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به نام خدا

مخاطبین گرامی نشریه گیم آور، سالم

ســالمی بــه گرمــی دم هــای شــما بــرای همراهــی مــا در ســال 97 و ســالمی بــه ســبزی حضورتــان در 
ــان  ــرم و دلت ــان گ ــه دمت ــم آور و روی هم رفت ــس گی ــغ از جن ــی بال ــالگی کودک ــد یک س ــن تول جش

ســبز باشــد، ســبزی از نــوع جوانــه زدن هــای امیــد در بهــار 98.

قبــل از آغــاز صحبتــم جــا دارد بــه نمایندگــی از مجموعــه گیــم آور به تمامــی شــما مخاطبیــن چنــد 
ده هزارنفــری عزیزمــان تبریــک عیــد باســتانی را بگویــم.

ــم  ــه نمی دان ــاد ک ــغ افت ــودک بال ــن ک ــرای ای ــال ب ــک س ــن ی ــوب در ای ــات خ ــدر اتفاق ــا آن ق و ام
ــای  ــده و نظره ــد فزاین ــا از رش ــم ی ــور بگوی ــم کش ــزرگان گی ــی ب ــم؛ از همراه ــروع کن ــا ش از کج

ــموم  ــای مس ــالف فض ــه برخ ــت ک ــن اس ــه ای ــه قابل توج ــی نکت ــزان؛ ول ــما عزی ــده ش دلگرم کنن
ــی گیــم کشــورمان  ــای سراســر اشــتیاق و در اکوسیســتم میلیون موجــود در برخــی حرفه هــا، در دنی

ــم  ــدر خوبی ــول عــادل خــان »چــه ق ــه ق ــاز اســت و ب ــرای نفــس کشــیدن و رشــد کــردن ب فضــا ب
ــه قــول آیدیــن نــوری عزیــز، نتیجــه اش ایــن شــد کــه »مــا رکــورد  مــا« و ایــن خوبی هــا بــود کــه ب

ــه  ــورمان ک ــوب کش ــای خ ــی گیمی ه ــی تمام ــس همراه ــود از جن ــوردی ب ــن رک ــم...« و ای زدی
ــم شــاهدش باشــیم. ــه ه ــالله در ادام ــهیم هســتند و انش ــن رکــورد س ــز در ای همگــی نی

ــه شــده در صنعــت گیــم کشــور و  ــر پرداخت ــه فضاهــای کم ت ــا نگرشــی عمیــق ب مــا در گیــم آور ب
ــن صنعــت، اولین هــا  ــم در ای ــم و ســعی کردی ــو پیــش رفتی ــی روبه جل ــر بازی هــای ایران ــا تمرکــز ب ب

ــی  ــش و حت ــد و پیش نمای ــا نق ــه ت ــی گرفت ــی و تخصص ــاالت علم ــار و مق ــم؛ از اخب ــم بزنی را رق
ــاز قصــه ی بیســتون  ــازی ممت ــارز آن اولیــن پیش نمایــش ب ــه ب گــزارش و مصاحبه هایمــان، کــه نمون
ــون ــی همچ ــای بین الملل ــی در رویداده ــای اختصاص ــدن و گزارش ه ــانه ای ش ــکار رس ــا هم و ی

ــریه  ــن نش ــارم ای ــماره چه ــژه از ش ــی وی ــز در حرکت ــا نی ــود. در انته TGC2018  و DGRC2018 ب
ــا  ــه ای اختصاصــی ب ــرای شــروع، مصاحب ــم و ب ــر جهــان رفتی به ســوی اســتودیوها و بازی ســازان برت

ــه باشــیم. ــن نشــریه راه انداخت ــژه در ای ــا شــوری وی ــم ت ــدارک دیدی ــی داگ را ت نات

البتــه جــا دارد از حمایت هــای تمام قــد دانشــگاه فردوســی مشــهد و بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای 
بــا تمامــی زیرمجموعه هایشــان تشــکر ویــژه بنمایــم و هم چنیــن از هیــأت تحریریــه قــوی و ممتازمــان 

کــه عاملــی بــرای کســب رتبــه در چندیــن جشــنواره بــزرگ کشــور بودنــد، سپاســگزاری کنــم و در 
ــز تشــکر می کنــم و همچــون گذشــته مجــددًا تقاضــا  ــار دیگــر از شــما مخاطبیــن عزی ــز ب ــان نی پای

دارم کــه مــا را از نظــرات مفیدتــان بهره منــد ســازید و در بهبــود فعالیت مــان همراهمــان باشــید.

خدایا چنان کن سرانجام کار/ تو خشنود باشی و ما رستگار

علی گلدانی

مدیر مسئول
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اخبار بازی های ایرانی

هوشمندیبرایفرارازدستزامبیها
ZombieGO

Zombie GO یــک بــازی معمایــی 
نوبتــی اســت کــه بیــش از 50 مرحلــه 
مختلــف و زیبــا دارد و در ســبکی 
 Go ســری  بازی هــای  بــا  مشــابه 
)بــازی   Square Enix اســتودیوی 
 )Lara Croft Go و   Hitman GO
ــت.  ــده اس ــازی ش ــی و پیاده س طراح
شــما در ایــن بــازی کــه ســاخته ی 
 Infinite Rage ایرانــی  اســتودیوی 
اســت در نقــش مــردی بــازی خواهیــد 
کــرد کــه از ویروســی کــه باعــث زنده 

شــدن مرده هــا شــده جــان ســالم بــه در بــرده و حــاال بایــد از دســت زامبی هــا فــرار 
کنــد. هم چنیــن در بعضــی از مراحــل نیــز شــما می توانیــد افــرادی را کــه از ویــروس 

در امان مانده اند، نجات دهید.
محیط هــای زیبــا و مختلــف، چالش هــا و پازل هــای ســخت و آســان، حضــور 
دشــمنان در انــواع متفــاوت، راه هــای مختلــف بــرای عبــور از مراحــل و اســتفاده از 

ــدن  ــرای گذران ــرگ ب ــای م ــرخ دنده ه ــد و چ ــنگ، کلی ــلحه، س ــد اس ــزاری مانن اب
ــی  ــازی جــذاب اســت کــه شــما را به خوب ــن ب مرحله هــا از ویژگی هــای متفــاوت ای

سرگرم می کند.
پیشنهاد می کنیم که این بازی معمایی چالش برانگیز را حتما امتحان کنید.

آریو،پاتوقوفروشگاهدیجیتالگیمرها
فروشگاهآریو

خیلــی وقــت اســت کــه دیگــر عمــر دیســک های بــازی بــرای رایانه هــای شــخصی 
ــه انتشــار بازی هــای  ــچ ناشــری ب ــل هی ــم عــدم تمای ــا وضــع وخی ــه ســر آمــده و ب ب
ــگاه های  ــور، فروش ــر کش ــگاه های سراس ــا در فروش ــکی آن ه ــه دیس ــی و عرض ایران
دیجیتــال بازی هــای ایرانــی ظاهــر شــدند و بــه کمــک بازی ســازان ایرانــی شــتافتند 
ــزرگ  ــر و ب ــگاه های معتب ــی از فروش ــد. یک ــود دهن ــود را بهب ــازار موج ــع ب ــا وض ت
دیجیتــال بــازی در ایــران، »آریــو« اســت. شــما می توانیــد خیلــی راحــت از فروشــگاه 
ــه  ــد عرض ــا اندروی ــدوز و ی ــرای وین ــه ب ــی ک ــای ویدیوی ــن بازی ه ــو، جدیدتری آری
ــرام  ــا احت ــرده و ب ــداری ک ــی خری ــاًل قانون ــی و کام ــورت دیجیتال ــده اند را به ص ش
گذاشــتن بــه ایــن فرهنــگ، بــه پیشــرفت صنعــت گیــم ایــران و جهــان کمــک کنیــد.

ــد  ــلیقه ای، بتوانن ــبک و س ــر س ــا ه ــا، ب ــا گیمره ــود آورده ت ــه وج ــی ب ــو، پاتوق آری
ــورد  ــای م ــورد بازی ه ــر، در م ــتان گیم ــردن دوس ــدا ک ــا پی ــده و ب ــق ش ــه آن ملح ب
ــد  ــازی کنی ــل ب ــا موبای ــه ب ــد ک ــم نمی کن ــی ه ــد. فرق ــت کنن ــود صحب ــه خ عالق
ــم  ــد ه ــر می توانی ــن خاط ــه همی ــت و ب ــرم اس ــو مالتی پلتف ــون آری ــر، چ ــا کامپیوت ی
ــن از  ــان ممک ــریع ترین زم ــد را در س ــای اندروی ــم بازی ه ــدوز و ه ــای وین بازی ه

ــد. ــه کنی ــو تهی ــن آری ــق اپلیکیش ــر طری ــو س ــزرگ آری ــگاه ب ــه فروش ــاال ب ــن ح ــس همی پ
بزنیــد و بــازی مــورد عالقه تــان را دانلــود کنیــد.

ــگاه  ــن فروش ــه ای ــر« ب ــی »کراس فای ــان، یعن ــازی جه ــن ب ــم پرمخاطب تری ــرا ه اخی
ــا  ــگان ب ــن و رای ــخص آنالی ــوتر اول ش ــازی ش ــک ب ــر، ی ــت. کراس فای ــده اس آم
ســرعت اکشــن بــاال، تمرکــز فوق العــاده بــرای باالنــس نگــه داشــتن بــازی و 
ــر  ــون کارب ــش از 660 میلی ــتن بی ــا داش ــت و ب ــران اس ــه از کارب ــتیبانی همه جانب پش
ثبــت نــام شــده تــا پایــان مــاه ســپتامبر ســال 2018 میــالدی، رکــوردی جدیــد را در 

ــت رســانده اســت. ــه ثب ــان ب ــازی جه ــت ب صنع

حــال در جشــن تولــد یک ســالگی نشــریه گیــم آور، فروشــگاه آریــو بــرای 
ــزی  ــم چی ــت و آن ه ــده اس ــدارک دی ــژه ای را ت ــه وی ــا، هدی ــان م مخاطب

ــد!  ــان می خواه ــه دلت ــازی ای ک ــرای ب ــف ب ــز 30% تخفی ــت ج نیس

کدتخفیفآریو:
tavalod_gameovermag
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اخبار بازی های ایرانی

آرامشیازجنسکلمات
هزارداستان:شهزاد

»شــهزاد«، دختــری اصیــل زاده اســت کــه بــه اجبــار بــه عقــد »شــهریار«، پادشــاهی 
ــام  ــه تم ــابقش، ب ــر س ــت همس ــل خیان ــه دلی ــد. او ب ــد دل در می آی ــّکاک و ب ش
ــران شــهر، بدبیــن شــده و هــر شــب یکــی از آن هــا را می کشــد. شــهزاد، هــر  دخت
شــب بــرای او قصــه ای می خوانــد تــا شــاید بتوانــد راهــی بــرای نجــات جــان خــود 
بیابــد. داســتان های هــزار و یــک شــب از جملــه معروف تریــن حکایت هایــی اســت 
کــه همــه مــا بخش هایــی از آن را خوانده ایــم. بــازی »هــزار داســتان: شــهزاد« کــه 
توســط اســتودیوی »بــاران رویــا« ســاخته شــده، از داســتان های ایــن مجموعــه الهــام 

گرفتــه تــا عنوانــی متفــاوت در ســبک بــازی بــا کلمــات را عرضــه کنــد.

ــل کــردن داســتان هایی اســت  ــازی، هــدف، حــل کــردن جــدول و تکمی ــن ب در ای
ــر  ــع، در ه ــات متقاط ــدول کلم ــد ج ــد. همانن ــاه می خوان ــرای پادش ــهزاد ب ــه ش ک
مرحلــه، تعــدادی خانــه وجــود دارد کــه بــه جــای ســوال، 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 نمونه هــای بــزرگ همــراه بــا 

محدودیت،باعثپرورشخالقیت
Squp

»جــاش گیــم اســتودیو« تشــکیل شــده از دو نفــر از اعضــای انجمــن علمــی 
ــازی خــود  ــن ب ــرای ســاخت اولی ــا ب ــم دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت و آن ه گی
تصمیــم گرفته انــد کــه بــا توجــه بــه محدودیت هــا، به جــای تمرکــز بــر روی 
ــبک  ــکاپ« در س ــازی »اس ــد. ب ــر بپردازن ــت بیش ت ــه خالقی ــری، ب ــوای بص محت
ــزم ســاده، معماهــای ســخت و  ــا اســتفاده از یــک مکانی ــی ســاخته شــده و ب معمای

چالش برانگیــزی پیــش روی بازیکــن قــرار می دهــد.

کلمــات فــراوان روبــه رو خواهیــد شــد و بــرای 
ــد. در  ــر کنی ــابی فک ــد حس ــا، بای ــل آن ه ح
ــرد در  ــی منحصربه ف ــد ویژگ ــوان، چن ــن عن ای
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه موجــب می شــود 
رونــد بــازی، نســبت بــه ســایر آثــار ایــن 
ســبک، بــه شــکل متفاوتــی دنبــال شــود. برای 
ــتگیره ای  ــل، دس ــروی در مراح ــا پیش ــال ب مث
بــرای جابه جایــی حــروف اضافــه می شــود 
ــه کمــک آن می توانیــد مــکان حــروف  کــه ب
ــخت  ــات س ــر کلم ــد و راحت ت ــر دهی را تغیی
را بیابیــد. دیگــر ویژگــی جالــب، نمایــش 
معنــی کلماتــی اســت کــه کشــف می کنیــد، 
ــی  ــری مفهــوم کلمات ــن مــورد باعــث یادگی ای
آن هــا  بــا  آشــنایی چندانــی  می شــود کــه 

ــد. نداری

ــری  ــا بهره گی ــهزاد ب ــتان: ش ــزار داس ــازی ه ب
ــا  ــازی ب ــبک ب ــاوت در س ــردی متف از رویک
کلمــات بــه همــراه گرافیکــی زیبــا و موســیقی 
ــت  ــی اس ــی از عناوین ــواز، یک ــی گوش ن ایران
ــد آن را  ــبک بای ــن س ــه ای ــدان ب ــه عالقه من ک

ــه کننــد. تجرب

ــه عهــده  ــه ب ــا انتهــای هــر مرحل ــت یــک مکعــب ت ــرل و هدای ــازی، کنت ــن ب در ای
ــا  ــت درآورد. ب ــه حرک ــف ب ــات مختل ــوان در جه ــب را می ت ــن مکع ــت. ای شماس
ــن  ــرد. برخــی از ای ــرار می گی ــاری ق ــر روی ســطوح کن ــن کار، مکعــب ب انجــام ای
ــن آن  ــکان فروریخت ــوند و ام ــناخته می ش ــاک ش ــطح خطرن ــوان س ــمت ها، به عن قس
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 
ــا  ــد ی ــک دکمــه را فشــار دهی ــد ی ــاری بای ــه ســطح کن ــرای رســیدن ب از مراحــل، ب
چیــزی شــبیه بــه یــک پــازل را حــل کنیــد. ایــن مــوارد موجــب شــده تــا هــر مرحلــه، 
ــد اســکاپ در برخــی از  ــازی یکنواخــت نشــود. رون متفــاوت از دیگــری باشــد و ب
مراحــل بــه گونــه ای پیــش مــی رود کــه بایــد بــه ســرعت و بــا دقــت کافــی، حرکــت 
بعــدی را انتخــاب کنیــد و کوچک تریــن تاخیــر یــا اشــتباه شــما، منجــر بــه ســقوط 
ــاندن  ــان رس ــه پای ــته و ب ــادی داش ــان زی ــل، هیج ــن مراح ــه ای ــردد ک ــب می گ مکع

ــود. ــد ب ــش خواه ــا لذت بخ آن ه
هم چنیــن تعــدادی المــاس در هــر مرحلــه وجــود دارد کــه می توانیــد بــرای به دســت 

آوردن آن هــا نیــز تــالش کنیــد. ایــن الماس هــا بــه همــراه 
ــد رکــوردی  ــک م ــد در ی ــی کــه کســب می کنی امتیازات
ــان  ــایر بازیکن ــاز س ــاهده امتی ــا مش ــوند و ب ــت می ش ثب
ــه  ــیدن ب ــا و رس ــورد آن ه ــتن رک ــرای شکس ــد ب می توانی

باالتریــن امتیــاز تــالش کنیــد.
ــکاپ  ــد، اس ــه داری ــی عالق ــای معمای ــه بازی ه ــر ب اگ

می توانــد شــما را تــا مدت هــا ســرگرم کنــد.
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قدیمکرمها،االنتانکها
اربابجنگ

مینوالدرراهکشفرازدونا
Doonaminula

ــون در  ــم اکن ــه ه ــت ک ــی اس ــازل ماجرای ــبک پ ــازی در س ــک ب ــوال«، ی »دونامین
ــود.  ــک می ش ــتان نزدی ــش اول داس ــار بخ ــای انتش ــه روزه ــوده و ب ــاخت ب ــال س ح
ــه ی عجیــب  ماجــرا از این جــا شــروع می شــود کــه در یــک روز طوفانــی، یــک دان
و درخشــان از درخــت کنــده شــده و پــس از مدتــی، بــاد، آن را بــه داخــل دودکــش 
خانــه کاراکتــر اصلــی، یعنــی »مینــوال« می انــدازد. مینــوال تعجــب کــرده و شــروع 
بــه ماجراجویی هایــی می کنــد تــا راز ایــن دانــه را پیــدا کنــد. در مســیر، بــا معماهــا، 
ــور  ــوی عب ــه نح ــا ب ــد از آن ه ــه بای ــود ک ــه رو می ش ــی روب ــا و کاراکترهای چالش ه

کــرده و بــه فلفــل دانــا برســد و ...
المان هــای  از  الهام گیــری  و  الگوبــرداری  بــا  بــازی،  هنــری  بخــش  و  آرت 
ــی و  ــد، طراح ــای جدی ــرات و ایده ه ــا تغیی ــوال« )Botanicula( ب ــری »بوتانیک هن
ــوال  ــا بوتانیک ــر ب ــاوت و مغای ــتان، متف ــی و داس ــی گیم پل ــده اند، ول ــازی ش پیاده س

ــت. اس

ــده،  ــه ش ــایزل« تهی ــتودیوی »س ــط اس ــه توس ــیقی ک ــر از موس ــه غی ــازی ب ــن ب ای
ــر اســاس  ــور کانســتراکت درحــال ســاخت اســت و ب ــا موت به صــورت تک نفــره و ب
همــکاری مشــترک دو اســتودیوی داخلــی »بلــو مــوون« و اســتودیوی خارجــی 

ــد. ــعه می یاب ــد« توس ــورث وین »ن
ــا 40 درصــد از داســتان را  ــازی کــه منتشــر خواهــد شــد، حــدود 30 ت بخــش اول ب
شــامل می شــود و گیم پلــی آن ممکــن اســت بیــن 40 تــا 60 دقیقــه )بســته بــه میــزان 

ــی گیمــر( به طــول بیانجامــد. هــوش و توانای
بــازی Doonaminula تجربــه ای اســت کــه می توانــد افــرادی از ســنین مختلــف را 
بــا معماهــای گوناگــون خــود درگیــر کنــد تــا در نهایــت بــه حقیقــت داســتان برســد.

نســخه کامــل آن بــه زودی بــرای تلفن هــای همــراه اندرویــدی و رایانه هــای شــخصی 
منتشــر خواهد شــد.

مختلــف آن و همین طــور تولیــد منابــع یــا خریــدن مهمــات و وســایل مــورد نظرتــان 
ــه روی  ــک را روب ــازی اســت کــه دو تان ــارزات و اکشــن ب اســت و بخــش دوم، مب
هــم قــرار می دهــد تــا بازیکنــان بــا جهت گیــری مناســب و انتخــاب تیــر، بــه ســوی 

ــد.  ــلیک کنن ــمن ش ــک دش تان
ــای  ــا کارکرده ــف ب ــای مختل ــده شــده کــه تیره ــازی گنجان فروشــگاهی هــم در ب
ــای  ــد تانک ه ــرای خری ــری ب ــش دیگ ــن بخ ــود. هم چنی ــه می ش ــاص در آن ارائ خ

گوناگــون بــا ویژگی هــای منحصربه فــرد، در اردوگاه 
گیم پلــی  بــر  عــالوه  دارد.  قــرار  دســترس  در  شــما 
بــازی، گرافیــک جــذاب و اســتفاده از صداپیشــگان 
حرفــه ای، اربــاب جنــگ را بــه عنوانــی باکیفیــت تبدیــل 

کرده انــد.
ایــن بــازی در ســبک اکشــن بــرای سیســتم عامــل 

اســت.  دســترس  در  اندرویــد 

در بــازی آنالیــن »اربــاب جنــگ« کــه از همــان درون مایــه بــازی معــروف و 
قدیمــی »کرم هــا« بهــره می بــرد، شــما بایســتی کنتــرل اردوگاه مخروبــه ای را 
ــد  ــرای خری ــاز ب ــورد نی ــع م ــاء اردوگاه، مناب ــاخت و ارتق ــا س ــد و ب ــت بگیری به دس
ــا دیگــر افــراد مبــارزه کنیــد  ــا بتوانیــد ب تانــک و تیرهــای مناســب را فراهــم کــرده ت
و باعــث افتخــار اردوگاهتــان شــوید. قــرار گرفتــن در نقــش یــک فرمانــده بــزرگ 
در یــک اردوگاه نظامــی می توانــد ایــده ی به جــا و جالــب توجــه ای باشــد. ایــده ای 
ــرار داده  ــگ ق ــاب جن ــازی ارب ــور ب ــه« آن را مح ــازی »پیل ــتودیوی بازی س ــه اس ک
اســت. ایــن بــازی آنالیــن، در حــال حاضــر دارای یــک بخــش آموزشــی مختصــر و 
ــرار اســت  ــن حــال، ق ــا ای ــان دیگــر اســت. ب ــا بازیکن ــارزه ب همین طــور بخــش مب

ــوان منتشــر شــود.  ــن عن ــرای ای ــده، یــک بخــش داســتانی هــم ب کــه در آین
در شــروع بــازی کــه یــک بخــش آموزشــی خــوب و جامــع را شــاهد هســتیم، 
شــخصیتی بــه نــام »مملــی عرعــر« بــا تانــک خــودش بــه اردوگاه شــما 
ــد  ــت. هرچن ــه اوس ــق ب ــه آن اردوگاه، متعل ــد ک ــا می کن ــرده و ادع ــه ک حمل
ــه  ــا ب ــد ام ــب کن ــد و اردوگاه را تصاح ــت ده ــما را شکس ــد ش او نمی توان
ــه  ــد. ب ــه وارد می کن اردوگاه و تانــک شــما صدم
ــل  ــان را در اوای ــد اردوگاهت ــر بای ــن خاط همی
واقــع،  در  کنیــد.  بازســازی  بــازی، 
دو  از  بــازی  گیم پلــی  سیســتم 
بخــش تشــکیل می شــود. یــک 
بخــش، شــامل ســاخت و ســاز اردوگاه و قســمت های 
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ــود را  ــت خ ــده و فعالی ــیس ش ــال 1392 تاس ــه از س ــد ک ــازی آنبان ــتودیوی بازی س اس
آغــاز کــرده، اکنــون چنــد ســالی اســت کــه بــه ســاخت بازی هــای ویدیویــی مختلــف 
مشــغول اســت. در طــول ایــن ســال ها فعالیــت، ایــن اســتودیو، بازی هــای گوناگونــی را 
در ســبک های مختلــف مثــل بــازی »صفــر و یــک« و »ســیمرغ« خلــق کــرده اســت.

بــازی »تخــم مــرغ ۲« یــک عنــوان ســکوبازی ماجرایــی و مفــرح اســت کــه در آن نقــش 
ــازی، مرغــی کــه روی تخم هایــش  ــد! در ابتــدای ب ــر عهــده داری یــک تخــم مــرغ را ب
نشســته ، دزدیــده می شــود و همیــن بهانــه، بــازی را پیــش می بــرد. شــما در نقــش یکــی 
از تخــم مرغ هــا بایــد بــه نجــات آن مــرغ برویــد. البتــه در ایــن راه، موانــع و راه هــای پــر 
پیــچ و خــم زیــادی در انتظــار شماســت کــه بایــد بــرای اتمــام آن هــا، حوصلــه و دقــت 
ــه اســت،  ــازی کــه بســیار شــاد و کودکان ــد. برخــالف ظاهــر ب ــی را صــرف کنی فراوان
ایــن موانــع به صــورت بســیار ســختی طراحــی شــده اند و کارتــان اصــاًل راحــت نخواهــد 
بــود. بــا توجــه بــه دشــواری گیم پلــی، بایــد بــه اعصابتــان مســلط و بــرای شکســت  هــای 
پــی در پــی آمــاده باشــید. البتــه ســختی بــازی، غیرمنطقــی نیســت و بــرای هــر بخــش، 
راه و روشــی منطقــی وجــود دارد کــه بــا چنــد بــار بــازی کــردن و تمرکــز و دقــت فــراوان 

می توانیــد آن هــا را بــه انجــام برســانید. 

ــا  ــع آوری آن ه ــه جم ــد ک ــود دارن ــل وج ــیر مراح ــول مس ــکه هایی در ط ــن س هم چنی
می توانــد بــرای شــما منافعــی داشــته باشــد. به طــور مثــال بــا آن هــا می توانیــد بــرای تخــم 
مرغــی کــه کنتــرل آن را در اختیــار داریــد، پوســته های جدیــد بخریــد و ظاهــر آن را تغییر 
دهیــد و یــا مهم تــر از آن، زمانــی کــه شکســت می خوریــد، می توانیــد بــا خــرج کــردن 

تعــدادی ســکه، مجــددا از همــان مــکان، بــازی را ادامــه دهیــد.

ــه  ــی، ب ــر گیم پل ــد در تخــم مــرغ ۲ عــالوه ب اســتودیوی آنبان
ــی  ــش پررنگ ــل نق ــی از مراح ــه در بعض ــازی ک ــیقی ب موس
را ایفــا می کنــد، توجــه  ویــژه ای داشــته اســت. پیشــنهاد 
می کنیــم بــرای این کــه بــا فراینــد خشــمگین شــدن به خوبــی 

ــد. ــود کــرده و انجــام دهی ــازی را دانل آشــنا شــوید، ب

صدایجنگرامیشنوی؟
صدایجنگ

بــازی صــدای جنــگ، یــک عنــوان 
اول شــخص شــوتر آنالیــن اســت 
ــل و  ــور آنری ــتفاده از موت ــا اس ــه ب ک
توســط یــک تیــم دانشــگاهی 7نفــره 
می شــود.  ســاخته  تورنــا  نــام  بــه 
ــازی در دو  ــن ب ــه ای ــت ک ــرار اس ق
ــر  ــی منتش ــی و بین الملل ــخه ی مل نس

ــود.  ش

ســناریوی بــازی بــه ایــن صــورت اســت کــه بازیکن هــا از سراســر کشــور می تواننــد 
درون ایــن بــازی ثبــت نــام کننــد و بــه بــازی بپردازنــد، امــا یــک فــرق خیلــی بــزرگ 
بیــن صــدای جنــگ و دیگــر بازی هــا وجــود دارد. آن هــم ایــن اســت کــه در هنــگام 
ــا بــرای  ثبــت نــام، شــما اســم اســتان و حتــی شــهر خودتــان را هــم وارد می کنیــد ت
شــهرت شــهر یــا اســتان خــود مبــارزه کنیــد؛ یعنــی هرکــدام از بازیکنــان می تواننــد 
ــم ســازنده ســعی دارد رقابتــی جــذاب و  ــده ی منطقــه ی خودشــان باشــند و تی نماین
ســالم بیــن گیمرهــای مختلــف کشــور ایجــاد کنــد. بــرای جذاب تــر کــردن بــازی، 
ــر  ــازی ب ــه های ب ــود و نقش ــه ش ــام گرفت ــور اله ــف کش ــاط مختل ــده از نق ــعی ش س
ــه  ــت ک ــف اس ــد مختل ــد م ــکل از چن ــازی، متش ــردد. ب ــی گ ــا طراح ــاس آن ه اس
برخــی مدهــای مشــهور، ماننــد نجــات گــروگان را شــامل شــده و یکــی یــا دو مــد 

ــد هــم توســط ســازندگان طراحــی می شــود. کامــال جدی

ــازی  ــن ب ــگ، ای ــدای جن ــازندگان ص ــری، س ــای بص ــک و جلوه ه ــورد گرافی در م
ــل در  ــور آنری ــد کــه توســط موت ــی ای می خوانن ــن بازی هــای ایران را یکــی از زیباتری
حــال ســاخت اســت؛ چــرا کــه از جدیدتریــن و بهتریــن ابزارهــای روز در آن اســتفاده 
ــازی، نورپــردازی در ســاعات  شــده اســت. یکــی از ویژگی هــای خــاص مراحــل ب
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.
ــت،  ــل تس ــل مراح ــس از تکمی ــده، پ ــال آین ــتان س ــگ در تابس ــدای جن ــازی ص ب

آمــاده ی انتشــار می شــود.
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بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای در ســال 1397 - ســال حمایــت از کاالی ایرانــی - 
ــای  ــت بازی ه ــف در صنع ــای مختل ــود در حوزه ه ــای خ ــا فعالیت ه ــرد ب ــالش ک ت

ویدیویــی بــه حمایــت از کاالی ایرانــی بپــردازد.

ایــن نهــاد بــا برگــزاری رویــداد بین المللــی TGC و دعــوت اســاتید، فعــاالن و 
ناشــران جهانــی بــه ایــران، تــالش کــرد شــرایط  را بــرای صــادرات بازی هــای ایرانــی 
ــگ  ــزاری لی ــا برگ ــه ای ب ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــد. بنی ــا کن ــر مهی ــه بیش ت ــر چ ه
ــه ای در تابســتان امســال، قدمــی در مســیر آشــناکردن گیمــر ایرانــی  بازی هــای رایان
ــز(  ــز آو کینگ ــرخوانده و کویی ــای پس ــی )بازی ه ــی ایران ــق موبایل ــازی موف ــا دو ب ب
برداشــت. امســال بنیــاد، ســاختار حمایتــی همگــرا را معرفــی کــرد؛ ســاختاری کــه 
جهــت حمایــت چارچوب منــد و شــفاف از بازی ســازان داخلــی ایجــاد شــده 
ــازان  ــتگی های بازی س ــاس شایس ــر اس ــاخص هایی ب ــرا، ش ــاختار همگ ــت. در س اس
ــق،  ــن طری ــاد از ای ــی بنی ــات حمایت ــه اقدام ــده و مجموع ــن ش ــتودیوها تدوی و اس
ــد.  ــی می  رس ــای ویدیوی ــت بازی ه ــی صنع ــن داخل ــه فعالی ــفاف ب ــد و ش هدفمن
نهایتــا، برگــزاری جشــنواره بازی هــای ویدیویــی ایــران، آخریــن رویــداد مهــم بنیــاد 
در ســال 97 بــود کــه همیــن اســفندماه برگــزار شــد. ایــن رویــداد نســبت بــه ســال 
ــزه  ــش انگی ــار افزای ــا در کن ــود ت ــه رو شــده ب ــرات چشــمگیری روب ــا تغیی گذشــته ب

ــیم. ــنواره باش ــاختاریافته تر جش ــزاری س ــاهد برگ ــازان، ش بازی س

نگاهی به عملکرد بنیاد ملی بازی های رایانه ای
در سال 1397

TGC2018رویدادبینالمللی
دومیــن دوره از رویــداد بین المللــی TGC در روزهــای چهاردهــم و پانزدهــم تیرمــاه 
امســال برگــزار شــد. بخشــی از امتیــازات برگــزاری رویــدادی همچــون TGC فراهــم 
ــعه دهندگان و  ــی و توس ــدگان داخل ــان تولیدکنن ــاط رو در رو می ــت ارتب ــردن فرص ک
ــازی از 8 کشــور  ــود. در رویــداد امســال، شــاهد ارســال ب ناشــران بــزرگ جهانــی ب
مختلــف بــه بخــش جایــزه گیمیســتان بودیــم. هم چنیــن ۲9 ناشــر خارجــی معتبــر در 

ایــن رویــداد حضــور یافتنــد.

