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۲فصلنامهعلمی،فرهنگی،خبریگیمآور

به نام خدا
را  ویدیویــی  بازی هــای  روزگاری   

ــا  ــی ب ــد ول ــرگرمی می دیدن ــت س ــزاری جه ــا اب صرف
ــی در میــان جوامــع،  ــه دنیــای بازی هــای ویدیوی ــر نگــرش ب تغیی

ــان تلقــی می کننــد و ایــن  ــان و نوجوان امــروزه بازی هــا را غــذای روح جوان
فرضیــات کمــی پــرورش یافــت تــا حــدی کــه چنــد ســالی هســت کــه بــه عنــوان 

ــه کار  ــک کاالی فرهنگــی ب ــه ی ــر مســتقیم و البت ــوزش غی ــر در جهــت آم ــزاری موث اب
ــر  ــی دیگ ــای ویدیوی ــه بازی ه ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن رو می ت ــود. از همی ــه می ش گرفت

ــت و  ــور اس ــه و کش ــک منطق ــگ ی ــج فرهن ــرای تروی ــی ب ــه کاالی ــت بلک ــازی نیس ــان ب نام ش
ایــن مهــم، نیازمنــد توجهــات بســیار زیــادی اســت. لــذا در نشــریه ی علمــی، فرهنگــی و خبــری 
گیــم آور دســت بــه آن زدیــم تــا بــا بهره گیــری از دانــش آکادمیــک دانشــگاهی، قــدم موثــری در 
صنعــت روبــه رشــد بــازی در کشــورمان داشــته باشــیم. ولــی همان طــور کــه می دانیــد ابتــدای هــر 
کاری ســخت و پــر از مشــکالت اســت کــه از همیــن رو بــه عنــوان مدیــر مســئول اولیــن نشــریه ی 
ــه جهــت اشــکاالت  ــی در کشــور پیشــاپیش ب ــای ویدیوی ــی و تخصصــی بازی ه دانشــجویی چاپ
ــه ســنجی تان را  ــت نکت ــی و تشــکر باب ــال عذرخواه ــق، کم ــن دقی ــی از شــما مخاطبی احتمال

دارم و امیــدوارم همســو بــا آغــاز بهــار طبیعــت و بــا کمــک و یــاری خداونــد و البتــه علــم و 
ــر را  ــه ی اســتادان و صاحــب نظــران در دنیــای بازی هــای ویدیویــی نقشــی موث تجرب

ادا کنیــم و بتوانیــم مفیــد باشــیم.
خدایا چنان کن سرانجام کار / که تو خوشنود باشی و ما رستگار

علی گلدانی

همیشــه 
آغــاز راه دشــوار اســت! عقــاب در آغــاز 

ــال  ــی از ب ــا در اوج، حت ــزد... ام ــر می ری ــر کشــیدن، پ پ
اســت. بی نیــاز  هــم  زدن 

سالم به خوانندگان محترم نشریه گیم آور
بســیار خوشــحالیم کــه بــرای اولیــن بــار در دانشــگاه فردوســی مشــهد، پــس از کــش و 

قــوس و تالش هــای فــراوان انجمــن علمــی گیــم ایــن دانشــگاه و همــکاری برخــی از اعضــای 
ــم  ــاال می توانی ــه ح ــده ک ــه ش ــدی گرفت ــدر ج ــی آنق ــای ویدیوی ــر، بازی ه ــی کامپیوت ــأت علم هی

بــرای آن نشــریه ای تهیــه کــرده و فعالیــت خوبــی را در ایــن زمینــه بــه انجــام برســانیم. متأســفانه در 
ــر  ــه لطــف گــروه کامپیوت ــه بازی هــای ویدیویــی اهمیــت و بهــا داده نمی شــود امــا ب کشــورمان خیلــی ب

دانشــکده مهندســی دانشــگاه فردوســی ایــن فرصــت میســر شــده تــا مــا دانشــجویان هــم چنــد کلمــه ای از 
ــران صحبــت کنیــم و خدمــت شــما باشــیم. ــازی و بازی ســازی در ای ب

ــرم  ــراوان دســت و پنجــه ن ــازی و محدودیت هــای ف ــا دشــواری های ســاخت ب ــی ب ــان بازی ســازان ایران هم چن
ــوز اســت  ــوز کــه هن ــازی دلخــواه خــود را می ســازند. هن ــزه، ب ــاد و داشــتن انگی ــا پشــتکار زی ــا ب ــد ام می کنن
ــن  ــد. بنابرای ــه می دهن ــان ادام ــه افتخارآفرینی هایش ــده و ب ــرد نش ــته و دلس ــا خس ــتقل م ــازان مس بازی س
وظیفــه ی ماســت کــه آن هــا را حمایــت کنیــم و بــا انتشــار یــک رســانه ی کاغــذی از زحمــات آن هــا در ایــن 
ــای  ــا بازی ه ــه ب ــته هایمان در رابط ــی نوش ــه تمام ــرد ک ــم ک ــعی خواهی ــس س ــم. پ ــکر کنی ــال ها تش س
ــه  ــر و مقال ــه، تصاوی ــر، مصاحب ــن خب ــا چندی ــماره را ب ــن ش ــد. اولی ــازی باش ــوزش بازی س ــی و آم ایران
آموزشــی آغــاز کــرده و انشــاهلل شــماره های بعــدی بــا مقــاالت و ایده هــای بیش تــر و پربارتــر روبــه رو 

خواهیــم بــود.
ــال  ــا ارس ــرد و ب ــرار بگی ــما ق ــه ش ــند و توج ــورد پس ــماره م ــن ش ــب اولی ــم مطال امیدواری

نظــرات، پیشــنهادات و انتقــادات خــود مســیر پیشــرفت را بــرای مــا همــوار ســازید تــا 
بــا یــاری شــما بــه اوج برســیم و دیگــر نیــازی بــه بــال زدن هــم نداشــته باشــیم.

عیدتان مبارک! سال خوبی داشته باشید.

آیدین نوری
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اخبار بازی های ایرانی

بازی دیرین ُدخت از چند بازی کوچک مرتبط به هم تشکیل 
شده است.

ــازه از  ــر ت ــرای دخت ــن دخــت می خواهــد ب پادشــاه ســرزمین دیری
فرنــگ بازگشــته خــود همســری شایســته اختیــار نمایــد! بــه همین 
منظــور مســابقاتی بــرای پیــدا کــردن فــرد مــورد نظــر برگــزار 
ــاق و  ــد اخ ــیار ب ــاه بس ــر پادش ــه دخت ــا ک ــی از آنج ــد. ول می کن
افــاده ای اســت، هیــچ کــس حاضــر بــه شــرکت در مســابقات نشــده 
ــابقه وادار  ــرکت در مس ــه ش ــراد را ب ــه اف ــار هم ــه اجب ــاه ب و پادش
می کنــد. ولــی اهالــی شــهر ســعی در فــرار کــردن و باخــت در 

مسابقات دارند و ...

با بازی اعتیادآور فندق، استاد شوید

ــی  ــا طراح ــتنی ها ب ــات و دانس ــازی کلم ــبک ب ــدق در س ــازی فن ب
هنری ایرانی و بومی برای اندروید منتشر شده است.

ــرای آمــوزش مغــز و یادگیــری  ــازی طراحــی شــده ب فنــدق یــک ب
ــوان آن را  ــکان می ت ــان و م ــر زم ــه در ه ــت ک ــد اس ــات جدی کلم
بــازی کــرد و لــذت بــرد. در ایــن بــازی بایــد هــوش خــود را بــه کار 
ــان  ــه، پنه ــم ریخت ــروِف در ه ــان ح ــه در می ــی ک ــد و کلمات بگیری
شــده اند را پیــدا کنیــد. بــازی فنــدق بــا تعــداد مراحــل بــاال 
ــد.  ــاد کن ــما ایج ــرای ش ــرگرم کننده ای را ب ــات س ــد لحظ می توان
هم چنیــن در چالــش روزانــه کــه هــر روز یــک مرحلــه جدیــد و 
چالشــی بــه شــما می دهــد، قــادر خواهیــد بــود تــا در زمانــی 
مشــخص، کلمــات در هــم ریختــه را پیــدا و امتیــاز کســب کنیــد و 

برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

این بازی به زودی منتشر می شود

بازی فندق هم اکنون به صورت رایگان برای اندروید از 
طریق کافه بازار در دسترس است.

