث
میشــود بازیســازان ایــران ،مــن بعــد بــه
فــروش خارجــی فکــر کننــد.
اول درصــد مشــارکت اپیــک کــه  12درصــد اســت .البتــه کــه در ایــن میــان ،چــت
کالینــت دیســکورد هــم اعــام کــرده قصــد راهانــدازی فروشــگاه را دارد و فقــط
 10درصــد از فــروش را میگیــرد .ایــن موضــوع ممکــن اســت باعــث هجــرت
بازیســازان مــا از کافــه بــازار بــه خــارج شــود.
ً
دوم تصمیمگیریهــای نادرســت کافــه بــازار .شــخصا در طــی ایــن ســالها
هیچوقــت ندیــدم کــه مدیــران کافــه بــازار ،تصمیمــات هوشــمندانه و درســت و
درمانــی بگیرنــد .فلــذا طبــق اســتدالل اســتقرایی ایــن بــار هــم ،در ایــن شــرایط
پولیتیکــی ،تصمیمــات درســتی نمیگیرنــد.
ً
ســوم کاهــش ارزش ریــال .ایــن موضــوع اساســا باعــث میشــود کــه کشــور بــه
ســمت صــادرات میــل کنــد .صــادرات محصــوالت فیزیکــی توســط دولــت ،قابــل
ً
کنتــرل اســت ولــی صــادرات محصــوالت دیجیتــال ،اصــوال قابلیــت کنتــرل نــدارد.
پــس بازیســازان مــا بــه هــر دری خواهنــد زد کــه بازیشــان را خــارج از ایــران
بفروشــند و چیــزی غیــر از ریــال دریافــت کننــد.
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چهــارم موضــوع مالیــات فروشــگاههای داخلــی .اصلیتریــن فروشــگاه داخلــی
مــا در حــال حاضــر مالیــات بــر درآمــد نمیدهــد چــرا کــه دانشبنیــان اســت و
معــاف از مالیــات .مالیــات بــر ارزش افــزوده را هــم تــا جایــی کــه بتوانــد بــه گــردن
بازیســاز میانــدازد .کافــی اســت بــه هــر دلیلــی ،دولــت مالیــات بــر درآمــد
ً
فروشــگاه را برگردانــد .مثــا پایــان مــدت دانــش بنیــان بــودن ،یــا تغییــر قانــون یــا هــر
چــی .بــه ایــن موضــوع اضافــه کنیــد عـوارض محصــوالت خارجــی را کــه مجلــس
در ســال  97تصویــب کــرد و بــه ایــن موضــوع اضافــه کنیــد فروشــگاههای جدیــد
خارجــی کــه قــرار اســت درصــد مشــارکت کمتــری بگیرنــد .بــه نظــر میرســد،
مارکــت موبایــل محلــی ایــران روی لبـهی تیــغ حرکــت میکنــد و هــر لحظــه ممکــن
اســت پایــش ســر بخــورد .از هــر طــرف هــم کــه ســر بخــورد ،میافتــد.
پنجــم کاهــش قــدرت خریــد مــردم .یادمــان باشــد کــه بــازی ،نوعــی از ســرگرمی
ً
اســت و اصــا کســی بــرای ادامــه حیــات احتیاجــی بــه ویدیوگیــم نــدارد .وقتــی
قــدرت خریــد مــردم کــم شــود ،شــروع میکننــد از هزینههــای غیــر ضــروری کــم
کــردن .ویدیوگیــم هــم جــزو اولیــن هزینههــای غیــر ضــروری اســت .اینجــا هــم کــه
بازیهــای کــرک شــده فــراوان اســت.

ً
اجمــاال حــدس میزنــم در آینــده نزدیــک ،وضعیــت مناســبی بــرای فــروش
بازیهــای فــری تــو پلــی ( )F2Pاندرویــد در ایــران شــکل نمیگیــرد .بازیســازی
مــا ممکــن اســت کوچــک شــود ولــی مجبــور اســت کیفیتــش را ارتقــاء دهــد تــا
بتوانــد در بــازار خارجــی بفروشــد .اگــر اینطــور شــود نــه تنهــا اتفــاق بــدی بــرای
مــا نیافتــاد بلکــه خیلــی هــم خــوب شــده اســت.
من الله توفیق
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مصاحبه اختصاصی با Christian Rose