در نتیجــه، در مراســم پیــچ فســت، هنــگام ارائــه بازی هــا و ظــرف دو روز برگــزاری 
رویــداد در بخــش ویــژه قرارمالقات هــای تجــاری، شــاهد گفت وگوهــای گســترده 
ــر  ــم. ب ــی بودی ــدگان ایران ــا تولیدکنن ــی ب ــعه دهندگان بین الملل ــران و توس ــان ناش می
اســاس آمــار، ظــرف ایــن دو روز، ۲000 قرارمالقــات تنظیــم شــده اند کــه نشــان از 

ــد در صنعــت بازی ســازی کشــور اســت. پدیدآمــدن ۲000 فرصــت تجــاری جدی

ــه  ــژه ب ــی، به وی ــای جهان ــا چهره ه ــاط ب ــه ارتب ــه ک ــن نکت ــن ای ــر گرفت ــا در نظ  ب
ــادی  ــا دشــواری های زی ــران ب ــم ای ــراد فعــال در حــوزه گی ــرای اف شــکل رو در رو ب
ــه  ــا توج ــی ب ــد ایران ــر تولی ــی  ه ــه جهان ــات و عرض ــن تبلیغ ــت، هم چنی ــراه اس هم
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت؛ ب ــدور نیس ــدان مق ــل چن ــی، در عم ــای فعل ــه محدودیت ه ب
ــت  ــار صنع ــی را در اختی ــم و کم یاب ــت مه ــن فرص ــد چنی ــق ش ــداد TGC موف روی
گیــم کشــور قــرار دهــد و گامــی باشــد در مســیر حمایــت از تولیــدات داخلــی در 

صنعــت بازی ســازی ایــران.

چهارمینلیگبازیهایرایانهای
ــود  ــهریور کار خ ــنبه، 6 ش ــران از روز سه ش ــه ای ای ــای رایان ــگ بازی ه ــن لی چهارمی
ــداد  ــال، تع ــان داد. امس ــود پای ــه کار خ ــهریور ب ــه، 16 ش ــرد و روز جمع ــاز ک را آغ
ــش از  ــود و بی ــه ب ــدی مواج ــدودا 70 درص ــدی ح ــا رش ــگ ب ــرکت کنندگان لی ش
1۲هــزار نفــر در ایــن دوره شــرکت کردنــد. در لیــگ چهــارم، بیــش از ۲0 هــزار بــازی 
انجــام شــد و بــا توجــه بــه امــکان شــرکت بانــوان در تمامــی رشــته ها، شــاهد حضــور 

بیــش از ۲000 بازیکــن زن بودیــم.

دوره چهــارم لیــگ در رشــته های فوتبالــی، شــامل PES2018 و FIFA18 روی 
کنســول  Xbox360، کنســول PS4 و PC، رشــته کلــش رویــال به عنــوان بــازی 
موبایلــی خارجــی، رشــته کانتــر اســترایک در بخــش تیمــی و رشــته های پســرخوانده 
ــه  ــا توج ــد. ب ــزار ش ــی برگ ــی ایران ــای موبایل ــش بازی ه ــز در بخ ــز آو کینگ و کویی
ــه  ــژه  ب ــی، امســال توجــه وی ــد کاالی ایران ــرار داشــتن در ســال حمایــت از تولی ــه ق ب
بازی هــای ایرانــی در دســتور کار دوره چهــارم لیــگ بازی هــای رایانــه ای قــرار 
ــن  ــز آو کینگــز همچــون ســال گذشــته در ای ــی کویی ــی موبایل ــازی ایران داشــت. ب
ــت و بــازی پســرخوانده نیــز به عنــوان یــک بــازی ایرانــی  ــداد حضــور داش روی
پرطرفــدار در پلتفــرم موبایــل بــرای اولین بــار، حضــور در لیــگ را تجربــه کــرد. در 
لیــگ چهــارم، بازی هــای ایرانــی توانســتند بیــش از 5 هــزار شــرکت کننده را بــا خــود 
ــود. ــازی  لیــگ امســال ب ــن ب ــز آو کینگــز، پرطرفدارتری ــد و رشــته کویی همــراه کنن
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نگاهی به عملکرد بنیاد ملی بازی های رایانه ای
در سال 1397

ساختارحمایتیهمگرا
ــد در کشــور،  ــازی و فعــاالن داخلــی عرصــه تولی در راســتای حمایــت از صنعــت ب
هم چنیــن جهــت پیاده ســازی نظامــی ســاختارمند، شــفاف و شایسته ســاالر کــه 
منتــج بــه همگرایــی تمامــی حمایت هــای بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای از صنعــت 
تیم هــا و شــرکت های  ارتقــاء  اعتــالء و  بــا چشــم انداز رشــد،  باشــد و  بــازی 
بازی ســازی، ســاختار حمایتــی »همگــرا« پــس از طــی شــدن چنــد ســال فرآیندهــای 
فکــری و نیازســنجی بــا هــدف مشــخص »حمایــت همســو بــا نیازهــای بازی ســازان« 

در تابســتان ســال 1397 متولــد شــد و کار خــود را آغــاز کــرد.

ــه  ــه ارائ ــج ب ــا اســت کــه منت همگــرا، مجموعــه ای متمرکــز از شــاخص ها و روش ه
ــدف  ــود. ه ــی می ش ــای ویدیوی ــدگان بازی ه ــه تولیدکنن ــخص ب ــای مش حمایت ه
اســت.  تعالی بخــش  حمایت هــای  هدف مندکــردن  و  شــفاف  همگــرا،  اصلــی 
حمایت هــای همگــرا بــه تیم هــای فعــال )حتــی بــا یــک نفــر عضــو( و شــرکت های 
بازی ســازی تعلــق می گیــرد کــه در چهارســال گذشــته حداقــل دو بــازی )یــا یــک 
بــازی و یــک نمونــه اولیــه از بــازی( تولیــد کــرده باشــند. بازی ســازان می تواننــد در 
پورتــال همگــرا ثبــت نــام  کننــد و پــس از ارزیابــی بــر اســاس شــاخص های مختلــف 

ــن شــاخص ها، حمایــت دریافــت کننــد. ــای ای ــر مبن ــه ب و دریافــت رتب

ــه  ــت ک ــام آن اس ــر ن ــتم، تغیی ــنواره هش ــای جش ــی از ویژگی ه ــه اول یک در درج
به جــای اســتفاده از عبــارت »بازی هــای رایانــه ای« بــرای نخســتین بــار در نــام 
ــام  ــن ن ــت. هم چنی ــتفاده شــده اس ــی« اس ــای ویدیوی ــارت »بازی ه ــنواره از عب جش
ــه  ــدام، ب ــن اق ــن آن شــده اســت. ای ــران« جایگزی تهــران از جشــنواره حــذف و »ای
ــام جشــنواره،  ــا ن ــن صنعــت روی داد ت ــاالن و رســانه های تخصصــی ای پیشــنهاد فع

ــد. ــته باش ــری داش ــت بیش ت جامعی

ــنواره  ــوان جش ــل در فراخ ــور کام ــات آن به ط ــه جزئی ــی ک ــرات اساس ــر تغیی از دیگ
ــه  ــود ب ــا خ ــمگیری را ب ــش چش ــه افزای ــت ک ــدی اس ــز نق ــزان جوای ــده، می درج ش

ــت. ــراه داش هم

حمایــت از اســتعدادهای موجــود بــا رویکــرد تقویــت صنعــت بازی ســازی در ایــران 
و حمایــت از تولیــد داخلــی، باعــث شــد بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــا کاهــش 
هزینه هــای مربــوط بــه برگــزاری جشــنواره و در جهــت منتفع شــدن هــر چــه بیش تــر 
بازی ســازان، میــزان جوایــز نقــدی جشــنواره را افزایــش بدهــد و از 45 میلیــون تومــان 
بــه 360 میلیــون تومــان برســاند. گفتنــی اســت بخــش داوری جشــنواره نیــز تغییراتــی 
اساســی داشــت و بــرای نخســتین بــار، شــاهد حضــور منتقــدان بــازی در ایــن بخــش 

بودیم.

ــای  ــتعداد و بازی ه ــازان بااس ــی از بازی س ــازی، قدردان ــت بازی س ــت از صنع حمای
ــور،  ــی کش ــران عال ــت در مدی ــرش مثب ــاد نگ ــور، ایج ــر کش ــت در سراس ــا کیفی ب
جهــت گســترش صنعــت بازی هــای ویدیویــی و تصحیــح نگــرش منفــی برخــی از 
ــدی از ظرفیت هــای تاریخــی، فرهنگــی  ــه و بهره من ــن مقول ــه ای مســئوالن، نســبت ب
ــه اهــداف برگــزاری  ــی از جمل ــد بازی هــای ویدیوی ــی کشــور در تولی ــات غن و ادبی

ــد. ــاب می آم ــه حس ــران ب ــی ای ــای ویدیوی ــنواره بازی ه ــتمین جش هش

جشنوارهبازیهایویدیوییایران
جشــنواره بازی هــای ویدیویــی ایــران، ۲0 اســفندماه امســال برگــزار شــد. ایــن رویــداد 
ــری از  ــت حداکث ــت حمای ــته در جه ــال های گذش ــه س ــبت ب ــاری نس ــال ج در س

ــود. ــی مواجــه شــده ب ــرات قابل توجه ــا تغیی بازی ســازان، ب
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بحث گیم، یک جایگاه ویژه در فضای دیجیتال دارد و هم مخاطب گسترده ای دارد. 
طبیعتا به عنوان یک مکانیزم و یک ابزار می شود در عرصه های مختلف، چه عرصه های 

علمی و چه در عرصه های فنی و حرفه ای و به ویژه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی هم 
از آن ها بهره برد. نشریه گیم آور قطعا به حوزه گیم ایران بسیار کمک خواهد کرد.

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

نشریات دانشجویی، فرصتی هستند تا دانشجویان جوان در آن ها به تمرین خرد جمعی 
و ارائه ابتکارات خود بپردازند. گیم آور یکی از همین جراید دانشجویی است که با 
معرفی و نقد بازی های ایرانی و بهره گیری از ظرفیت فعالیت های استارتاپی، توانایی 

باالی جوانان میهن عزیزمان، ایران را نشان می دهد.

علی باغدار دلگشا
 مشاور استاندار خراسان رضوی

 اکنون بسیار خرسندم که تالش دوستانم در انجمن گیم به ثمر نشست و پس از گذشت 
یک سال، نشریه گیم آور از دستاوردهای بزرگ انجمن های علمی دانشگاه محسوب 

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

علی توکلی
 عضو اسبق شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی وزارت علوم

نشریه گیم آور یکی از معدود نشریاتی است که راه را برای افراد عالقه مند به این حوزه باز 
می کند. می توان گفت صنعت بازی سازی، نیازمند چنین نشریه ای جهت گسترش این صنعت 

بود که گیم آور در طی این یک  سال، به خوبی توانست این نیاز را برطرف کند.

علیرضا مهتدی
 دبیر اتحادیه مهندسی کامپیوتر کشور

ضمن خدا قوت به دست اندرکاران 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.

سید حسین موسوی
 رئیس مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی

یکی از نقاط قوت روش نشریه گیم آور شبیه نبودن به اتفاقات، افراد و محتوای نشریات 
دیگر است. همیشه همین طور قوی و با اراده باشید و برای رسیدن به جایی که الیقش 

هستید، صبوری کنید.

سعیده ثنایی پور
 کارشناس خانه نشریات دانشگاه فردوسی

من نشریه دانشجویی گیم آور را نمونه یک نشریه روزآمد با نگاهی فراگیر به تحوالت اکوسیستم 
بازی های دیجیتال در کشور دیدم که به واسطه برقراری ارتباط با دیگر ژورنالیست های حرفه ای و 

متخصصان این حوزه، کیفیت خود را ارتقاء بخشیده است.

سید محمدعلی سیدحسینی
معاون پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای

نشریه گیم آور، طالیه دار فعالیت های ناب و خودجوش دانشجویی در حوزه بازی های 
ویدیویی در کشور است. تجربه نشان داده است حرکتی که از بطن دانشگاه نشأت 

می گیرد به مراتب تاثیرگذارتر از فعالیت های ستادی و جبری خواهد بود. تولد یک سالگی 
این نشریه را به جامعه دانشگاهی گیم، تبریک عرض می کنم.

محمدحسین رضوانی
رئیس اسبق دانشگاه علمی کاربردی بنیاد ملی بازی های رایانه ای

نشریه دانشگاهی در زمینه ی گیم، یک فرصت خیلی خوب است که ما هیچ وقت نداشتیم. 
وقتی که نشریه گیم آور متولد شد، من به شخصه خیلی ذوق داشتم. چون ما رسانه معتبر در 

زمینه ی گیم زیاد داریم اما کامال از جنبه ژورنالیستی به ماجرا نگاه می کنند. این که در محیط 
کادمیک هم مجله ای باشد که به مقوله بازی های ویدیویی به صورت جدی بپردازد و هم  آ
مخاطب عام داشته باشد و هم مخاطب تخصصی دانشجو و استاد دانشگاه، به نظرم فرصت 

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

محمد حاجی میرزایی
 رئیس مرکز رشد بازی سازی
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نشریه بسیار خوبی است. امیدوارم همکاران جدیدمان از این فرصت )از این نشریه( 
گیم آور برای من خاطره مجله های خوب چند سال پیش را زنده کرده است. زمانی که به انتظار خواندن نقد استفاده کامل را ببرند و سال جدید، بازی سازهای بهتری بشویم.

گهی! باید به آیدین نوری تبریک  محصول تولید شده ات بودی و می دانستی که قرار است نقد بخوانی نه رپورتاژ آ
گفت که باالخره بدون هیچ چشم داشتی، همان قدر بی ریا و دوست داشتنی، تالش می کند تا این سبک از 

نشریات، تبدیل به خاطره نشود. تولدتان مبارک بچه های خوب گیم آور.

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

 نشریه گیم آور با قرار گرفتن کنار بازی ها و بازی سازان داخلی و پوشش خبری فعالیت های داخلی و خارجی، 
توانسته به نوبه خود در پیشرفت داخلی این صنعت، سهیم باشد.

نشریات، تولیدکنندگان، ناشرها و ... همه حلقه هایی در زنجیره اکوسیستم صنعت گیم هستند. الزمه پیشرفت و 
پایداری این صنعت، رشد متوازن و متناسب همه این بخش ها در کشور است. یک سالگی نشریه را تبریک می گویم و 

به امید موفقیت برای دوستان نشریه گیم آور.

از دید من، گیم آور از فاصله TGC۲018 تا پایان سال 97، رسانه دوست و همراه بازی های ایرانی بوده. نگاه این رسانه برای 
بازی ساز ایرانی، بسیار مثبت و انرژی بخش بوده و امیدوارم که به مسیر دلنشین و کمک کننده خود با قدرت ادامه بدهد. 

با آرزوی بهترین ها در سال جدید.

نشریه گیم آور، یکی از نشریه های پر محتوای تخصصی بازی است که از فضای 
دانشگاهی شکل گرفته و به رشد بازی سازی در داخل کشور توجه ویژه ای دارد.

در دوره ای که رسانه های فیزیکی و مجله های گیم، دیگر حضور ندارند، مجله های 
الکترونیکی ای مثل گیم آور به خوبی، آن فضای خالی را پوشش می دهند.

نشریه گیم آور با تمرکز بر روی بازی های ایرانی، بانک جامع و خوبی از حوزه گیم 
ایران شده است که می تواند در بلند مدت، مرجع خیلی خوبی برای رصد این حوزه 

باشد و به دیده شدن هر چه بیش تر بازی های ایرانی و بازی سازها کمک کند.

قطعا کار نشریه گیم آور، بسیار کار با ارزشی است و تمام کسانی که این روزها این چنین 
کارهای پر زحمتی را انجام می دهند و نقش خودشان  را برای صنعت شان ایفا می کنند 

بدون منت و بدون سر و صدا، تیم ها و افراد ارزشمندی هستند. امیدوارم این کار، هر روز 
بهتر و پر مخاطب تر از قبل بشود.

کمی فان، کمی خبر، کمی دانش. مدت هاست که هر از گاهی
گیم آور مهمان یکی از روزهای تعطیلم است.

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

همین که دارید این طوری برای گیم و گیمر زحمت می کشید، خودش خیلی ارزش دارد. 
دمتان گرم.

بازی سازفرشاد صمیمی

بازی سازعماد رحمانی

بازی سازمصطفی کیوانیان

بازی سازکیوان ملک محمدی

بازی سازسید علی سیداف

بازی سازامین شهیدی

محسن وفانژاد

شایان ضیایی

میثم قربانی

مجید نوردوست

منتقدکسری کریمی طار

منتقد

منتقد

منتقدکسری نراقی 

منتقد 

منتقد

بازی سازوهاب احمدوند

بازی سازحسن مهدی اصل

بازی سازحمزه آزاد

بازی سازمحمدمهدی بهفر راد

بازی سازفرزام ملک آرا

بازی سازحمید عبداللهی ها

بازی سازابراهیم مسجدیان

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

در دورانی که کم تر رسانه ای به بازی های ایرانی وقع می نهد، گیم آور همان جنس رسانه ای است که نیاز داریم. 
تولدت مبارک.

کادمیک و احتمااًل موثرتر وارد   گیم آور یک راه هوشمندانه تر برای حفظ میراث مجله های دیجیتال است که از در آ
ماجرا شده.

کار نشریه گیم آور حرفه ای هست و کیفیت خیلی خوبی دارد.

 این که مجله ای مثل گیم آور هست که هیچ برهانی برای بودنش نیست، شک می کنم که کار رسانه ای ارزشمندی 
باشد. وقت تلف کردن و فرهنگ نسازی و نگارشی که نه گیمر و نه بازی ساز اهمیتی به بود و نبودش نمی دهد. کافی 

است نباشد تا ببینید بیش تر از 50 نفر سراغش را می گیرند یا نه. رسانه ای که نمی تواند تاثیر بگذارد رسانه نیست. 
دلخوش کنکه.

 صنعت بازی سازی ایران، بیش از هر زمان دیگری نیاز به اطالع رسانی دارد. اطالع رسانی دقیقی که بتواند گیمر ایرانی را به 
سمت تجربه بازی های ایرانی تشویق کند. هم چنین رسانه های تخصصی که تنها به گیم ایرانی می پردازند، توانایی این را دارند 

که به عنوان صدای گیمرهای ایرانی، نقاط ضعف و مشکالت بازی های ایرانی را بیان کنند. ارتباط نزدیک بازی سازان با رسانه ها 
هم کم کم باید قوی تر شود تا مردم، بیش تر با بازی های ایرانی باکیفیت آشنا شوند. خوشبختانه گیم آور، پل ارتباطی خوبی میان 

بازی سازان و گیمرهای ایرانی ایجاد کرده است. پیشرفت گیم و هر رسانه دیگری در حوزه بازی های ایرانی، باعث استقبال 
مخاطب و باال رفتن کیفیت بازی ها خواهد شد. برای همه بچه های گیم آور که از دوستان خوب من هستند، آرزوی موفقیت 

می کنم. به امید روزهای بهتر برای جامعه بازی های ویدیویی ایران.

تولد یک سالگی نشریه گیم آور
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سروش حسین پوراسماعیل احسان منش
کارشناسی مهندسی کامپیوترکارشناسی مهندسی کامپیوتر

گیم آور  شماره ۵ | زمستان 111۳97

»بازیکنــان چــه چیــزی می خواهنــد؟« ســوال بســیار ســاده ای  به نظــر می آیــد، 
ــتند،  ــال آن هس ــازی به دنب ــی ب ــد بیرون ــان در ُبع ــه بازیکن ــی ک ــن چیزهای ــا تعیی ام
ســوالی اســت کــه تمــام طراحــان بــازی، بــرای ســاخت بازی هــای بــزرگ بایــد بــه 
آن بیاندیشــند. این کــه چــه چیــز لذت بخــش اســت، پیچیــده به نظــر می آیــد. 
هم چنیــن تجربــه ای کــه بــا بــازی کــردن بــه بازیکــن منتقــل می شــود ماننــد دانشــی 
ــی  ــا، حــس درون ــت. در برخــی از بخش ه ــاد گرف ــوان آن را ســاده ی نیســت کــه بت
ــت را داشــته  ــن قابلی ــد ای ــد؛ طراحــان، بای یــک طــراح در تشــخیص کمــک می کن
ــت.  ــرگرم کننده اس ــا س ــرای آن ه ــزی ب ــه چی ــه چ ــد ک ــخیص دهن ــا تش ــند ت باش
 ،Frank Capra .هم چنیــن در کنــار آن، بایســتی بــه نظــرات دیگــران گــوش دهنــد
یکــی از کارگردان هــای عصــر طالیــی هالیــوود می گویــد: »فیلم هایــی کــه خــودم 
از آن هــا خوشــم بیایــد می ســازم و این کــه دیگــران هــم آن هــا را پســندیده اند، 
همــراه بــا شــانس بــوده اســت.« بــه شــکلی مشــابه، کســی نمی توانــد تنهــا بــا نــگاه 
ــد و  ــخ ده ــادگی پاس ــد، به س ــزی می خواهن ــه چی ــان چ ــه بازیکن ــه این ک ــازاری ب ب
ــن  ــد، م ــا، آن را می خواهن ــر آن ه ــا اگ ــم، ام ــش را درک نمی کن ــه دلیل ــد ک بگوی
ــک  ــاخت ی ــه س ــروع ب ــه ش ــل از این ک ــازم. قب ــاده س ــان آم ــد دارم آن را برایش قص
بــازی بــزرگ کنیــد، ابتــدا بایــد آن را بــرای خــود، ســرگرم کننده بیابیــد تــا بــا امیــد 
بیش تــری بتوانیــد از آن بــرای شــروع ســاخت یــک بــازی اســتفاده کنیــد کــه بــرای 

دیگــران هــم جــذاب باشــد. 

ــک  ــان، در ی ــه بازیکن ــد ک ــن  می کنن ــرف ای ــادی را ص ــان زی ــازی، زم ــان ب طراح
ــزی را در  ــد چی ــالش دارن ــا ت ــتند. آن ه ــزی هس ــه چی ــال چ ــی به دنب ــازی ویدیوی ب
ــد و  ــام نداده ان ــال آن را انج ــان قب ــه بازیکن ــد ک ــرار دهن ــان ق ــای ویدیویی ش بازی ه

ــاورد. ــان بی ــه هیج ــا را ب ــد آن ه می توان

ــز ســرگرم کننده اســت و  ــده ای در مــورد این کــه چــه چی ــازی، ای اغلــب طراحــان ب
بازیکنــان چــه چیــز می خواهنــد، ندارنــد. آن هــا فقــط ایده هایــی را کــه قبــال بــرای 
گیم پلــی اعمــال شــده اند، امتحــان می کننــد. به عنــوان مثــال از گیم پلــی یــک 
ــن  ــا ای ــد. ب ــوده اســت، اســتفاده می کنن ــان ب ــازی کــه ســال قبــل محبــوب بازیکن ب
فکــر کــه اگــر بازیکنــان، چیــزی را ســال قبــل دوســت داشــته اند، امســال هــم آن را 

دوســت خواهنــد داشــت.

ــی کــه  ــد بازی های ــد، مانن ــازی مشــابه دیگــر بازی هــا را نمی خرن گیمرهــا معمــوال ب
ــن وجــود،  ــا ای ــدارد. ب ــدی ن ــز جدی ــد و چی ــه می کن فقــط ایده هــای قدیمــی را ارائ
بازی هــای موفــق می تواننــد بــرای آنالیــز، مفیــد باشــند. به عنــوان یــک طــراح 
بــازی، مــا می توانیــم بــه بازی هایــی کــه در ســال های گذشــته از آن هــا لــذت 
برده ایــم، نگاهــی بیندازیــم و ســعی کنیــم مجموعــه ای از قوانینــی را تعییــن کنیــم کــه 
توضیــح دهنــد چــه چیــز مــا را وادار کــرده اســت کــه در درجــه ی اول، آن بازی هــا را 
امتحــان کنیــم و چــرا پــس از شــروع  بــه بــازی کــردن، بــه آن هــا عالقه منــد شــدیم.

چرابازیکنانبازیمیکنند؟
ــان  ــرا بازیکن ــه چ ــت ک ــن اس ــم ای ــخ دهی ــه آن پاس ــد ب ــا بای ــه م ــوالی ک ــن س اولی
ــد  ــه جــای بازدی ــد ب ــازی ویدیویــی انجــام می دهنــد؟ چــرا آن هــا تصمیــم می گیرن ب
ــا کنســول  ــر ی ــرای دیــدن یــک فیلــم، کامپیوت ــه ســینما ب ــا رفتــن ب ــر ی از مــوزه ی هن
ــی در  ــز به خصوص ــه چی ــد؟ چ ــام دهن ــازی Halo را انج ــد و ب ــن کنن ــود را روش خ
ــا دیگــر رســانه های ســرگرمی وجــود دارد؟  مــورد بازی هــای ویدیویــی در مقایســه ب
ــه بازیکنــان پیشــنهاد می دهنــد کــه دیگــر فعالیت هــا قــادر  بازی هــا چــه چیــزی را ب

ــه انجــام آن نیســتند؟  ب
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ــر  ــواع هن ــری را از دیگــر ان ــن کار هن ــن تفاوت هــا، ای ــر ای ــد ب ــا تاکی ــم ب ــا می توانی م
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــاز دارن ــا نی ــای م ــدن، بازی ه ــق ش ــرای موف ــم. ب ــدا کنی ج
ــه  ــه، ب ــد. در ادام ــی ممکــن را پیاده ســازی کنن ــه ی گیم پل ــن تجرب ــا، بهتری تفاوت ه

ــم. ــخ می دهی ــد، پاس ــازی می کنن ــان ب ــرا بازیکن ــه چ ــود ک ــه خ ــش اولی پرس

بازیکنانچالشمیخواهند
بازی هــا لــذت می برنــد. چالــش،  بازیکنــان از حــل چالش هــای  از  بســیاری 
یکــی از مهم تریــن فاکتورهــای بازی هــای تک نفــره اســت. بازی هــا می تواننــد 
ــا حــدی  ســاعت ها بازیکــن را درگیــر کننــد، هــر زمــان کــه فــرد بــازی می کنــد، ت
ــان را  ــر اســت. بازی هــا، بازیکن ــا مکعــب روبیــک درگی ــد کســی اســت کــه ب مانن
ــرای  ــی را ب ــای مختلف ــد، راه حل ه ــر کنن ــال فک ــورت فع ــا به ص ــد ت ــور می کنن مجب

ــد. ــازی را درک کنن ــا ســازوکارهای موجــود در ب ــد ت حــل مســائل امتحــان کنن

ــر آن غلبــه می کنــد، آن فــرد چیــز  ــا چالشــی مواجــه می شــود و ب زمانــی کــه فــرد ب
جدیــدی یــاد گرفتــه اســت؛ مهــم نیســت کــه چالش، یــک مســئله در کتــاب ریاضی 
اســت یــا در بــازی ویدیویــی. بازی هــای چالش  برانگیــز می تواننــد تجربه هایــی 
ــی  ــد، حت ــاد می گیرن ــا ی ــان از بازی ه ــد. بازیکن ــری دارن ــت یادگی ــه قابلی ــند ک باش
ــه  ــد چگون ــازی اســت، مانن ــوای موجــود در ب ــه محت ــری، محــدود ب اگــر آن یادگی
ــا زنــده مانــدن در یــک جنــگ پــر از زد و خــورد.  عبــور کــردن از میــان جنــگل ی
ــه  ــد ک ــازی می آموزن ــام ب ــن انج ــی در حی ــان درس های ــا، بازیکن ــن بازی ه در بهتری
ــر  ــی اگ ــد، حت ــال کنن ــان اعم ــر زندگی ش ــای دیگ ــر جنبه ه ــا را ب ــد آن ه می توانن
متوجــه آن نشــوند. آن هــا می تواننــد روش هــای حــل مســاله را در کارهایشــان 
ــب  ــرای مرت ــورات( ب ــان )تص ــود یافتش ــی بهب ــای فضای ــد، از مهارت ه ــتفاده کنن اس
کــردن وســایل اســتفاده کننــد یــا حتــی شــاید از بازی هــای نقش-آفرینــی، همدلــی 
ــود  ــای موج ــر چالش ه ــان ب ــیاری از بازیکن ــد. بس ــاد بگیرن ــران را ی ــا دیگ ــر ب بیش ت
ــد.  ــی می گردن ــری کــه همــراه آن اســت، غن ــا یادگی ــد و ب ــق می آین ــا فائ در بازی ه

بازیکنانمیخواهندبهتنهایییکتجربهیپویاداشتهباشند
در بعضــی از بازی هــا، افــراد به دنبــال 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 آمده انــد. مشــابه آن دســته از افــرادی کــه به جــای این کــه 
بــه تئاتــر برونــد، بــا کرایــه کــردن یــک ویدیــو در خانــه به تنهایــی، فیلــم تئاتــر تماشــا 
ــر  ــد در ه ــد و می توانن ــت دارن ــازی را به دس ــرل ب ــه کنت ــان همیش ــد. بازیکن می کنن
ــل و  ــال تعام ــرد به دنب ــت، ف ــد. در حقیق ــف کنن ــا متوق ــروع ی ــازی را ش ــی، ب زمان

ــی رود. ــره م ــای تک نف ــای بازی ه ــه ی پوی تجرب

بازیکنانمیخواهندبهخودافتخارکنند
در بازی هــای چنــد نفــره، بازیکنــان بــرای کســب احتــرام، بــازی می کننــد. این کــه 
بتوانیــد تمــام دوســتانتان را در بــازی کانتــر اســترایک )Counter Strike( بُکشــید، 
باعــث می شــود آن هــا احتــرام خاصــی بــرای شــما قائــل شــوند. حتــی در بازی هــای 
ــا در  ــه اتمــام رســاندن یــک بــازی ی ــا دوستانشــان در مــورد ب تک نفــره، بازیکنــان ب
مــورد خــوب بــودن در بــازی دیگــر، صحبــت می کننــد. بازیکنــان بــه ایــن افتخــار 
می کننــد کــه چطــور در چنــد ســاعت، تمــام بــازی را بــر روی ســخت ترین درجــه 
بــه اتمــام رســانده اند. در بازی هــای آرکیــد، جــدول باالتریــن امتیــاز و قابلیــت وارد 
کــردن نــام در داخــل بــازی، انگیــزه ی عجیبــی در فــرد بــرای تــداوم در بــازی کــردن 

بــه وجــود آورده اســت.

بازیکنانیکتجربهیاحساسیمیخواهند
ــات،  ــی از احساس ــروز برخ ــان ب ــان خواه ــرگرمی، بازیکن ــواع س ــر ان ــار دیگ در کن
ــانی  ــه آس ــد ب ــه می توان ــن تجرب ــتند. ای ــی هس ــازی ویدیوی ــک ب ــام ی ــگام انج هن
افزایــش ترشــح آدرنالیــن و بــاال رفتــن تنــش در یــک بــازی اکشــن ســریع، همچــون 
ــازی  ــهر در ب ــک کالن ش ــاخت ی ــل از س ــحالی حاص ــی خوش ــد. حت Doom باش
می توانــد  احساســی  تجربه هــای  ایــن  تجربه هاســت.  این گونــه  از   SimCity
 ،Planetfall ــازی ــت در ب ــت دادن دوس ــس از دس ــون ح ــود، همچ ــر ش پیچیده ت
ــه  ــد. احساســاتی ک ــدا می کن ــودش را ف ــی بازیکــن، خ ــه دوســت ربات ــی ک هنگام
ــه  ــت ک ــاتی اس ــر از احساس ــیار قوی ت ــد، بس ــان برانگیزن ــد در بازیکن ــا قادرن بازی ه

ــر  ــانه های دیگ ــد در رس ــرد می توان ف
ــد.  ــه کن تجرب

بازیکنانمیخواهنداجتماعیباشند
دلیــل اصلــی بیش تــر افــراد بــرای بــازی کــردن، معاشــرت بــا دوســتان یــا خانواده 
ــطرنج،  ــد ش ــی مانن ــا کارت ــه ای ی ــای تخت ــورد بازی ه ــل در م ــن دلی ــت. ای اس
مونوپولــی، بریــج، یــا دیپلماســی نیــز صــدق می کنــد. مــردم دوســت دارنــد ایــن 

ــذت  ــا دوستانشــان ل ــت ب ــدن وق ــا از گذران ــرا آن ه ــد، زی ــام دهن ــا را انج بازی ه
ــن بــه  ــی، غیــر از رفت ــترک اجتماع ــد در یــک فعالیــت مش ــد و می خواهن می برن
ــادی بازی هــای چنــد  ــا تماشــا کــردن تلویزیــون، شــرکت کننــد. تعــداد زی ســینما ی
ــی،  ــای گروه ــردن بازی ه ــه  ک ــردم از تجرب ــه م ــل ک ــن دلی ــه ای ــود دارد ب ــره وج نف

لــذت بیش تــری می برنــد.
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بازیکنان چه چیزی می خواهند؟
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منبع:

بازیکنانمیخواهندکاوشکنند
ــه  ــای مرحل ــازی در بازی ه ــه ب ــان ب ــده بازیکن ــای جذب کنن ــن نیروه از اصلی تری
ــاره  ــد اش ــای جدی ــا و محیط ه ــه کاوش فضاه ــا ب ــل آن ه ــه تمای ــوان ب ــور می ت مح
ــو 64 را  ــوپر ماری ــد س ــوری همانن ــرفت مح ــای پیش ــه بازی ه ــی ک ــر کس ــرد. ه ک
انجــام داده باشــد، حــس رســیدن بــه یــک مرحلــه جدیــد و متفــاوت را می فهمــد و 
خواهــان آن اســت قبــل از این کــه به دنبــال هدف هــای تعییــن  شــده از ســوی بــازی 

بــرود، نگاهــی هــر چنــد کوتــاه بــه اطــراف بینــدازد.