آیدین نوری
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اخبار بازی های ایرانی

اگر رئیس جمهور شوید چه 
می کنید؟

یــک  جمهــور  رئیــس  بــازی 
ریاســت  از  شبیه ســازی 
ــه  ــد ک ــران می باش ــوری ای جمه
 Game Maker موتــور  بــا 
Studio ســاخته شــده اســت. 
بازیکــن، شــخصی اســت کــه بــه 
عنــوان رئیــس جمهــور کشــور 
ــا  ــده و طبیعت ــاب ش ــران انتخ ای
می شــود  اختیاراتــی  صاحــب 
و  وضعیــت  می توانــد  کــه 

سرنوشت کشور را تغییر دهد.
ــذاب از  ــازی ج ــن ب ــی ای گیم پل
متفــاوت  بخــش  چندیــن 
ــه ســه  ــت ک ــده اس ــکیل ش تش

نمونه از آن را بیان می کنیم:

بازیکــن  ســاز:  و  ســاخت 
وزارتخانــه  هــر  وارد  می توانــد 
ســازهای  و  ســاخت  و  شــود 
مربــوط بــه آن وزارتخانــه را در 
کشــور  از  نظــر  مــورد  بخــش 
انجــام دهــد. مثــا برای ســاخت 
مدرســه در جنــوب کشــور، بایــد 

بــازی صفــر و یــک، اثــر اســتودیو 
آنبانــد، یــک عنــوان تفننــی و بــا 

پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  وارد 
را  مدرســه  ســپس  بشــود، 
بخــش  بعــد  و  کــرده  انتخــاب 
و  کنــد  انتخــاب  را  جنوبــی 
ــر  ــورد نظ ــراژ م ــه مت ــه را ب مدرس

تاسیس نماید.

منابــع:  و  ســرمایه  مدیریــت 
بازیکــن بــرای ســاخت و ســاز بــه 
جملــه  از  منابعــی  و  ســرمایه 
غــذا، آب، بــرق، گاز و نفــت نیــاز 
ــی  ــع حیات ــا مناب ــه این ه دارد ک

بیــن  تعــادل  هســتند.  کشــور 
دخــل و خــرج ســرمایه و منابــع، 
یکــی از چالش هــای بازیکــن در 
حســاب  بــه  بــازی  طــول 

می آید.

مدیریــت بحــران: اگــر یکــی از 
21 شــاخصه در یــک بخــش از 
قــرار  پایین تــر  تعــادل  خــط 
ــور وارد  ــش از کش ــرد، آن بخ گی
بازیکــن  کــه  می شــود  بحــران 
از  را  بخــش  آن  دارد  وظیفــه 

تمرکــز روی حافظــه و ســرعت 
اســت.  بازیکــن  عمــل 
تمرکــز،  و  عکس العمــل 
مهم تریــن نکتــه ی ایــن بــازی 
آن  موســیقی  و  اســت  جــذاب 
به شــدت شــما را جــذب خــود 
بــازی  محیط هــای  می کنــد. 
خــوب طراحــی شــده و لیدربورد 
آن  بــه  خــاص  هیجانــی  آن 

بخشیده است.
ــگ و  ــی رن ــی، تاق ــر علم از نظ
محتــوا چالشــی اســت کــه در 
علــم روان شناســی بــه آن اثــر 
 )Stroop Effect( اســتروپ 
وجــود  بــه  بــا  کــه  می گوینــد 
آوردن تفــاوت در رنــگ نوشــته و 
عــوض کــردن تطابــق رنــگ و 
درگیــر  را  بازیکــن  نوشــته ها، 
ــای  ــد. آزمایش ه ــش می کن چال

انجــام شــده نشــان می دهــد کــه 
اســتروپ  اثــر  آزمــون  انجــام 
می توانــد در حافظــه ی کوتــاه 
تاثیــر مثبــت  و تمرکــز،  مــدت 
مــوارد  در  و  باشــد  داشــته 
از  جلوگیــری  باعــث  خاصــی 
بــه  مربــوط  بیماری هــای 

حافظه و تمرکز شود.
شــامل  یــک  و  صفــر  بــازی 
و  اســت  زیــادی  قســمت های 
ســنجیدن  از  پــس  بازیکــن 
از  یکــی  در  خــود  توانایــی 
مودهــای بــازی، مودهــای دیگــر 
هــر  می کنــد.  امتحــان  را 
چالشــی  بــازی،  از  بخشــی 
کــه  کــرده  ایجــاد  متفــاوت 
آن  کــردن  بــازی  بــا  بازیکــن 
حافظــه  تمرکــز،  می توانــد 
تغییــر  توانایــی  کوتــاه مــدت، 

وقتــی  کنــد.  خــارج  بحــران 
شــود،  بحــران  وارد  بخشــی 
ــا  ــش ب ــاز در آن بخ ــاخت و س س
آن  بحران هــای  بــه  توجــه 
بیش تــری  هزینــه ی  بخــش، 

خواهد برد.

می توانیــد  االن  همیــن  پــس 
ــت  ــازار دریاف ــه ب ــازی را از کاف ب
کــرده و کارهایــی را کــه در ذهــن 
بــه  و  دهیــد  انجــام  داریــد، 
پیشــرفت کشــور خــود کمــک 

کنید.

پذیــری در شــرایط مختلــف را در 
دیگــران  بــا  و  بســنجد  خــود 

مقایسه کند.

این بازی هم اکنون از طریق 
کافه بازار قابل دسترسی 

است

آیدین نوری

صفــر و یــک ذهــن شــما را بــه 
چالش دعوت می کند.

. . .
. . .

. . .
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علی فخار - کارشناس روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای

بنیاد ملی بازی های رایانه ای

علی فخار

مهم ترین فعالیت های

بنیاد ملی بازی های رایانه ای

در سال ۹۶

۵



فصلنامهعلمی،فرهنگی،خبریگیمآور

 گیم جم

رویدادی
سرشار از اشتیاق 

اما...

سپهر ترابی - مدیر مسئول نشریه بازینامه

۶

بازی ســازی  صنعــت 
ــران اگرچه مشــکالت  ای
مختلفــی دارد و تمامــی 
بــا  آن  فعالیــن 
ــرم  ــادی دســت و پنجــه ن ســختی های زی
می کننــد، امــا حضــور پررنــگ جوانــان در 
ــن  ــا ای ــران باعــث شــده ت جــای جــای ای

ــه  ــکلی ک ــر ش ــه ه ــت ب صنع
هســت فعالیــت خــود را 
ــتای  ــد. در راس ــه ده ادام
ــن  ــور، انجم ــن حض همی
ــگاه  ــی Game دانش علم

ــا  فردوســی مشــهد، از ۱۵ ت
۱۷ آذر مــاه اقــدام بــه برگــزاری 

یــک گیــم جــم کردنــد کــه در نــوع خــود 
جالــب بــود. ایــن گیــم جــم ســه روزه، بــا 
البتــه  و  بــازی  ســاخت  روی  تمرکــز 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی، رویــداد 

خوبی را رقم زد.
ــاه  ــا ۱2 آذر م ــداد ت ــن روی ــام ای ــت ن ثب
ادامــه داشــت کــه اســتقبال بســیار خوبــی 
هــم از آن شــد. تیم هایــی از مشــهد و 
ســایر شــهرها بــه ایــن رویــداد آمدنــد و بــا 
موضوعــی کــه بــه آن هــا داده شــد، شــروع 
ــبختانه  ــد. خوش ــازی کردن ــاخت ب ــه س ب
اقدامــات الزم از طــرف دانشــگاه فردوســی 