آیدین نوری
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

نازنین نوری
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

مصاحبه اختصاصی با  Christian Roseاز استودیوی Creative Mobile
اســتودیوی  Creative Mobileیــک توســعهدهنده و ناشــر مســتقل بــازی در شــمال
اروپــا اســت .ایــن شــرکت در ســال  2010تاســیس و بهســرعت بــه یــک اســتودیوی
بازیســازی پیــشرو تبدیــل شــد؛ بهطــوری کــه بازیهــای اندرویــد و iOS
آن همیشــه در لیســت دانلودهــا ،جــزو بهترینهــا بودهانــد .در میــان بازیهــای
تولیــدی ایــن اســتودیوNitro Nation Online، ZooCraft، Beholder، Drag ،
 4x4 Racingقــرار دارنــد کــه بــرای مثــال بــازی  Drag Racingبیــش از 350
میلیــون دانلــود داشــته اســت .بایــد اضافــه کــرد کــه  Creative Mobileبــه تازگــی
یــک تیــم تحقیــق و توســعه بــرای نمونهســازی بازیهایــی از ژانرهــای مختلــف
تشــکیل داده اســت تــا بتوانــد بازیهــای جدیــدی را در ســبکهای مختلــف،
توســعه داده و عرضــه کنــد.

سالم ،لطفا خودتان را برای مخاطبان گیم آور معرفی کنید.
ســام ،مــن  Christian Roseهســتم .کارم را در زمینــه بــازی
از ســال  2000و از مدلســازی ســهبعدی شــروع کــردم .در
آن ســالها ،یادگیــری هرچیــزی در مــورد مباحــث دوبعــدی
و ســهبعدی یــا هرچیــز دیگــری بســیار ســخت بــود؛ چــرا کــه جــز تعــداد کمــی
کتــاب کــه تــازه اگــر پیــدا میشــد ،هیــچ آمــوزش ویدیویــی یــا یوتیوبــی مثــل االن
وجــود نداشــت کــه بتوانیــم راحــت بــا جسـتوجو دو کلمــه کلیــدی بــه ســرزمینی
از آموزشهــا قــدم بگذاریــم .کارم از شــرکت  Mayaشــروع شــد کــه تقریبــا
 3ســالی آنجــا بهعنــوان مدلســاز فعالیــت میکــردم .پــس از آن بــه مــدت 5
ســال انیماتــور بــودم کــه در همــان زمــان هــم بــه ســمت یادگیــری برنامهنویســی
رفتــم .چــون خیلــی دوســت داشــتم تــا روی پــای خــودم بایســتم و توســعهدهندهای
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شــوم کــه همهکارهــا را میتوانــد انجــام دهــد .بنابرایــن ،از ســال  2005بهعنــوان
توســعهدهنده و انیماتــور کار خــودم را آغــاز کــردم و از ســال  2012هــم تصمیــم
گرفتــم دیگــر بــه ســاخت بــازی ادامــه ندهــم و بــه تجــارت بپــردازم؛ دوســت داشــتم
تجــارت خــودم را داشــته باشــم یــا بــه یــک موقعیــت مدیریتــی خــوب برســم.
پــس از آن زمــان بهعنــوان  Creative Producerمشــغول بــه کار شــدم و برخــی
از امــور تجــاری ماننــد توســعه روابــط را انجــام دادم و از آن ســال در شــرکتی بــه
نــام  Creative Mobileکــه در اســتونی مســتقر اســت ،کار میکنــم .هرچنــد
کــه  140نفــر اینجــا مشــغول بــه فعالیــت هســتند ،امــا در عیــن حــال ،اســتودیویی
مســتقل بهحســاب میآیــد و میتوانــم بگویــم خیلــی خوششــانس هســتیم کــه

حرکتــی هوشــمندانه و دقیــق را انجــام دادیــم و بــازی  Drag Racingرا در ســال
 2011ســاختیم کــه باعــث ایجــاد ژانــر جدیــدی شــد .خوشــبختانه از آن بــه بعــد،
خیلــی رشــد کردیــم و بهمــدت ســه ســال (یعنــی ســالهای  2014 ،2013و )2015
جــزو  50توســعهدهنده برتــر بــازی جهــان توســط  Pocket Gamerشــناخته شــدیم.
فکــر میکنــم بیشتــر از دیگــر شــرکتها هــم بازیهــای مســابقهای ()Racing
ســاختیم؛ چــرا کــه خیلــی طرفــدار مســابقات اتومبیلرانــی بودیــم و جالــب اســت
بگویــم کــه چنــد نفــر از اعضــای تیممــان نیــز جــزو راننــدگان حرفـهای هســتند .بــا
ایــن وجــود ،چنــد ســال قبــل تصمیــم گرفتیــم کــه بــه دیگــر ژانرهــای بــازی هــم ورود
کنیــم و هیــچ اهمیتــی هــم نداشــت کــه چــه ژانــری را بــرای توســعه بــازی انتخــاب
کنیــم؛ زیــرا همیشــه ســعی کردیــم بــازار را هوشــمندانه بهدســت بگیریــم و کار
جدیــدی را ارائــه دهیــم .بهعنـوان یــک بازیســاز مســتقل ،انجــام ایــن کار و تولیــد
بازیهــای خــاص و منحصربهفــرد وظیفــه مــا اســت .تــا بــه حــال ،مــا بازیهــای
زیــادی را توســعه ندادهایــم؛ چــرا کــه ســاخت هــر بــازی در شــرکت مــا بیــن  2تــا
 3ســال بهطــول میانجامــد؛ امــا نقطــه قــوت  Creative Mobileایــن اســت کــه
همیشــه چیزهــای جدیــدی را خلــق و ارائــه میکنــد.