کاوش درون بازی، تنها به فضای بازی محدود نیست. به عنوان مثال: 

 )Civilization( کاوش انتخاب های استراتژیکی متفاوت بازی تمدن •

Magic: The Gathering ترکیب و مدیریت منابع مختلف در بازی هایی همچون •

• کاوش شــخصیت های موجــود در بازی هــای نقش-آفرینــی همچــون بــازی 
Fallout و   Wasteland

جســت وجوی یــک دنیــای خیالــی، یــک 
نشــان دهنده ی  کــه  بــوده  غنــی  تجربــه ی 

موفقیــت بازی هــا در ایــن مســیر، نســبت بــه دیگــر 
اســت. رســانه ها 

بازیکنانمیخواهندخیالپردازیکنند
ــل  ــه دلی ــتان گویی، ب ــر داس ــف هن ــکال مختل ــت اش ــده ای از محبوبی ــمت عم قس
ــک  ــای کمی ــا کتاب ه ــم، ی ــان، فیل ــی رم ــواه کس ــت، خ ــردازی اس ــر خیال پ عنص
ــه  ــوارد گفت ــتفاده از م ــا اس ــردم، ب ــیاری از م ــرد. بس ــر بگی ــم در نظ )Comic( را ه
ــای  ــه دنی ــی خــود، ب ــرای دور شــدن از زندگــی دنیای شــده ب
ــه  ــخصیت هایی ک ــا ش ــی ب ــد؛ دنیای ــرار می کنن ــری ف دیگ
بازیکــن را در هیجــان، فعالیت هــای جالــب، ســفر 
ــدن  ــب و دی ــب  و  غری ــای عجی ــه مکان ه ــردن ب ک

ــرد.  ــرو می ب ــحرآمیز ف ــراد س ــر اف دیگ

بازیکنانمیخواهندتعاملداشتهباشند
در میــان مباحثــی کــه دربــاره ی خواســته ی بازیکنــان بیــان کردیــم، چیــزی کــه کار 
هنــری مــا را می توانــد بهتــر از باقــی هنرهــا انجــام دهــد، ایجــاد یــک تجربــه تعاملــی 
اســت. اگرچــه شــاید بــه توانایی هــای جلوه هــای ویــژه فیلــم، بــه قابلیت هــای رمــان 
در بیــان یــک قصــه ی گیــرا یــا قطعــه ای از یــک موســیقی کــه احساســات حضــار را 
برمی انگیزانــد، رشــک بورزیــم؛ امــا می دانیــم بازی هایــی کــه بــر تجربــه ی تعاملــی 
ــای  ــچ ج ــه آن را در هی ــد ک ــه می کنن ــزی را تجرب ــان، چی ــد و مخاطب ــد دارن تاکی
ــازی  ــد. طراحــان ب ــری به دســت می آورن دیگــری نمی یابنــد، موفقیــت خیلــی بیش ت
ــد  ــازی خــود هســتند، بای ــه ب ــان ب ــرای جلــب توجــه بازیکن ــال شانســی ب اگــر به دنب

همیشــه ایــن موضــوع، یعنــی تجربــه ی تعاملــی را بــه خاطــر داشــته باشــند.

GameDesign:
TheoryandPractice(2ndEdition)



فصلنامهعلمی،فرهنگی،خبریگیمآور
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نقد بازی علیمردان در مالقات با مرلین جادوگر

علیمرداندرقرونوسطی
علیمرداندرمالقاتبامرلینجادوگر

ــوش  ــوخ و چم ــه ی ش ــان بچ ــردان هم علیم
میــرزا  ایــرج  کــه  اســت  بی ادبــی  گاه  و 
ــدن  ــا خوان ــا ب ــت ت ــرار اس ــرده و ق ــق ک خل
قصــه اش، مثــل او نشــویم. علیمــردان، یکــی 
از شــخصیت های بــا پتانســیل طنــز و کمــدی 
تاریــخ ادبیــات معاصــر ماســت و چــه خــوب 
ــب  ــه شــخصیِت عجی ــن راســتا ب کــه در همی
ــل  ــز تبدی ــی نی ــازی ویدیوی ــه ب ــک مجموع ی
شــده اســت. اولیــن قســمت از ایــن مجموعــه 
بــازی کــه توســط اســتودیوی »رســانا شــکوه 
مشــخص  به طــور  شــده،  ســاخته  کویــر« 
بــه »شــیطنت های علیمــردان« اختصــاص 
ــه  ــا توجــه ب ــا در قســمت دوم و ب داشــت. ام
ــات  ــردان در ادبی ــی علیم ــای محتوای کمبوده
ایــرج میــرزا، ایــن شــخصیت بــه داســتان های 

دیگــری ســرک می کشــد.

در پایــان قســمت اول، خــان دایــی ازدواج 
ــرار  ــمت دوم، او ق ــروع قس ــد و در ش می کن
اســت بــه مــاه عســل بــرود. تنهــا ارتبــاط 

داســتانی ایــن دو قســمت بــا هــم در همیــن نقطــه خالصــه می شــود. علیمــردان خــود 
ــد و متوجــه می شــود کــه نقشــه ی خــان   ــی می یاب ــر یــک ســفینه ی فضای را ســوار ب
دایــی بــرای ســفر بــه مــاه، جــدی اســت. در میانــه ی راه امــا او کــه خیــال روبــه رو 
شــدن بــا موجــودات فضایــی را نــدارد، تصمیــم می گیــرد کــه از ســفینه بیــرون بپــرد 
و خــود را رهــا ســازد. در حالــی کــه او قصــد دارد بــه خانــه برگــردد، در محاســبات 

ــی آورد.  ــطی درم ــرون وس ــر از ق ــد و س ــتباه می کن ــود اش خ

این کــه چطــور ســفر علیمــردان بــا ســفینه ی فضایــی در بعــد مــکان منجــر بــه ســفر 
ــه  ــت. ب ــخص نیس ــود، مش ــر می ش ــِخ بش ــه اش در تاری ــیر غیرمترقب ــان و س او در زم
هــر حــال بــازی بنــا نــدارد بــرای تصمیمــات داســتانی خــود منطــق خاصــی بــه مــا 
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ــرات فیزیکــی  ــه زمــان و تغیی ــل شــدن مــکان ب ــرای درِک تبدی ــه دهــد. شــاید ب ارائ
اتفــاق افتــاده ای کــه از درک مــا خــارج اســت، بایــد بــه فیلم هــای نــوالن و 
ــن را  ــا همی ــه از م ــم زیرکان ــازی ه ــاید ب ــم. ش ــوع کنی ــاده لوحانه ی او رج ــیر س تفس

می خواهــد! 

حضــور علیمــردان در ســفینه ی فضایــی، زیــاد طــول نمی کشــد و بعــد از مشــخص 
شــدن نقشــه، بایــد او را در رســیدن بــه ایــن هــدف کمــک کنیــد. اگــر بازی هــای 
ــی  ــر در ســبک معمای دیگــر رســانا شــکوه کوی
اشــاره و کلیــک را بــازی کــرده باشــید، کامــال 
بــا گیم پلــی ایــن بــازی نیــز آشــنا خواهیــد 
ــی  ــن قبل ــتم عناوی ــان سیس ــازی از هم ــود. ب ب
همچنــان  آن،  ضمــن  و  می کنــد  اســتفاده 
دارنــد.  جریــان  بــازی  در  نیــز  مونولوگ هــا 
بازی کننــده  به عنــوان  شــما  کلــی،  به طــور 
ــد،  ــدا کنی ــر پی ــان تصوی ــزی را در می ــد چی بای
ــاره ی آن و  ــه درب ــد جمل ــا چن ــک ی ــد، ی برداری
کاربــرد احتمالــی اش و یــا بــه دردنخــور بودنــش 
ــا هــر شــخصیت دیگــری  ــان علیمــردان ]ی از زب
ــنوید و  ــر[ بش ــکوه کوی ــانا ش ــای رس در بازی ه
بعــد، از آن، اســتفاده ی مناســب را بکنیــد یــا بــه 
ســراغ شــیء بعــدی برویــد. مکانیســم ســاده ی 
اشــاره و کلیــک و پیــدا کــردن اشــیا کــه گاهــی 

ــود.  ــر می ش ــا تعبی ــل معم ــه ح ــتباه ب ــه اش ب

مرلیــن  بــا  بــازی علیمــردان در مالقــات  در 
جادوگــر، تمرکــز اصلــی بازی ســاز نــه گیم پلــی 
ــن  ــت و لح ــه روای ــتان، ک ــبرد داس ــزار پیش و اب
ــته،  ــه گذش ــبت ب ــی نس ــت. گیم پل ــدی اس کم
ــده اند  ــر ش ــر و روان ت ــا منطقی ت ــی از معماه ــه برخ ــرده، گرچ ــادی نک ــرات زی تغیی
و به طــور کلــی در مواجهــه بــا چالش هــای گیمــی بــازی، تســلط بیش تــری از 
ــتودیو بســیار  ــن اس ــی ای ــای قبل ــه بازی ه ــازی نســبت ب ــد داد. ب خــود نشــان خواهی
ــری در حــل  ــده می شــود و آزمــون و خطــا، نقــش بســیار کم رنگ ت ــر آزاردهن کم ت
ــود  ــازی را بهب ــه و ب ــا جــای گرفت ــب معماه ــا دارد. منطــق مشــخصی در اغل معماه
ــرد، از  ــل درک می گی ــات غیرقاب ــان تصمیم ــردان همچن ــا علیم ــت. ام ــیده اس بخش
ــع  ــرد و در واق ــره می ب ــازش به ــردن نی ــرف ک ــرای برط ــایی ب ــل شناس ــیای غیرقاب اش
ــوت  ــه ق ــازی حــل شــده اند، نیمــی دیگــر ب اگرچــه نیمــی از مشــکالت ســبکِی ب

خــود باقــی اســت. 
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ــازی اســت. علیمــردان، یــک شــخصیِت کامــال  ــی ب ــا مشــخصه ی اصل داســتان ام
نابجــا و نامتناســب، طــی ســفری تاریخــی بــه داســتان شــاه آرتــور پرتــاب می شــود. 
ــا  ــت ب ــرار اس ــه ق ــه البت ــس ک ــات انگلی ــخ ادبی ــدی از دل تاری ــال ج ــتانی کام داس
ــن و  ــا، در لح ــن دو فض ــاوت ای ــود. تف ــیده ش ــش کش ــه چال ــردان ب ــور علیم حض
ســیطره ی ادبــی، موجــب شــکل گیری یــک طنــز فوق العــاده گیــرا می شــود. 
بــازی، دنیایــی از تناقض هــای کمدی ســاز را خلــق می کنــد و در آن غوطــه ور 
می شــود. گاه بــا دیالوگ هــای بســیار طنازانــه و گاه بــا اداهــا و افعــال خیره کننــده، 
مخاطــب را بــه وجــد مــی آورد و آن چنــان اســتادانه از فضــای به دســت آمــده بــرای 
ــث  ــدن، باع ــر ش ــده دار ظاه ــر خن ــالوه ب ــه ع ــد ک ــتفاده می کن ــدی اس ــق کم خل
می شــود دیگــر ایــرادات داســتان، راحت تــر فرامــوش شــوند و روایــت، بــدون 

ــد.  خدشــه پیشــرفت کن

ــانا  ــی رس ــای قبل ــه بازی ه ــر از همیشــه ب ــازی بیش ت ــه شــهر، ب ــردان ب ــا ورود علیم ب
ــار دارد،  ــا انتظ ــن بازی ه ــب ای ــه مخاط ــور ک ــود و همان ط ــک می ش ــکوه نزدی ش
سلســله اعمــال مــورد نیــاز بــرای خــروج از ایــن موقعیــت، خــود را نشــان می دهنــد. 
ــی را حــل  ــت، معمای ــه نقطــه ی ب رف ــف ب ــد از نقطــه ی ال ــرای حــل مشــکل بای ب
ــیدن  ــا رس ــید. ب ــه ی ج رس ــه نقط ــام داد و ب ــم را انج ــد مینی گی ــاید چن ــرد، ش ک
ــده ی داســتانی و کســب اطالعــات  ــه نقطــه ی ج ضمــن مشــخص شــدن یــک ای ب
بیش تــر، بایــد بــه نقطــه ی الــف برگشــت و کار ناتمامــی را تمــام کــرد و پــس از آن 
بــه نقطــه ی د رفــت، معمایــی را حــل کــرد، شــاید چنــد مینی گیــم دیگــر انجــام داد 
و بــه نقطــه ی هـــ رســید و ... . فرمــول مشــخصی کــه اگرچــه هنــوز جــواب می دهــد 

ــود.  ــرای همیشــه موفــق نخواهــد ب ــه می شــود، ب ــر ارائ ــا کمــی تغیی ــار ب و هــر ب

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 می شــود 
کــه بــرای نزدیــک شــدن بــه بــازی و درِک شــخصیت های مقوایــی و صرفــا اســم دار 
آن، دشــواری خاصــی را متحمــل نشــوید. داســتان، به خوبــی پیــش مــی رود و اگــر 
بتوانیــد ایــرادات منطقــی و تناقضــات دراماتیــک آن را بــه لحــن کمــدی و موقعیــت 
طنــزش ببخشــید، ضمــن لــذت بــردن از فضــا و شــخصیت ها، از داســتان نیــز راضــی 
خواهیــد بــود. علیمــردان در پایــان بــه یــک قهرمــان تبدیــل می شــود و اگرچــه هنــوز 
ــن در  ــا قرارگرفت ــاخته، ب ــا س ــن م ــرزا در ذه ــرج می ــه ای ــت ک ــه ای اس ــان کلیش هم
محتــوای مناســب می توانــد بــه چیــزی بیش تــر از یــک کاراکتــر فویــل تبدیــل شــود. 

بــازی از ابتــدا لحــن کمــدی بــه خــود می گیــرد و بــه همیــن خاطــر اســت کــه زمانــی 
ــد.  ــب را بخندان ــت، مخاط ــدون زحم ــت ب ــادر اس ــد، ق ــه می رس ــن نقط ــه ای ــه ب ک
ــته ی  ــه گذش ــاع ب ــی و ارج ــوخی های متن ــتفاده از ش ــی در اس ــاید گاه ــه ش اگرچ
ــک  ــواره ی ــرده، هم ــاده روی ک ــازی، زی ــای ب ــارج از دنی ــای خ ــا مدی ــردان ی علیم
اســتاندارد خودســاخته را رعایــت می کنــد. طنــز بــازی نشــأت گرفتــه از شــخصیت 
ــه  ــت ک ــدی اس ــای ج ــک فض ــه ی ــان ورود او ب ــده ی درخش ــردان و ای علیم
ــی و  ــز و شــوخی های کالم ــِن طنزآمی ــا و مت ــا دیالوگ ه ب
ــظ  ــن حف ــزد و ضم ــت درمی آمی ــز و درش ــی ری موقعیت
کمــدی در سرتاســر داســتان، مــدام توانایــی خــود در به 
اســتهزا گرفتــن مفاهیــم جــدی و فانتــزی کالســیک را 
بــه رخ می کشــد. بــازی از دســت انداختــن هیــچ چیــز 
و هیچ کــس ابایــی نــدارد و ایــن نکتــه اســت کــه آن 
ــل تامــل تبدیــل می کنــد. علیمــردان  ــری قاب ــه اث را ب
در مالقــات بــا مرلیــن جادوگــر از تیتــراژ ابتدایــی تــا 
ــت  ــول اس ــل قب ــز قاب ــر طن ــک اث ــتان، ی ــان داس پای
ــطح  ــا س ــی ب ــد مخاطب ــی می توان ــگاه حت ــه گه ک
ــی از  ــل در یک ــی حداق ــن یعن ــد و ای ــاال را بخندان ــار ب انتظ

ــوده اســت.  ــق ب ــای خــود موف تالش ه

ــا  ــت ام ــراری اس ــی تک ــذاب آور و گاه ــی ع ــرگرم کننده، گاه ــردان، س ــازی علیم ب
مهم تــر از همــه ی این هــا، یــک بــازی طنــز اســت. کمــدی در ایــن بــازی حــرف اول 

ــز  ــار طن ــود از آن انتظ ــه نمی ش ــد و اگرچ را می زن
فاخــر و موقعیت هــای مانــدگار داشــت )کــه بعضــا 
ارائــه هــم می کنــد!( قــادر اســت خنــده بیافرینــد و 

همیــن کافــی اســت. 



گیم آور  شماره 5 | زمستان 1397

دزدعروسکها
آناهیتا:دخترخوب

ــاخت و  ــی از خوش س ــه یک ــت ب ــه می توانس ــت ک ــا اس ــت بازی ه ــا از آن دس آناهیت
شــاید بهتریــن بازی هــای 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 
ــت.  ــه اس ــر بچ ــک دخت ــی ی ــتان زندگ ــر داس ــا روایت گ ــرد. آناهیت ــری می ب بیش ت
دختــر بچــه ای کــه وقتــی خــواب اســت ناگهــان عروســک مــورد عالقــه اش توســط 
موجــودی ناشــناس دزدیــده می شــود 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 
ــا  ــه ب ــاید بالفاصل ــت. ش ــده اس ــام ش ــی انج ــت و به خوب ــی اس ــی کاف ــازی موبایل ب
شــروع بــازی، اولیــن چیــزی کــه نظــر شــما را بــه خــودش جلــب می کنــد، گرافیــک 
و ســبک طراحــی هنــری بــازی باشــد. همــه چیــز شــبیه نقاشــی های کــودکان اســت. 
به راســتی انــگار کودکــی محیــط بــازی را بــا مدادهــای رنگــی روی کاغــذ، نقاشــی 
ــل شــده  ــازی تبدی ــه ســنگینی در ب ــه وزن ــن ســبک گرافیکــی ب کــرده اســت. همی
اســت. وزنــه ای کــه اگــر باگ هــای بــازی نبودنــد، می توانســت بــه عامــل موفقیــت 
آن تبدیــل شــود. اســتفاده از رنگ بندی هــای متنــوع بــا توجــه بــه ســاختار مراحــل، 
گرافیــک آناهیتــا را بــه پاشــنه آشــیل آن تبدیــل کــرده اســت. پاشــنه آشــیلی کــه بــه 
ــر  ــای پ ــه ســراغ گرافیک ه ــا ب ــاز نیســت حتم ــد نی دیگــر بازی ســازها نشــان می ده

زرق و بــرق برونــد. امــا چــه چیــزی باعــث شــده کــه آناهیتــا 
ــن موضــوع، شــاید صداگــذاری  ــی نباشــد؟ اولی ــازی خوب ب

ــده  ــاخته ش ــطحی س ــدازه س ــش از ان ــازی بی ــذاری ب ــد. صداگ آن باش
ــح  ــر توضی ــم دقیق ت ــر بخواه ــد. اگ ــوی ذوق می زن ــمت ها ت ــی قس و در برخ

دهــم بایــد بگویــم کــه صداگــذاری آناهیتــا روی نمــوداری بــا نوســان 
ــد!  ــات ب ــر اوق ــرار دارد کــه گاهــی خــوب اســت و اکث شــدید ق

ــای آن اســت.  ــازی، باگ ه ــا گل سرســبد مشــکالت ب ام
گیم پلــی بــازی بــا یــک سیســتم کنترلــی خیلــی 
راحــت پیــش مــی رود و از ایــن منظــر، بــازی مشــکلی 

ــون  ــدن، آیک ــی پری ــما توانای ــه ش ــث ب ــون مثل ــدارد. آیک ن
ــت آیکــون حرکــت  ــزار و در نهای ــی اســتفاده از اب ــره، توانای دای
کــه در ســمت چــپ صفحــه قــرار دارد بــه شــما ایــن توانایــی را 
می دهــد تــا حرکــت کنیــد. اگــر بــه ابــزار یــا نقطــه ای رســیدید 

ــن  ــی در پایی ــد، مربع ــام کاری باش ــه انج ــاز ب ــه نی ک
ــما  ــای ش ــی راهنم ــه نوع ــا ب ــود ت ــر می ش ــه ظاه صفح
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سپهر ترابی
مدیر مسئول بازینامه

باشــد. بــازی در همــان مراحــل اولیــه، تقریبــا خــوب و بــدون مشــکل جلــو مــی رود 
ــودن  ــن بن بســت ب ــل ای ــز بن بســت می شــود. حــال دلی ــا گاهــی عمــال همــه چی ام
ــای  ــا معماه ــز دیگــری؟ اتفاق ــا چی ــت ی ــازی ســخت اس ــای ب ــا معماه چیســت؟ آی
ــن  ــا ای ــد ام ــور کنی ــا عب ــد از آن ه ــر می توانی ــی تفک ــا کم ــتند و ب ــزه هس ــازی، بام ب
باگ هــا هســتند کــه بــه شــما اجــازه نمی دهــد بــازی درســت پیــش بــرود. ممکــن 
اســت خیلــی ناگهانــی، آناهیتــا دیگــر حرکــت نکنــد یــا در جایــی گیــر کنــد. حتــی 
ممکــن اســت تــکان خــوردن فــالن مانــع بــه خاطــر وجــود بــاگ بــه تعویــق بیافتــد 
و شــما فکــر کنیــد کــه داریــد اشــتباه وارد عمــل می شــوید. ایــن باگ هــای 
کوچــک و بــزرگ کــه بــه وفــور در بــازی دیــده می شــوند، ســبب شــده تــا گاهــی 
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 
ــال  ــا اص ــود ام ــل ش ــاخت تبدی ــری خوش س ــه اث ــا ب ــت ت را داش
ــکل  ــاگ و مش ــم از ب ــن حج ــت ای ــخص نیس مش
از چــه چیــزی نشــأت می گیــرد؟ شــاید 
ــازی، امتیــاز  اگــر ایــن باگ هــا نبودنــد ب
خوبــی می گرفــت امــا حــاال قضیــه 
می رســد  نظــر  بــه  می کنــد.  فــرق 
ــدرت  ــا، ق ــک آناهیت ــه دزد عروس ک
ــده و حجــم  ــز دزدی ــازی را نی ــی ب فن
زیــادی از مشــکل و بــاگ بــه آن 

ــه داده اســت. هدی
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ــا  ــذ، ام ــی روی کاغ ــی و انتزاع ــات کل ــری توضیح ــوم آن، یک س ــت و مفه خالقی
شــکل هایی متفــاوت در عمــل دارنــد. انــگار همــه مــا در درک ایــن مفهــوم، اســتاد، 
ــه  ــت ک ــدی اس ــازی اندروی ــک ب ــج« ی ــتیم. »گی ــدی هس ــح آن مبت ــا در توضی ام

ــاره معنــی کــرده اســت. خالقیــت را دوب
ــا  ــا ذات آن، رابطــه کامــل دارد؛ از لحظــه ای کــه آن را شــروع کــردم ت ــازی ب ــام ب ن
ــه اصطــالح  آخــر 100 مرحلــه، گیــج و مبهــوت در پــی یافتــن راه حل هــا و انجــام ب
ــزه  ــازی انگی ــن ب ــورد ای ــزی در م ــه چی ــا چ ــتم دقیق ــودم و نمی دانس ــا ب ماموریت ه
ــه اول  ایجــاد می کنــد کــه ادامــه بدهــم. ایــن حالــت گیجــی و منگــی در 10 مرحل
ــر کــه اصــال نمی دانســتم چــه  ــدای ام ــود. ابت ــه آخــر در اوج خــودش ب و 10 مرحل

ــد. ــاز می ش ــر ب ــم بیش ت ــه نیش ــه لحظ ــه ب ــط لحظ ــد. فق ــی دارد می افت اتفاق
گیــج بــا اســتفاده از ســادگی خالقانــه و خالقیتــی ســاده، بــا توجــه بــه قابلیت هــای 

ســخت افزاری تلفن هــای هوشــمند ســاخته شــده اســت. انتخــاب 
موســیقی در کنــار اســتفاده مناســب و به جــا از افکت هــای 
صوتــی، صــدای جدیــدی بــرای گیجــی مــا خلــق کــرده اســت؛ 

یــک صــدای خــاص و رمزآلــود را هــم بــرای روایت گــری بــه 
ــج،  ــم در گی ــه ه ــن کلم ــه ای ــه البت ــت ک ــد. روای ــه کنی ــا اضاف این ه

ــی دارد.  ــای متفاوت معن
در طراحــی، بــازی بــه دوران صفــر و یــک برگشــته  و تــالش کــرده اســت ثابــت کنــد 
کــه همــه چیــز رنــگ و لعــاب نیســت و می شــود فقــط بــا دو رنــگ )کــه تعریــف 
رنــگ را بــه ریشــه های فیزیکــی آن برمی گردانــد( خلــق و ابــداع کــرد. مثــل یــک 

نقاشــی ســیاه قلــم، امــا ایــن دفعــه در قالــب یــک اثــر هنــری تعاملــی.
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علیرضا خزاعی
کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی

ــن  ــازندگان ای ــدگاه س ــورد دی ــه در م ــد نکت ــری، چن ــی و ظاه ــائل فن ــدای از مس ج
ــن  ــا م ــم ب ــج، شــاید شــما ه ــه گی ــس از تجرب محصــول، بســیار ســتودنی اســت. پ
هــم عقیــده شــوید کــه بازی ســاز، شــجاعت داشــته و ریســک کــرده اســت؛ بــدون 
توجــه بــه این کــه شــاید ایــن محصــول مــورد اقبــال قــرار نگیــرد، شــاید اصــال بــازی 
ــا را نداشــته باشــد  ــن کاره ــه انجــام ای ــد، شــاید هیچ کســی حوصل ــه حســاب نیای ب
و...، بــا جســارت، اثــر خــودش را خلــق کــرده و حــرف خــودش را بــه گــوش بقیــه 

رســانده اســت.

گیج را امتحان کنید، به ویژه مراحل 63، 81، 87 و کل 10 مرحله آخر.

نکتــه مثبــت و جالــب بعــدی، اســتفاده هنرمندانــه و هوشــمندانه از حســگرهای 
حرکتــی بــود کــه نشــان از آشــنایی و توجــه تولیدکننــدگان بــه ایــن قابلیــت 
ــا  ــش ب ــه ترکیب ــدی ک ــق آن  دارد. فرآین ــی دقی ــخت افزاری و بررس س
خالقیت هــای فــردی، منجــر بــه تولیــد گیــج شــده اســت. در 
ــا  ــدان طمــع را کشــیده و ب ــه دن ــی زیرکان ــده، خیل ضمــن، تولیدکنن
ــت. ــرده اس ــی ک ــه، درآمدزای ــت منصفان ــی و قیم ــای منطق روش ه
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نقد بازی بدو دهقان، بدو

اونشبکهباروناومد1
بدودهقان،بدو

ــر، ماموریت هــای متنوعــی  ــازی »بــدو دهقــان، بــدو« بــرای ســرگرم  کــردِن بیش ت ب
ــزه  ــد و جای ــازی کنی ــا ب ــق آن ه ــر طب ــذارد و اگ ــده می گ ــش روی بازی کنن ــم پی ه
ــداری  ــری را خری ــر و کاربردی ت ــای بیش ت ــا و ابزاره ــد توانایی ه ــد، می توانی بگیری
ــا و ســرگرم کننده و  ــازی زیب ــدو« یــک ب ــدو دهقــان، ب ــازی »ب ــا این کــه ب ــد. ب کنی
ــت آن  ــه کیفی ــدت ب ــه به ش ــی دارد ک ــراد اصل ــت، دو ای ــز اس ــی چالش برانگی گاه

ــد.  ــه می زنن لطم

ــا کجــا بایــد پیــش رفــت کــه  ــازی، تکــراری شــدن محیــط اســت. ت ــراد ب اولیــن ای
ــی رود؟  ــو نم ــازی جل ــم در ب ــان ه ــی زم ــم؟ حت ــازی ببینی ــه ی ب ــری در صحن تغیی
ــی  ــیِع مصنوع ــای وس ــک فض ــزرگ در ی ــل ب ــک تردمی ــداکار روی ی ــان ف ــا دهق آی
ــدون  ــی ب ــال، حت ــر ح ــه ه ــت؟ ب ــری اس ــم تصوی ــک توه ــط ی ــار فق ــی دود و قط م
منطــق بــودن بــازی هــم اگــر مهــم نباشــد، تکــراری شــدن محیــط، خیلــی زود باعــث 
افــت جذابیــت آن می شــود و کاری می کنــد کــه بعــد از مدتــی، میــل چندانــی بــه 

ــه آن نداشــته باشــید.  بازگشــت ب

ازبرعلــی خواجــوی )درگذشــته ی 1396(، دهقــان فــداکار و قهرمــان کودکــی 
ــی  ــای درس ــم از کتاب ه ــوز ه ــداکار هن ــان ف ــه ی دهق ــت. قص ــا اس ــیاری از م بس
ــده  ــوز زن ــداکاری او هن ــاد ف ــه، ی ــا رفت ــان م ــی از می رخــت نبســته و اگرچــه ازبرعل
اســت. مــردی روســتایی کــه در تاریکــی شــبی وهم آلــود فهمیــد کــه ریــزش کــوه، 
ــش  ــرش آت ــر بک ــت. فک ــن اس ــه ای در کمی ــرده و فاجع ــدود ک ــار را مس ــیر قط مس
ــد  ــی دی ــا وقت ــت دادن، ام ــرای عالم ــود ب ــعلی ب ــردن مش ــن ک ــا و روش زدن لباس ه
ــه  ــه گلول ــدارد، ب ــن اســب چمــوش را ن ــای کشــیدن افســار ای ــوران بن کــه لوکوموتی
ــب آســمان شــلیک کــرد  ــه قل ــر در ســکوت شــب ب ــد تی ــی، چن ــرد. ازبرعل ــاه ب پن
ــان  ــتان دهق ــم« داس ــو ت ــی ت ــتودیوی »ت ــد. اس ــالم بمانن ــینانش س ــار و سرنش ــا قط ت

ــدو« در ســبک        ــان، ب ــدو دهق ــازی »ب ــداکار را دســتمایه ســاخت ب ف
»دونــده ی بی پایــان« )Endless Runner( کــرده اســت.

ــه در  ــی ک ــود. فضای ــاز می ش ــه ای آغ ــای مدرس ــک انش ــا ی ــازی ب ب
ذهــن مخاطــب تداعــی می شــود یــک فضــای صمیمــی و بی آالیــش 
اســت کــه بــا طراحــی بــازی درهــم  می آمیــزد و باعــث می شــود 
به راحتــی بــا بــازی کنــار بیاییــد. بــازی از آشنایی ســازی بــرای بــه کار 
انداختــن حــس نوســتالژی و مصــادره ی فضــا بــه نفــع خــودش بهــره 

می بــرد. بعــد از آموزشــی کوتــاه از مکانیک هــای ســاده ی گیم پلــی بــازی و کمــی 
ــل، در  ــاری روی ری ــوازی قط ــان، م ــوید. دهق ــیر می ش ــا، وارِد مس ــون و خط آزم
مســیری پــر فــراز و نشــیب و خطرنــاک )گهگاهــی بــا حملــه ی گرگ هــا و پرنده هــا 
ــا  ــان تنه ــک دهق ــرای ی ــی ب ــت ول ــدی نیس ــی ج ــه خیل ــه البت ــوید ک ــد می ش تهدی
ــه هــر حــال یــک معضــل  ــود، آن هــم در حــال فــداکاری، ب در یــک شــِب وهم آل
اســت( بــا مشــعلی در دســت، ســوار بــر االغ خــود می تــازد. هــدف، خامــوش نشــدن 
ــت و  ــیر اس ــای مس ــع و چالش ه ــز موان ــردن موفقیت آمی ــی رد ک ــعل در پ ــن مش ای
اضافــه کــردن نورهــای پراکنــده در محیــط کــه بــا یــک ســکوبازی ســاده به دســت 
می آینــد. گیم پلــی بــازی در ایــن مســیر خالصــه شــده و اگرچــه خالــی از خالقیــت 
کنــده از کلیشــه هایی اســت کــه البتــه به جــا و متناســب و طبــق انتظــار در  نیســت، آ

ــما  ــی ش ــا مدت ــد ت ــرار گرفته ان ــازی ق ب
را ســرگرم خــود کننــد. 