ــود و  ــده ب ــل آم ــه عم ــزاری ب ــم برگ و تی
شــرایط برگــزاری رویــداد قابــل قبــول بود. 
پــس از گذشــت ســه روز نیز، تیــم داوران، 
بازی هــا را بررســی کردنــد و بعــد از آن در 
شــدند.  انتخــاب  بهترین هــا  اختتامیــه 
ــرد  ــاره ک ــه آن اش ــد ب ــه بای ــی ک موضوع
حضــور پررنــگ مســئوالن دانشــگاه و 
ملــی  انســتیتو  مدیــر  البتــه 
ــد  ــز رش ــازی و مرک بازی س
ــود. حضــور  بازی ســازی ب
ایــن  در  عزیــزان  ایــن 
ــان  رویــداد در کنــار جوان
ــه ای  ــا دریچ ــد ت ــث ش باع
ــم  ــرد و تی ــکل بگی ــد ش از امی
ــن  ــود را در ای ــالش خ ــام ت ــزاری تم برگ

راستا انجام دهد.
ــار از  ــدادی سرش ــهد، روی ــم مش ــم ج گی
می رفــت  انتظــار  امــا  بــود،  اشــتیاق 
ــه  ــری از آن ب ــت بیش ت ــئولین حمای مس
عمــل آورنــد. شــاید کمــی توجــه بیش تــر 
ــت  ــداد ماهی ــن روی ــا ای ــد ت ــث می ش باع
بهتــری داشــته باشــد. وقتــی عــده ای 
جــوان بــه پشــتوانه دانشــگاه خــود کاری را 
ــزی  ــا چی ــد، تنه ــام دهن ــد انج می خواهن
ــس  ــت. پ ــت اس ــد، حمای ــع دارن ــه توق ک
مــی رود  البتــه  و  می رفــت  انتظــار 

بیش تــر  مــوارد  ایــن  در  دانشــگاه ها 
ــزار  ــای برگ ــوند. دوره ه ــل ش ــت قائ اهمی
همین طــور  و  رویــداد  ایــن  در  شــده 
شــرایط مســابقات مطلــوب بــود امــا جــای 
کار بســیاری داشــت. دعــوت از عمــوم 
ــا  ــک ی ــای کوچ ــکیل غرفه ه ــردم، تش م
کوچک تریــن  از  دکوراســیون  نصــب 
ــن  ــار ای ــد عی ــه می توان ــواردی اســت ک م
ــد و از  ــر کن ــا را بیش ت ــت از رویداده دس
ــدی  ــای بع ــزاری دوره ه ــر برگ ســوی دیگ

آن را آغاز کند.
تیــم بازینامــه بــه عنــوان حامــی رســانه ای 
در ایــن رویــداد حضــور داشــت و بــه 
ــان  ــی جوان ــات تمام ــود زحم ــم خ چش
دیــد.  را  بازی ســازی  و  بــازی  عاشــق 
جوانانــی کــه تنهــا بــه خاطــر عالقــه خــود 
ــی  ــه کار بزرگ ــت ب ــت دس ــن صنع ــه ای ب
مرکــز  کمــی  کاش  ای  فقــط  زدنــد. 
ــود  ــر ش ــازی بیش ت ــه بازی س ــا ب توجه ه
ــران  ــه از ای ــر نقط ــس در ه ــن پ ــا زی ت
رویــدادی برگــزار شــد، باالتریــن کیفیــت 

را در آن شاهد باشیم.

رویداد گیم جم مشهد، رویدادی که فراز و نشیب زیادی داشت اما به خوبی برگزار شد

سپهر ترابی
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از آنجــا کــه تولیــد بــازی ویدیویــی یــک 

محســوب  میان رشــته ای  هنر-صنعــت 

ــه  ــازی ب ــک ب ــاختن ی ــرای س ــود و ب می ش

برنامه نویســی  از  مختلفــی  مهارت هــای 

ــا طراحــی گرافیــک و انیمیشــن و  ــه ت گرفت

طراحــی بــازی و حتــی بازاریابــی و مدیریت 

ــه  ــت ک ــن روس ــت از ای ــاز اس ــی و ... نی مال

بــا  قــوی  تیــم  یــک  شــدن  جمــع 

توانایی هــای متفــاوت یکــی از چالش هــای 

ــود. از  ــوب می ش ــی محس ــر تیم ــدی ه کلی

ســوی دیگــر، بســیاری از دانشــجویان و 

تصــور  فــوق،  رشــته های  در  هنرآمــوزان 

درســتی از بازی هــای ویدیویــی ندارنــد و 

ایــن صنعــت  بــه  نمی داننــد وارد شــدن 

بــرای اولیــن بــار در شــهر مشــهد، برگــزاری 

ــوع  ــم از ن ــوری، آن ه ــابقه ی کش ــک مس ی

کــه حــس  اســت  گیــم جــم، جملــه ای 

یــا  مســتقل  بازی ســازان  خاقیــت 

بازی ســازی  واردان  تــازه  و  عاقه منــدان 

کــه  شــهر  ایــن  بچه هــای  )به خصــوص 

در  را  مســابقه ای  چنیــن  تابه حــال 

قلقلــک  را  نبودنــد(  شــاهد  شهرشــان 

می دهد.

چگونه است.

ــی  ــه رویدادهای ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب

مثــل گیــم جــم می توانــد نقــش بســیار 

تیم هــای  شــدن  ســاخته  در  مهمــی 

ــان  ــه نش ــد. تجرب ــته باش ــازی داش بازی س

داده اســت کــه بســیاری از شــرکت کنندگان 

در ایــن مســابقات، حتــی آن هایــی کــه 

اولیــن تجربــه ی بازی ســازی خــود را پشــت 

توانســته اند  این کــه  از  می گذارنــد،  ســر 

در یــک مــدت محــدود ۴۸ ســاعته یــک 

ــه  ــد ک ــذت می برن ــدر ل ــازند، آنق ــازی بس ب

را  کارشــان  می افتنــد  فکــر  ایــن  بــه 

ــده ی  ــن فای ــن مهم تری ــد. ای ــر بگیرن جدی ت

چنین مسابقاتی است.

بــازی  ســاختن  بــرای  دیگــر،  ســوی  از 

ویدیویــی، جــدا از آموزش هــای تئوریــک و 

ــه  ــود دارد ک ــادی وج ــکات زی ــی، ن تخصص

ــا  ــوند. ت ــه می ش ــاد گرفت ــل، ی ــا در عم تنه

ــره  ــه مه ــت ب ــازی دس ــه بازی س ــی ک زمان

نشــود و کارش را شــروع نکنــد بــا مشــکات 

ریــز و درشــت ایــن کار آشــنا نمی شــود و 

بهتریــن  بــه  مســئله محور«  »آمــوزش 

اتفــاق  رویدادهایــی  چنیــن  در  صــورت 

می افتد.

در  رویدادهایــی  چنیــن  برگــزاری 

می توانــد  مختلــف  شهرســتان های 

ســرآغاز مهمــی بــرای جوانــان سرتاســر 

ایران زمیــن باشــد تــا اوال بــا ایــن هنــر-

صنعــت بیش تــر آشــنا شــوند و ثانیــا الفبــای 

کار را بیاموزنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 

فردوســی  دانشــگاه  گیم جــم  مســابقات 

ــن  ــرای ای ــی ب ــیار مبارک ــاق بس ــهد اتف مش

ــه در  ــی ک ــدوارم جوانان ــت. امی ــت اس صنع

ــازی  ــا بازی س ــار اول ب ــرای ب ــداد ب ــن روی ای

بــه صــورت جــدی مواجــه شــدند، تجربــه ی 

خوبــی را پشــت ســر گذاشــته باشــند و بعــد 

جــوان،  تیم هــای  شــاهد  رویــداد،  از 

متخصــص و پرانــرژی ای در کشــور عزیزمان 

باشیم.

گیــم جــم بــزرگ مشــهد شــروع خوبــی برای 

در  بازی ســازی  بــه  عاقه منــدان 

زمینه هــای تیم ســازی، توانایــی انجــام کار 

تیمــی، تقویــت روحیــه ی شکســت پذیری، 

کســب دانــش و بــه کار بــردن خاقیــت بود. 