مصاحبه اختصاصی با Christian Rose
چــه چیــزی الهامبخــش شــما بــرای تغییــر حرفهتــان از انیماتــوری
بــه برنامهنویســی بــود؟

بســیار عالــی .میتوانیــد بــه مــا بگوییــد کــه چالشبرانگیزتریــن
الگوریتمــی کــه روی آن کار کردهایــد چــه بــوده اســت؟

خــب ،زمانــی کــه شــما یــک نوجــوان هســتید ،خیلــی از تخیلتــان اســتفاده
میکنیــد و اتفاقاتــی کــه احساســات شــما را درگیــر میکننــد ،تاثیــر زیــادی بــر
شــما میگذارنــد .ایــن بــود کــه باعــث شــد بــه ســمت هنــر ،تمایــل زیــادی پیــدا
کنــم .همچنیــن ریاضیاتــم اصــا خــوب نبــود؛ ولــی درسهایــی را مطالعــه کــردم
تــا پیشــرفت کنــم و واقعــا بتوانــم مثــل  Neoدر ماتریکــس شــوم .مــن در مباحــث
س ـهبعدی خــوب و در انیمیشــن خیلــی بهتــر بــودم .بنابرایــن میخواســتم تــا طعــم
کار جدیــدی را بچشــم و تصمیــم گرفتــم تــا تغییــر کنــم.

چــه ســوال ســختی! قطعــا مشــکالتی بــرای توســعهدهندگان و کســانی کــه تــازه
برنامهنویســی را شــروع کردنــد ،پیــش میآیــد .یکــی از قدیمیتریــن مشــکالت،
مرتبســازی ( )Sorting Algorithmاســت .بنابرایــن یکــی از چیزهایــی کــه بــرای
مــن بســیار ســخت بــود ،نحــوهی مرتــب کــردن اعــداد بــدون اســتفاده از شــرط if
بــود.

چــه چیــزی باعــث شــد شــرکت شــما در میــان  50شــرکت برتــر قــرار
گیــرد؟
خیلــی سـوال خوبــی پرســیدید .میتوانــم در مــورد آن خیلــی توضیــح بدهــم .زمانــی
کــه بــا شــرکتهای مختلــف راجــع بــه بــازی ،ژانرهــا و تجــارت صحبــت کــردم،
در مــورد اســتراتژیها نیــز فکــر کــردم .مثــا فــرض کنیــد کــه در میــان بســیاری
از ســازندگان پولــدار قــرار داریــد ،در حالــی کــه هیــچ بودجـهای در اختیــار نداشــته
امــا هــوش سرشــاری داریــد .میدانیــد کــه اگــر پــول نداشــته باشــید ،حداقــل
بایــد باهــوش باشــید .بنابرایــن مــا تصمیــم گرفتیــم کــه مســیر دیگــر شــرکتها را
ادامــه ندهیــم و در بــازار بــازی ،هوشــمندانه عمــل کــرده و مثــل هیچکــس دیگــر
نباشــیم .در واقــع مــا ژانرهایــی را بــا ســاختن بازیهایــی مثــل  Drag Racingو
 Mushroom Warsایجــاد کردیــم .بنابرایــن هرچــه کــه بازیهــای منحصربهفــردی
بســازید ،میتوانیــد نفــوذ بیشتــری در بــازار داشــته باشــید .شــرکتهایی ماننــد
گــوگل ،اپــل و پاکــت گیمــر احمــق نیســتند .آنهــا قــدرت نفــوذ یــک شــرکت را در
بــازار ،ارزیابــی میکننــد؛ ایــن قــدرت بــه پــول یــا تعــداد دانلودهــا بســتگی نــدارد.
مــا توانســتهایم قــدرت نفــوذ باالیــی داشــته باشــیم بــا وجــود اینکــه در مقایســه بــا
شــرکتهای دیگــر مثــل  ،Playrixشــرکت کوچکــی هســتیم .تعــداد کارمنــدان
آنهــا حــدود  10برابــر ماســت امــا مــا بهعن ـوان یــک شــرکت کوچکتــر در همــان
رویدادهــا و کنفرانسهــا شــرکت میکنیــم و ایــن اتفــاق بــه ایــن علــت اســت کــه
ســعی میکنیــم تــا شــرکتی بیهمتــا باشــیم.