سعید زعفرانی
سردبیر گیم نیوز
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Developer:
TeeToTum

Platforms:
Android

  1- نام فیلمی به کارگردانی کامران شیردل محصول سال 1347 با داستانی شبیه به قصه ی دهقان فداکار

ایــراد بعــدی، در ایــده ی بــازی اســت؛ این کــه چقــدر تبدیــل کــردن داســتان 
ــت. در  ــوده اس ــتی ب ــبک، کار درس ــن س ــازی در ای ــک ب ــه ی ــداکار ب ــان ف دهق
ــت  ــان اس ــت. در پای ــر اس ــز مهم ت ــه چی ــان از هم ــوی، پای ــی خواج ــتان ازبرعل داس
ــن  ــان، ای ــدون پای ــد. ب ــات، رخ می ده ــد و نج ــه می رس ــه نتیج ــداکاری او ب ــه ف ک
داســتان، دربــاره ی مــرد ســی ســاله ی دیوانــه ای اســت کــه روی ریــل قطــار، کتــش 
ــک  ــه ی ــن داســتان ب ــل کــردن ای ــد! حــاال تبدی ــش می زن ــی کــرده و آت را ســر چوب
بــازی کــه اساســا پایانــی نــدارد، بــه چــه می انجامــد؟ بــه یــک ایــراد منطقــی بــزرگ 
در انجــام بــازی: باختــن در زمــان خامــوش شــدن مشــعل. اگــر مســیر حرکــت قطــار 
ــا  ــط آن ج ــان فق ــت؟ دهق ــان اس ــواری دهق ــه االغ س ــازی ب ــه نی ــت چ ــخص اس مش

ــده!  ــدر بی فای ــد؟ چق ــن کن ــیر را روش ــه مس ــت ک اس

ــل قطــار روی االغ خــود  ــا ری ــوازی ب ــه ای م ــدارد. دیوان ــازی، فلســفه ی درســتی ن ب
مــی دود و مســیر را روشــن می کنــد و بــه محــض منحــرف شــدنش بــه طــرز 
ــا ایــن بــازی واقعــا همــان چیــزی اســت  اعجاب انگیــز و ســحرآمیزی قطــار هــم. آی

ــتحقاقش را دارد؟  ــا اس ــان م ــه قهرم ک
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نقد بازی خاک

خاکوخون
خاک

از  اســتفاده  ویدیویــی،  بــازی  ســاخت  بــرای  جــذاب  تکنیک هــای  از  یکــی 
ــای  ــدازی، نمونه ه ــای تیران ــر بازی ه ــت. در ژان ــی اس ــی و تاریخ ــات واقع موضوع
ــه  ــام و جنگ هــای منطقــه خاورمیان ــا ویتن ــی اول ی مختلفــی در مــورد جنــگ جهان
ــا انتخــاب موضــوع تروریســت های داعــش  ــای ب ســاخته شــده اند. اســتودیوی گون

ــن مســیر گذاشــته اســت. ــا در همی ــازی خــاک، پ ــرای ســاخت ب ب
اولیــن نکتــه مثبــت بــازی، امــکان انتخــاب بیــن ســه زبــان ترکــی، فارســی و 
ــم،  ــان می کنی ــازندگان اطمین ــه س ــا ب ــم، ام ــد نبودی ــه بل ــی ک ــت. ترک ــی اس انگلیس
ــم،  ــی را می فهمی ــه انگلیس ــدری ک ــا آنق ــتند. ام ــه هس ــل ارومی ــان اه ــون خودش چ
دیدیــم کــه فهرســت بندی و توضیحــات در برگــردان بــه انگلیســی، کامــال درســت و 

ــکر دارد. ــای تش ــیار ج ــه بس ــی هســتند ک منطق
شــروع بــازی بــا یــک صحنــه نمایشــی و یــک آهنــگ بســیار هیجانــی بــود کــه پــس 
از چنــد ثانیــه قطــع شــد و صفحــه ای ســیاه آمــد کــه نوشــته بــود: بــا ضربــه زدن بــه 
صفحــه، چاقــو را بگیریــد. گفتیــم بــه بــه، باالخــره یــک بــازی پیــدا شــد کــه راهنمــا 
ــه، فقــط  ــازی ادامــه بدهیــم؛ دیدیــم کــه ن ــه ب دارد. صفحــه را لمــس کردیــم کــه ب
نوشــته شــروع مجــدد؛ دوبــاره شــروع کردیــم، امــا ایــن دفعــه می دانســتیم کــه چاقــو 
ــاره صفحــه  ــه دوب ــم؛ خوشــحال از ایــن کشــفمان، بعــد از ســه ثانی را چطــور بگیری
ســیاه شــد، این بــار بــا نوشــته جدیــدی کــه توضیــح مــی داد چــه کار دیگــری بایــد 
ــه روش  ــد ب ــا بای ــود کــه ی ــازی ب ــای ب ــا انته ــن موضــوع همین طــور ت ــم. ای می کردی
ــا  ــازی( ت ــم )در ب ــد می مردی ــا بای ــم، ی ــم کــه چــه کار کنی نامعلومــی حــدس می زدی

بــازی راهنماییمــان کنــد. بدتریــن مشــکل بــازی، ایــن عــدم وجــود راهنمــا بــود!
کارخراب کــن بعــدی، دیالوگ هــای فوق العــاده خنــک بــازی بــود. اصــال نــه 
حــس داشــت، نــه جمله هــا واقعــی بودنــد. انــگار یــک کار اضافــه و جانبــی تلقــی 
ــد.  ــده بودن ــته ش ــه، نوش ــودن عریض ــی نب ــرای خال ــا، ب ــط در انته ــود و فق ــده ب ش
ــا،  ــه دیالوگ ه ــه این ک ــه ب ــا توج ــدند؛ ب ــرار می ش ــم تک ــا ه ــدادی از دیالوگ ه تع
بازپخــش یــک فایــل صوتــی ثابــت بودنــد، پــس از مدتــی، بســیار جلــوه مضحکــی 

ــد. ــدا می کردن پی
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Developer:
Gunay Studio

Platforms:
Android

علیرضا خزاعی
کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی

ــازی عملکــرد موفقــی داشــته  ــا، ب ــه زمینه ه ــم، در بقی ــورد بگذری ــن دو م اگــر از ای
ــه ها و  ــده؛ نقش ــوب کار ش ــا خ ــه واقع ــت ک ــد گف ــک، بای ــاب گرافی ــت. در ب اس
ــل  ــوب منتق ــازی را خ ــس ب ــده و ح ــام ش ــت انج ــا دق ــا ب ــط و فض ــی محی طراح
می کنــد. 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 

ــه کــرده اســت. ــازی اضاف ــه ب ب
مکانیک هــای بــازی، خیلــی ســالم از آب درآمده انــد و بــه قولــی، کدنویســی بــازی 
ــا نشــانه گیری  ــا اشــکالی در کنترل هــا ی ــی ی ــچ ناراحت ــاده شــده اســت. هی ــوی پی ق
ــا و  ــای پوی ــا کنترل ه ــل  ب ــالح  و اتومبی ــتفاده از س ــت. اس ــازی نیس ــک ب ــا فیزی ی
ــد و  ــت کن ــبه و دق ــد محاس ــازه می ده ــن اج ــه بازیک ــه ب ــت ک ــراه اس ــی هم دقیق
ــا  ــوع ماموریت ه ــوع، تن ــن موض ــار ای ــرد. در کن ــذت بب ــر ل ــردن، بیش ت از بازی ک
ــن  ــه، بازیک ــر مرحل ــد و ه ــری می کن ــدن جلوگی ــازی از خطی ش ــای ب و فعالیت ه
را بــه چالشــی جدیــد می کشــد. امــا امــان از روزی کــه یــک قــدم مانــده بــه پایــان 
مرحلــه کشــته شــوید، آنجاســت کــه متوجــه می شــوید بــازی هیــچ محــل اطمینــان 

ــد. ــدا شــروع کنی ــه را از ابت ــد مرحل ــدارد و شــما بای ــی ن ــا چک پوینت ی
موســیقی بــازی خــوب اســت؛ هــم موســیقی فهرســت اصلــی و هــم موســیقی مراحــل 
کــه بــا افــت و خیز هــای مناســب و تــم ســینمایی، لــذت بــازی را بیش تــر می کنــد. 
ــر  ــرای تکــرار ه ــود: ب ــی آن ب ــی کــه خــاک داشــت، سیســتم درآمدزای ــه جالب نکت
ــرض  ــورت پیش ف ــه به ص ــود ک ــر می ش ــن کس ــای بازیک ــی از جان ه ــه، یک مرحل
روی 10 قــرار دارد. بعــد از این کــه جانتــان تمــام شــد، گزینه هــای متنــوع و جالبــی 
بــرای دریافــت جــان اضافــی داریــد. هرچنــد کــه در قبــال هزینــه کامــل بــازی، توقــع 
به روزرســانی های بیش تــر و ادامــه مراحــل بــرای همیــن نســخه و نــه در قالــب یــک 

بــازی جــدا یــا خــاک ۲ را خواهیــم داشــت.
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رضا قرالو
سردبیر دنیای بازی

 

توتوریالبختکبودن!
میخواهیدبدانیدمثلبختکرویکسیافتادنیعنیچه؟

بــازی بــا صحبت هایــی جــدی و جــوی خوفنــاک در مــورد بختک هــا شــروع 
می شــود و بعــد بــا تغییــر فــاز محشــری بــا یــک بــازی فانتــزی کــه بــار طنــز باالیــی 
دارد روبــه رو می شــویم. شــخصیت اصلــی قصــه، یــک بختــک اســت کــه در شــهر 
نامرئــی بختک هــا زندگــی می کنــد. شــهر بختک هــا از دیــد آدم هــا مخفــی اســت و 
بختک هــای داخــل آن در نهایــِت صلــح و صفــا کنــار هــم زندگــی می کننــد. البتــه 
ــته  ــا وابس ــود آن ه ــان ها دارد و به وج ــا انس ــتقیمی ب ــاط مس ــا ارتب ــی بختک ه زندگ
اســت. خیلــی تصادفــی و بــدون این کــه نویســنده های بــازی بداننــد، مثــل انیمیشــن 
کمپانــی هیوالهــا، بختک هــا بــرای تامیــن انــرژی شهرشــان، نیــاز بــه انــرژی زور زدن 
ــم  ــرژی زور زدن ه ــن ان ــح!(. ای ــزه و شرقی شــده و ملی ــدر ایرانی ــد )چق ــا دارن آدم ه
ــی آزاد می شــود کــه بختکــی روی ســینه ی یــک انســان کــه در خــواب اســت  وقت
ــالح  ــه  اصط ــش دار، ب ــگ مک ــک تفن ــک ی ــا کم ــرژی زور زدن او را ب ــد و ان بیفت
بــازی »بســولد«! قهرمــان قصــه ی شــهر بختک هــا، یــک بختــک بی عرضــه اســت 
کــه تازگــی توانســته به عنــوان یکــی از بختک هــای ســولیدن انــرژی زور زدن آدم هــا 
ــازی.  ــا برویــم ســروقت گیم پلــی ب ــا همین جــا را داشــته باشــید ت اســتخدام شــود. ت

ــمش را  ــه اس ــک )این ک ــت. بخت ــدی اس ــار دوبع ــد از کن ــی دی ــک ماجرای ــازی ی ب
ــای  ــه ی بازی ه ــبک هم ــه س ــه ب ــتی دارد ک ــک کوله پش ــل دارد!( ی ــم دلی نمی گوی
ماجرایــی می شــود آیتــم و فــالن و بهمــان مــورد نیــاز بــرای حــل معماهــا را درونــش 
ــب  ــا را ترکی ــوان آیتم ه ــه درون آن می ت ــتاندارد ک ــتی اس ــک کوله پش ــت. ی گذاش
ــای  ــه دنی ــزام ب ــرم اع ــک، وارد پلتف ــرار داد. بخت ــر ق ــی دقیق ت ــورد بررس ــا م ــرد ی ک
ــه آمــوزش مکانیک هایــش  ــازی شــروع ب آدم هــا می شــود و در این جــا اســت کــه ب
ــت های  ــک دس ــا کم ــط ب ــای محی ــیا و آبجکت ه ــا اش ــور ب ــه چط ــد؛ این ک می کن
ــدم، آن ســریال قدیمــی  ــد دلبن ــه دســت های مجی دراز بختــک )کــه اصــال شــبیه ب
ــن  ــم. راه رفت ــل کنی ــا ح ــا معم ــم ی ــا راه بروی ــم ی ــل بکنی ــت!( تعام ــی نیس کذای
ــت  ــدون محدودی ــه و ب ــود آزادان ــون نمی ش ــت، چ ــن اس ــاب خردک ــک، اعص بخت
ــد را  ــاز کلی ــد ب ــتد و بای ــد، می ایس ــان گر برس ــک نش ــه ی ــی ب ــش داد و وقت حرکت
ــک روی  ــن مکانی ــی چنی ــل طراح ــم دلی ــه نمی دان ــد ک ــت کن ــا حرک ــار داد ت فش
ــد چنــد کار انجــام بدهیــد و بعــد آمــاده ی  ــه بای ــن مرحل ــوده! در ای اعصابــی چــه ب
اعــزام از طریــق یــک ســکوی پرتــاب شــوید. در مجمــوع، ســه چهــار معمــا در ایــن 
ــی  ــه، درجــه ســختی متعادل ــودن مرحل ــه وجــود دارد کــه به خاطــر آموزشــی ب مرحل
هــم دارنــد. طراحــی معماهــا هــم خیلــی خــوب اســت و بــه داســتان و فضــای بــازی 
چفــت و بســت مناســبی داده اســت. وقتــی مرحلــه را تمــام می کنیــد، یــک انیمیشــن 

بعــد  و  داســتانی می بینیــد 
ســریال های  ســبک  بــه 
ــدی  ــمت بع ــی، قس تلویزیون
و  می شــود  معرفــی  بــازی 

ــد! ــاال می آی ــراژ ب تیت

نقد بازی شهر بختک ها - فصل اول

درســت خوانده ایــد؛ بــازی بعــد از مرحلــه ی آموزشــی یــا همــان توتوریــال خودمــان، 
تمــام می شــود و شــما می مانیــد و ابتــدا شــگفتی و بعــد فحــش و لیچــار بــه 
ــه ی آموزشــی  ــک مرحل ــت ی ــان را باب ــازی کــه پول ت ــای ب ســازنده ها و تهیه کننده ه
ــان  ــازی شــهر بختک هــا ازت ــه اســم قلمبــه ســلمبه ی فصــل اول ب بیســت دقیقــه ای ب
ــخص  ــان مش ــید، تکلیف ت ــی باش ــر معمول ــر کارب ــرایط، اگ ــن ش ــد! در ای گرفته ان
اســت؛ طــرف پرایــد را بــا آن قیمــت و کیفیــت بیــرون می دهــد و ...! انتظــار داریــد 
ــاد نیســت  ــه زی ــد )کــه البت ــان گرفته ان ــی کــه ازت ــت پول ــازی باب ــن ب ســازنده های ای
ولــی چــه ربطــی دارد!( بیاینــد و از شــما معــذرت بخواهنــد یــا شــما بــه ســبک آن ور 
آبی هــا برویــد و شــکایت کنیــد و میلیونــر شــوید؟! زهــی خیــال بســیار بســیار زیــاد 
ــه  ــده چ ــازی را خری ــد، ب ــرای نق ــه ب ــدی ک ــف منتق ــط، تکلی ــن وس ــا ای ــل! ام باط
ــردن  ــرای ادب ک ــا ب ــد ی ــد را ننویس ــاش و نق ــور باب ــد گ ــد بگوی ــا بای ــود؟ ی می ش
ســازنده ها و خصوصــا تهیه کننده هــای غیرحرفــه ای بــازی، آســتین هایش را بــاال 
گاهــی بقیــه کــه »نخریــد آقــا، نخریــد خانــوم و فــالن« دســت بــه  بزنــد و بــرای آ

ــم! ــل انجــام می ده ــال می ــا کم ــده دارم ب کار شــود! کاری کــه بن
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نقد بازی شهر بختک ها - فصل اول

نمی دانــم توزیع کننــده یــا تهیه کننــده یــا مدیریــت یــا ســازنده ی بــازی چــه چیــزی 
ــوان  ــه ای را به عن ــت دقیق ــه ی بیس ــک مرحل ــه ی ــد ک ــر کرده ان ــان فک ــش خودش پی
فصــل اول بازی شــان بیــرون داده انــد. بنــده، نویســنده و طــراح بــازی را می شناســم 
و می دانــم چــه دقتــی روی نوشــتن کار و وســواس در رعایــت اصــول نوشــتن 
ــته  ــی« داش ــه ی »باحال ــده ی اولی ــه مشــخص اســت ای ــازی ک ــک ب دارد. این کــه ی
و روی شــخصیت ها و موقعیت هایــی کــه قــرار بــوده برای شــان درســت شــود 
حســابی فکــر شــده، چطــور این طــور لــت و پــار می شــود و نویســنده و ســازنده ی 
ــی  ــای و علم ــای ف ــی س ــد، خیل ــن کار می ده ــام ای ــه انج ــت ب ــواس دار، رضای وس
ــد  ــم می آی ــه ذهن ــه ب ــزی را ک ــر چی ــف داده ام و دارم ه ــان از ک ــت! عن ــی اس تخیل
ــد!  ــان نمی رس ــاهکار آقای ــه ش ــم ب ــه کن ــه هرچ ــاک ک ــه ب ــی چ ــم ول ــپ می کن تای
ــزه کاری در طراحــی  ــدر ری ــازی ای کــه آن ق آخــر چــه کســی حاضــر اســت ســر ب
انیمیشــن ها و طراحــی هنــری و صداگــذاری و خصوصــا صداپیشــگی های محشــر 
)کــه همگــی حرفــه ای تئاتــری هســتند(، دارد و آن همــه دیالــوگ خفــن کــه تــوی 
ــان  ــر و پیم ــازی پ ــک ب ــان از ی ــده )و نش ــای داده ش ــازی ج ــم از ب ــم ک آن حج
ــی  ــک نقاش ــما ی ــه ش ــگار ک ــاورد؟ ان ــی بی ــن بالی ــد( چنی ــر می ده ــن نظ از ای
خوشــگل کشــیده اید 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 
ــه  ــه تیک ــد! تیک ــل ببینی ــو کام ــوام همش ــه نمی خ ــد: »ن ــه  بگویی ــک دفع ی
ــول بدیــن!« و نقاشــی را  ــد پ ــرای هــر تیکــه هــم بای می دمــش بیــرون و ب
ــان زرنگــی هــم  ــال خودت ــد و به خی ــی جــر بدهی ــر از یــک جای ــا کات ب

کــرده باشــید. 

ــا  ــم؟ م ــکلی داری ــه مش ــا چ ــرون! م ــد بی ــمت بدهی ــمت قس ــان را قس ــال بازی ت اص
ــتان  ــه داس ــم ک ــم و دیده ای ــازی کرده ای ــرز را ب ــل خدابیام ــریالی تل تی ــای س بازی ه
درون هــر قســمت، پیکربنــدی کاملــی دارد. ولــی بــه خــدا اینــی کــه االن به عنــوان 
فصــل اول )چــرا حــاال قســمت اول نــه؟!( بیــرون داده ایــد، رســما هیــچ اســت! مــن 
ــدازه ی  ــه ان ــدش ب ــت و ب ــس وحش ــدا ح ــی به خ ــد ول ــم می افت ــک روی ــاد، بخت زی
ــل  ــد، قاب ــه ای کرده ای ــان و مخاطــب و اصــول حرف ــازی خودت ــا ب کاری کــه شــما ب
ــازی منتشــر شــده )ســه  ــا این کــه فصل هــای بعــدی ب مقایســه نیســت! ظاهــرا هــم ب
فصــل فکــر کنــم( بــازی بــه ســرانجامی نرســیده و بــه قــول معــروف رفتــه الی باقالیــا!

ــرا  ــه ظاه ــی ک ــخصیت اصل ــم ش ــد اس ــت نش ــه فرص ــت ک ــد اس ــدر ب ــاع آنق اوض
ــی  ــی ممل ــتان، یعن ــم داس ــر و مه ــخصیت دیگ ــت و ش ــزه اس ــی بام ــو« نام »بختک
ــان را درآوردم.  ــن ور و آن ور اسم هایش ــایت ها و ای ــوی س ــم و از ت ــاز را بشناس کفترب
ــال  ــک توتوری ــم؟ ی ــد بکن ــی را نق ــد؟ چ ــد می خواهی ــن نق ــاال از م ــط ح ــن وس ای
ــا  ــی اســت ی ــازی ایران ــرداری و زرنــگ ب ــارز کاله ب بیســت دقیقــه ای را کــه نمــاد ب
چــه؟ مگــر پرایــد بــه ملــت می فروشــید کــه مثــل آن هــا زرنــگ بــازی درمی آوریــد؟ 
پــس اصــول حرفــه ای و اخالق مــداری جایــش کجاســت؟ در شــبکه های مجــازی 
وقتــی داریــم فخــر می فروشــیم و خودمــان را خفــن و حرفــه ای نشــان می دهیــم؟ نــه 
ــه اش پیشــکش! نمــره ات  ــه ای بســاز، بقی ــل و درســت و حرف ــازی کام ــا، شــما ب آق
)کــه نمــره ی بــازی نیســت و نمــره ی مدیریــت و تصمیمــات خــودت اســت( هــم آن 

ــا آن بکــن! پاییــن اســت؛ بــرش دارد و هــر کاری دلــت خواســت ب
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بــرای ایــن شــماره، بــه نــزد یکــی از عاشــق ترین تیم هــای بازی ســاز ایرانــی رفتــم تــا 
تازه تریــن اثــر آن هــا، موســوم بــه »رســتم: نبــرد اســاطیر« را بررســی کنــم. ایــن ســفر، 
ــا  ــن روزه ــیِم« ای ــم نمی رس ــه بدویی ــر چ ــیار و »ه ــغله کاری بس ــف مش ــه لط ــه ب ک
بیــش از حــِد معمــول بــه عقــب افتــاد، واقعــا خســتگی را از تــن مــن در آورد. مــن 
در اســتودیوی رســانا شــکوه کویــر، پتانســیلی دیــدم آغشــته بــه رنــگ تجربــه موفــق 
ــد  ــذارد، می توان ــوزه بگ ــن ح ــش روی ای ــب پی ــا و مصای ــر تحریم ه ــاید اگ ــه ش ک
در آینــده، اتفاقــات مثبــت قابــل توجهــی را بــرای فرهنــگ ایــران رقــم بزنــد. بــا مــا 

همــراه باشــید.

هفتمرحلهمردسازی

همان طــور کــه شــاید حــدس زده ایــد، ایــن بــازی بــر اســاس داســتان هفــت خــوان 
ــا را  ــی از خوان ه ــه یک ــر مرحل ــه ه ــه؛ ک ــت مرحل ــع، دارای هف ــت؛ بالطب ــتم اس رس
ــش  ــا مضمون ــق ب ــه را مطاب ــد هــر مرحل پوشــش می دهــد. ســازندگان ســعی کرده ان
ســاخته و بپردازنــد. بــرای مثــال، مرحلــه ای کــه بــه رویارویــی بــا شــیر درنــده ختــم 
می شــود، پــر از درگیریســت، مرحلــه ســراب و رنــج رســتم از تشــنگی، جســت وجو 
ــا و  ــای زیب ــار از رنگ ه ــده، سرش ــه فریبن ــه عفریت ــردرگمی، و مرحل ــدن و س و دوی
چشــم نواز و صحنه هــای تماشــایی اســت. هــر خــوان، به طــور متوســط چهــل دقیقــه 
ــه یــک ســاعت  ــا احتســاب میان پرده هــا، ایــن زمــان می توانــد ب وقــت می بــرد کــه ب
ــت  ــاعت وق ــت س ــا هش ــش ت ــدودا ش ــر، ح ــن اث ــام ای ــن رو، اتم ــد. از ای ــم برس ه

خواهــد بــرد. 

ــه  ــازی، مکالم ــل ب ــون داخ ــدی، مت ــت دوبع ــای ثاب ــق میان پرده ه ــتان، از طری داس
ــی  ــت فارس ــود. روای ــت می ش ــودش روای ــا خ ــتم ب ــای رس ــا و صحبت ه ــا NPCه ب
ــه لطــف بهره گیــری از صــدای گوینــدگان  ــا و موقــر دارد کــه ب داســتان، متنــی زیب
ــت در  ــق وق ــت ضی ــفانه به عل ــت. متاس ــده اس ــنیدنی ش ــا ش ــور، واقع ــوب کش خ
ــار  ــا عی ــم ت ــم را ببین ــراودات درون گی ــد م ــت نش ــر فرص ــن اث ــا ای ــنایی ب ــه آش جلس
ــن موفــق گذشــته  ــه عناوی ــا توجــه ب ــا ب ــد. ام ــازی دســتم بیای دیالوگ هــای داخــل ب

ــی آســوده دارم. ــه آن خیال ســازنده، نســبت ب

طبــق روال مرســوم بازی هــای اقتباســی، یــک ســری چالش هــا، ماموریت هــای 
ــت  ــه در روای ــر آنچ ــه ب ــمنان اضاف ــی )mini boss( و دش ــای جانب ــی، غول ه فرع
هفــت خــوان آمــده بــرای ایــن اثــر طراحــی شــده تــا بتوانــد آن را به خوبــی در قالــب 
بــازی بنشــاند. بــرای مثــال، در مرحلــه مربــوط بــه رویارویــی بــا ارژنــگ دیــو، رســتم 
بــا غولــی ســنگی روبــه رو می شــود کــه مکانیک هــای خــاص خــود را بــرای مبــارزه 

می طلبــد. 

رســتم بــرای طــی مســافت، می توانــد هــم پیــاده و بــه دو، و هــم ســوار بــر رخــش بــه 
ــه  ــردازد. معمــا، ســکوبازی، جســت وجوی محیــط، شــکار و ... همــه ب حرکــت بپ
ــه ایــن تنــوع می افزاینــد. در عیــن حــال، شــرایط محیطــی و درون مایــه  نوبــه خــود ب

مراحــل نیــز در عملکــرد رســتم اثرگذارنــد. بــرای مثــال، تشــنگی در مرحلــه بیابــان، 
عملکــرد وی را تحت الشــعاع قــرار می دهــد. ایــن در حالیســت کــه در مرحلــه 
عفریتــه، تــا قبــل از نمایــان شــدن چهــره حقیقــی وی، تمرکــز بــر ســکوبازی و ایجــاد 
ــه  جــّوی فریبنــده بــوده اســت کــه پــس از رو شــدن دســت جادوگــر، همــه چیــز ب

ــان هســتیم. ــوان و اهریمن ــزد و شــاهد حضــور دی هــم می ری

ــه  ــت. ب ــه اس ــل توج ــا قاب ــطح، واقع ــن س ــی در ای ــرای عنوان ــم ب ــمنان ه ــدد دش تع
ــارت  ــا ســطح مه ــوع ب ــای فرعــی، دشــمنانی متن ــی و غول ه ــای اصل ــر از غول ه غی
ــده  ــمن پرن ــه ای دش ــه گون ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــده اند ک ــق ش ــاوت خل متف
ــه  ــه شــما حمل ــر آن هــا ب ــوان می تواننــد ســوار ب و نوعــی گــرگ اشــاره کــرد کــه دی

ــد.  کنن

رســتم بــرای مبــارزه بــا دشــمنان، دو ســالح شمشــیر و گــرز معروفــش را در اختیــار 
ــت. در  ــد داش ــداف دور، خواهی ــرای زدِن اه ــم ب ــی ه ــا، کمان ــز این ه ــه ج دارد. ب
نســخه آزمایشــی ای کــه در دفتــر رســانا شــکوه کویــر دیــدم، رســتم از یــک کمبــو 
بــرای مقابلــه بــا دشــمنان بهــره می بــرد کــه بــه گفتــه ســازندگان، در نســخه نهایــی، 
تنــوع بــه شــش کمبــو یــا حتــی بیش تــر خواهــد رســید. سیســتم خشــم هــم کــه پــای 
ثابــت ایــن جــور بازی هاســت در رســتم وجــود دارد و بــا فعــال کــردن آن، می توانیــد 

دشــمنان را بــا ســرعتی سرســام آور از بیــن ببریــد. 

ــه شــده  ــرای رســتم در نظــر گرفت ــا ب ــواع مهارت هــا و قابلیت ه جــدای از این هــا، ان
کــه بــه مــرور بــه آن هــا دســت خواهیــد یافــت. بــرای مثــال، تیرهــای رســتم، قابلیــت 
آتشــین و یخــی شــدن را می یابنــد. هم چنیــن در دمــوی نمایــش داده شــده، شــاهد 
ــه هــر  ــد مــی آورد و ب ــواره ای از آتــش در اطــراف رســتم پدی ــم کــه دی افســونی بودی

دشــمنی کــه بــه وی نزدیــک می شــد، آســیب مــی زد.

ــه  ــد ک ــر گرفته ان ــتم در نظ ــرای رس ــی ب ــت توانای ــک درخ ــن ی ــازندگان، هم چنی س
ــد و بــا مراجعــه بــه آن می توانیــد زمینــه  توانایی هــای متعــدد وی را در برمی گیرن

ــد.  ــل هســتید، فراهــم کنی ــه شــکلی کــه مای ارتقایــش را ب

ــرف  ــازی ای ط ــا ب ــد، ب ــر می آی ــات ب ــن توصیف ــه از ای ــور ک ــور کل، همان ط به ط
ــن  ــرای برتری ــی دارد و ب ــوع خوب ــش، تن ــور بودن ــع و ج ــم جم ــه علی رغ ــتیم ک هس
عناویــن اکشــن ماجرایــی ســه بعدی ایرانــی قــد علــم خواهــد کــرد. متاســفانه مشــغله 
ــوم و  ــر ش ــازنده حاض ــر س ــی روز در دفت ــاعات ابتدای ــداد در س ــازه ن ــب اج اینجان
ــه  ــه ب ــا توج ــردم و ب ــاهده ک ــه مش ــی ک ــا از دموی ــم. ام ــه کن ــازی را تجرب ــودم ب خ
ــا  ــر این کــه »رســتم« نهایت ــی ب ــازی مبن ــی، کارگــردان ب ــای رحمان ــای آق صحبت ه
ــد  ــه رون ــر این ک ــرض ب ــا ف ــرده و ب ــی ک ــود را ط ــل خ ــد تکمی ــد فرآین ــاه درص پنج
ــم  ــی بگوی ــان نســبتا باالی ــا اطمین ــم ب ــزان طــی شــود، می توان ــن می ــه همی پیشــرفت ب
کــه ایــن عنــوان می توانــد تعاریــف تــازه ای را بــرای یــک بــازی ایرانــی خلــق کــرده 
و روحــی تــازه در تــن صنعــت گیــم کشــور بدمــد. اگــر عمرمــان کفــاف بدهــد و 
ــر و پیــش از  فرصتــی مجــدد پیــش بیایــد، حتمــا در مراحــل پایانــی تکمیــل ایــن اث

ــم داشــت.  ــه رســتم رجــوع کــرده و گزارشــی دیگــر از آن خواهی انتشــار، ب

حماسهپیلافکنزابلی
رستم:نبرداساطیر
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دربارههفتخوان:

شــیرمرد پیل افکــن افســانه ای شــاهنامه فردوســی، از گذشــته بــر ســر زبان هــا بــوده و 
خیلــی از ماهــا، اگــر داســتانش را نخوانــده باشــیم، احتمــاال ایــن ور و آن ور نامــش را 
شــنیده ایم و دورادور خدمتشــان ســالم داریــم – چیــزی شــبیه بــه ارادتــی کــه نســبت 
بــه ســعدی، حافــظ، صــادق هدایــت و غیــره داریــم؛ یــا شــبیه بــه عشــق و عالقه مــان 

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 
ــی از آن به دســت  ــده کل ــک ای ــا ی ــد ت ــن قســمت را بخوانی خــوان آشــنا نیســتید، ای

بیاوریــد.