هیجــان حضــور در ایــن جــو، گــذر زود 

ایده هــای  و  عجیــب  تفکــرات  زمــان، 

غریــب، همــه و همــه ســاعاتی لذت بخــش 

ــروع،  ــرد. ش ــا ک ــترس الق ــا اس ــراه ب را هم

شــروع خوبــی بــود، امــا شــاید دشــوار، 

اوجــش  آغــاز  کــه  عقابــی  مثــل همــان 

ایــن  بــه  وقتــی  امــا  اســت،  ســخت 

ــا را  ــار م ــده ای انتظ ــه آین ــه چ ــم ک می نگری

و  متوالــی  تاش هــای  بــا  و  می کشــد 

بــه  می توانیــم  درســت  برنامه ریزی هــای 

کجــا برســیم، ســختی شــروع را برایمــان 

جمــع  هــم  دور  ایــن  می کنــد.  آســان تر 

شــدن و طراحــی بازی هــای خاقانــه در 

ــی شــیرین اســت و  فرصتــی محــدود، خیل

نباید از دستش داد.

بــا  می توانیــم  کــه  نــرود  یادمــان 

ــان،  ــه از زم ــتفاده ی بهین ــزی، اس برنامه ری

داشــتن خاقیــت و یــک همــکاری خــوب، 

جایزه هــای گیــم جــم را هــم جمــع کنیــم و 

ــن کار را انجــام  ــی ای ــدگان به خوب ــا برن واقع

دادند.

آیدین نوری

محمد حاجی میرزایی

مدیر مرکز رشد بازی سازی

آموزش مسئله محور 

با طعم رقابت

یادگیــری و تجربــه ای 

هیجان انگیز

در 48 ساعت

رویداد گیم جم مشهد
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گیــم جــم فرصتــی اســت بــرای انجــام 

کارهــای متفــاوت و جــذاب در حــوزه ی 

یادگیــری، کســب  از جملــه  بازی ســازی 

ــه  ــم، ب ــای ک ــا هزینه ه ــد ب ــای مفی تجربه ه

گذشــته،  تجربیــات  گذاشــتن  اشــتراک 

خاقانــه،  و  نــو  ایده هــای  پیاده ســازی 

بــدون  لحظاتــی  کــردن  ســپری 

اســترس های حاصــل از محیــط کار و یــا 

زندگــی و بــه طــور خاصــه گیــم جــم یعنــی 

ــتن در  ــاد زیس ــرای ش ــان ب ــاعت زم 48 س

ــیار  ــون بس ــی و اکن ــذاب و علم ــی ج فضای

محیــط  در  اتفــاق  ایــن  کــه  خرســندم 

آن کــه  بهتــر  و  اســت  داده  رخ  دانشــگاه 

دانشــگاه زیبــا و فعــال فردوســی مشــهد بــا 

ــان  ــود میزب ــرژی خ ــر ان ــجویان سراس دانش

ما بوده اند.

در میــان جوامــع دانشــگاهی و دانشــجویی 

ــیله ای  ــوان وس ــه عن ــان ب ــه از امتح همیش

ولــی در  بهــره می برنــد  ارزیابــی  جهــت 

از  دســته  آن  امتحان هــا  ایــن  میــان 

امتحاناتــی کــه رنــگ و بــوی آمــوزش را 

داشــتند، همیشــه بــا نگاهــی ویژه تــر در 

دیــد دانشــجویان می آمدنــد، چــرا کــه حــل 

تازگــی  بــه  را  مفهومــش  کــه  ســواالتی 

لذت بخش تــر  برایمــان  باشــیم  فراگرفتــه 

زمانــی  آن هــا  لــذت  و  بــود  خواهــد 

ــه واســطه ی حــل  دوچنــدان می شــد کــه ب

آن هــا ارزشــی اضافــه بــه دانشــجویان تعلق 

گیــرد و در غیــر ایــن صــورت چیــزی از 

آن ها کسر نشود.

حــال در دنیــای سراســر لــذت بــازی آن 

ــت،  ــال، رقاب ــوع بازی هــای دیجیت هــم از ن

امتحــان و چالــش بــرای بازی ســازان 

ــه الزم  ــرد ک ــری می گی ــی دیگ معن

اســت بــرای حفــظ روحیــه و 

در  موجــود  فضــای 

دیجیتــال  بازی هــای 

بــه  را  رقابــت  ایــن 

ــل  ــرفت و تعام ــرای پیش ــتری ب ــمت بس س

ــای  ــوال رویداده ــه اص ــرد ک ــی ک جهت ده

گیــم جــم بــر همیــن اســاس هســتند و 

چیــزی فــرای رقابــت در آن هــا معنــی پیــدا 

ــر  ــی سراس ــازان در فضای ــد و بازی س می کن

ــال  ــت، در ح ــار رقاب ــروش در کن ــور و خ ش

برپایــی بزمــی علمــی هســتند و در همیــن 

راســتا خوشــحالیم کــه در شــرق کشــور نیــز 

ــه  ــهد را تجرب ــزرگ مش ــم ب ــم ج ــداد گی روی

ــی می توانیــم بگوییــم کــه  ــه قول ــم و ب کردی

شرق کشور هم گیم جم دار شد...

تعامــل  جنــس  از  متفــاوت  تجربــه ای 

مســتقیم دانشــگاه و بنیــاد ملــی بازی هــای 

فردوســی  بــزرگ  دانشــگاه  در  رایانــه ای 

علمــی  انجمــن  بلنــد  همــت  و  مشــهد 

بازی های رایانه ای صورت پذیرفت.

امیــد اســت کــه بــا تاش هــای مســئولین و 

حــوزه  ایــن  بــه  عاقه منــدان  تمامــی 

بتوانیــم تحرکــی خــوب و مناســب در میــان 

دانشــجویان کشــور را شــاهد باشــیم، چــرا 

میــان  اتصــال  حلقــه  دانشــجویان،  کــه 

پویایی و پیشرفت هستند.

علی گلدانیکامیار محبوبیان

مدیر انستیتو ملی بازی سازی

زمــان  ســاعت   48

برای شاد زیستن

گیــم جــم بــزرگ 

مشهد

رویداد گیم جم مشهد
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با عرض سالم و خسته نباشید.

لطفــا ابتــدا خــود و اعضــای تیــم را معرفــی کــرده و از زمینــه ی 

کاری و تجربه هایتان بگویید.

ســام، مــا قســمت دوم تیــم Heartbits بودیــم کــه در ایــن گیم جــم 

مــا                                              تیــم  اســم  هــم  همیــن  بــرای  کردیــم.  شــرکت 

Heartbits Episode2 بود.

ــر  ــوان دیزاین ــه عن ــودم( ب ــدوی )خ ــدی مه ــا مه ــم م ــای تی اعض

)طــراح بــازی(، محمــد نریمانــی بــه عنــوان برنامه نویــس و محمــد 

رضا مسلمی به عنوان آرتیست )طراح هنری( بودند.

ــم 9 نفــره اســت کــه  ــک تی ــم Heartbits در واقــع متشــکل از ی تی

تقریبــا 1 ســال هــم هســت کــه دور هــم جمــع شــده ایم. بازی هــای 

کوچــک و بــزرگ مختلفــی را بــرای کســب تجربــه منتشــر کردیــم و 

فعــا هــم تیــم را تقســیم کردیــم و داریــم روی چنــد پــروژه ی بــازی 

مستقل کار می کنیم.

توصیــه  آیــا  این کــه  و  کردیــد؟  گیــم جــم شــرکت  در  چــرا 

این طــور  بازی ســازی در  بــه  می کنیــد دیگــر عالقه منــدان 

رویدادها شرکت کنند؟

ــردن،  ــرکت ک ــرای ش ــان ب ــم هدف م ــان روز اول ه ــتش از هم راس

مقــام آوردن بــود و ایمــان داشــتیم کــه می توانیــم جایــزه بگیریــم! 