چگونه اطالعات برنامهنویسی خود را بهبود دادید؟
از آنجایــی کــه  7 ،6ســالی اســت کــه دیگــر بهعنــوان یــک توســعهدهنده کار
نمیکنــم ،بــه اطالعــات برنامهنویســی خــودم چیــزی اضافــه نکــردهام .تنهــا کاری
کــه انجــام میدهــم ایــن اســت کــه هــر زمانــی کــه یــک موتــور جدیــد عرضــه
میشــود ،خــودم هــم آن را امتحــان میکنــم تــا ببینــم چگونــه کار میکنــد؛ چــرا
کــه بهعن ـوان  Creative Producerمشــغول بــه فعالیــت هســتم ،یــک تیــم بــرای
خــودم دارم و اعضــای آن چیــزی را کــه مــن در ذهــن دارم میســازند .بنابرایــن
داشــتن درکــی از اینکــه موتورهــای مختلــف چگونــه عمــل میکننــد ،ضــروری
اســت.
صنعت بازیهای ویدیویی را در آینده چطور میبینید؟
س ـوال بســیار خوبــی اســت .قطعــا تحوالتــی در ایــن صنعــت در آینــده رخ خواهــد
داد کــه بهوضــوح میتوانیــم آنهــا را پیشبینــی کنیــم .بازیکنــان قــرار اســت کــه
بیشتــر بازیهــای برخــط چندنفــره گســترده ( )MMOرا انجــام دهنــد .مثــل
اینکــه بــه  15ســال گذشــته برگردیــم؛ زمانــی کــه بازیهــای  MMOبســیار رواج
یافتنــد و محبــوب شــدند .از نظــر مــن ،بــازار ،خیلــی رقابتیتــر هــم میشــود؛ چــرا
کــه خانمهــا بیشتــر و بیشتــر بــه ایــن صنعــت وارد میشــوند .بدیــن ترتیــب
ســالهای آینــده ،ســالهای بازیهــای چندنفــره ،بالدرنــگ و رقابتــی اســت.
بــه عــاوه ،امیــدوارم کــه تولیدکنندههایــی مثــل مایکروســافت و ســونی بــرای
اکسباکــس و پلیاستیشــنVR set ،هــای رایگانــی را تعبیــه کننــد .آنهــا بــا
انجــام ایــن کار میتواننــد بــرای  ،VRطرفــداران بیشتــری را جــذب کــرده و در
نتیجــه ،درآمــد بیشتــری هــم کســب کننــد؛ بــه ایــن خاطــر کــه تابهحــال ،تعــداد
افــراد کمــی  VRرا خریــداری
کردهانــد .باالخــره بایــد
جایــی پولــی صــرف شــود تــا
درآمــدی هــم بهدســت آیــد.
مگــر نــه؟
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آیا تابهحال بازیهای ایرانی را امتحان کردهاید؟
بلــه .مــن بازیهــای ایرانــی را بــازی کــردهام امــا نــه در کشــورم ،در TGC؛ زیــرا
بیشتــر آنهــا در بازارهــای خــارج از ایــران موجــود نیســتند .راســتش را بخواهیــد
هیچکــدام از بازیهــا را دوســت نداشــتم؛ امــا نــه از دیــدگاه یــک گیمــر ،بلکــه از
دیــدگاه یــک  .Creative Producerبازیهایــی کــه بســیار زیبــا و جــذاب بودنــد و
از آرت اســتایل بینظیــر و مکانیــک خوبــی اســتفاده کــرده بودنــد ،امــا مــن نتوانســتم
بــازیای کــه بتوانــد همهچیــز را بهطــور مســاوی ترکیــب کنــد و از کیفیــت کلــی
خوبــی برخــوردار باشــد ،ببینــم .قطعــا بازیهــای خوبــی در ایــران وجــود دارنــد