ــران، قصــد مازنــدران را  ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه کیــکاووس شــاه، حاکــم ای
ــو ســفید کیســت؟  ــو ســفید! دی ــت کیســت؟ دی ــدران تحــت حاکمی ــد. مازن می کن
یکــی از چغرتریــن بدبدن هــای تنومنــدی کــه می توانیــد تصــور کنیــد. کیــکاووس، 
ــه  ــا غــرور و ناچیز-اعتقــادی ب ــی کــه یــک دنی ــا از آنجای لشــکرش را می کشــد، ام
ــان  ــان اطرافی ــا هم ــون او، ب ــی چ ــردن پهلوان ــم رکاب ک ــای ه ــه ج ــت دارد، ب کفای

ــود. ــایی می ش ــازم کشورگش ــدش، ع نابل

ــد  ــه بن ــکاووس را ب ــد و کی ــار و مارشــان می کن ــردی نکــرده، ت ــو ســفید هــم نام دی
اســارت می کشــد. حــاال کــه کار بــه گــرز خــورده و شــاه از فتــح بــازار بین المللــی 
ــد.  ــه کمــک می کن ــرای رســتم فرســتاده و از او دعــوت ب ــازه قاصــدی ب ــده، ت مان
رســتم هــم در عالــم لوتی گــری و مشــتی گری، رخــش آذرخش یالــش را زیــن 

ــدران می شــود. ــر دوش، عــازم مازن کــرده و گــرز و شمشــیر ب

ــی،  ــران بین الملل ــط ناش ــدن توس ــد رد ش ــیاری مانن ــای بس ــان، چالش ه ــن می در ای
ــنگی،  ــد تش ــیاری مانن ــای بس ــید! چالش ه ــم؛ ببخش ــد... اه ــای تن ــم، انتقاده تحری
ــوند  ــبز می ش ــش س ــر راه ــره س ــت و غی ــوان بدسرش ــانی، دی ــال نفس ــنگی، امی گش
کــه همــه را بــا موفقیــت از ســر راه برمــی دارد و در ایــن راه، مخصوصــا در ابتــدای 
ــات  ــه نج ــا ب ــع این ه ــه جمی ــش را دارد ک ــب نازنین ــکاری اس ــت و هم ــر، حمای ام

ــود. ــر می ش ــقوط منج ــکاووس از س کی

ــی اســت. داســتان  ــق اصول ــر وسوســه ها و طــی طری ــه ب هفــت خــوان، داســتان غلب
مقاومــت در برابــر نامالیمــات و پیــش روی تــا نیــل بــه هــدف اســت. هفــت خــوان، 
داســتان کار هنــری در ایــران اســت. هفــت خــوان، داســتان هــر آنچــه اســت کــه بایــد 
راحــت طــی شــود یــا اصــال آغــاز نشــود، امــا آغــاز می شــود و بــا رنــج و ســختی طــی 
می شــود و این کــه آخــرش خــوش باشــد یــا نــه، تــا حــد زیــادی بســتگی بــه مهــارت 

دارد؛ البتــه اگــر کوســه ها فیبرهــای نــوری را نخورنــد...

عبرتیکعمر

یــادم اســت ســال ها پیــش کــه شــور جوانــی در ســر داشــتم و به قــول خودمانــی »توی 
جــّو« بــودم و نــه پــول و پلــه داشــتم، نــه امکانــات بی نظیــر امــروز کــه هــر بی هنــری 
را بــه خواننــده ســلبریتی تبدیــل می  کنــد، »عشــقش را داشــتیم« کــه بــا دوســتانمان 
ــت و  ــران اس ــا ای ــه این ج ــل از این ک ــم – غاف ــکیل بدهی ــیقی تش ــروه موس ــک گ ی
ــا اصــال بقــای کار تیمــی، همان قــدر بعیــد اســت کــه خــروج  احتمــال موفقیــت، ی

ــاری!  ــال ج ــن س ــدا در همی ــکونت در آندروم ــی و س ــه شمس ــر از منظوم بش
یــک نصیحــت: دوســتی بیش تــر 

از این هــا ارزش دارد کــه بــا 
احمقانــه ای  پیشــنهادهای 
چــون کار تیمــی، ادامــه اش 
بیاندازیــد!  خطــر  بــه  را 
)واضــح اســت کــه مــزاح 

):D می کنــم! 
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 ”Ex-friend Zone“ ــا ــره دوســت ســابق« ی ــه بشــنوید و وارد »دای ممکــن اســت ن
شــوید و ســال ها بعــد، تنهــا ارتباطتــان همیــن باشــد کــه شــما عکــس ریــش 
ــاده  ــو فوق الع ــرای الی ــی، ب ــد و آن یک ــک کنی ــی را الی ــری آن یک ــای فرف و موه
خالقانــه شــما از پشــت فرمــان بــا آهنگ هــای ِجزنالــه خوانندگانــی کــه برخالفتــان 
ــی  ــلبریتی های قوط ــد س ــه تولی ــالمت از کارخان ــه س ــد و ب ــرادی« را رفتن راه »انف

ــتد!  ــت« بفرس ــب و »دو انگش ــی قل ــد، ایموج ــرون آمدن ــی بی کبریت

ــه  ــع، ک ــم آن موق ــان بگوی ــه برایت ــود ک ــن ب ــزه ای ــی بی م ــن مقدمه چین ــرض از ای غ
ــیقی  ــز موس ــچ چی ــا هی ــی ب ــنایی خاص ــال آش ــازی و عم ــر هیچ س ــراف ب ــوز اش هن
ــین  ــا موزیس ــه از قض ــان ک ــد« آینده م ــای »بن ــی از بچه ه ــرعموی یک ــتیم، پس نداش
بــود و برنــده جایــزه بین المللــی – کــه اگــر ســر حــرف آن روزش بــوده باشــد، االن 
موســیقی را بوســیده، کنــار گذاشــته و در پمــپ بنزینــش بــا شــرکایش بــه همنــوازی 
شــیرین بــاک و بنزیــن و اســکناس گــوش می دهــد – را اســیر کــرد و آورد پیشــمان. 
قطعــا تــا این جــا متوجــه شــده اید کــه آن پســرعمو هــم مــرد عمــل بــود و هــم مــرد 

عقــل.

ــال ها  ــه ای از س ــان توش ــد و ایش ــب داده ش ــا ترتی ــی از بچه ه ــه یک ــه ای در خان جلس
ــه او گفتیــم هــدف ایــن  فعالیــت موفقیت آمیــزش را در ســفره مــا قــرار داد. وقتــی ب
ــب  ــرای مخاط ــم و ب ــوذ کنی ــم نف ــی ه ــای جهان ــه بازاره ــده ب ــه در آین ــم ک را داری
بین المللــی آهنــگ بخوانیــم و یــک چیــزی مثــل لینکیــن پــارک بشــویم، از 
ــه  ــور هم ــه چط ــت؛ ک ــی گف ــیقی خارج ــتیوال موس ــک فس ــودش در ی ــه خ تجرب
ــس از  ــد و یکــی پ ــه روی ســکو می رفتن ــی ب ــا موســیقی های غرب شــرکت کنندگان ب
دیگــری بــه خاطــر شــباهت بــه هــم و تکــراری بــودن کنــار رفتنــد، امــا او و دوســتش، 
ــتند دل  ــی توانس ــای ایران ــه المان ه ــن ب ــِک مزی ــیقی الکترونی ــک موس ــرای ی ــا اج ب
ــد. می گفــت  ــی فســتیوال را ببرن ــزه اصل ــان و داوران را به دســت آورده و جای مخاطب
ــت  ــد. گف ــد کنی ــا تقلی ــزرگان آن بازاره ــد از ب ــی، نبای ــازار جهان ــه ب ــوخ ب ــرای رس ب
ــد  ــا می خواهن ــش را از م ــبتا خوب ــد، نس ــش را دارن ــان بهترین ــه خودش ــزی ک »چی

ــکار؟« چ

 System ،از آن موقــع، حســرتش بــه دلــم مانــده کــه چــرا بــه جــای لینکیــن پــارک
ــا  ــاورد. ام ــم بی ــان ک ــه جلویم ــا DJ Alligator را ک ــم ی ــال نزدی of A Dawn را مث
خــب، آن زمــان امکانــات امــروز نبــود. »علــی پیامی«هــا هــم نبودنــد کــه آدم اشــاره 
ــان  ــا ایش ــق ب ــته، ح ــوخی گذش ــی از ش ــدا!« ول ــه خ ــا ب ــا باب ــد »ایناه ــد و بگوی کن
بــود. کامــال 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 
 Baby افیــون مــاه توانســت بــه همــان جایــزه دســت پیــدا کنــد. ایــن در حالیســت کــه
ــرون  ــوب بی ــا کار خ ــد ت ــه چن ــا این ک ــد و ب ــی می کن ــوز دارد دی.ج Brown هن
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 
ــده ای  ــر، عقی ــکوه کوی ــانا ش ــاِز رس ــتودیو و بازی س ــر اس ــی، مدی ــاد رحمان ــه عم ک
ــا دارد. او نظــر مســاعدی نســبت  ــد م ــق هنرمن ــای رفی مشــابه همــان پســرعموی دان
بــه حجــم تقلیدهــا از عناویــن غربــی نــدارد و معتقــد اســت بــرای این کــه در بــازار 
جهانــی ســری تــوی ســرها در بیاوریــم، بایــد حرفــی تــازه بــرای گفتــن داشــته باشــیم 

کــه ایــن حــرف تــازه، می توانــد دقیقــا تزریــق فرهنــگ ایرانــی باشــد.

پیش نمایش بازی رستم: نبرد اساطیر
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وی تاکیــد دارد کــه منظــورش فرهنــگ ایرانی سفارشــی نیســت و از فرهنــگ حقیقی 
و جــاری در کشــور – از جملــه فرهنــگ اســالمی، ایرانــی، پارســی و هــر چیــز و اســم 
دیگــری کــه بپســندید؛ هــر آنچــه کــه جزئــی از روزمــره مــا ایرانی هاســت و بخشــی 
 God of ــه ســاختن ــا ب ــد »اگــر بن ــد. وی می گوی ــت می کن ــا – صحب از فرهنــگ م
War و Gears of War باشــد، کــه خودشــان بهترینــش را دارنــد. مــا بایــد چیــزی 
بســازیم کــه از دل فرهنــگ مــا بیــرون می آیــد و بتوانــد بــه لطــف همیــن هویتــی کــه 
صنعــت گیــم از آن بهره بــرداری خاصــی نکــرده، خــود را بــه جهانیــان بشناســاند.«

ــرای فــرو  ــازی و ســرگرمی، ب ــن نیســت کــه از ب ــر، حــرف عمــاد ای ــارت بهت ــه عب ب
ــه صــادر کنیــم.  ــه حلــق مخاطــب اســتفاده کــرده و آن را مغوالن کــردن فرهنــگ ب
ــرای ســرگرم کــردن  ــد از فرهنــگ، ب قاعــده را درســت فهمیــده و معتقــد اســت بای
اســتفاده کــرد – بایــد بــه مســئوالن عزیــز – و از مســئوالن مهم تــر، منتقــدان دوآتشــه 
ــن نیســت و  ــم کــه حقیقــت جــز ای ــد کن ــد، تاکی ــب را بخوانن ــن مطل کــه شــاید ای
اگــر خاطــرات دهــه شــصت انقــدر در دل مــردم مانــدگار شــده کــه امــروزه هــزاران 
ــت  ــوع آور لغ ــه و ته ــر و ت ــط و س ــتعمال غل ــز از راه اس ــر و زردمغ ــر آدم بی هن نف
»نوســتالژی« نــان در می آورنــد، دلیلــش ایــن اســت کــه فرهنــگ و فضــای آن زمــان 
ــره را در  ــرام و غی ــادت و احت ــاد و عب ــه، قشــنگی هایش را داشــت و آدم، اعتق جامع

ــاد می گرفــت.  ــت و عشــق و ســرگرمی ی ــا محب ــواده و همــراه ب ــون گــرم خان کان

ــاب و در  ــار منقــل کب ــادت را در دامــان طبیعــت، کن قطعــا بچــه ای کــه نمــاز و عب
ــد و مومــن خواهــد  ــه آن مقی ــر ب ــرد، بیش ت ــاد می گی ــه تگــری ی ــاول هندوان حــال تن
ــی ســرگرمی ای  ــط می کن ــد »غل ــه او می گوین ــد ب ــوزی کــه می بین ــا دانش آم ــود ت ب
ــت  ــا نهای ــا در کالس پرورشــی، ب ــم داشــته باشــی؛ حــاال بی ــا می گویی جــز آنچــه م
خســتگی و بی حوصلگــی و بــا شــکم پــر از ســاندویچ کالبــاس و پفکــی کــه نبایــد 
ــین  ــی بنش ــای معلم ــای صحبت ه ــود، پ ــه ش ــزادی ای فروخت ــه آدمی ــچ مدرس در هی
ــا  ــود، االن حاضــر نبــود وقتــش را این جــا ب ــزده ب کــه خــدا خــود او را زده و اگــر ن
شــما آتش پاره هــا تلــف کنــد و شــندرغاز حقــوق روزمــزدی بگیــرد کــه شــاید هــم 
نگیــرد و بــه ایــن دلــش خــوش باشــد کــه اقــاًل یــک پرایــدی زیــر پایــش هســت و 
از راه تاکســی رانی یــک آب باریکــه ای درمــی آورد کــه جــوی ایمانــش نخشــکد، و 
از او بشــنو خــدا چقــدر مهربــان اســت و بعــد هــم ایمــان بیــار تــا انضباطــت را صفــر 
ــام  ــب را ش ــو امش ــت بگ ــا و مامان ــه باب ــواده ب ــی خان ــه رفت ــم ک ــر ه ــم؛ ظه نداده ای

نخــورده، رژیــم بگیرنــد و پولــش را بریزنــد بــه حســاب مدرســه!«

عمــاد رحمانــی تاکیــد بســیاری بــر داســتان دارد و آن را عنصری حقیقتا مهم و ســتون 
ــازی ویدیویــی می دانــد؛ تفکــری کــه از ابتــدا در بازی هــای تیمــش  اصلــی یــک ب
ــن عناویــن صنعــت بازی ســازی  ــی کــرده اســت و خلــق تعــدادی از بهتری خودنمای
ــن تفکــر، مســری باشــد و کــم کــم، شــاهد  ــدوارم ای ــم زده اســت. امی ــران را رق ای
ــا  ــه ب ــیم ک ــتون باش ــه بیس ــاطیر و قص ــرد اس ــتم: نب ــد رس ــری مانن ــای بیش ت بازی ه
هویــت، بــه میــدان می آینــد. از نظــر مــن، داســتان، حکــم ســتون فقــرات و روایــت، 

ــا یدک کــش  ــف و عاجــز باشــند، ب ــن دو کــه ضعی ــد. ای ــه کمــر را دارن حکــم فیل
ــا فیلــه کمــر  هــم نمی تــوان یــک اثــر را از منجــالب، بیــرون کشــید. شــاید بتــوان ب
ضعیــف هــم وزنــه زد، امــا بــدون مهره هــای کمــر، آدم می افتــد یــک گوشــه و بایــد 
از لولــه بخــورد و بیاشــامد و بــه لولــه ای دیگــر... منتشــر کنــد! شــاید عناوینــی ماننــد 
ــد گفــت داســتان  ــن بای ــن عناوی ــورد ای ــد کــه در م ــال بزنی ــا DayZ را مث PUBG ی
فقــط لغــت و جملــه نیســت. ایــن عناویــن، هــم ســتون فقــرات و هــم فیلــه کمــری 
ــار – اکشــن ها  قــوی دارنــد. فقــط وســایل و لغــات انتزاعــی روایــت را در قالــب رفت
ــد. داســتان هــم هســت؛ چــه داســتانی  ــا روایــت کن ــد ت – به دســت بازیکــن می دهن
هیجانی تــر از این کــه همــه چیــز رو بــه اتمــام و تباهیســت و بکــش تــا کشــته نشــی، 
ــا، چــون خطــر و  ــن زامبی محــور، »همیشــه پشــتت را بپ ــن آنالی ــورد عناوی ــا در م ی
خیانــت در کمیــن اســت« و چــه مکانیزمــی بهتــر از ســواری روی گرایــش بالفطــره 

»looting ،ــه قــول مــا گیمرهــا ــا ب ــه گــردآوری و غنیمت یابــی ی انســان ب

PC :پلتفرم
سازندهوناشر: رسانا شکوه کویر

سبک: ماجراجویی/ هک اند اسلش )بزن بهادری(
تاریخانتشار: نامعلوم

چــه  این کــه  کالم  مخلــص 
ــی ســری  رســتم در جامعــه جهان
چــه  بیــاورد،  در  ســرها  تــوی 
را  راه  و  شــود  گرفتــه  نادیــده 
ــاز  ــر ب ــی بهت ــن ایران ــرای عناوی ب
ــه  ــر ارزش آن صح ــد ب ــد، بای کن
زیباییســت  اتفــاق  گذاشــت. 
ــه حــوادث  ــد خــدا ب ــه امی کــه ب
زیباتــری منجــر خواهــد شــد.
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تارخ ترهنده

)Ed Boon(  اد بون)Ron Gilbert( ران گیلبرت

دبیر تحریریه دنیای بازی

 Mortal Kombat:اثر ناگهانیMonkey Island:اثر ناگهانی
تحصیالت:کارشناسی علوم کامپیوترتحصیالت: کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

سال آغاز به کار: 1979 میالدیسال آغاز به کار: 1989 میالدی

بازیسازهایموفقچهکسانیهستند؟
بخشدوم

ــا  ــد ام ــنا باش ــازی آش ــت ب ــا صنع ــه ب ــد ک ــدا می کنی ــی را پی ــر کس ــر کم ت دیگ
ــردان  ــا کارگ ــوآوری ی ــر ن ــش مدی ــدا در نق ــون در ابت ــه. اد ب ــون« ن ــام »اد ب ــا ن ب
ــدا  ــال کامبــت فعالیــت نداشــته و بلکــه در ابت )Creative Director( اولیــن مورت
ــس  ــش برنامه نوی ــازی )MKIII 1995(، در نق ــری ب ــن س ــخه ای ــومین نس ــا س ت
ــل  ــازی دخی ــن ب ــاخت ای ــرده و در س ــت می ک ــتودیوی Midway فعالی ــد اس ارش
بــوده اســت. کارگــردان و طــراح پــروژه از ابتــدا John Tobias بــود و وظیفــه خلــق 
ــازی  ــی ب ــا گیم پل ــود، ام ــش برعهــده ی او ب ــای Mortal Kombat و ماجراهای دنی
ــری  ــوان Co-creator س ــه به عن ــتند ک ــده داش ــش برعه ــون و تیم ــا اد ب را تمام
شــناخته می شــود. امــا گذشــته از خشــونت ایــن بــازی کــه همیشــه زبــان زد بــوده، 
 Street Fighter ــا ــت ب چــرا MK این قــدر ســریع محبــوب شــد؟ گذشــته از رقاب
حیــن عرضــه اولیــن قســمت، MK دارای دنیایــی پیچیــده، مفاهیــم و اســاطیر 
خــاص خــود و به طــور کلــی فولکلــور )Folklore( اختصاصــی خــودش بــود کــه 
ــه آن اعطــا می کــرد. در بخــش فنــی و گیم پلــی نیــز امضــای ایــن  ــژه ب هویتــی وی
بــازی از همــان اولیــن نســخه اش، دکمــه مخصــوص دفــاع و ضربــات تمام کننــده 
ــی کــه دیگــر بازی هــای هم ســبک، سراغ شــان  ــود؛ چیزهای ــی )Fatality( ب فیتالیت

ــود. ــن نحــو آن هــا را در دل خــود جــای داده ب ــه بهتری ــد و MK ب ــه بودن نرفت

بــا این کــه از 13 ســالگی شــیفته ی بازی هــای ویدیویــی شــد، امــا خیلــی زود 
مطالعــه روی آن هــا را نیــز در 15 ســالگی آغــاز کــرد و بــا کمــک پــدرش و 
ــی  ــرت، خیل ــاید ران گیلب ــت! ش ــاد گرف ــی را ی ــوز، برنامه نویس ــورت خودآم به ص
ــوده و  ــت ب ــن صنع ــذار در ای ــیار تاثیرگ ــردی بس ــا 100% ف ــد، ام ــنایی نباش ــاِم آش ن
یکــی از نمونه هــای خــاص خالقــان ایــن صنعــت کــه هــم اســتاد کدنویســی و هــم 
اســتاد داستان نویســی و روایتــش اســت. او کار خــود را رســما از ســال 1983 آغــاز 
ــی  ــت. خیل ــعه دهنده Graphics BASIC را نوش ــه توس ــه برنام ــالی ک ــرد، س ک
ــاره ایــن برنامــه بگوییــم، ایــن برنامــه کار طراحــی  مختصــر و ســاده بخواهیــم درب
گرافیکــی در آن زمــان را به وســیله ی زبــان برنامه نویســی BASIC ساده ســازی 
ــق می کــرد.  ــی منطب ــا به راحت ــا دیگــر زبان ه می کــرد و کدهــای نوشــته شــده را ب
ــه دیگــر خالقیت هــای او در ایــن  ایــن تنهــا دســتاورد فنــی ران نبــود و پرداختــن ب
زمینــه از حوصلــه ایــن مطلــب و حداقــل ایــن قســمت از آن خــارج اســت. گذشــته 
از دســتاوردهای فنــی، او خالــق یکــی از نمادین تریــن نام هــای صنعــت بــازی 

ــره  ــوان جزی ــت. می ت ــون« )Monkey Island( اس ــره میم ــی »جزی یعن
میمــون را پــدر ژانــر ماجراجویــی دانســت، زیــرا جــزو اولیــن 

ــک  ــود کــه از بازیکــن اش نمی خواســت ی ــی ب بازی های
پــا در آوردن  از  ســالح دســتش بگیــرد و مشــغول 
دشــمنان شــود، بلکــه از او می خواســت بــه تک تــک 
و  شــوخی ها  و  دیالوگ هــا  محیــط،  در  جزئیــات 

ــازی  ــد معماهــای ســخت ب ــا بتوان ــد ت آیتم هــا دقــت کن
ــا حــال و  ــازی فکــری چالشــی ب را حــل کنــد. یــک ب
هوایــی فکاهــی و شــوخی های متعــدد؛ جزیــره میمــون 

هنــوز هــم رقیــب قــدری نــدارد.

ــر مواقــع  ــن افــراد، در اکث ــز الگــوی دیگــر فعــاالن آن عرصــه می شــوند. ای ــر و عرصــه ای همیشــه افــرادی ناگهــان خــود را نشــان می دهنــد و ناگهــان نی در هــر صنعــت، هن
ــان.  ــق خودش ــرات و عالی ــود نظ ــتش و نم ــرای پرس ــازند ب ــی می س ــا بت های ــان از آن ه ــیاری از مخاطب ــه بس ــوند ک ــبک هایی می ش ــران و صاحب س ــه صاحب نظ ــل ب تبدی
ایــن ناگهانــی، از دیــد مــا و مخاطــب اســت کــه اتفــاق می افتــد؛ ولــی در واقــع، هیچ کــدام از ایــن اتفاقــات ناگهانــی نیســت، زیــرا مــا از قبــل چنیــن فــرد بــا چنیــن نامــی را 
نمی شــناختیم 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 

ــه روز رســانده باشــند. ــر هــم گذاشــتن ب ــدون چشــم ب ــوآوری و خلــق آن در قالــب کاری خــود وقــت گذاشــته باشــند و بســیاری از شــب ها را ب ــرای ن ســال ها ب
در قســمت اول ایــن مجموعــه مقــاالت، چهــار بازی ســاز موفــق و صاحب ســبک را معرفــی کردیــم و از چگونگــی خلــق اثــر ناگهانی شــان گفتیــم. بازی ســازان معرفــی شــده 
ــم کــه  ــی می کنی ــن قســمت، بازی ســازهایی را معرف ــا در ای ــد ام ــوآوری )Creative Director( کار کــرده بودن ــر ن ــق، طــراح و مدی ــر در نقــش خال در قســمت اول، بیش ت

محوریــت وظیفه شــان در ســاخت بــازی، صرفــا بــر ایــن نقــش نبــوده اســت.
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)Cory Barlog( کوری بارلوگ)Alex Ward( الکس وارد
God of War :اثر ناگهانیBurnout :اثر ناگهانی
تحصیالت: کارشناسی روان شناسیتحصیالت: دوره دبیرستان

سال آغاز به کار: ۱۹۹۵ میالدیسال آغاز به کار: 2000 میالدی

بــا این کــه او در طراحــی و کارگردانــی دومیــن God of War هــم دســت داشــته، 
امــا مــا اثــر ناگهانــی او را God of War 2018 به حســاب می آوریــم، زیــرا او 
تمامــا خــودش روی ریبــوت ایــن بــازی و نســخه ۲018 کار کــرد، اعتمــاد تیمــش و 
شــرکت تهیه کننــده اش یعنــی ســونی را جلــب کــرد و کریتــوس خشــن، بی کلــه و 
تشــنه انتقــام را در دوره ای از زندگــی اش به نمایــش گذاشــت کــه تبدیــل بــه پــدری 
ــرات  ــن تغیی ــبت چنی ــود و به مناس ــده ب ــدش ش ــا فرزن ــی تنه ــل و حام ــور، عاق صب
ــتخوش  ــز دس ــی آن نی ــش فن ــی و بخ ــازی(، گیم پل ــری ب ــش هن ــخصیتی )بخ ش
ــت  ــب از هوی ــی غری ــه خیل ــا ن ــو ام ــی ن ــی و هویت ــا روح ــه تمام ــد ک ــی ش تغییرات
اصلــی »خــدای جنــگ« را در قالــب بــازی دمیــد. او خالــق God of War نیســت 
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 موفقیت هــای عنوانــی کــه خلــق کــرده نیــز دیگــر بــر کســی پوشــیده نیســت. 
ــدی  ــمت های بع ــمت اول و قس ــمت، قس ــن قس ــامی ای ــر اس ــان دیگ ــام او در می ن
ــد،  ــا باش ــن  نام ه ــن و کم تجربه تری ــی از جوان تری ــاید یک ــق ش ــازهای موف بازی س
امــا قطعــا الیــق حضــور در میــان ایــن اســامی اســت و کســی اســت کــه می تــوان 
گفــت در نقــش یــک کارگــردان و خالــق، تــازه شــروع بــه نوشــتن کارنامــه کاری 

خــود کــرده اســت.

ــه تغییــر  ــا توجــه ب یکــی از موسســان اســتودیوی Criterion Games کــه بعدهــا ب
ــه  ــقش ب ــیب اش از عش ــراز و نش ــی پرف ــد. زندگ ــدا ش ــت های EA از آن ج سیاس
ــال 1995  ــل از س ــا قب ــد ت ــت بدانی ــب اس ــرد. جال ــم نک ــی ک ــای ویدیوی بازی ه
ــرای  ــی ب ــی چــون نوشــتن بروشــورهای تبلیغات ــالدی، او ســابقه کارهــای تبلیغات می
محصوالتــی چــون تلفــن و ماشــین های فکــس را دارد تــا این کــه در ســال 1995 بــه 
اســتخدام شــرکت Acclaim Entertainment درآمــد و در نقــش اســتعدادیاب بــا 
ــا این کــه تمــام  ــات می کــرد. ب ــازی و اســتودیوهای بازی ســازی مالق ســازندگان ب
بازی هــای Criterion Games تــا ســال ۲013 )ســالی کــه اســتودیو را تــرک کــرد( 
ــازی  ــق ب ــراح و خال ــوده و ط ــای او ب ــان از ایده ه ــد ساخت ش ــروع رون ــی ش همگ
Black منتشــر شــده در ســال ۲006 میــالدی نیــز خــودش اســت، امــا اثــر ناگهانــی 
او را Burnout به حســاب می آوریــم؛ زیــرا ایــن بــازی مســابقه ای )Racing( تنهــا 
بــازی در ایــن ســبک بــود کــه در زمــان خــود، سیســتم آســیب پذیری واقع گرایانــه 
)گاهــی بیــش از حــد واقع گرایانــه!( را بــرای ماشــین ها پیــاده کــرد. در کل 
بیش تریــن  کــه  بودنــد  ریســک پذیر  بازیکن هــای  ایــن  ســری،  قســمت های 
پــاداش را می گرفتنــد، زیــرا خــود بــازی، آن هــا را بــه رانندگــی خطرنــاک تشــویق 

!)Slow-motion( ــته ــای آهس ــد و صحنه ه ــا بودن ــپس آن ه ــرد و س می ک

ادامه دارد...
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رهام سّجادی
منتقد و گیم دیزاینر

چنــد ســال پیــش در یــک کالس طراحــی بــازی، اســتادمان از 
ــی کــردن بمــب طراحــی  ــم خنث ــا ت ــازی ب ــک ب ــا خواســت ی م
کنیــم. مــن هــم بــا اطمینــان طرحــی را نوشــتم و بــرای او ایمیــل 
ــن نوشــت کــه اگــر  ــه م ــش اســتادم در جــواب ب کــردم. فردای
ســیم و پــالگ و مــواد منفجــره را بــردارم و بــه جایــش هویــج و 
خرگــوش و گــرگ بگــذارم، بــاز هــم بــازی یکســان می مانــد و 

ــد. ــری نمی کن تغیی

ــروزه در  ــت؟ ام ــره چیس ــن خاط ــرح ای ــن از ط ــور م ــب منظ خ
بومی ســازی  از  حــرف  بســیاری  مــا  بازی ســازی  صنعــت 
ــی از  ــی، یک ــتان های ایران ــگ و داس ــتفاده از فرهن ــد. اس می زنن
اهــداف بازی ســازان کشــور بــوده کــه بســیار هــم خــوب اســت. 
مشــکل بــر ســر همیــن حــرف اســتاد مــن اســت. در بســیاری از 
بازی هــای بــه اصطــالح بومــی کشــور، مــا اگــر عالئــم ظاهــری 
ایرانــی را برداریــم و بــه جایــش شــخصیت های دیگــر آن ســبک 
بــازی را بگذاریــم، آب از آب تــکان نمی خــورد. چــون بــازی، 
جوهــره فرهنــگ  ایرانــی را در خــود نــدارد. غــرض ایــن نیســت 
کــه هجمــه فرهنگــی غــرب و شــرق و غفلــت مــا از خودمــان را 
ــاورم کــه از بــس صحبــت آن تکــرار شــده و دســتمایه  پیــش بی

ــی کلیشــه ای و نخ نمــا شــده اســت.  هــرکاری شــده، بحث

ــره،  ــن جوه ــظ ای ــر حف ــه خاط ــن ب ــگ ژاپ ــال، فرهن ــرای مث ب
ــی،  ــتراند. زمان ــود را بگس ــای خ ــه و بازی ه ــده انیم ــق ش موف
بازی هــای ژاپنــی مثــل فاینــال فانتــزی بــه خاطــر مکانیک هــای 
ــم  ــا ه ــدون آن مکانیک ه ــی االن ب ــود ول ــهور ب ــی آن مش نوبت
ــتان های  ــد. داس ــظ می کن ــودش را حف ــت خ ــوز هوی ــازی هن ب
فانتــزی ژاپنــی کــه در آن پــر از گوبلیــن، ارک و شــاهزاده اســت 
تمــام الگوهــای غربــی را دارد ولــی اگــر آن هــا را جلــوی کســی 
ــم، ســریعا متوجــه تفاوتشــان می شــود. دلیلــش جوهــره  بگذاری
ــن  ــه همی ــن دارد. ب ــگ ژاپ ــه در فرهن ــه ریش ــت ک ــتان اس داس

ــازی دارای شــخصیت خــاص خــودش اســت. ــل، ب دلی

قضیهرستموسوپرمن
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در بســیاری از بازی هــای امــروزه مــا اگــر رســتم یــا هــر قهرمــان دیگــر را برداریــم و 
ــازی تغییــری پیــش  ــم، در اصــل ب ــه جایشــان معادل هــای غربــی و شــرقی بگذاری ب
ــن  ــر ای ــت. اگ ــق اس ــت و عمی ــناخت درس ــتن ش ــکل در نداش ــد. مش ــد آم نخواه
ــی،  ــه ی ایران ــا درون مای ــازی ب ــک ب ــق را داشــته باشــیم در طراحــی ی شــناخت عمی
عوامــل چیــزی بیش تــر از گذاشــتن رســتم و نوشــتن چنــد دیالــوگ اتفــاق می افتــاد. 
ــد  ــرار می گرفتن ــم ق ــار ه ــه ای در کن ــه گون ــا ب ــی مکانیک ه ــبات و حت ــام مناس تم

ــرای حــذف  ــر ممکــن می شــد. ب ــز دیگــری غی کــه تصــور آن به صــورت چی
ــر  ــازی تغیی ــای ب ــیاری از بخش ه ــد بس ــی بای ــای ایران الگوه

می کــرد و بــاز هــم رنــگ و بــوی ایرانــی آن حفــظ 
می شــد.