ــیده  ــه کش ــری نقش ــزه ی هن ــی و جای ــزه ی فن ــرای جای ــش ب از پی

بودیــم. از ایــن جهــت 48 ســاعتی کــه در گیــم جــم بودیــم را 

تــاش کردیــم و خــدا را شــکر بــه چیــزی کــه می خواســتیم 

رســیدیم. از طرفــی اعضــای تیــم مــا هــر کــدام در شــهرهای 

ــف  ــاط مختل ــه در نق ــی ک ــابقات مختلف ــتند و مس ــی هس مختلف

ــه دور  ــد ک ــا می ده ــه م ــت را ب ــن فرص ــود، ای ــزار می ش ــران برگ ای

هــم جمــع شــویم. هــدف دومــی کــه از شــرکت در گیــم جم هــای 

ــف  ــازان مختل ــا بازی س ــات ب ــردن ارتباط ــدا ک ــم، پی ــف داری مختل

ــازها  ــر بازی س ــا دیگ ــاط ب ــتن ارتب ــت، داش ــن صنع ــت. در ای اس

ــه  ــع ب ــم در واق ــم ج ــرکت در گی ــت. ش ــدی اس ــم و کلی ــی مه خیل

مصاحبه
مصاحبه با مقام نخست گیم جم دانشگاه فردوسی مشهد

بــازی در جســت وجوی آرامــش یــک بــازی ماجراجویــی معمایــی بــود کــه توانســت بهتریــن بــازی گیــم جــم 
ــای  ــدام در جهان ه ــر ک ــه ه ــر ک ــرل دو کاراکت ــان کنت ــد همزم ــن بای ــازی، بازیک ــن ب ــود. در ای ــهد ش مش
متفاوتــی هســتند را به دســت بگیــرد و بایــد ایــن دو شــخصیت را بــه انتهــای مســیر مشــخص شــده در بــازی 
برســاند. در بیــن راه، موانعــی ســد راه ایــن دو کاراکتــر می شــوند کــه بــرای عبــور کــردن از مســیرها هــر کــدام 

از آن ها باید مسیر دیگری را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند هموار کنند. آیدین نوری
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ــاعته  ــن 48 س ــک ددالی ــما در ی ــای ش ــیدن مهارت ه ــش کش چال

اســت. لــذا بــه بازی ســازان توصیــه می کنــم کــه در ایــن رویدادهــا 

ــات  ــا خودشــان را محکــی بزننــد، چــرا کــه تجربی ــد ت شــرکت کنن

ــب  ــابه کس ــای مش ــا و رویداده ــم جم ه ــن گی ــی از ای ــیار خوب بس

می شود.

چــه ایــده ای را بــرای شــروع ســاخت بــازی در مســابقه انتخاب 

کردید؟ و آیا فکر می کردید که مقام اول را کسب کنید؟

از بیــن موضوعــات داده شــده، مــا موضــوع »آرامــش« را انتخــاب 

کردیــم و تصمیــم گرفتیــم کــه یــک بــازی ماجراجویــی معمایــی بــا 

درون مایــه ی )Theme( آرامــش بســازیم! بــا توجــه بــه این کــه 

تعــداد زیــادی تیــم )۳۷تــا اگــر اشــتباه نکنــم( شــرکت کــرده 

ــم  ــرده بودی ــی ک ــی و آرت را پیش بین ــزه ی فن ــب جای ــد، کس بودن

اما احتمال نمی دادیم که اول شویم.

چه آینده ای را برای این بازی تصور می کنید؟

آیا می خواهید آن را ادامه داده و منتشر نمایید؟

ــار،  ــرای انتش ــا ب ــم م ــداف مه ــی از اه ــم یک ــر می کن ــتش فک راس

بایــد رســیدن بــه درآمــد باشــد! بــازی مــا روش درآمــدی متناســب 

 )Adventure( بــا ایــران را نــدارد. بــازی مــا یــک بــازی ماجراجویــی

بازی هــای  راه هــای درآمدزایــی  از معمول تریــن  یکــی  و  اســت 

ادونچــر، فــروش مســتقیم اســت. چــون داخــل ایــران قانــون 

ــده ی  ــا آین ــن بازی ه ــفانه ای ــود، متاس ــت نمی ش ــت رعای کپی رای

ــت  ــروژه وق ــن پ ــم روی ای ــد نداری ــا قص ــذا فع ــد. ل ــی ندارن خوب

بگذاریم و برای انتشارش تاش کنیم.

نظرتــان در رابطــه بــا گیــم جــم مشــهد 

چیست و چطور آن را ارزیابی می کنید؟

بــا توجــه بــه این کــه رویدادهــای گیمــی نظیــر 

گیــم جــم، بــرای اولیــن بــار در مشــهد برگــزار 

ایــن  برگــزاری  در  نقص هایــی  می شــد، 

رویــداد وجــود داشــت. یکــی از مشــکاتی کــه 

بــود؛  موضوعاتــش  داشــت  جــم  گیــم 

موضوعاتــی کــه در ایــن گیــم جــم مطــرح 

شــد، اصــا مناســب یــک گیــم جــم ۴۸ ســاعته نبــود. امــا 

ــده  ــا را نادی ــن نقص ه ــوان ای ــه می ت ــت ک ــم داش ــی ه خوبی های

گرفت.

امیــدوارم بــا تجربیاتــی کــه مســئولین برگــزاری گیــم جــم مشــهد 

در ایــن رویــداد کســب کردنــد، شــاهد رویدادهــای قوی تــر و 

بزرگ تری از شهر مشهد باشیم.

مصاحبه
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صنعت بازی های دیجیتال 
عنــوان  بــه  می تــوان  را 
در  پیشــرو  صنعتــی 
ــهم آن  ــد و س ــان نامی جه
ــوان  ــه عن ــا ب ــور م در کش
و  ســاخت  در  مهــم  کشــورهای  از  یکــی 
در  دیجیتــال  بازی هــای  نشــر  و  تولیــد 
ســطح منطقــه قابــل تقدیــر اســت. ایــن امــر 
در  موجــود  مشــکات  تمامــی  برابــر  در 
کــه  چــرا  بــوده،  توجــه  قابــل  کشــور 
ــت  ــن صنع ــور در ای ــر حض ــازی و ام بازی س
ــدن در  ــرای مان ــتیاقی ب ــد اش ــود نیازمن خ
ایــن شــرایط ســخت اســت. امــا چند ســالی 
اســت کــه در کشــور، ایــن امــر مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه کــه خــود جــای سپاســی از 
در حــال  ولــی  دارد  ربــط  مســئولین ذی 
حاضــر و بــا ســرعت بــاالی پیشــرفت در ایــن 
صنعــت در جهــان، نیازمنــد آن هســتیم کــه 
توجهــات، بیش تــر شــود تــا بتوانــد ایــن 
کاســتی های موجــود را کاهــش داده و در 
ــذا ایــن امــر  جهــت مثبــت قــدم بگــذارد؛ ل
ــه وروِد  ــزم ب دانشــگاه ها و دانشــجویان را مل
ــر  ــد و اگ ــک می کن ــده و آکادمی ــاب ش حس
ایــن رونــد بــه خوبــی انجــام شــود، می توانــد 
ــده  ــزی ش ــرفت برنامه ری ــرای پیش ــی ب عامل
در ایــن صنعــت گــردد کــه البتــه ایــن مهــم 
فعالیت هایــی  کــه  اســت  آن  نیازمنــد 
داوطلبانــه و البتــه دلســوزانه در راســتای 
صــورت  صنعــت  ایــن  اهــداف  پیشــبرد 
دانشــگاه  در  نیــز  رو  همیــن  از  پذیــرد. 
فردوســی مشــهد کــه از پیــش قــراوالن ایــن 
ــت، از  ــور اس ــگاه های کش ــت در دانش صنع
و  اســتادان  همــت  بــا   1392 ســال 
دانشــجویانی عاقه منــد بــه ایــن حــوزه، 
تشــکلی علمــی بــه نــام انجمــن علمــی 
شــکل   )GAME( رایانــه ای  بازی هــای 
گرفــت و تــا هــم اکنــون کــه بــا شــما ســخن 
نشــر  و  تولیــد  بــه  موفــق  می گوییــم 
بازی هــای دیجیتــال به صــورت سفارشــی 
بــه  هم چنیــن  و  مختلــف  شــرکت های  از 
صــورت مســتقل شــده اســت و توانســته در 
رتبه هــای  حائــز  مختلــف  جشــنواره های 
ــای  ــزام تیم ه ــا اع ــن ب ــود و هم چنی ــر ش برت
رویدادهــای  در  انجمــن  ایــن  بازی ســاز 