امــا متاســفانه مــن آنهــا را در رویــداد  TGCندیــدم .عــاوه بــر ایــن ،از آنجایــی
کــه حســاب کاربــری در کافــه بــازار نــدارم ،بــه احتمــال زیــاد خیلــی از بازیهــای
خــوب را از دســت دادهام .نکتــه واضــح در اینجــا ایــن اســت کــه صنعــت بــازی
در ایــران کمــی عقبتــر از دیگــر کشورهاســت .زیــرا شــما دیرتــر وارد ایــن صنعــت
شــدهاید و میتوانــم بگویــم کــه تــا پنــج ســال آینــده میتوانیــد ایــن فاصلــه را
بســیار کمتــر کنیــد؛ چــرا کــه بازیهایــی کــه مــن در کشــور شــما دیــدم ،از اصــول
و روشهایــی اســتفاده میکننــد کــه مــا حــدود  5ســال پیــش اســتفاده میکردیــم.
منظــورم بافتهــای زیــاد و جزئیــات بســیار در بازیهــای موبایــل اســت .بــا ایــن
حــال ،یکــی از بازیهایــی کــه واقعــا نظــر مــرا جلــب کــرد ،قصــه بیســتون بــود کــه
روی جلــد شــماره دوم نشــریه شــما هــم هســت .بــه نظــر مــن ،رســانههایی مثــل
شــما بایــد در یافتــن ســرمایهگذار و حمایــت از ایــن شــرکتها بکوشــند .قطعــا
اســتودیوی بلــک کیــوب گیمــز میدانــد کــه چگونــه میتوانــد بازیهــای خوبــی
را بســازد؛ نــه تنهــا از نظــر طراحــی و بصــری و داستانســرایی ،بلکــه از لحــاظ
چیــزی کــه بیشتــر توســعهدهندگان در ایــران نمیداننــد یــا فرامــوش میکننــد
و آن هــم احساســات اســت .منظــور مــن از احساســات در بــازی ،تمــام چیزهــای
کوچکــی اســت کــه در بــازی قــرار میدهیــد تــا حــس خیلــی خوبــی را بــه گیمــر
منتقــل کنیــد .بــرای مثــال ،زمانــی کــه یــک کاراکتــر میپــرد و فــرود میآیــد،
وقتــی گــرد و خــاک بــه پــا میشــود و یــک افکــت یــا لرزشــی اتفــاق میافتــد،
باعــث میشــود حســی بــه شــما منتقــل شــود.
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از توضیحــات شــما سپاســگزارم .در انتهــا مطلبــی هســت کــه
بخواهیــد اضافــه کنیــد؟
ممنــون از شــما .میخواهــم تــا تجرب ـهی کوچکــی را کــه در ایــران داشــتم بــا شــما
هــم در میــان بگــذارم .مــن متوجــه مشــکالتی در بازیســازی ایــران شــدم کــه بایــد
رفــع شــوند؛ امــا در عیــن حــال ،نکتــه مثبتــی کــه در کشــور شــما وجــود دارد ایــن
اســت کــه دولــت از توســعه بازیهــا حمایــت میکنــد کــه ایــن خــود ،نکتــه بســیار
مثبتــی محســوب میشــود .نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه مــن از کیفیــت کنفرانسهــا
در ایــران شــگفتزده شــدم .بــرای مثــال ،ســال پیــش کــه در رویــداد  TGCشــرکت

کــرده بــودم ،توقــع یــک مــکان کوچــک بــا تعــداد افــراد کمــی را داشــتم و
کنفرانســی کــه از کیفیــت چنــدان خوبــی برخــوردار نباشــد؛ بــا ایــن وجــود ،زمانــی
کــه بــه ایــران آمــدم از کیفیــت برگــزاری ایــن رویــداد حیــرتزده شــدم .مــن در
کنفرانــس بــازی دبــی هــم شــرکت کــرده بــودم ،امــا اصــا شــبیه چیــزی کــه در
ایــران دیــدم نبــود .هیــچ کاری در آنجــا نمیشــد انجــام داد ،هیچکــس بــرای
صحبــت کــردن و هیــچ بــازیای بــرای بــازی کــردن نبــود؛ بــه عــاوه ،هیــچ ارائـهی
مفیــد و آموزنــدهای هــم وجــود نداشــت؛ در صورتــی کــه در ایــران ،دوســت داشــتم
تــا روزهــای بیشتــری را در ایــن فضــا بگذرانــم؛ چــرا کــه بــا افــراد و تیمهــای
خوبــی آشــنا شــدم.
خیلــی ممنــون از وقتــی کــه در اختیــار مــا قــرار دادیــد و خوشــحالیم
کــه تجربـهی خوبــی در ایــران داشــتید.
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