ــازی  ــرای ســاختن ب در حــال حاضــر ب
بالفاصلــه  ایرانــی  درون مایــه ی  بــا 
و  اســفندیار  و  رســتم  ســراغ  بــه 
معــروف  اســم  چنــد  و  ســهراب 
ــم.  ــیم، می روی ــه می شناس ــر ک دیگ
اســت  مهمــی  کتــاب  شــاهنامه، 
ــزار  ــوی، ه ــوی مول ــگار مثن ــی ان ول

ــل ســرخ ســهروردی و  و یکشــب، عق
کلیلــه و دمنــه را فرامــوش کرده ایــم. 

ــت و  ــم درس ــاهنامه را ه ــن ش ــی همی حت
ــم.  ــون نمی خوانی ــیم. چ ــابی نمی شناس حس

ــان،  ــرایط اکنون م ــه ش ــش ب ــده در واکن نخوان
پــزش را می دهیــم. چــون داشــتن همیــن شــناخت 

ــره  ــم جوه ــود بتوانی ــث می ش ــه باع ــت ک ــت اس درس
و  افســانه ها  و   یکشــب  و  هــزار  مثنــوی،  شــاهنامه، 

ــی در بازی هایمــان  ــه خوب ــی را ب داســتان های دیگــر ایران
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 
ــت.  ــم وارداتی س ــینما ه ــون س ــم. چ ــینما نداری ــت س صنع
در عیــن حــال، نقاشــی متحــرک وســعت تولیــد نــدارد 

بــه  بیش تــر  بایــد  مــا  اســت.  نوپــا  مــا  بازی ســازی  و 
ــا شــده،  ــاره آن ه ــی کــه درب ــی و تحلیل های داســتان های ایران

ــوع هستی شناســی اســاطیر  ــا ن ــم. ماهیــت اندیشــه ی دقــت بکنی
ایرانــی علی رغــم شــباهت ظاهــری بــا انــواع اســاطیر چینــی، ژاپنــی 

و اســکاتلندی و ... تفاوت هــای پایــه ای بــا هــم دارنــد. نگــرش ثنــوی 
مانــی )دوگانگــی، دوگانه پرســتی خیــر و شــر( بــا نــگاه غربی-یونانــی اصــال 

ــر  ــاوت از یک دیگ ــم متف ــان ه ــران و یون ــراژدی ای ــف ت ــی تعری ــاوت دارد. حت تف
ــی،  ــی یــک ژاپنــی و هنــدی و غرب ــر و شــریم ول ــار خی ــان گرفت هســتند. مــا همچن
نــگاه متفاوتــی بــه خــود ایــن مقولــه دارد. پــس بــا درک ایــن نگــرش می توانیــم بــه 
جوهــره ذاتــی اســاطیرمان بــرای خلــق بازی هــای ایرانــی نزدیــک شــویم، بی آن کــه 

ــار ناسیونالیســم قالبــی رایــج فعلــی شــویم. گرفت

مقاله قضیه رستم و سوپرمن
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ــی اســت،  ــا اســطوره های ایران ــه ی ــه داســتان های عامیان ــر پای ــا ب ــا واقع ــازی م اگــر ب
دربــاره آن هــا تحقیــق بیش تــری بکنیــم. فضاهــا، بــده و بســتان ها و رازهــای 
ــه  ــم. ب ــاد بگیری ــا از کســانی کــه کارشــان یافتــن آن هاســت، ی ــم ی پشــت آن را بیابی
ایــن ترتیــب، شــاید روزی بــه جــای نوشــتن داســتان ســوپرمن در قالــب رســتم، خــود 

ــم. ــش بگذاری ــه نمای رســتم را آن طــور کــه شایســته اســت ب
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علی گلدانی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

کنفرانــس جامــع و بین المللــی تحقیقــات بازی هــای دیجیتــال در روزهــای 
هشــتم و نهــم آذر مــاه 1397 بــه ایســتگاه دوم از تأثیرگــذاری خــود در صنعــت 
ــن ســال، عــزم خــود را جــزم  ــرای دومی ــم کشــور رســید. کنفرانســی کــه ب گی
ــه  ــوع و البت ــی متن ــا آیتم های ــراه ب ــی و هم ــوی بین الملل ــگ و ب ــا رن ــا ب ــرد ت ک
ــه دوره ی اول خــود، اتصــال خوبــی میــان صنعــت و پژوهــش  جدیــد، نســبت ب
ایجــاد کنــد. DGRC در حقیقــت، یــک کنفرانــس میان رشــته ای و دانشــگاهی 
اســت کــه هــر ســاله در یکــی از دانشــگاه های کشــور برگــزار می شــود 
و برخــالف کنفرانس هــای معمــول در ایــن حــوزه، ســعی شــده اســت از 
طریــق رویــداد بازی هــای جــدی و هکاتــون کــه ذیــل ایــن کنفرانــس تعریــف 
ــاد  ــس در بنی ــی کنفران ــه دائم ــد. دبیرخان ــر کن ــم را پررنگ ت ــن مه ــود، ای می ش
ملــی بازی هــای رایانــه ای و در معاونــت پژوهــش ایــن بنیــاد اســت و میزبــان ایــن 
دوره از کنفرانــس، دانشــگاه صــدا و ســیما بــود و مــا هــم در گیــم آور، به عنــوان 
ــال در 2 روز  ــور فع ــا حض ــه ب ــم ک ــعی کردی ــداد س ــن روی ــانه ای ای ــکار رس هم
ــی- ــداد علم ــن روی ــات ای ــه اتفاق ــره لحظه به لحظ ــس و مخاب ــزاری کنفران برگ

پژوهشــی مهــم در شــبکه های مجــازی، گــزارش کاملــی را نیــز در ایــن شــماره از 
ــم. ــه آن می پردازی ــه ب ــه در ادام ــیم ک ــته باش ــریه داش نش

نگاهویژهکنفرانس،بازهمبررویبازیهایجدی

ــازی  ــزه ب ــام جای ــا ن ــژه ای ب در کنفرانــس تحقیقــات بازی هــای دیجیتــال، بخــش وی
ــه دو بخــش تقســیم شــد کــه  ــن ب جــدی وجــود دارد کــه امســال در حرکتــی بنیادی
بخــش اول آن همچــون ســال گذشــته پــس از داوری در ســه مرحلــه علمــی، فنــی و 
تجــاری، 7 فینالیســت انتخــاب می شــدند و از بیــن آن هــا نیــز پــس از ارائــه دســتاورد 
ــب  ــازی منتخ ــداد، ب ــس و داوران روی ــرکت کنندگان در کنفران ــور ش ــود در حض خ
ــی  ــی و پژوهش ــد علم ــه بع ــر ب ــه بیش ت ــر ک ــش دیگ ــا در بخ ــد؛ ام ــی می ش معرف
کیــد داشــت، برگــزاری رویــداد هکاتــون بــازی جــدی در قالــب یــک گیــم جــم  تأ
ــا  ــن مهــم ب ــود کــه ای ــا موضوعــات اوتیســم و مصــرف منطقــی دارو ب 48 ســاعته ب

همــکاری موسســه نیمــاد و بــا حضــور منتــوران تــراز اول بنیــاد بــه ثمــر نشســت.

تجربهموفقدورهیگذشته،بازهمموفقشد

یکــی از قســمت های موفــق نخســتین دوره کنفرانــس در دانشــگاه علــم و صنعــت، 
ــن  ــور مدعوی ــا حض ــی ب ــمینارهای تخصص ــه س ــوژی و البت ــای تکنول ــود میزه وج
ــژه  ــاق وی ــن اتف ــاهد ای ــم ش ــاز ه ــز ب ــن دوره نی ــه در ای ــود ک ــی ب ــی و خارج داخل
ــور  ــی، از کش ــای داخل ــار تکنولوژی ه ــوژی در کن ــز تکنول ــمت می ــم. در قس بودی
ــتاوردها و  ــه دس ــد ک ــم می آم ــه چش ــی ب ــز تکنولوژی های ــتان نی ــتان و پاکس انگلس
ــوط می شــد؛  ــازی مرب ــه بحــث ب ــن قســمت به صــورت خــاص ب ــای ای تکنولوژی ه
ــتاوردهای  ــی از دس ــگران داخل ــه پژوهش ــت این ک ــه جه ــر، ب ــمتی دیگ ــا در قس ام
پژوهشــگران خارجــی بهــره ببرنــد، بخشــی به عنــوان وب ســمینارها بــا ارائــه اســاتید 
ــرکت کنندگان  ــتقبال ش ــورد اس ــا م ــد و ایتالی ــس، ایرلن ــورهای انگلی ــی از کش خارج
نیــز قــرار گرفــت کــه مدعویــن به صــورت آنالیــن بــه بیــان تجربیــات خودشــان در 
ــس،  ــدگان کنفران ــه ی برگزارکنن ــه گفت ــن مهــم ب ــد و ای ــازی جــدی پرداختن ــورد ب م
ــرا  ــود؛ چ ــد ب ــز خواه ــی نی ــال های آت ــت DGRC در س ــمت های ثاب ــی از قس یک
ــا  ــج خشــونت در بازی ه ــردن نگــرش اشــتباه تروی ــن ب ــی آن، از بی کــه هــدف اصل
ــر  ــی و قش ــکار عموم ــای جــدی در اف ــی بازی ه ــوم اصل ــن مفه ــه جــا انداخت و البت

تحصیل کــرده اســت.

همهباهم،بازیپژوهی
DGRC2018گزارشکاملیبرکنفرانستحقیقاتبازیهایدیجیتال

IEEEکنفرانسیهمراهبابرند

کنفرانــس امســال در 8 بخــش مقــاالت برگزیــده شــده، گیــم جــم هکاتــون، جایزه ی 
ــای  ــاب، میزه ــی کت ــی، معرف ــمینارهای تخصص ــا، س ــدی، وبیناره ــازی ج ــژه ب وی
ــش از  ــی بی ــت ول ــش گرف ــودش را پی ــگاهی کار خ ــای آزمایش ــوژی و میزه تکنول
ــد؛  ــم می آم ــه چش ــدن آن ب ــی ش ــس، بین الملل ــن دوره کنفران ــزی در دومی ــر چی ه
ــه  ــدود ب ــط مح ــود و فق ــده ب ــز ش ــی آن نی ــطح کیف ــش س ــث افزای ــه باع ــی ک عامل
یــک اســم نبــود، چــه در زمینــه ی مقــاالت و کمیته هــای داوری و چــه در دعــوت 
ــک  ــد و در ی ــداد بودن ــار روی ــن در کن ــورت آنالی ــه به ص ــی ک ــخنرانان خارج از س

ــود  ــه ب ــداد امســال رونــق خاصــی گرفت نــگاه کلــی، روی
و نمونــه بــارز آن 57 مقالــه پذیــرش شــده ایــن دوره 
ــی  ــاالت انگلیس ــا را مق ــی از آن ه ــش از نیم ــه بی ــود ک ب
زبــان تشــکیل می دادنــد کــه ایــن مهــم، نشــان از وجــود 
برنــدی بــه نــام IEEE اســت کــه در ایــن دوره در کنــار 
ــاالت  ــذب مق ــرای ج ــی ب ــت و عامل ــرار گرف ــداد ق روی
ــه در  ــه قابل توج ــود؛ و نکت ــده ب ــز ش ــر نی ــت بهت باکیفی
ایــن دوره جوایــز ویژه تــر کنفرانــس بــود کــه در قالــب 3 
تندیــس DGRC و SeGaP و تندیــس ویــژه دایــرک بــه 

منتخبیــن اهــدا شــد.

DGRC2018 گزارش کامل کنفرانس
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فصلنامهعلمی،فرهنگی،خبریگیمآور

حسن کریمی قدوسی

سید محمدعلی سید حسینی

فرزانه شریفی

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای

معاون پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای و مدیر دایرک

مدیر پروژه کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال

نمودنامبنیادملیبازیهایرایانهایدراینکنفرانس

از زمــان تأســیس بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای، چنــد صباحیســت کــه ایــن 
ــم ورود  ــف خــاص گی ــی کلمــه ی خــود در حوزه هــای مختل ــای واقع ــاد در معن بنی
می کنــد و حمایت هــای خــاص آن معطــوف بــه یــک گــروه یــا شــهر خــاص 
نمی شــود )البتــه هنــوز جــای کار دارد ولــی بــرای شــروع خــوب اســت...( و 
خوشــحالیم کــه بــا جدیــت، در حــال تــالش بــرای ملــی نشــان دادن ایــن ارگان مهــم 
در کشــور اســت و نمونــه ی بــارز آن را نیــز در ایــن کنفرانــس شــاهد بودیــم؛ جایــی 
ــم دانشــگاه های کشــور از شــهرهای گوناگــون  کــه آزمایشــگاه های تخصصــی گی
بــه دورهــم آمدنــد تــا بــا عنــوان میزهــای آزمایشــگاهی بــه معرفــی دســتاوردهای خــود 
کادمیــک بپردازنــد، هم چنیــن در قســمت رونمایــی از کتاب هــای  در محیط هــای آ
تخصصــی حــوزه گیــم بــا توجــه بــه عناویــن و موضوعــات آن هــا، همــت تمــام بــر 
آن بــود کــه مبانــی نظــری ایــن صنعــت را افزایــش دهنــد تــا چــراغ راه مناســبی بــرای 
ــطح  ــوزه در س ــن ح ــه ای ــد ب ــراد عالقه من ــرای ورود اف ــهیل گر ب ــی تس ــن و حت فعالی

کشــور باشــد.

درادامــهنیــزکمــیپــایصحبتهــایبرگزارکننــدگان،مخاطبیــنو
ــنکنفرانــسمینشــینیم... منتخبی

ــن  ــود و ای ــر روی بازی هــای جــدی ب ــز همچــون ســال گذشــته، تمرکــز ب امســال نی
مهــم در رویــداد هکاتــون، خیلــی بیش تــر مــورد توجــه قــرار گرفــت چــرا کــه همیــن 
ــدن  ــدی ش ــت ج ــی جه ــد عامل ــان می توانن ــه خودش ــتند ک ــدی هس ــای ج بازی ه
ــوی  ــدی از س ــازی ج ــه ب ــردن از دریچ ــگاه ک ــوند و ن ــم بش ــور ه ــا در کش بازی ه
ســازمان های مختلــف، اثرگــذاری تأثیــرات بازی هــا را به خوبــی نشــان می دهــد 
ــود کــه حــس می کنــم همکارانمــان در  ــه ای ب ــه نظــر بنــده، ایــن مهم تریــن نکت و ب
ــده  ــق ش ــدوارم موف ــد و امی ــژه ای کردن ــه وی ــه آن توج ــاره ب ــش، دوب ــت پژوه معاون

باشــند.

DGRC2018 گزارش کامل کنفرانس

ــم  ــه دوره اول کنفرانــس در دانشــگاه علــم و صنعــت، ســعی کردی امســال نســبت ب
ــرار  ــتقبال ق ــورد اس ــه م ــمت هایی را ک ــته از قس ــم و آن دس ــه کنی ــی را اضاف ایده های
ــگاهی  ــوزه دانش ــن ح ــت، وارد ای ــز از صنع ــرادی را نی ــم و اف ــت کنی ــت، تقوی گرف
ــه  ــری را ب ــم کــرد کارهــای نوآورانه ت ــز ســعی خواهی ــی نی ــم و در ســال های آت بکنی
ــه  ــوارد روی هم رفت ــن م ــه ای ــم ک ــه کنی ــس اضاف ــی کنفران ــاختار کل ــه س ــوی ب نح
فعالیــت  این هــا،  کنــار  در  و  کنــد  دوا  را  از جامعــه  دردی  و  باشــد  کاربــردی 
ــد  ــی می توان ــت و از طریق ــحالی اس ــه خوش ــز مای ــازی نی ــی ب ــانه های تخصص رس
نشــان بدهــد کــه صنعــت بــازی در ایــران در حــال رشــد اســت و امیــدوارم روز بــه 
ــان و  ــود و محقق ــر ش ــم بیش ت ــی آن ه ــردش مال ــر و گ ــوزه پررنگ ت ــن ح  روز ای

ــد. ــدا کنن ــز توســعه پی ــن حــوزه هســتند نی پژوهشــگرانی کــه در ای

مــا در دومیــن دوره کنفرانــس تحقیقــات بازی هــای دیجیتــال در تــالش بودیــم کــه 
رویکــرد بین المللــی شــدن کنفرانــس را بــا تمامــی اســتانداردهایی کــه یــک رویــداد 
ــن راســتا تمــام تالشــمان  ــم و در همی ــوه می دهــد، در پیــش گیری ــی جل را بین الملل
را بــه کار بردیــم کــه ایــن رویکــرد را در تمامــی 8 قســمت کلــی کنفرانــس گســترش 
 ،DGRC2018 ــداد دهیــم. هم چنیــن بســیار خوشــحالم کــه رســانه های حامــی روی
رســانه های تخصصــی ایــن حــوزه بودنــد و مــا در مجموعــه دایــرک در ایــن دوره از 
ــا  ــکاری ب ــر هم ــا بیش ت ــت م ــم و خواس ــوت کردی ــر دع ــی، کم ت ــانه های عموم رس
ــه  ــک تعامــل دوطرف ــم در ی ــا بتوانی ــود ت ــم آور ب رســانه های تخصصــی همچــون گی
ــه کمــک  ــا ب ــن رســانه ها در حــوزه تخصصــی خودشــان و هــم مجموعــه م هــم ای
ــن  ــه ای ــدوارم ک ــویم و امی ــناخته تر ش ــن ش ــاز و بازیک ــر بازی س ــان قش ــا در می آن ه
ــگاه  ــر جای ــه اگ ــرا ک ــند چ ــل باش ــده تر از قب ــر و شناخته ش ــی قوی ت ــانه ها خیل رس
آن هــا در صنعــت بــازی در کنــار ایــن رویدادهــا نباشــد، واقعــًا اجحــاف بزرگــی در 

حــق آن هــا اســت.
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وامانتایجکنفرانس...

DGRC2018 گزارش کامل کنفرانس
حسین آقاپور

تیم نصیر سافت

شرکت کننده در قسمت میز تکنولوژی

برنده جایزه ویژه بازی جدی در سال 1397

افــرادی کــه می خواهنــد در حــوزه تکنولوژی هــای روز شــروع بــه کار بکننــد، 
ــده و هرکــدام  ــد نشــوند. به شــخصه بن ــان راه دچــار شکســت شــدند، ناامی اگــر می
ــای گوناگــون حضــور داشــته ایم و اصــاًل  ــان در پروژه ه ــره ی تیم م از اعضــای 6 نف
ــام  ــه اتم ــا را ب ــتانداردهای روز دنی ــا اس ــروژه ای ب ــم پ ــی بتوانی ــم حت ــر نمی کردی فک
برســانیم، چــه برســد بــه بحــث انتشــار و جــذب ســرمایه گذار و دیگــر مراحــل آن؛ 
امــا بــه همــان عالقــه خودمــان در زمینــه ی بــازی و بازی ســازی اتــکا کردیــم و هــم 
ــش  ــازی پی ــمت تجاری س ــه س ــود را ب ــای خ ــوژی VR، فعالیت ه ــون در تکنول اکن
برده ایــم و در حــال مذاکــره بــا چنــد شــرکت توســعه دهنده در خــارج از کشــور نیــز 
ــد نشــوند  ــه را می کنــم کــه هرگــز ناامی ــن توصی هســتیم و به تمامــی عالقه منــدان، ای
ــه  ــان نتیج ــن استمرارش ــند ای ــن باش ــد و مطمئ ــت بکنن ــود حرک ــق خ ــمت عالی و س

خواهــد داد و ســرانجام موفــق خواهنــد بــود.

ــد  ــم را می توان ــک تی ــراد ی ــه اف ــت ک ــه کار اس ــق ب ــا عش ــی، تنه ــت فعل در موقعی
ــه  ــیدن ب ــه رس ــت ک ــده اس ــوی ش ــه نح ــرایط ب ــفانه ش ــه دارد و متأس ــدوار نگ امی
درجــات موفقیــت، نیــاز بــه اســتمرار و صبــر زیــاد دارد و تنهــا چیــزی کــه می توانــم 
ــن اســت کــه  ــم، ای ــد بگوی ــه را آغــاز کنن ــن حرف ــد ای ــرادی کــه می خواهن ــرای اف ب
گاهــی اوقــات، تمریــِن صبــر کننــد چــرا کــه قطعــًا در میانــه ی کارشــان بــه دردشــان 
ــان  ــد و خودش ــره ببرن ــان به ــطح اول جه ــی س ــع علم ــن از مناب ــورد و هم چنی می خ
ــه کتاب هــای ترجمــه شــده داخلــی نکننــد و در انتهــا امیــدوارم روزی  را محــدود ب
شــاهد ایــن باشــیم کــه کشــورمان، یکــی از قله هــای ایــن صنعــت فراگیــر در جهــان 

شــود.

حسین دهقان زاده
یکی از داوران بخش نهایی کنفرانس و از نویسندگان کتاب های رونمایی شده

ــوند،  ــی می ش ــازی پژوه ــا ب ــازی ی ــت بازی س ــه وارد صنع ــرادی ک ــار دارم اف انتظ
ــر ایــن صــورت،  ــان را یــک کار تیمــی و گروهــی ببیننــد چــرا کــه در غی ــن جری ای
ــدان  ــور، عالقه من ــطح کش ــن در س ــیند. هم چنی ــر نمی نش ــه ثم ــوب ب ــدف مطل ه
ــت وجو  ــی جس ــا کم ــه ب ــد ک ــود دارن ــف وج ــای مختل ــی در حوزه ه و متخصصین
ــم  ــکیل تی ــا تش ــا آن ه ــوان ب ــی می ت ــان، به راحت ــا بازی پژوه ــازها و ی ــط بازی س توس

آورد. به دســت  را  قابل قبول تــری  نتایــج  و  داده 

حامد نصیری
دبیر جایزه بازی جدی

جایــزه بــازی جــدی در اصــل، یــک زیرســاخت اســت کــه هــدف آن، اتصــال افــراد 
ــک  ــز ی ــت و در آن نی ــدی اس ــازی ج ــاخت ب ــت س ــاوت جه ــای متف ــا توانایی ه ب
تعریــف اولیــه از بــازی جــدی وجــود دارد کــه محصــول نهایــی در کنــار ویژگی هــای 
ــی  ــن خروجــی آن، ترکیب ــز داشــته باشــد و بنابرای ــه علمــی نی ــک زاوی ــد ی ــی، بای فن
ــه در  ــت ک ــات دانشگاهیس ــا تجربی ــراه ب ــی هم ــای فن ــات داوران و منتوره از تجربی
صنعــت، اتفــاق افتــاده اســت، کــه در ایــن دوره نیــز مــا ســعی کردیــم بــا بهره گیــری 
از منتــوران ســطح اول و همــکاری خوبمــان بــا موسســه نیمــاد و صنــدوق نــوآوری و 

شــکوفایی، قــدم محکمــی را در راســتای جــدی شــدن بازی هــا برداریــم.

برترین مقاله بخش فنی و مهندسی:

تنظیــم پویــای درجــه ســختی بــازی بــا اســتفاده از یادگیــری 
ــن  ــژاد و فرزی ــا محمدن ــف: محمدرض ــق؛ تألی ــی عمی تقویت

ــی یغمای

برترین مقاله بخش هنر:

طراحــی بــازی بــر پایــه ارزش هــای انســانی؛ تألیــف: 
Matthias Rauterberg و  خیراندیــش  شــادی 

برترین مقاله بخش علوم پزشکی:

منظــور  بــه  توان بخشــی  بازی هــای  بــرای  چارچوبــی 
ــه ام اس؛ تألیــف: زهــرا  ــال ب ــادل در بیمــاران مبت ــود تع بهب

ــان  ــکینه گلجاری ــخاوت و س ــس س ــری، یون امی

بازی هــای  تحقیقــات  مرکــز  برگزیــده  مقالــه  هم چنیــن 
ــرای  ــه ب ــن مقال ــات ای ــل خدم ــه دلی ــرِک( ب ــال )دای دیجیت
در  بازیکنــان  رفتــار  مطالعــه  نویــن  روش هــای  توســعه 
ــبکه  ــل ش ــه: تحلی ــت ب ــق گرف ــی تعل ــبکه های اجتماع ش
اجتماعــی بــازی پوکمــون گــو در توییتــر؛ تألیــف: داتیــس 

خواجه ئیــان و شــقایق کلــی
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DGRC2018 گزارش کامل کنفرانس
•مقالهمنتخبحوزهبازیهایجدی:

 Effectiveness of Computer games of Emotion Regulation on Social
skills of Children with Intellectual Disability

تألیــف: لیــال کاشــانی وحیــد، مرضیــه مهاجــری، منوچهــر مــرادی ســبزوار و عاطفــه 
نی یرا ا

ــدی  ــای ج ــون بازی ه ــر در هکات ــم حاض ــن تی ــده جوان تری ــالش ارزن ــاس ت ــه پ • ب
1397، جایــزه ۲ میلیــون تومانــی امیــد تعلــق گرفــت بــه: تیــم مدرســه خــرد

• جایــزه 3 میلیــون تومانــی تیــم حائــز رتبــه دوم در هکاتــون بازی هــای جــدی 1397 
Powerful Mind بــرای بــازی Powerful Brain تعلــق گرفــت به: تیــم

• جایــزه 5 میلیــون تومانــی بــازی جــدی منتخــب موسســه نیمــاد در حــوزه ســالمت 
CarLab تعلــق گرفــت بــه: کشــکک/ دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز/ تیــم

• جایــزه 10 میلیــون تومانــی برنــده هکاتــون بازی هــای جــدی 1397 تعلــق گرفــت 
بــه: تیــم راتاگیــم بــرای بــازی ســنجاب

ــازی  ــه: ب ــت ب ــق گرف ــال 1397 تعل ــدی س ــازی ج ــی ب ــون تومان ــزه ۲0 میلی • جای
شبیه ســاز رانندگــی نصیــر/ دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی/ تیــم نصیرســافت

• هم چنیــن تمــام 6 فینالیســت غیــر برنــده فرآینــد اصلــی جایــزه بازی هــای جــدی، 
جایــزه نقــدی بــه ارزش 1.5 میلیــون تومــان دریافــت خواهنــد کــرد.

ــروط  ــدی 1397 مش ــای ج ــون بازی ه ــده در هکات ــد ش ــای تولی ــی بازی ه • تمام
بــر تکمیــل بــازی تولیــدی بــدون غربــال اولیــه در فرآینــد اصلــی SeGaP2019 وارد 

ــد شــد. ــه داوری خواهن مرحل

• بــازی برنــده هکاتــون بازی هــای جــدی 1397 مشــروط بــر تکمیــل بــازی، 
مســتقیمًا وارد مرحلــه فینــال SeGaP2019 خواهــد شــد.

کالم آخر

امیدواریــم اتفاقــی کــه در کشــور، پــس از ســال ها بــه ثمــر نشســته اســت و فضایــی 
ــای  ــته گفتمان ه ــده و توانس ــود آم ــه وج ــدان ب ــری عالقه من ــت سراس ــا حمای ــه ب ک
ــود آورد،  ــه وج ــور ب ــازی را در کش ــی و بازی س ــازی پژوه ــه ب ــی در جامع تخصص

ــر از پیــش داشــته باشــیم. ــر و پویات ــی علمی ت ــم صنعت ــا بتوانی ــه دار باشــد ت ادام
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ــت.  ــد اس ــال رش ــی در ح ــرعتی باورنکردن ــا س ــی ب ــای ویدیوی ــت بازی ه صنع
طبــق آخریــن به روزرســانی ماهنامــه نیــوزو )Newzoo( تعــداد بازیکنــان در 
سراســر جهــان بــه ۲.3 میلیــارد بــا درآمــدی حــدود 137.9 میلیــارد دالر در ســال 
ــه  ــبت ب ــدی نس ــد 13.3% درص ــی از رش ــار حاک ــن آم ــیده اســت. ای ۲018 رس
ســال قبــل اســت. بــازار بازی هــای موبایلــی، بزرگ تریــن بخــش رشــد دو رقمــی 
ــول  ــود در ط ــی می ش ــه پیش بین ــت؛ به طوری ک ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب
ــال ۲01۲  ــش در س ــن بخ ــل از کوچک تری ــای موبای ــد بازی ه ــه، درآم ــک ده ی
بــه صنعــت 100 میلیــارد دالری در ســال ۲0۲1 افزایــش خواهــد یافــت. بــا نگاهــی 
ــا  ــال های ۲006 ت ــن س ــکا بی ــی در آمری ــای ویدیوی ــان بازی ه ــار بازیکن ــه آم ب
۲018 متوجــه خواهیــم شــد کــه رشــد بازیکنــان زن در ایــن ســال ها از 38 درصــد 
ــه رشــد بازی هــای  ــن ســرعت در صنعــت رو ب ــه 45 درصــد رســیده اســت، ای ب
ــا در هــر صنعــت  ــد توجــه اســت. م ــوده کــه نیازمن ــاداری ب ــم معن ــی رق ویدیوی
ــای  ــش بازی ه ــتیم. در بخ ــح هس ــگ صحی ــاد فرهن ــد ایج ــازمان، نیازمن ــا س ی
ویدیویــی، مطالعــات بســیاری در زمینــه انــواع بازی هــا و فرهنــگ صحیــِح 
اســتفاده، ایجــاد شــده اســت امــا موضوعــی کــه حائــز اهمیــت بیش تــری بــوده، 

ــن حــوزه  ــه در ای ــگاه  جنســیت محوران اصــالح ن
ــگاه جنســیت  ــی کــه صحبــت از ن اســت. زمان

ــد، منظــور مــا در  ــان می آی ــه می ــه ب محوران
ســه بخــش طراحــان بــازی، کاراکتــر 

و بازیکــن اســت.

ورودزنانممنوع

ــه  ــت ک ــم آن اس ــاد کنی ــم ی ــه بخواهی ــه ک ــیت محوران ــگاه جنس ــن ن از اصلی تری
ــناخته  ــردان ش ــص م ــرگرمی مخت ــک س ــوان ی ــی به عن ــای ویدیوی ــب، بازی ه اغل
ــا  ــر، غالب ــازی  و کاراکت ــازی ، فضاس ــی ب ــبب در طراح ــن س ــه همی ــت. ب ــده اس ش

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــه مدنظ ــق مردان عالی

ورود زنان ممنوع

ــه در  ــای زنان ــداد کاراکتره ــه تع ــد ک ــم ش ــه خواهی ــا متوج ــه بازی ه ــی ب ــا نگاه ب
ــی  ــش اصل ــا، نق ــر بازی ه ــت. در اکث ــر اس ــیار کم ت ــه، بس ــوارد مردان ــا م ــه ب مقایس
ــه ظاهــر می شــوند.  ــان در نقش هــای ثانوی ــه اســت و زن ــر مردان در خدمــت کاراکت
ــد کــه در اســارت  ــه، نقــش  کلیشــه ای و ضعیفــی را دارن ــر کاراکترهــای زنان بیش ت
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 بازنمایی هــا را 
ــا  ــب بازی ه ــه مخاط ــتیم. درحالی ک ــد شــاهد هس ــف و قدرتمن ــای مختل در نقش ه
هم چــون هــر رســانه دیجیتــال دیگــری، زنــان و مــردان هســتند، در طراحــی بــه دلیــل 
مــالک قــرار دادن مــردان، زنــان اشــتیاق کم تــری بــرای بعضــی از بازی هــا دارنــد.