مختلــف، نامــی خــوش بــرای خــود همــراه 
بــه عنــوان  ایــن امــر تنهــا  البتــه  کنــد. 
و  دانشــجویان  پتانســیل  معرفــی 
تولیــد  در  حــوزه  ایــن  بــه  عاقه منــدان 
بازی هــای دیجیتــال اســت و در کنــار آن 
و  جشــنواره ها  برگــزاری  بــا  نیــز 
ــابقات  ــتانی و مس ــی و اس ــای مل همایش ه
ــالت  ــه رس ــدی ب ــا ح ــته ت ــون توانس گوناگ
مهم تریــن  از  امــا  کنــد.  عمــل  خــود 
تشــکل صــورت  ایــن  در  کــه  افتخاراتــی 
در  گرفتــن  قــرار  تقدیــر  مــورد  پذیرفتــه، 
در  خاقانــه  علمــی  فعالیت هــای 
ــت  ــت توســط معاون ــی حرک ــنواره ی مل جش
و  علــوم  وزارت  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــن  ــدن ای ــده ش ــاوری و برگزی ــات فن تحقیق
تشــکل در میــان کلیــه انجمن هــای علمــی 
دانشــگاه فردوســی بــه مــدت 3 ســال پیاپــی 
حرکــت  دانشــگاهی  جشــنواره های  در 
قابــل توجــه بــوده، چــرا کــه ایــن مهــم بــرای 
میــان  در  کشــور  ســطح  در  بــار  اولیــن 
بازی هــای  بــه  مربــوط  تشــکل های 
ــن  ــه ای ــه البت ــه ک ــورت پذیرفت ــه ای ص رایان
فعالیت هــای  بــر  بابــی  فتــح  خــود 
شایســته ی ایــن تشــکل اســت کــه نشــان از 
ــر روی  ــتن ب ــدم برداش ــت و ق ــت درس حرک
اهــداف بلنــد مــدت صنعــت بازی ســازی 
عطــف  نقطــه  می باشــد.  کشــور 
فعالیت هــای ترویجــی انجمــن نیــز مربــوط 
بــه اتفاقــات، برگــزاری گیــم جــم بــزرگ 

ــداد  ــن روی ــه ای ــت ک ــهد اس مش
بــرای اولیــن بــار در 

ســطح 

انجمن Game دانشگاه فردوسی

فعالیت های خالقانه با طعم GAME در انجمن علمی خالق کشور
دانشــگاه  همــکاری  بــا  کشــور  شــرق 
ــای  ــی بازی ه ــاد مل ــهد و بنی ــی مش فردوس
بــازوان  کــه  پذیرفــت  صــورت  رایانــه ای 
اجرایــی و عملــی ایــن رویــداد، انجمــن 
علمــی بازی هــای رایانــه ای بــود کــه بــا 
یــاری خــدا و همــت بلنــد اعضــای انجمــن، 
در  بازی ســازان  و  عاقه منــدان  میزبــان 
قــدم  توانســت  و  بودیــم  کشــور  ســطح 
ــت  ــدت صنع ــد م ــداف بلن ــی در اه محکم
همایش هــا،  بــردارد.  کشــور  بازی ســازی 
تخصصــی  دوره هــای  البتــه  و  کارگاه هــا 
ــا بهره گیــری از اســتادان  بازی ســازی کــه ب
بــود، حلقــه  پذیرفتــه  اول صــورت  طــراز 
و  بازی ســازان  میــان  مناســبی  اتصــال 
ــان  ــن زم ــرده و در ای ــاد ک ــدان ایج عاقه من
بــه ایــن مهــم رســیدیم کــه بــا بهره گیــری از 
تجربیــات واالی اعضا و اســتادان دانشــگاه، 
قــدم بــه دنیــای نشــریات گذاشــته و بــا 
و  چاپــی  نشــریه ی  اولیــن  زدن  کلیــد 
تخصصــی بازی هــای ویدیویــی در ســطح 
دانشــگاه های کشــور، قــدم محکمــی در 
برداشــته  نیــز  پژوهشــی  راســتای  ایــن 

باشیم.
امیــد اســت کــه بــا حمایــت مســئولین و 
صاحبــان نظــر در ایــن صنعــت بتــوان ایــن 
تشــکل را نیــز حمایــت ویــژه نمــود تــا بتــوان 
درخشــش  تماشــای  بــه  پیــش  از  بیــش 
حــوزه  ایــن  در  عاقه منــدان  و  جوانــان 

نشست. 

علی گلدانی
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از  یکــی   ،Mad Scientist بــازی 

خروجی هــای موفــق گیــم جــم دانشــگاه 

ــور  ــازی، همان ط ــن ب ــت. در ای ــی اس فردوس

نقــش  شــما  پیداســت،  نامــش  از  کــه 

اختیــار  در  بــا  کــه  داریــد  را  دانشــمندی 

و  زمــان  ماشــین  خــاص،  ابــزای  داشــتن 

ــن  ــال روش ــه دنب ــال، ب ــاد پورت ــتگاه ایج دس

ــق  ــرداری از حقای ــا و پرده ب ــردن حقیقت ه ک

بــا  راه  ایــن  در  و  هســتید  شــگفت انگیزی 

روبــه رو  گوناگونــی  چالش  هــای  و  معماهــا 

می شــوید کــه بایــد بــا اســتفاده از فکــر و 

از  بهره گیــری  و  خــود  خاقیــت 

مکانیک هــای گنجانــده شــده در بــازی )و 

گاهــی آزمــون و خطــا!( آن  هــا را حــل کنیــد. 

ایــن بــازی کــه برنــده جایــزه بهتریــن طراحی 

از دیــد داوران گیــم جــم مشــهد شــده اســت، 

در ســبک ماجراجویــی و معمایــی قــرار دارد و 

از نــکات جالــب توجــه در آن می تــوان بــه 

ــی  ــاال )Top-down( و طراح ــد از ب ــه دی زاوی

هنــری در قالــب پیکســل )Pixel Art( اشــاره 

کــرد. ســازنده ایــن بــازی گــروه Artronic از 

ــای  ــی بازی ه ــن عمل ــمی انجم ــای رس اعض

کــه  اســت  فردوســی  دانشــگاه  رایانــه ای 

کلیــدی  مراحــل  و  اصلــی  ایــده ی 

پیاده ســازی بــازی را تنهــا در ۳ روز طــرح 

ریزی و اجرا کردند.

بــازی جیــز، اثــر تیــم نــی اســت کــه اعضــای 
آن را مهــدی غیــور، محمــد امیــن علیــزاده و 
محمــد رضــا ســابقی تشــکیل داده و داســتان 
اســت. محیــط  دانشــجو  بــا  رابطــه  در  آن 
ــه در  ــد ک ــک کاس درس می باش ــازی در ی ب
ایــن میــان، دانشــجویان شــروع بــه خوابیــدن 
در کاس می کننــد و شــما بایــد بــا وســیله ای 
موســوم بــه »ماسماســک« دانشــجویان را بــه 
اصطــاح »جیــز« کنیــد تــا بیــدار شــوند. اگــر 
دانشــجویی کــه بیــدار اســت را جیــز کنیــد، 
می کنــد.  تــرک  را  کاس  و  شــده  عصبــی 
حــال اگــر نصــف دانشــجویان، کاس را تــرک 
ــته  ــتاد خس ــام »اس ــا پی ــد ب ــا بخوابن ــد ی کنن
تمــام  بــازی  و  شــده  مواجــه  نباشــید« 

می شود.
ایــن بــازی رکــوردی اســت و در حیــن بــازی، 
نمایــان  صفحــه  در  هــم  پاورآپ هایــی 
آن هــا  کــردن  جیــز  بــا  کــه  می شــوند 
ــی  ــاعت زنگ ــل س ــد. مث ــان می آوری به دستش
ــواب  ــه خ ــی ک ــر کس ــود ه ــث می ش ــه باع ک
اســت، بیــدار شــود یــا کپســول آتــش نشــانی 

که افراد عصبانی شده را آرام می کند.