ــین افــراد  ــی  بازی هــا و جنســیت زدگی آن هــا، باورهــای پیش ــار اثــر طراح در کن
ــی  ــات عموم ــر تبلیغ ــال از تأثی ــای دیجیت ــت بازی ه ــودن صنع ــه ب ــر مردان ــی ب مبن
ــا  ــه تنه ــا ن ــا بازی ه ــاط ب ــی در ارتب ــات فعل ــرد. تبلیغ ــی ک ــوان چشم پوش ــز نمی ت نی
ــی کــه در  ــرار می دهــد. والدین ــر ق ــز تحــت تاثی ــن آن هــا را نی ــران، بلکــه والدی دخت
تــالش هســتند تــا دخترانــی اجتماعــی و برون گــرا تربیــت کننــد تحــت تاثیــر تبلیغاتــی 
ــاع  ــد اجتم ــراد ض ــه اف ــوان عالق ــی به عن ــای ویدیوی ــه از بازی ه ــد ک ــرار می گیرن ق
درون گــرا یــاد می کننــد و ایــن خــود عاملــی بــرای دور نگــه داشــتن دختــران از ایــن 
ــه  ــم ب ــت داری ــران، دوس ــا دخت ــیاری از م ــروزه بس ــه ام ــت. درحالی ک ــت اس صنع

ــب لباس هــای رســمی  جــای آنکــه در قال
ــیم  ــته باش ــور داش ــس حض در مجال

در کنــار مــردان، مشــغول بــازی 
ــال شــویم.  دیجیت
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آنچــه الزم بــه توجــه اســت ایــن اســت کــه نــه تنهــا مــا در بخــش طراحــی بازی هــای 
ــان  ــه طراح ــی ب ــا نگاه ــه ب ــتیم بلک ــماری هس ــف بی ش ــاط ضع ــاهد نق ــال ش دیجیت
ــای  ــان بازی ه ــی از بازیکن ــش بزرگ ــه بخ ــالف آنک ــویم برخ ــه می ش ــازی متوج ب
ــت.  ــم اس ــه ک ــای زنان ــعه دهندگان بازی ه ــداد توس ــا تع ــتند ام ــان هس ــال، زن دیجیت
ــال ۲016،  ــال در س ــای دیجیت ــعه دهندگان بازی ه ــل توس ــه بین المل ــاس جامع ــر اس ب
گاه کــه  تنهــا ۲3% از افــراد توســعه دهنده بازی هــا بانــوان هســتند. ایــن ایــده ناخــودآ
بازی هــای ویدیویــی یــک تفریــح پســرانه اســت، از خیلــی از دوران هــای قبل تــر در 
ــان را از  ــران و زن ــل نفــوذ، دخت ــوار غیرقاب ــا ایجــاد یــک دی ــع نفــوذ کــرده و ب جوام

ــد می کنــد. ــه صنعــت ناامی ــرای وارد شــدن ب تــالش ب
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ــرده  ــک ک ــا کم ــبک بازی ه ــر س ــه تغیی ــه ب ــت ها ک ــالش فمینیس ــه از ت ــد نمون چن
اســت را در زیــر، مــورد بررســی قــرار می دهیــم. در گذشــته در بازی هایــی بــا 
ســبک تیرانــدازی اول شــخص، شــما فقــط می توانســتید شــخصیت مردانــه انتخــاب 
 Rainbow Six Siege, Battlefield 5, کنیــد، امــا امــروزه در بازی هایــی از قبیــل
ــای  ــم. نمونه ه ــز می بینی ــه را نی ــخصیت های زنان Call of Duty: Black Ops 4 ش
ــان،  ــوان جنگجوی ــه به عن ــخصیت های زنان ــه ش ــود دارد ک ــا وج ــدی از بازی ه جدی
ــوی  ــز ق ــدن نی ــه در ب ــا در روح، بلک ــه تنه ــوند و ن ــر می ش ــده ای ظاه ــور فزاین به ط
هســتند. از درخشــان ترین نمونــه تاثیــر فمینیســم در ایــن صنعــت می تــوان بــه بــازی 
 Far Cry ــه در ســری های پیشــین Far Cry New Dawn اشــاره کــرد، به طوری ک

هیــچ شــخصیت اصلــی زنــی وجــود نداشــت. 

ــا  ــد: م ــن را درک کنن ــد م ــون می توانن ــد اکن ــازی می کنن ــه ب ــی ک ــران و زنان دخت
ــتند،  ــه نیس ــاغل زنان ــی، مش ــای ویدیوی ــه بازی ه ــنویم ک ــدیم بش ــور ش ــب مجب اغل
ــش  ــف جنب ــه لط ــاوز ب ــطح تج ــد. س ــپزخانه می رون ــه آش ــی ب ــور کل ــران به ط دخت
فمینیســتی، در ســال های اخیــر کاهــش یافتــه اســت بــا ایــن حــال هنــوز نمونه هایــی 
ــش  ــر نمای ــه خاط ــت ها ب ــط فمینیس ــه توس ــود دارد ک ــی وج ــوا در بازی های از محت
بیــش  از حــد بــدن و یــا تاکیــد بــر زیبایــی چهــره زنانــه، مــورد انتقــاد قــرار می گیــرد.

ــخ  ــا در تاری ــام آن ه ــه ن ــت ک ــوده اس ــی ب ــط زنان ــر، توس ــرای تغیی ــا ب ــن تالش ه ای
ــه  ــدی ب ــماره های بع ــت. در ش ــده اس ــادگار مان ــه ی ــال ب ــای دیجیت ــت بازی ه صنع

بررسی اثرگذاری این زنان می پردازیم. 

ادامه دارد...

عــالوه بــر آنکــه همــواره میــزان حقــوق دریافتــی مــردان بیــش از زنــان بــوده اســت 
ــن صنعــت و در  ــا ای ــط ب ــن درآمدهــا در اغلــب مشــاغل مرتب ــن، ای و به طــور میانگی
ــرض،  ــوده اســت؛ به طــور پیش ف ــر ب ــف به طــور چشــمگیری باالت کشــورهای مختل
زنــان در محــل کار نادیــده گرفتــه می شــوند و بایــد در تــالش باشــند تــا جایگاهــی 
ــا  ــه آن دعــوت می شــوند را ب ــر به طــور معمــول ب ــی پایین ت ــا ســطح فن ــردان ب کــه م

تالش خود به دست آورند و خود را اثبات کنند.  

ــک  ــوان ی ــد: »به عن ــدن می گوی ــازی از لن ــعه هنده ب ــک توس ــوان ی ــا کارد به عن دان
ــاع  ــدت اوض ــه ش ــوی، ب ــص ش ــه ات متخص ــر در حرف ــه بیش ت ــه ام هرچ زن، دریافت
ــردان، ســخت اســت  ــرای بســیاری از م ــد ب ــه می گوی ســخت تر می شــود.« در ادام
ــن مســیر  ــان در ای ــد. هــر چــه زن ــر خــود بپذیرن ــا مدی ــر ی ــوان رهب ــان را به عن کــه زن

پایدارتــر بــوده، مــردان دفاعی تــر عمــل می کننــد. تمــام آنچــه مــن می توانــم 
انجــام دهــم آن اســت کــه بگــذارم زمــان بگــذرد و امیــد داشــته باشــم 

ــن  ــر چندی ــی اگ ــود، حت ــل ش ــان ح ــذر زم ــائل در گ ــن مس ــه ای ک
نســل بگــذرد.

ــد.  ــارزه کرده ان ــود مب ــوق خ ــرای حق ــم ب ــای قدی ــان از زمان ه زن
ــان  ــه زن ــت ک ــی اس ــر جنبه های ــز از دیگ ــی نی ــای ویدیوی ــت بازی ه صنع

در تــالش هســتند تــا ســد محکــم ورود زنــان ممنــوع را از میــان بردارنــد. در دو دهــه 
گذشــته، مســئله فمینیســم تبدیــل بــه یــک مســیر تیــغ دار شــده کــه راه رفتــن در آن 
ــام  ــا از تم ــد ت ــالش می کن ــازی ت ــر ب ــا ناش ــعه دهنده ی ــر توس ــت. ه ــاک اس خطرن
ــد را  ــرده و نق ــرآورده ک ــن را ب ــر بازیک ــای ه ــا نیازه ــد ت ــور کن ــز عب ــه های تی گوش
جــذب کنــد. مبــارزه زنــان بــرای شــرایط برابــر، منجــر بــه ایــن می شــود کــه امــروزه 
ــن  ــه ای ــم ک ــا ببینی ــت بازی ه ــعه صنع ــت و توس ــان را در مدیری ــی از زن ــداد اندک تع
به عنــوان نقطــه شــروع مســیری عالــی اســت. آنچــه فمینیســم تاکیــد دارد آن اســت 

کــه بایــد نقطــه نظــر هــر دو جنــس در صنعــت بــازی باشــد.

۳8
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ــردن  ــت ک ــل صحب ــه، مث ــذاری و دوبل ــت صداگ ــورد اهمی ــردن در م ــت ک صحب
ــت  ــن جه ــت، از ای ــاک اس ــوای پ ــت ه ــورد اهمی در م
کــه همــه از آن مطلــع هســتیم، امــا بــاز هــم نیــاز 
ــدگاری و  ــت، مان ــرار دارد. کیفی ــادآوری و تک ــه ی ب
ــه  ــا ب ــاوت ام ــل متف ــد عام ــا را چن ــذاری صداه اثرگ
هــم پیوســته تعییــن می کننــد. )به طــور ویــژه در 
ــه و صداگــذاری  ــا روی دوبل ــن، تمرکــز م ــن مت ای
ــود(.  ــد ب ــان Voice خواه ــا هم ــخصیت ی ش

ــه ایــن  یــک دســته، مــوارد فنــی هســتند، کــه اینجانــب تخصصــی در آن نــدارم و ب
ســبب از اظهــار نظــر، خــودداری می نمایــم. امــا دســته دیگــر، مــوارد هنــری، یــا بــه 
زبــان خیلــی ســاده تر، تاثیــرات حســی صداهــا هســتند. اگــر دوبــاره بــه مثــال ابتــدای 
ــه  ــتیم و ن ــاده  داش ــای خارق الع ــه دیالوگ ه ــه« ن ــازی »قلع ــد، در ب ــه کنی ــن توج مت
صداهــای خیلــی خفــن؛ امــا ســادگی و ظرافــت )و البتــه ایــن نکتــه کــه آن زمــان فقط 
ــه، بســیار  ــا آن تجرب ــد ت ــازی فارســی را داشــتیم( کمــک کــرده بودن همــان یــک ب
ــی،  ــدگان ایران ــان تولیدکنن ــا در می ــن روزه ــه ای ــی ک ــد. موضوع ــر باش لذت بخش ت

ــود. ــمرده می ش ــبک ش ــی س ــتقل، کم ــه مس ــرکتی و چ ــه ش چ

ــا  ــور راوی ی ــودن دوبل ــراری ب ــی، تک ــای داخل ــکاالت صداگذاری ه ــی از اش یک
ــف  ــترهای مختل ــبک ها و روی بس ــادی در س ــای زی ــت. بازی ه ــخصیت اول اس ش
در بــازار هســتند کــه توســط تولیدکننــدگان گوناگــون تولیــد شــده اند؛ امــا صداهــای 
ــی  ــا مشــترک هســتند. حت ــل توجهــی از  آن ه ــداد قاب ــن تع ــا بی ــا و راوی ه کاراکتره
ــن و حــس و موســیقی را هــم  ــن ُت ــور، بهتری ــم کــه صــدای مزب ــرض بگیری اگــر ف
داشــته باشــد، هیچ کــدام از این هــا نمی تواننــد جلــوی تکــراری شــدن آن را بگیرنــد. 
شــاید بهتــر باشــد تولیدکننــدگان، کمــی جســارت و اعتمــاد بــه نفــس داشــته باشــند و 

ــد. ــر هــم اســتفاده کنن ــی معمولی ت ــا حت ــر ی از صداهــای جدیدت

ــا راوی  ــرای شــخصیت ی ــون نوشــته شــده ب ــوگ و مت ــورد دیال مشــکل بعــدی در م
اســت. شــاید ایــن مســئله ارتبــاط مســتقیم بــا کل موضــوع نداشــته باشــد، امــا مهــم 
اســت و در محصــول نهایــی، خودنمایــی )یــا در اکثــر مواقــع بدچشــمی( می کنــد. 
ــاورم؛  ــال بی ــی »گرشاســپ« مث ــی، یعن ــازی تاریخ ســاز صنعــت مل ــد از ب بازهــم بای
شــخصیت اول، آن پهلــوان یــل، اصــال دیالــوگ نداشــت. بــاور بفرماییــد ایــن خیلــی 
ــد در  ــی روح بخواه ــک و ب ــای خن ــن جمله ه ــا گفت ــه ب ــود از این ک ــندیده تر ب پس
ــا در  ــم، صرف ــب نداری ــای مناس ــر دیالوگ ه ــد. اگ ــه بخوان ــودش فاتح ــر خ کاراکت
جهــت رفــع مســئولیت و این کــه خــدای نکــرده نگوینــد کاراکترمــان الل بــود، در 
دهانــش جمــالت آبکــی نچپانیــم. داخــل پرانتــز بگویــم کــه مدتــی هــر دو نســخه 

ــد. ــه بودن ــرار گرفت ــود در دســترس ق ــرای دانل ــگان ب ــازی گرشاســپ به طــور رای ب

دوربین
ــگاه  ــی ن ــای ویدیوی ــن در بازی ه ــه دوربی ــه مقول ــک ب ــای نزدی ــال از نم ــه ح ــا ب ت
ــازی  ــک ب ــا ی ــت؟ آی ــی اس ــه ای حیات ــن، مقول ــا دوربی ــما آی ــر ش ــه نظ ــد؟ ب کرده ای
نمی توانــد بــا دوربیــن منحصربه فــرد مانــدگار شــود؟ بــرای رســیدن بــه جــواب، الزم 

ــویم. ــر ش ــت دقیق ت اس

ــه اصطــالح فرنگی هــا  ــا ب ــی، رســانه ای هســتند ســمعی-بصری ی بازی هــای ویدیوی
ــا  ــانه ب ــن رس ــتراکات ای ــه، از اش ــن نکت ــا همی Multi-modal/perceptual؛ دقیق
ســینما اســت و دقیقــا همیــن اشــتراک می توانــد دلیــل خوبــی باشــد کــه بگوییــم اگــر 
ــوند،  ــدگار می ش ــد و مان ــزه می گیرن ــرداری جای ــرای تصویرب ــینمایی ب ــای س فیلم ه
شــاید در مــورد بازی هــای ویدیویــی هــم همین طــور باشــد. ســال های قبل تــر، 
ــکنی  ــوآوری و سنت ش ــروزی، ن ــاد ام ــتقل در ابع ــای مس ــترش بازی ه ــش از گس پی
ــد،  ــا جدی ــک ام ــر کوچ ــک تغیی ــدن ی ــا دی ــن، ب ــرای همی ــود، ب ــوم نب ــی مرس خیل

ــم. ــف( می کردی ــا ک ــف )و بعض ــی کی ــدیم و کل ــان زده می ش هیج

تاریخ انقضاء
تاریخانقضاء–صدا،دوربین،حرکت

ــدگار  ــه مان ــد نمون ــه چن ــم داشــت ب ــن شــماره نگاهــی خواهی ــخ انقضــاء ای در تاری
ــه  ــن و دامن ــذاری، دوربی ــای صداگ ــا را در زمینه ه ــی و آن ه ــای ویدیوی از بازی ه
ــک  ــا کم ــه آن ه ــی ب ــم چــه عوامل ــا ببینی ــرد ت ــم ک ــرور خواهی ــم م ــی باه حرکت
ــدات  ــه تولی ــا دو نمون ــه ی آن ه ــوند و در ادام ــی نش ــت منقض ــا هیچوق ــد ت کرده ان
ــا،  ــای آن ه ــخ انقض ــرا تاری ــم چ ــا ببینی ــم داد ت ــرار خواهی ــث ق ــورد بح ــی را م داخل

ــتند. ــار هس ــس از انتش ــاعاتی پ ــه س ــدود ب مح

تاریخانقضاء:هیچوقت
صدا

ســرباز کمانــدار عــرب، انبــار قلعــه خالــی اســت، حیوانــات وحشــی بــه قلعــه حملــه 
ــه گــوش خیلــی از گیمرهــای  ــن جمله هــا ب ــن دار........ ای ــد، ســرباز تبرزی کرده ان
ــی«  ــا همــان »جنگ هــای صلیب ــه« ی ــازی »قلع ــا را در ب ــی آشــنا هســتند؛ آن ه ایران
تولیــد  صنعــت  شــکل گیری  از  پیــش  قبــل،  ســال های  شــنیده ایم.  خودمــان 
بازی هــای ویدیویــی در ایــران، شــرکتی بــه نــام »دارینــوس« در آن زمــان اقــدام بــه 
ــگاری  ــرد. تاریخ ن ــروف ک ــدار و مع ــول پرطرف ــک محص ــازی ی ــه و فارسی س دوبل
ــم کــه  ــم بگویی ــا نیســت؛ فقــط می خواهی ــن شــرکت، هــدف م و بررســی ســابقه ای
کیفیــت صداگــذاری و دوبلــه، چــه تاثیــر خارق العــاده ای بــر مانــدگاری ایــن 

ــت. ــول داش محص
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ــه نظــر  ــب ب ــب و غری ــه، کمــی عجی ــن تجرب Gears of War، ســال ۲005، در اولی
ــا  ــن آن دقیق ــل دوربی ــز ثق ــه مرک ــتیم ک ــخص داش ــوم ش ــازی س ــک ب ــید؛ ی می رس
وســط مرکــز ثقــل کاراکتــر نبــود، انــگار دوربیــن کمــی بــه ســمت راســت جابه جــا 
شــده بــود. بیش تــر کــه بــازی می کردیــم متوجــه می شــدیم کــه دوربیــن در 
ــاری  ــدن، رفت ــن و دوی ــنگر گرفت ــک، س ــری از نزدی ــل درگی ــی مث ــای خاص زمان ه
ــد  ــد بودن ــرات خیلــی جدی ــن تغیی ــه، در آن زمــان، ای غیرعــادی و نامأنــوس دارد. بل
ــن مــدل حــرکاِت  ــا بعــد از آن، ای ــود. ام ــه آن هــا آســان نب ــا عــادت کــردن ب و واقع
از  نمونه هایــی  االن  و  افتادنــد  بــه اصطــالح غیرعــادِی دوربیــن، کم کــم جــا 
ــا Tomb Raider داریــم کــه اگــر قــرار  فیلم بــرداری و دوربیــن در God of War ی
بــود 15 ســال پیــش بــا آن هــا روبــرو شــویم، ممکــن بــود هنــگ کنیــم یــا خیلــی ریــز 

ــم. ســکته بزنی

ــی از  ــکنی جزئ ــوآوری و سنت ش ــه ن ــود؟ این ک ــه ب ــا چ ــن صحبت ه ــور از ای منظ
ــت  ــن صنع ــل ای ــال های قب ــق س ــارب موف ــتند. تج ــداع هس ــق و اب ــری و خل کار هن
ــت باشــند. یــک ظرافــت  ــا در مســیر پیشــرفت و رقاب ــد الگــوی م ــا، می توانن در دنی
هنرمندانــه 15 ســال پیــش، راه را بــرای ایــن همــه موفقیــت و تجــارب بعــدی خــودش 
بــاز کــرد و نــه تنهــا Gears of War را بــه ســالن افتخــارات ســرگرمی های دیجیتــال 
وارد کــرد، بلکــه موجــب پیشــرفت کل ایــن صنعــت )The bigger picture( شــد.

ــه ســمت  ــران هــر از چنــدی، نگاهمــان را هــل بدهیــم ب ــر نیســت مــا هــم در ای بهت
ــد  ــول دارن ــه ســرمایه و پ ــه ربطــی ب ــی کــه ن ظرافت هــا و ریزبینی هــا و هنرمندی های
ــان را در  ــر نیســت فکرم ــا ناشــر و حــق نشــر و مســائل دیگــر؟ بهت ــه ارتباطــی ب و ن
زمینــه ای غیــر از رقابت هــای مالــی و اقتصــادی بــه کار بیاندازیــم؟ بهتــر نیســت بــه 
جــای بهانه هایــی 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؟ اصــال بیاییــم و از همیــن دوربیــن شــروع 
کنیــم و ببینیــم نتیجــه چــه می شــود. بهتــر نیســت؟ اگــر بگوییــد نــه )!( بــه ســمتتان 

ــد(. ــوض می کن ــابش را ع ــم )خش ــلیک می کن ش

اگــر از طرفــداران بازی هــای تیرانــدازی اول شــخص باشــید و از قضــا دســتی هــم در 
زمینــه بازی هــای آنالیــن داشــته باشــید، بــه احتمــال زیــاد بــا عنــوان Destiny آشــنا 
 ،Destiny هســتید و آن را تجربــه کرده ایــد. یکــی از ســه شــرکت اصلــی تولیدکننــده
همــان شــرکتی اســت کــه بــازی Halo را ســاخته اســت، بــه همیــن علــت اســت کــه 

اشــتراکات زیــادی بیــن ایــن دو مجموعــه وجــود دارد.

ــه  ــل و دامن ــه، آزادی عم ــماره س ــخه ش ــاص نس ــور خ ــای Halo، به ط از جذابیت ه
ــود  ــاز نب ــازی جهان ب ــه Halo 3 ب ــت ک ــه این جاس ــود. نکت ــازی ب ــاالی ب ــت ب حرک
ــدازی  ــازی تیران ــک ب ــود. Halo 3 ی ــر ب ــی بهت ــه خیل ــب GTA ک ــم خ ــه بگویی ک
اول  شــخص بــود، امــا ظرافت هایــی هوشــمندانه، در کنــار جســارت هایی تکنیکــی، 
جنــس زد و خوردهــای ایــن بــازی را متفــاوت می کــرد؛ عاملــی کــه باعــث شــناخته 
شــدن Halo شــد و هــم پــس از هفــت ســال، ســازندگانش را بــه فکــر گســترش آن 

ــن انداخــت. ــوان آنالی ــرای یــک عن ایده هــا ب

حرکت
ــر  ــما بهت ــت؛ ش ــت نیس ــن، بی عل ــث دوربی ــد از مبح ــت بع ــه حرک ــاب مقول انتخ
می دانیــد کــه حرکــت و دوربیــن در حقیقــت یــک مؤلفــه هســتند؛ چــرا کــه حرکــت 
ــت،  ــه صحب ــل از ادام ــود. قب ــل می ش ــن منتق ــق دوربی ــن و از طری ــه دوربی از زاوی
ــن،  ــن مت ــم؛ حرکــت در ای ــان مشــخص کن ــر اســت منظــورم از حرکــت را برایت بهت
معــادل Movements بــه کار خواهــد رفــت. به طــور کلــی، یعنــی مجموعــه حــرکات 
شــخصیت اصلــی، وســایل نقلیــه، دوربیــن و شــخصیت های غیربازیکــن در محیــط. 
دوبــاره شــاید برایتــان ســوال شــود کــه مگــر ایــن مســئله هــم نیــاز بــه بررســی دارد؟ 

ــد. ــری کنی ــان نتیجه گی ــد خودت ــم و بع ــان بگوی ــد برایت بگذاری
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ــرای  ــود. ب ــوب ب ــی خ ــازی، خیل ــدن در ب ــتم پری ــال، سیس ــرای مث ب
ــدن،  ــد؛ پری ــر بیاوری ــر )Counter( را در نظ ــازی کانت ــه، ب ــک لحظ ی
یــک اســتراتژی دفاعــی بــود کــه نگذاریــم حریــف نشــانه اش 
را روی مــا متمرکــز کنــد. هرچقــدر کــه در کانتــر گیــر نیــروی 
ــا وارد  ــا ب ــاگ ی ــک ب ــا ی ــه ب ــی ک ــز اوقات ــم )به ج ــه بودی جاذب
 Halo کــردن یــک دســتور، جاذبــه را از کار می انداختیــم(، در
ــیارات و  ــازی در س ــون ب ــود، چ ــه نب ــه واقع گرایان ــری از جاذب خب
کــرات دیگــر رخ مــی داد. ایــن سیســتم پــرش، در کنــار ســرعت بــاالی 
ــازی DOOM(، زد و  ــرکات در ب ــبیه ح ــف )ش ــتر چی ــود مس ــت خ حرک
ــی می کــرد. ــازی، فوق العــاده ســریع و هیجان ــن ب ــدازی را در ای خــورد و تیران

ــا  ــه تنه ــاص ، ن ــی خ ــی در مراحل ــرای جابه جای ــا ب ــتردگی انتخاب ه ــن گس هم چنی
ــه  ــی داد، بلک ــه را م ــایل نقلی ــف وس ــدل مختل ــد م ــتفاده از چن ــکان اس ــما ام ــه ش ب

ــی  ــده، تیربارچــی و حت ــن رانن در هــر مــورد می توانســتید بی
ــه  ــورد عالق ــه م ــده(، گزین ــمایلی خن ــده )اس ــاگرد رانن ش
ــه  ــا توجــه ب ــان را انتخــاب کنیــد و در هــر موقعیتــی ب خودت
اســتراتژی و نیــاز، آن را تغییــر دهیــد. در کنــار همــه این هــا، 
ــه  ــه ب ــد ک ــر بگیری ــم در نظ ــا را ه ــمند و پوی ــن هوش دوربی
ــه  ــد. از هم ــا می ش ــف جابه ج ــای مختل ــن زوای ــرعت، بی س
ــم  ــودکار، فیل ــورت خ ــازی به ص ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای جالب ت
تمــام مراحلــی را کــه انجــام داده بودیــد، ضبــط می کــرد و 
پــس از بــازی می توانســتید بــا یــک دوربیــن بســیار منعطــف 
و هوشــمند، صحنه هــای مختلــف را از زاویه هــای مختلــف 

ــادی ســرگرم باشــید. ببینیــد و زمــان زی

در همــه ایــن مــوارد، تولیدکننــدگان بــرای هــر دو مرحلــه تمهیداتــی دارنــد و ســعی 
می کننــد حــد وســط را داشــته باشــند؛ هــم اختصــاص زمانــی معقــول بــرای 
ــد از آن. در  ــل بع ــه مراح ــوط ب ــت هایی مرب ــم سیاس ــار و ه ــش از انتش ــل پی مراح
ــا نــوع دیگــری از نــگاه بــه زمان بنــدی  ــازار داخلــی امــا بــه نظــر می رســد ب مــورد ب
و سیاســت گذاری مواجــه هســتیم. بــه ایــن صــورت کــه انــگار تولیدکننــدگان بــرای 
مراحــل قبــل از عرضــه، وقــت نســبتا قابــل قبولــی خــرج می کننــد )هرچنــد کــه تعداد 
انگشت شــماری از دوســتان، اول پــر زور شــروع می کننــد و هرچــه می گــذرد 
ســعی می کننــد ســریع تر از شــر کار خــالص 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، 
ــره. ــد و غی ــوای جدی ــه محت ــه به روزرســانی و دریافــت بازخــورد و ارائ چــه برســد ب

ــا باهــم بررســی  ــم ت ــن دســته، یــک مــورد را انتخــاب کرده ای از همی
کنیــم. کلــوپ بازی ســازی دانشــگاه تهــران، 
ــاخته  ــن« س ــات زمی ــام »زی: نج ــه ن ــازی ای ب ب
اســت. بــا این کــه تاریــخ انتشــار محصــول، ســال 
ــی در آن  ــده و جالب ــکات آموزن ــا ن ــوده، ام 95 ب
پیــدا کــردم کــه بایــد از آن هــا تقدیــر و بــه آن هــا 

توجــه کــرد.

به دنبــال ســرگرم کــردن و  به عنــوان هــدف اصلــی،  بــازی 
ــن اســت. هــدف  ــا و قوانی جــذب مخاطــب توســط مکانیک ه
بازی هــای ویدیویــی هــم بیش تــر همیــن بــوده و آثــار موفــق بــر 
ایــن اصــل تکیــه داشــته اند. ایــن محصــول، موفــق عمــل کــرده 
ــود. ــده می ش ــی آن دی ــت در ذات گیم پل ــرگرمی و جذابی و س

ــام  ــه ن ــت ســفینه شــخصیتی ب ــد هدای ــرار اســت کــه بازیکــن بای ــن ق داســتان از ای
»زی« را در دســت بگیــرد و بــا آزاد کــردن نقــاط مختلــف زمیــن از دســت 
ــی  ــرای جابه جای ــیر، زی ب ــن مس ــد. در ای ــات بده ــا را نج ــت دنی ــا، در نهای ربات ه
ــیمیایی  ــد ش ــک فرآین ــق ی ــه از طری ــوختی ک ــوخت دارد. س ــه س ــاز ب ــفینه اش نی س
ــار ایــن، زی  ــه ذرت شــیرین تولیــد می شــود. در کن ــا اســتفاده از دان غیرهــوازی و ب
بایــد بــه تعمیــر و ارتقــای ســفینه هــم توجــه داشــته باشــد. تعمیــر و ارتقــاء بــا اســتفاده 
ــد.  ــع می کنی ــه، جم ــر مرحل ــول ه ــه در ط ــد ک ــورت می گیرن ــیدهایی ص از آمینواس
بــازی چنــد مــدل ارتقــاء، چندیــن مــدل آمینواســید و بیش تــر از 10 مــدل، مهمــات 

دارد.
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باعــث فراموشــی و  بازی هــای ویدیویــی، گــذر زمــان، می توانــد  در صنعــت 
ــت  ــا موفقی ــس از آن(، ی ــه پ ــار و چ ــش از انتش ــه پی ــول )چ ــک محص ــت ی شکس
ــان  ــل Rockstar زم ــر شــود. شــرکت هایی مث ــی بیش ت ــع، درآمدزای ــه تب ــر و ب بیش ت
ــا  ــن، تقریب ــای آنالی ــورد بازی ه ــد. در م ــرف می کنن ــار ص ــش از انتش ــادی را پی زی
ــد  ــل بع ــان در مراح ــذر زم ــِر گ ــن تاثی ــی بیش تری ــت، یعن ــس اس ــوع برعک موض
از انتشــار اســت. از جملــه نگهــداری و بهینه ســازی ســرورها و تولیــد و انتشــار 

ــد. ــتری های جدی ــب مش ــی و کس ــازار فعل ــظ ب ــرای حف ــد ب ــوای جدی محت

ــن ــایای ــخانقض ــصکالمتاری َمخل
شــمارهایــنبــودکــهشــایدعوامــل
مســائل ســوای زیــادی، بســیار
داشــته وجــود حمایتــی، و مالــی
باشــندکــهسرنوشــتتولیــداتمــا
رادســتخوشتغییــراتبــزرگکننــد.
موفقیتهــا همیشــه نمیشــود
و مالــی حمایــت بــه وابســته را
را عقبافتادگیهــا و شکســتها
معلــولکمبــودســرمایهبدانیــم.
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ــه کار بیاندازیــد  زی: نجــات زمیــن، ترکیبــی از چهــار مینی گیــم اســت؛ ســفینه را ب
ــی در  ــورت تصادف ــیر به ص ــول مس ــه در ط ــی ک ــات مختلف ــتفاده از مهم ــا اس و ب
ــی  ــمنان و در برخ ــف دش ــواع مختل ــردن ان ــن ب ــه از بی ــد ب ــرار می گیرن ــان ق اختیارت
مراحــل، غول آخر هــا مشــغول شــوید. بیــن هــر مرحلــه بــرای تامیــن ســوخت، ســری 
ــت زده را  ــای آف ــت و بوته ه ــالم را برداش ــای س ــا دانه ه ــد ت ــا بزنی ــه ذرت ه ــه باغچ ب
توســط یــک کفشــدوزک چــاق و خــوش اشــتها آفت زدایــی کنیــد. بعــد ذرت هــا را 
در آزمایشــگاه بــه ســوخت تبدیــل کنیــد تــا آمــاده مرحلــه بعــدی شــوید. بــر اســاس 
ــن  ــد. ای ــر کنی ــه ســفینه وارد می شــود، الزم اســت آن را تعمی ــزان خســارتی کــه ب می
فرآینــد شــامل اتصــال رشــته های دی ان ای بــه هــم می شــود کــه الزم اســت حواســتان 
جمــع باشــد کــه کــدام را بــه کــدام وصــل می کنیــد. در نهایــت هــم هــر موقــع کــه 
تعــداد کافــی آمینواســید جمــع کردیــد، بــا مراجعــه بــه صفحــه ارتقــاء و کامــل کــردن 

ــد. ــه کنی ــفینه را بهین ــف س ــمت های مختل ــیدی، قس ــای آمینواس زنجیره ه

اســت.  دوبعــدی  ســکویی  زمیــن،  نجــات  زی: 
طراحی هــا ســاده امــا قابــل قبــول هســتند. در حقیقــت 
از نقــاط قــوت بــازی همیــن بحــث طرح هاســت. 
ــا  ــادگی را ب ــا س ــت، ام ــده اس ــاده کار ش ــازی، س ب
نکرده انــد،  خــراب  آبکــی  و  الکــی  طرح هــای 
پذیرفتنــی  و  مطبــوع  و  نیســت  آن هــا  در  ایــرادی 
ــفینه و  ــل، س ــه مراح ــت صحن ــی پش ــتند. طراح هس
دشــمنان، مراحــل جانبــی و حتــی صفحــه اصلــی در 

اوج ســادگی و ابتدایــی بــودن، اشــکالی ندارنــد.