فقــط  عنــوان  ایــن  کــردن  بــازی  بــرای 
ــم  ــل وب ک ــک را مقاب ــا ماسماس ــت ت کافیس

گرفته تا از بازی لذت ببرید.

از  نفــر   3 شــامل   tapper تیــم  اعضــای 
دانشــجویان کارشناســی کامپیوتــر دانشــگاه 
ــه ی  ــا تجرب ــه آن ه ــه ک ــت، البت ــی اس فردوس
همــکاری در پروژه هــای کوچــک و تفریحــی 
را داشــته اند. هرچنــد در دنیــای کامپیوتــر 
مانــدن بــه ایــن معناســت کــه هــر لحظــه 
تصــور خــود را از آن ارتقــا دهیــم؛ واضــح 
اســت کــه اعضــای tapper در ایــن زمینــه 

تاش خوبی داشته اند.
ــوان  ــم، عن ــم ج ــده در گی ــاخته ش ــازی س ب
»متقلــب« اســت کــه بــه کمــک فناوری هــای 
مــدرن جهــان ســعی می کنــد دیــدی جدیــد 
ــای  ــد فض ــد و بگوی ــه ده ــازی ارائ از بازی س
بازی هــای رایانــه ای فقــط بــه ســخت افزار 
این جــا در هــر  آن هــا محــدود نمی شــود. 
راه  را  بــازی  می توانیــد  ممکــن  فضــای 
کــه  دانشــجویانی  دنبــال  بــه  و  بیاندازیــد 
تقلــب می کننــد بگردیــد، حــال ایــن کــه 
محــل امتحــان کجــا باشــد دســت شماســت، 
وســط صحــرا، یــک کاس واقعــی و شــاید 

هم روی آب های دریا!

Artonic تیم Ney تیمTapper تیم

سه تیم منتخب انجمن
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مغز چگونه کار می کند؟

کــودکان همیشــه و در همــه حــال مشــغول بــازی کــردن هســتند. 
آن هــا بیش تــر وقت هــا بازی هایــی می کننــد کــه مــا قــادر بــه 
ــری  ــردن و یادگی ــازی ک ــرعت ب ــتیم. س ــا نیس ــن آن ه درک قوانی
کــودکان بســیار باالســت. ایــن ســرعت را می تــوان بــا آمــار به دســت 
ــوزد،  ــک روز می آم ــول ی ــودک در ط ــک ک ــه ی ــی ک ــده از کلمات آم
ــودکان در  ــگفت انگیز ک ــی ش ــن توانای ــوال ای ــرد. معم ــاهده ک مش
یادگیــری بــرای مــا قابــل درک نیســت. یادگیــری یــک زبــان جدیــد 
ــال  ــن ح ــا ای ــت ب ــوار اس ــیار دش ــن کار بس ــد. ای ــر بگیری را در نظ
کــودکان سراســر دنیــا هــر روز ایــن کار را انجــام می دهنــد، آن هــا 
ــه  ــوع ب ــدون رج ــن کار را ب ــا ای ــد. آن ه ــادری را می آموزن ــان م زب
ــردن  ــه ک ــدون ترجم ــادری و ب ــان م ــه در زب ــر کلم ــای ه معادل ه
زبــان  نیکاراگوئــه،  در  تازگــی  بــه  می دهنــد.  انجــام  کلمه هــا 
ایــن  ناشــنوا اختــراع شــده اســت.  بــرای کــودکان  نشــانه ای 
پدیده هــا نشــان می دهنــد کــه زبــان، یــک رفتــار ذاتــی بــرای 
انســان ها می باشــد چــرا کــه بی اختیــار بــه ســمت آن ســوق داده 

می شویم.
زبــان تنهــا رفتــار ذاتــی بــرای انســان ها نیســت. کــودکان در 
حالــی کــه پله هــای ترقــی را طــی می کننــد در فعالیت هــای 

غریزی زیادی شرکت می کنند.

 پیشگفتار

ــت.  ــده اس ــه ش ــازی« ارائ ــه ی »ب ــرای کلم ــادی ب ــای زی تعریف ه
محققــان معــدودی تــا بــه حــال ســعی کرده انــد بــرای ایــن کلمــه 
یــک معــادل درســت پیــدا کننــد. تعریــف ارائــه شــده توســط »راجــر 
ــه  ــی ک ــد: »فعالیت ــان می کن ــه بی ــوس« )Roger Caillois( ک کایل
داوطلبانــه باشــد ، جــدی نباشــد و بازدهــی نداشــته باشــد، قوانین 

مختلفی بر آن حکم فرما باشند، باور پذیر باشد.«
تعریــف »یوهــان هوزینــگا« )Johan Huizinga( کــه عبــارت اســت 
از : »فعالیتــی آزاد، خــارج از زندگــی روزمــره.« تعریــف دقیق تــر و 
بهتــری توســط »یســپر جــول« )Jesper Juul( بیــان مــی دارد کــه: 
»بــازی یــک سیســتم رســمی قانونمنــد اســت کــه نتیجــه ای متغیــر 
و قابــل شــمارش دارد. نتایــج مختلــف، ارزش هــای مختلــف دارند. 
ــد.  ــرار بده ــر ق ــت تاثی ــا نتیجــه را تح ــد ت ــن ســعی می کن بازیک
بازیکــن بــه نتیجــه ی بــازی وابســتگی دارد و پیامدهــای ایــن 

فعالیت قابل بحث و اختیاری هستند.«
ایــن تعریف هــا کامــا بــا هــم فــرق می کننــد. بــا ایــن حــال 
مفهــوم  یافتــن  در  بــازی  طراح هــای  بــه  آن هــا  از  هیچ کــدام 
تعاریــف،  از  دیگــر  دســته ای  نمی کننــد.  کمکــی  »ســرگرمی« 
توســط طراحــان بــازی ارائــه شــده اســت کــه بعضــا بــا هــم 

متناقض هستند.

نظریه سرگرمی برای طراحی بازی
در دهه هــای آغازیــن طراحــی بازی هــای تعاملــی، در حالــی کــه بازی ســازان بــه آهســتگی راه رفتــن را می آموختنــد، 
ــا  ــد از مدت ه ــدند. بع ــه ش ــده گرفت ــد، نادی ــرده بودن ــه ک ــوالت را احاط ــه محص ــری ک ــش های بزرگ ت ــیاری از پرس بس
بــرای اولیــن بــار متوجــه شــدند کــه در کارهــای انجــام شــده در بعــد آکادمیــک منفعــت خوبــی نهفتــه اســت. هــر چنــد 

منفعت آکادمیک ممکن است دوگانه به نظر رسد:

ــد  ــانه ی جدی ــک رس ــر ی ــاال نمایانگ ــی احتم ــای ویدیوی ــه بازی ه ــت ک ــه اس ــن نکت ــه ای ــه ب ــت آن، توج ــن منفع اولی
ــا  ــد اســت. دوم این کــه دانــش آموختــگاِن ب ــد و احتمــاال یــک قالــب هنــری جدی نوظهــور، یــک رشــته طراحــی جدی
ــن  ــد در ای ــه می توانن ــد ک ــاس می کنن ــوند و احس ــزرگ می ش ــا ب ــن بازی ه ــا ای ــه ب ــد ک ــود دارن ــادی وج ــزه ی  زی انگی
ــازی و چگونگــی ســاخت آن را  ــه دنبــال مدرســه هایی هســتند کــه بتواننــد در آن ماهیــت ب ــه کار کننــد. آن هــا ب حرف
درک کننــد. هــر چنــد کــه یــک مشــکل کوچــک نیــز وجــود دارد. این کــه تعــداد کمــی از معلم هــا هســتند کــه بــدون 

اهمیت به تمایل دانش آموزان، یک بازی را آنقدر خوب فهمیده باشند که بتوانند به کسی آن را بیاموزند. 

مطالعــه ی بازی هــا، فریبنــده اســت چــرا کــه به شــدت چنــد بعــدی هســتند. بــه اشــکال بســیار مختلفــی می تــوان بــا 
آن هــا برخــورد کــرد؛ طراحــی و تولیــد بازی هــا، جنبه هــای روانشناســی، علــوم رایانــه ای، طراحــی محیطــی، 

داستان سرایی و ... را نیز در برمی گیرند.
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از نظــر »کریــس کرافــورد« )Chris Crawford(، طــراح بــازی و 
تفریحــات  از  زیرمجموعــه ای  »بازی هــا  مشــهور:  نظریه پــرداز 
هســتند کــه بــه کشــمکش بیــن بازیکنــان محــدود می شــوند و هــر 
بازیکــن ســعی دارد جلــوی رســیدن دیگــری بــه هــدف را بگیــرد. 
بازی هــا شــامل چیزهــای مختلفــی از جملــه اســباب بــازی، 

چالش، داستان، رقابت و غیره می شوند.«
»ســید مایــر« )Sid Meier( طــراح بــازی کاســیک »تمــدن« 
)Civilization( دارای تعریــف کاســیکی اســت: »مجموعــه ای از 

تصمیم های با معنی.«

 Andrew( »و »انــدرو رولینگــز )Ernest Adams( »ارنســت آدامــز«
و  رولینگــز  انــدرو  »نظریــات  کتــاب  نویســنده های   ،)Rollings
ارنســت آدامــز در طراحــی بــازی« ایــن تعریــف را محــدود کرده انــد 
بــه: »یــک یــا چنــد مجموعــه ی چالــش مرتبــط بــه هــم در محیطــی 

شبیه سازی شده.«
راه  می توانــد  تعریف هــا  ایــن  از  اســتفاده  می رســید  به نظــر 
ســریعی بــرای ورود بــه مســیر بیهــوده ی دســته بندی بازی هــا 
باشــد. مفاهیــم خیلــی ســاده ای وجــود دارنــد کــه اگــر بخواهیــم 
ــده ای  ــای پیچی ــه چیزه ــل ب ــم تبدی ــان کنی ــادی موشکافی ش زی
مفهــوم  شــدن  ســرگرم  بــرای  می تــوان  آیــا  امــا  می شــوند. 

ساده تری را بیان کرد؟

مغــز انســان بــه شــدت در پــی یافتــن الگوهــا اســت. وقتــی 
هســتند،  یادگیــری  مشــغول  کــه  می کنیــد  نــگاه  را  کــودکان 
ــه  ــد. ب ــان ببینی ــخیص را در رفتارش ــل تش ــوی قاب ــد الگ می توانی
ــاد  ــا را ی ــد چیزه ــوزش نمی توانن ــودکان از راه آم ــد ک ــر می رس نظ
ــار امتحــان کننــد، اشــتباه را خودشــان  بگیرنــد، بایــد آن را یــک ب
مرتکــب بشــوند و بــرای یافتــن حــد و حــدود، آن را بارهــا آزمایــش 

نمایند.
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مشــاهده ی الگوهــای رفتــاری کــودکان در هنــگام یادگیــری نشــان 
ــا کار  ــاس الگوه ــر اس ــد ب ــه ح ــا چ ــان ت ــن انس ــه ذه ــد ک می ده
می کنــد. حتــی بــرای فرآینــد درک الگــو هــم ســعی می کنیــم 
یــک نــوع الگــو پیــدا کنیــم! بهتریــن مثــال در ایــن زمینــه دیــدن 
ــردن  ــدا ک ــه پی ــان ب ــز انس ــی از مغ ــش بزرگ ــت. بخ ــره« اس »چه
نــگاه  نفــر  یــک  صــورت  بــه  وقتــی  دارد.  اختصــاص  چهــره 
می کنیــم، بخــش بزرگــی از مغــز، مشــغول شناســایی و تفســیر آن 
ــا او رو در رو  ــه ب ــی ک ــور کس ــات منظ ــی اوق ــت. خیل ــورت اس ص
صحبــت نمی کنیــم را درک نمی کنیــم، چــون اطاعــات کافــی 
بــرای درک منظــور او را نداریــم. تشــخیص چهــره نیــز هماننــد 
ــا در  ــون چهره ه ــت. چ ــده اس ــک ش ــان ها ح ــن انس ــان در ذه زب
ارتباطــات اجتماعــی انســان نقــش بســیار مهمــی دارنــد. توانایــی 
ــخصیت های  ــه ای از ش ــان مجموع ــره در می ــک چه ــز دادن ی تمی
کارتونــی و درک احساســات ظریــف آن هــا نشــان دهنــده ی قــدرت 

مغز انسان است.

فکــر  کــه خودشــان  آن طــوری  انســان ها  محققــان می گوینــد 
می کننــد »هوشــیار« نیســتند. بســیاری از کارهایمــان بــه صــورت 
هدایــت خــودکار انجــام می شــوند. امــا ایــن هدایــت خــودکار تنهــا 
وقتــی کار می کنــد کــه تصویــر درســتی از دنیــای اطراف مــان 
ــا حــدی  ــد بینــی انســان ت داشــته باشــیم. منطقــی اســت کــه بای
جلــوی دیــد را بگیــرد امــا وقتــی بــا چشــم ها نــگاه می کنیــم، مغــز 
ــی  ــی نامری ــه بین ــد ک ــایی کاری می کن ــورت معجزه آس ــه ص ــا ب م
ــرد؟  ــرار می گی ــی ق ــای بین ــه ج ــزی ب ــه چی ــا چ ــا واقع ــود. ام ش
پاســخ ایــن اســت کــه بــه صــورت غریبــی یــک »فــرض« بــه جــای 
بینــی قــرار می گیــرد؛ تصویــری فرضــی بــر اســاس ورودی تصویــر 

از چشم ها و چیزهایی که قبا دیده ایم.

ادامه دارد...



گیم آور، شماره ۱، زمستان ۱۳۹6 ۱۷

خاطراتی از گیم جم مشهد

آیدین نوری

خستگی و انتظار برای داوری

لذت خواب در حین مسابقه

این دیگه جای شوخی نداره!

نهایت خستگی یک منتور

نتیجه 48 ساعت بیدار موندن در اختتامیهتاشی برای افزایش قد

حضور استیو جابز فقید در گیم جم خوشحالی می باره! خستگیش کو؟



۱۸فصلنامهعلمی،فرهنگی،خبریگیمآور

دعوت به همکاری
تخصصــی  و  علمــی  چاپــی،  نشــریه  اولیــن  آور  گیــم  نشــریه 
دانشــگاهی گیــم کشــور بــه صاحــب امتیــازی انجمــن علمــی گیم 
و  دانشــجویان  و  اســتادان  کلیــه  از  فردوســی،  دانشــگاه 
ــد،  ــریه را دارن ــن نش ــکاری در ای ــه هم ــل ب ــه تمای ــدان ک عالقه من

دعوت به عمل می آورد.

موضوعات پیشنهادی شورای سیاست گذاری:
زمینه هــای تخصصــی، شــامل: نقــد، بررســی و تحلیــل بــازی، 
بازی ســازی، ســخت افزار، مقالــه  آمــوزش  بــازی،  پیش نمایــش 

علمی-پژوهشی

زمینه های عمومی، شامل: ترجمه

تعهدات و شرایط الزم:
1. متعهد بودن به زمان نهایی ارسال مطالب

2. آشنایی با بازی های ایرانی و غیر ایرانی
3. آشنایی خوب با اصول نگارشی

4. تســلط کافــی بــه زبــان انگلیســی بــرای بخــش بازی هــای غیــر 
ایرانی و ترجمه

5. داشتن روحیه و تمایل به کار 

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

gameover@um.ac.ir



جلد