مطلــب را خیلــی یک دفعــه تمــام کنــم چــه می شــود؟ 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 ســهل انگاری یــا کــم 
توجهــی ســاده چطــور تاریــخ انقضــای بــازی را بــه چنــد ســاعت پــس از انتشــارش 
ــر از  ــد نف ــن ایجــاد کــرد: چن ــرای م ــک ســوال ب ــاق ی ــن اتف ــل داده اســت. ای تقلی
بچه هــای گــروه بازی ســازی، قبــل از انتشــار، محصــول را روی حداقــل چنــد 
ــوط  ــن اشــکال مرب ــد؟ شــاید ای ــازی کــرده بودن ــا آخــر ب مــدل گوشــی مختلــف، ت
ــک  ــط ی ــن فق ــا ای ــد، ام ــد باش ــانی های اندروی ــای به روزرس ــازگاری فایل ه ــه ناس ب
ــش در  ــه محصول ــی ک ــا زمان ــد ت ــاز بای ــه بازی س ــل ک ــن اص ــت و در ای ــه اس توجی

ــد.  ــاد نمی کن ــری ایج ــد، توفی ــت کن ــت آن را حمای ــار اس ــردش و انتش گ
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تبلیغات،تبلیغاتوبازهمتبلیغات
نظــر شــما در مــورد تبلیغــات چیســت؟ آیــا بــا ایــن جملــه موافــق هســتید کــه بهتریــن 
تبلیــغ، کیفیــت اســت؟ اگــر جــواب ایــن ســوال مثبــت باشــد، بایــد بپرســیم پــس چــرا 
 Ubisoft، Rockstar، Activision، Blizzard، Microsoft، شــرکت هایی مثــل
Sony، Google یــا اصــال Tesla این قــدر شــدید و بعضــا فجیــع تبلیغــات می کننــد؟ 
مگــر کیفیــت بــاال خــودش بهتریــن تبلیــغ نیســت؟ مگــر نــه این کــه مــا کارمــان را 
ــغ،  ــن تبلی ــاید بهتری ــد؟ ش ــدا می کن ــازارش را پی ــودش ب ــم خ ــام می دهی ــوب انج خ

نشــان دادن نــکات بــارز و بزرگ نمایــی همــان کیفیــت بــاالی محصــول اســت. 

در  و  کنیــم  صرف نظــر  معظــم،  شــرکت های  و  بین المللــی  مــوارد  از  اصــال 
پایین تریــن و ســاده ترین ســطح ممکــن بــه تبلیغــات نــگاه کنیــم. پایه ای تریــن 
عملکــرد تبلیغــات، شناســاندن یــک محصــول بــه بــازار مقصــد اســت. بهترین هــای 
صنعــت ســرگرمی های دیجیتــال اگــر تبلیغــات مناســبی نداشــته باشــند، حرفــی بــرای 
ــج  ــات، نتای ــت تبلیغ ــن اس ــات، ممک ــی اوق ــی بعض ــت. حت ــد داش ــن نخواهن گفت

ــم: ــه می دهی ــد ادام ــرم و بع ــام می ب ــه را ن ــه نمون ــط س ــد. فق ــته باش ــی داش منف
 .No Man’s Sky و آخرین نمونه هم نسخه اول بازی Xbox One، Wii U

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 
ــای  ــرای تلفن ه ــازی ب ــک ب ــن. ی ــترده تری از مخاطبی ــت گس ــرای جمعی ــازی ب ب
هوشــمند در ســبک »همشــون رو بــا تفنــگ بترکــون«، بــا طراحــی مناســب و 
ــازی، کار یــک تیــم چنــد نفــره  گیم پلــی درســت و صداگــذاری خیلــی جالــب! ب
اســت و بــا این کــه شــاید منــوی دلچســبی نداشــته باشــد، امــا وقتــی کــه آن را تجربــه 

ــد. ــد ش ــش نخواهی ــی بی خیال ــد، به راحت کنی

آخریــن بازمانــده ی یــک اپیدمــی بــزرگ بیولوژیکــی، کماندویــی اســت کــه 
در  هلیکوپتــر  از  فــرار،  حیــن  در  می شــود  مجبــور 

ــن  حــال ســقوطش خــارج شــود و مســیرش را از بی
خیــل عظیمــی زامبــی و جــک و جانورهــای 

ــت  ــا در نهای ــد ت ــاز کن ــه شــهر، ب مختلــف ب
نجــات یابــد. بــازی 40 مرحلــه دارد و در 

ــی اســلحه، کــه  ــل قبول ــداد قاب ــد. تع ــاق می افت ــف اتف ــکان مختل ــج م ــر از پن بیش ت
هرکــدام هشــت ســطح ارتقــاء دارنــد، در کنــار یــک ســری قابلیت هــا کــه می تــوان 
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 

ــازی کــردن شــما باشــد. ــان زمــان ب ــی پای ــه معن ــازی ب ــان ب پای

از اولیــن بــاری کــه بــازی را تجربــه کــردم )ســر کالس بــودم(، تــا بــه امــروزی کــه 
ایــن متــن را بــرای شــما می نویســم، تقریبــا 30 جلســه ســر کالس بــوده ام و »آخریــن 
ــر اســت، چــرا  ــازی بســیار تکرارپذی ــاالی 15 مرتبــه تمــام کــرده ام. ب بازمانــده« را ب
کــه نیــاز بــه ارتقــاء و خریــد اســلحه تــا مدت هــا در آن حــس خواهــد شــد. در کنــار 
ــا ســرگرمی اســت  ــده« فلســفه بازی هــای ویدیویــی کــه همان ــن بازمان ایــن، »آخری
را بــه نحــوی مطلــوب در ذات خــودش دارد؛ مکانیک هــای ســاده و مشــخص، در 
ــی دلچســب  ــک منطــق خیل ــازی ی ــرای ب ــزی، ب ــی و برنامه ری ــار امــکان پیش بین کن

ایجــاد کــرده کــه تــا آن را تجربــه نکنیــد، حــق مطلــب ادا نمی شــود.

از خوبی هــا و تعریــف و تمجیدهــا بگذریــم کــه خیلــی از آن هــا ســلیقه ای هســتند و 
تمرکــز صحبــت مــا روی چیــز دیگــری اســت. »آخریــن بازمانــده« یکــی از هــزاران 
ــاید  ــا ش ــد ی ــات ندارن ــون تبلیغ ــا چ ــوند ام ــد می ش ــه تولی ــت ک ــی اس ــازی خوب ب
تبلیغــات مناســبی ندارنــد، بــه حداکثــر پتانســیل موفقیتشــان دســت پیــدا نمی کننــد. 
ــی  ــار خوب ــی 4.۲ آم ــره عموم ــر و نم ــش از 3000 نظ ــال و بی ــب فع ــار 1000 نص آم
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 
ــی  ــدگان باق ــرای مصرف کنن ــی ب ــک محصــول موقت ــرای ســازندگان و ی شــخصی ب

می مانــد.

یقینــًا تبلیغــات، بــا ســرمایه و پــول، رابطــه مســتقیم دارد. هــم از لحــاظ نیــازی کــه بــه 
ســرمایه گذاری دارد هــم از لحــاظ ســرمایه و درآمــدی کــه عایــد تولیدکننــده و ناشــر 
ــژه در  ــتند. به وی ــی نیس ــث مال ــات، مباح ــورد تبلیغ ــز در م ــه چی ــا هم ــد. ام می کن
مــورد بازی هــای ایرانــی و مســتقل، یــک مولفــه موثــر، پیگیــری ســازندگان اســت. 
ــازار ایــران هســتند کــه بیش تــر از آنکــه نیــاز  مــوارد تبلیغــی متفــاوت و جالبــی در ب
ــه بودجــه داشــته باشــند، در گــرو پیگیــری و جســت وجو و تــالش تولیدکننــدگان  ب
ــا در فرصــت مقتضــی  ــای آن در کشــور حتم ــات و روش ه ــورد تبلیغ هســتند. در م
ــن روی  ــر از ای ــم بیش ت ــاه نمی توان ــن بحــث کوت ــا در ای ــت، ام ــم گف ــان خواه برایت
تبلیغــات و تاثیــرات آن روی موفقیــت محصــوالت تاکیــد کنــم. تبلیغــات هوشــمندانه 

ــد. ــر کن ــک محصــول را طوالنی ت ــخ مصــرف ی ــد تاری می توان

۴۴
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در هنــگام ســاخت بــازی، ســازندگان آن، ایــن قوانیــن را به صــورت فهرســت 
درآورده و بــر روی آن، بحــث و تبــادل نظــر می کننــد. ایــن قوانیــن می تواننــد تکــرار 
فرمول هــای موفــق بازی هــای ســاخته شــده قبلــی و یــا این کــه جدیــد و نــو باشــند. 
گاهــی ایــن قوانیــن، ســاده بــوده و بــه بازیکــن، فرصت هــای زیــادی را بــرای تکــرار 
ــری را  ــوده و محدودیت هــای بیش ت ــد و گاهــی هــم ســخت گیرانه ب اشــتباه می دهن
اعمــال می کننــد. آنچــه کــه یــک بــازی را جــذاب می کنــد، کاربــرد متعــادل ایــن 
قوانیــن )نــه خیلــی ســاده و نــه خیلــی ســخت( به منظــور تحــت پوشــش قــرار دادن 
بیش تــر بازیکنــان اســت. البتــه ممکــن اســت بازیکنــان حرفــه ای، بیش تــر بــه قوانیــن 
ســخت گیرانه متمایــل باشــند. ایــن قوانیــن می تواننــد انــواع مختلفــی داشــته باشــند. 
به عنــوان مثــال، جمــع آوری آیتم هــای مختلــف، کســب رتبــه در یــک گــروه، 
ــای  ــور فعالیت ه ــد و همین ط ــای جدی ــاخت ابزاره ــف و س ــر مختل ــب عناص ترکی
گروهــی، پــاره ای از ایــن قوانیــن هســتند. بایــد گفــت کــه ایــن قوانیــن، منحصــر بــه 
ــای جــدی به منظــور پیشــبرد اهــداف  ــد در محیط ه ــوده و می توانن ــازی نب ــط ب محی

خــاص بــه کار بــرده شــوند. 

ــا  ــازی ی ــدی را بازی وارس ــط ج ــک محی ــازی در ی ــای ب ــن محیط ه ــرد قوانی کارب
گیمیفیکیشــن می گوینــد. بــه بیانــی دیگــر، بازی وارســازی، یعنــی اســتفاده از 
ــاص.    ــداف خ ــری اه ــه یک س ــیدن ب ــا رس ــائل و ی ــل مس ــرای ح ــازی ب ــن ب قوانی

)Gamification( بازی وارسازی

نســبتًا  بازی وارســازی دارای عمــر  بازی هــای ویدیویــی،  بــا ســابقه  قیــاس  در 
کوتاهــی اســت. در ابتــدا واژه بازی وارســازی در ســال ۲008 مطــرح شــده و 
ســپس در ســال ۲010 شــکلی رســمی بــه خــود گرفــت. همان طــور کــه گفتــه شــد 
بازی وارســازی می توانــد حوزه هــای مختلفــی را تحــت پوشــش قــرار داده و در 
محیط هــای مختلفــی ماننــد تجــارت، آمــوزش و ســالمتی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ــزاری اجــرا  ــد تنهــا در یــک بســتر نرم اف ــی کــه بای ــا بازی هــای ویدیوی در مقایســه ب
ــاًل  ــرده شــود. مث ــه کار ب ــی ب ــر موقعیت ــًا در ه ــد تقریب شــوند، بازی وارســازی می توان
یــک فروشــنده می توانــد به منظــور جلــب مشــتری بیش تــر، یک ســری قوانیــن 
خــاص مثــل امتیازدهــی بــر اســاس خریــد و شــرکت در قرعه کشــی را وضــع نمایــد. 

به منظــور  شــرکت  مدیــر  یــک  همین طــور 
می توانــد  خــود  کارمنــدان  تشــویق 

را  امتیازدهــی  سیســتم  یــک 
ــرده و  ــع ک ــا وض ــرای آن ه ب

بــا توجــه بــه امتیــازات، بــه 
ــه دهــد.  ــع رتب ــا ترفی آن ه
در  توجــه  قابــل  نکتــه 
بازی وارســازی، درگیــر 
ــزه دادن  ــاختن و انگی س

ــت.  ــر اس ــه کارب ب

بازیوارسازی
(Gamification)

قسمتاول

همــه مــا معمــواًل هنگامــی کــه شــروع بــه انجــام یــک بــازی می کنیــم چنــد دقیقــه اول را بــه شناســایی محیــط و قوانیــن موجــود 
در بــازی صــرف می کنیــم. صــرف نظــر از محیــط گرافیکــی و موســیقی بــازی کــه در ابتــدا جلــب توجــه می  کننــد، در دل بــازی، 
قوانیــن و چهارچوب هایــی تعریــف  شــده اســت کــه بازیکــن بایــد به منظــور پیشــبرد بــازی بــه آن هــا توجــه کنــد. پــس از این کــه بــا آن 
قوانیــن آشــنا شــدیم، بــه پیشــروی خــود ادامــه داده و پــس از مدتــی در آن هــا مهــارت کســب می کنیــم. در بیش تــر بازی هــا، بخشــی 
ــوزش می دهــد. همین طــور  ــه بازیکــن آم ــه آموزشــی ب ــک مرحل ــازی را به صــورت ی ــه ب ــوط ب ــن مرب آموزشــی وجــود دارد کــه قوانی
در بســیاری از مــوارد مشــاهده می شــود کــه حیــن انجــام بــازی، نــکات و قوانیــن بــازی بــه شــکل متــن راهنمــا )مخصوصــًا هنــگام 

بارگــذاری مراحــل( بــه نمایــش در می آینــد.
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ســوالی کــه ممکــن اســت بــرای هــر خواننــده ای پیــش بیایــد ایــن اســت کــه تفــاوت 
ــازی، قوانینــی تعریــف شــده و  بیــن بازی وارســازی و بــازی چیســت. بــرای یــک ب
ــد.  ــاهده می کنن ــود را مش ــرد خ ــورد عملک ــی، بازخ ــه تعامل ــک روی ــان در ی بازیکن
ــوب  ــرای آن، چهارچ ــه ب ــت ک ــتقل اس ــه ای مس ــت مجموع ــازی، در حقیق ــک ب ی
ــازی بــرای بازیکــن  ــه و انتهــای یــک ب و قوانینــی تعریــف شــده اســت. ابتــدا، میان
ــا رعایــت قوانیــن و صــرف زمــان، رویــه بــازی را طــی  مشــخص بــوده و بازیکــن ب
ــردن  ــرگرم ک ــدف، س ــا، ه ــر بازی ه ــاند. در بیش ت ــان می رس ــه پای ــرده و آن را ب ک
ــازی می توانــد ســبب ایجــاد عکس العمــل  ــر ایــن، یــک ب بازیکــن اســت. عــالوه ب
ــد حــل مســئله،  ــواع متنوعــی مانن احساســی بازیکــن شــود. بازی هــا خــود دارای ان
نقش آفرینــی، جمــع آوری آیتــم، اکتشــاف و ... هســتند. در یــک بــازی ویدیویــی، 
ســازوکاری به منظــور پذیــرش شکســت بازیکــن در پیــش بــرد بــازی و دادن فرصــت 

مجــدد بــه وی نیــز وجــود دارد.   

ــه و  ــه کار رفت ــد در حوزه هــای جــدی ب ــا از ســوی دیگــر، بازی وارســازی می توان ام
آن هــا را بــه شــکلی جــذاب درآورده و کاربــران را درگیــر یــک رقابــت مجــازی کند. 
 )Mechanics( ــازی ــر ب ــی ب ــای مبتن ــد مکانیک   ه ــری مانن ــازی از عناص بازی وارس
اســتفاده می کنــد تــا افــراد بــا محتــوای آن آشــنا شــده و بــه پیشــروی خــود در جهــت 
یــک هــدف خــاص تشــویق شــوند. بازی وارســازی را می تــوان به عنــوان یــک 
ــد  ــن بازی وارســازی می توان ــی راهــکار در نظــر گرفــت. هم چنی ــه و حت شــیوه، روی
ــا یادگیــری، مــورد اســتفاده  به عنــوان ابــزاری در جهــت کســب مهــارت خــاص و ی
ــا ایــن وجــود، عملکــرد آن در تشــویق و انگیــزش اســت کــه بســیار  قــرار بگیــرد. ب
خودنمایــی می کنــد. عــالوه بــر ایــن، اگــر بازی وارســازی در یــک برنامــه، صحیــح 
ــده و  ــراد ش ــار اف ــر روی رفت ــی ب ــرات مثبت ــبب تاثی ــد س ــود، می توان ــرده ش ــه کار ب ب
خالقیــت و نــوآوری را در آن هــا پــرورش دهــد. همان طــور کــه ســاالنه در صنعــت 
ــم  ــازی ه ــتیم، بازی وارس ــی هس ــرفت های مختلف ــاهد پیش ــی ش ــای ویدیوی بازی ه
تحــت  را  بیش تــری  و حوزه هــای  پیشــرفت هایی شــده  و  تغییــرات  دســتخوش 

ــرار می دهــد.    پوشــش خــود ق

در قسمت بعدی به کاربردهای بازی وارسازی و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت. 

ادامه دارد...

۴۶ فصل نامه علمی، فرهنگی، خبری گیم آور
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ESRA
نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای

معرفینظامارزیابیوردهبندیسنیبازیهایویدیویی
بخشآخر

۴7

ESRA(فازاجرایی)فازدوم
ــا  ســازمان ESRA، رده بنــدی ســنی بازی هــای ویدیویــی را از ســال 1387 زیــر نظــر بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای آغــاز کــرد. ایــن ســازمان، رده بنــدی ســنی بازی هــا را ب
توجــه بــه محتواهــای آســیب زایی کــه از ســه دیــدگاه روان شناســی، جامعه شناســی و علــوم و معــارف اســالمی کــه بــا همــکاری بیــش از 20 متخصــص و اســتاد دانشــگاه )کــه 
در شــماره های گذشــته بــه تعــدادی از ایــن اســاتید اشــاره شــد( تهیــه و تدویــن شــده اســت، انجــام می دهــد. گروه هــای ســنی ESRA در ابتــدای شــروع بــه کار، شــامل 6 

گــروه اصلــی می شــد کــه شــامل:

گروه های سنی تعیین شده در ESRA بر اساس خصوصیات جسمی- حرکتی، خصوصیات عقلی- ذهنی، خصوصیات عاطفی و 
باالخره خصوصیات اجتماعی شکل گرفته اند و در کتاب ESRA خصوصیات هر یک از گروه های سنی به تفصیل، توضیح داده 

شده است. البته در مورد گروه سنی ۲5+ ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

با توجه به این که میانگین سن ازدواج در ایران در 
سال 87، سن ۲5 سالگی بود، لذا مشاهده بعضی از 
صحنه هایی که در بازی ها وجود داشت به دلیل عدم 
توانایی در ویرایش صحنه ها در آن زمان، بدون اشکال 

به نظر می رسید.

گروه سنی ۲5+ در سال 87 و 88 باعث می شد 
ESRA بتواند از ممنوع شدن بسیاری از بازی هایی 
که امکان ویرایش آن ها در آن زمان وجود نداشت، 
جلوگیری کند و تعداد بازی های بیش تری را برای 

عرضه در بازار معرفی کند.

در اوایل سال 90، شرکت های توزیع کننده، توانایی 
ویرایش بازی ها به شکل مطلوب را پیدا کردند و 
با انجام ویرایش ها و تغییراتی که در بازی ها ایجاد 
می کردند، زمینه حذف گروه سنی ۲5+ را فراهم 

کردند.

رده3+
3 سالگی و باالتر

رده15+
15 سالگی و باالتر

رده7+
7 سالگی و باالتر

رده18+
18 سالگی و باالتر

رده12+
1۲ سالگی و باالتر

رده25+
باالی ۲5 سال

نظام رده بندی سنی بازی های ویدیویی 

3712151825

میانگین سن 
ازدواج دو جنس

میانگین سن 
ازدواج پسران

میانگین سن 
ازدواج دختران

سن بلوغ
در پسران

سن بلوغ
در دختران

سن قانونی
در ایران

آغاز جوانی
و دغدغه های کار 

و تحصیل
میانگین
سن بلوغ

 آغاز کودکی و 
تحصیالت رسمی

آغاز خردسالی 
و استفاده 

از بازی های 
ویدیویی

123
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ESRA(فازدومتحقیقاتی)فازسوم
ــا و  ــام معیاره ــه نظ ــان داد ک ــا نش ــدی بازی ه ــی رده بن ــام کار اجرای ــاه انج ــد م چن
محتواهــای بنیــاد دارای نواقــص و کاســتی هایی اســت کــه از جملــه آن هــا می تــوان 
بــه نقــص رونــد طراحــی بومــی، تعــداد بــاالی محتواهــا، نقــص در تعاریــف، 
همپوشــانی ها و نادیــده گرفتــن مســائلی چــون تکــرار و ترکیــب و ... اشــاره کــرد. 
ــطح  ــه س ــار ب ــطح معی ــه از س ــود ک ــه ای ب ــی دو الی ــین، نظام ــدی پیش ــام رده بن نظ
ــه همیــن  ــز کامــال مشــخص می کــرد. ب ــق را نی مصــداق می رســید و تمامــی مصادی
ــورد  ــود برخ ــق موج ــی مصادی ــودن برخ ــردی ب ــکل غیرکارب ــا مش ــی ب ــل از طرف دلی
ــا نداشــت و از  ــد بازی ه ــرای محتواهــای جدی کــرده و از طــرف دیگــر، پاســخی ب

ــد.  ــمار می آم ــه ش ــکننده ای ب ــف و ش ــر منعط ــام غی ــن رو، نظ ای

در راســتای پژوهــش حاضــر، بــا اســتفاده از روش هــای کیفــی، خصوصــا روش هــای 
میدانــی جمــع آوری اطالعــات )مصاحبــه و بحث هــای متمرکــز گروهــی بــا گیمرهــا، 
ــا رویکــردی از  ــران بخــش تحلیــل و رده بنــدی( نواقــص نظــام ب تحلیل گــران و مدی
ــع آوری  ــز جم ــت اندرکاران نی ــی دس ــنهادهای اصالح ــده و پیش ــایی ش درون، شناس
ــکل و  ــد ش ــاد، مانن ــین بنی ــی پیش ــناد پژوهش ــا و اس ــاس مدل ه ــر اس ــپس ب ــد. س ش
محتــوا، مکانیــزم تعییــن شــدت، ســطوح تحلیــل و ... پیش نویــس ویرایــش جدیــد 
ــرار  ــون ق ــورد آزم ــیوه م ــه دو ش ــد، ب ــاختار جدی ــن س ــی ای ــد. کارآی ــه ش ــام تهی نظ
ــا و دوم،  ــود از بازی ه ــای موج ــا و فیلم ه ــا عکس ه ــا ب ــاق آن ه ــت: اول، انطب گرف

ــی آن هــا.  ــل و جمــع آوری نظــرات تکمیل ــه دســت اندرکاران تحلی ــه ب ارائ

ــه از  ــم ک ــار مواجهی ــا 7 معی ــا ب ــا مجموع ــام، م ــد نظ ــش جدی ــت، در ویرای در نهای
اولویت هــای بومــی اســتخراج شــده اند و تعــداد محتواهــا نیــز کاهــش یافتــه اســت. 
مهم تریــن ویژگــی نظــام جدیــد، ســه الیــه ای بــودن آن اســت کــه شــکنندگی 
ســابقش را از بیــن بــرده و در مقابــل بازی هــای جدیــد، نوعــی پویایــی بــه آن 

می دهــد.

ــای  ــدد محتواه ــی مج ــی و بررس ــال 90، بازبین ــل س ــه از اوای ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
آسیب رســان در بازی هــا در قالــب فــاز ســوم طراحــی محتواهــا در بازی هــای 
 ESRA ــه ــاله ای ک ــا 3 س ــه تقریب ــه تجرب ــه ب ــا توج ــه ب ــد، ک ــام ش ــی انج ویدیوی
به دســت آورده بــود، شــرایط ایده آل تــری بــرای اجــرای فــاز ســوم طراحــی محتواهــا 

ــت. ــود داش وج

ــناس و  ــناس، روان ش ــاتید جامعه ش ــا، ESRA، از اس ــی محتواه ــوم طراح ــاز س در ف
ــم انتخــاب شــده  ــن ترتیــب کــه تعــداد 400 فیل ــوم تربیتــی کمــک گرفــت؛ بدی عل
ــط  ــه همــراه پرسشــنامه مرتب ــد ب ــا کــه دارای محتواهــای آسیب رســان بودن از بازی ه
بــا فیلم هــا تهیــه و بــرای هــر یــک از اســاتید فرســتاده شــد و اســاتید پــس از دیــدن 
ــل شــده  ــم، پرسشــنامه تکمی ــا هــر فیل ــط ب ــر کــردن ســواالت مرتب همــه فیلم هــا و پ
 ESRA ارســال کردنــد، و تمامــی ایــن پرسشــنامه ها در آرشــیو ESRA را بــرای

نگهــداری می شــود.

اسامیاساتیدیکهباESRAهمکاریداشتندعبارتنداز:
اساتیدجامعهشناسی

خانم دکتر شیرین احمدنیا

ــگاه  ــن دانش ــالمت انجم ــکی و س ــی پزش ــروه جامعه شناس ــی گ ــأت علم ــو هی عض
ــی   ــه طباطبای عالم

نظام رده بندی سنی بازی های ویدیویی 

آقای دکتر سعید معید فر

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

آقای دکتر محمدرضا جوادی یگانه

استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

آقای دکتر سید ضیاء هاشمی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

آقای دکتر محسنی تبریزی

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

اساتیدروانشناسیوعلومتربیتی
آقای دکتر محمدعلی بشارت

ــگاه  ــی دانش ــأت علم ــو هی ــی و عض ــی بالین ــکی( روان شناس ــص )پزش ــوق تخص ف
ــران    ته

آقای دکتر محمد علی نظری

دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر جواد حاتمی

ــأت علمــی دانشــگاه  ــی و عضــو هی ــوم تربیت اســتادیار دانشــکده روان شناســی و عل
تهــران   

آقای دکتر محمود گلزاری

دکترای روان شناسی بالینی و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

خانم دکتر الهه حجازی

ــأت علمــی دانشــگاه  ــی و عضــو هی ــوم تربیت اســتادیار دانشــکده روان شناســی و عل
تهــران   

آقای دکتر محمد عیسی مراد

دکترای روان شناسی بالینی

ــی و  ــی«، بررس ــد دران ــای محم ــلمین آق ــالم و المس ــه الس ــاب حج ــن »جن هم چنی
پژوهــش مباحــث ESRA از دیــدگاه اســالم را بــر عهــده داشــتند. ایشــان محتواهــای 
آســیب زای بازی هــا را از دیــدگاه اســالم، بررســی و ســند اطالعــات و پژوهش هــای 

انجــام شــده را در اختیــار ESRA قــرار دادنــد.

در نهایــت، اطالعــات به دســت آمــده از پژوهش هــا و پرسشــنامه هایی کــه هــر 
یــک از اســاتید جمــع آوری کــرده بودنــد، توســط »مرکــز تخصصــی، توانمندســازی 
پارنــد« )جنــاب آقــای دکتــر نصــرت آبــادی( مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

مرکــز پارنــد، تجزیــه و تحلیــل داده هــای آمــاری پژوهش هــای انجــام شــده در فــاز 
ــی  ــتنباطی بررس ــاری اس ــی و روش آم ــاری توصیف ــوم ESRA را از دو روش آم س
کــرده و نتایــج نهایــی به دســت آمــده از تحقیقــات را به صــورت مکتــوب )ســند 106 

صفحــه ای( در اختیــار ESRA قــرار دادنــد. 

آقای دکتر مسعود غالمعلی لواسانی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران   
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ESRAمعرفیسازمان
ســازمان ESRA، پــس از انجــام تحقیقاتــی تقریبــا یک ســاله، رده بنــدی ســنی بازی هــای رایانــه ای را از ســال 1388 زیــر نظــر بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای آغــاز کــرد. ایــن 
ــه شــده اســت، رده بنــدی ســنی  ــوم و معــارف اســالمی برگرفت ــدگاه روان شناســی، جامعه شناســی و عل ــر اســاس محتواهــای آســیب زایی کــه از ســه دی ســازمان، بازی هــا را ب
می کنــد. در ایــن فرآینــد، از وجــود بیــش از ۲0 نفــر از خبــرگان هــر یــک از ســه دیــدگاه فــوق بهــره گرفتــه شــده اســت. هم چنیــن شــرکت های ناشــر بــازی در ایــران، فقــط 
می تواننــد بازی هایــی را کــه مــورد بررســی ایــن نظــام رده بنــدی ســنی قــرار گرفته انــد و دارای مجــوز می شــوند، به طــور قانونــی بــرای فــروش در بــازار توزیــع کننــد. برخــی 

بازی هــا نیــز بــه دلیــل عــدم انطبــاق بــا فرهنــگ اســالمی-ایرانی، خطــوط قرمــز شــرع، مالحظــات سیاســی و ... مجــوز ورود بــه بــازار را دریافــت نمی کننــد.

ESRAگروههایسنی
گروه های سنی ESRA شامل 5 گروه اصلی می شود که عبارتند از:

سطوحتحلیل
ــه ایــن شــکل  ــزان تاثیرگــذاری آســیب ها ب ــرای تحلیــل می شــیوه کارشناســان اســرا ب
ــر  ــازی در نظ ــن ب ــا مت ــت ی ــک باف ــورت ی ــازی به ص ــای ب ــه کل صحنه ه ــت ک اس

ــود. ــه می ش گرفت

ابتــدا در ســطح تحلیــل خــرد، هــر ســکانس را جداگانــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار 
می دهنــد. در ایــن مرحلــه بــه هــر تحلیل گــر یــک پرسشــنامه داده می شــود.

ــر داده  ــه تحلیل گ ــر ب ــب زی ــاوی مطال ــنامه ای ح ــی، پرسش ــل میان ــطح تحلی در س
می شــود.

•    تشخیص معیارهای مهم که اغلب بیش از یک معیار است.

•    تنــوع محتواهــا شناســایی می شــوند. بــرای مثــال، هنگامــی کــه تنــوع قتــل در یــک 
بــازی بیش تــر بــوده و در نتیجــه، آســیب بیش تــری نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت. 

•    در نظر گرفتن این که محتوا تنبیهی و یا تشویقی است. 

در ســطح تحلیــل میانــی، ســکانس ها در کنــار هــم قــرار می گیرنــد و تــالش 
ــی  ــف، نتایج ــکانس های مختل ــات در س ــه اتفاق ــن هم ــر گرفت ــا در نظ ــود ب می ش
ــازی  ــول ب ــان در ط ــه آسیب رس ــک صحن ــرار ی ــال، تک ــور مث ــود. به ط ــتخراج ش اس
ــرار خواهــد گرفــت. ســپس تحلیل گــران،  ــی، مــورد توجــه ق در ســطح تحلیــل میان
ــه  ــوع هم ــطح کالن، مجم ــس از آن، در س ــد و پ ــالم می کنن ــدی را اع ــک رده بن ی
صحنه هایــی کــه مخاطــب می بینــد و تاثیراتــی کــه از آن می پذیــرد مــورد نظــر قــرار 

ــه خواهــد شــد. ــل جامعــی ارائ خواهــد گرفــت و تحلی

ESRAمحتواهایموردبررسی

خشونت
ــه دیگــری از  ــرای آسیب رســاندن ب ــاری کــه ب نمایــش خشــونت، یعنــی نمایــش رفت
کســی ســر می زند و دامنــه آن از تخریــب امــوال و دارایــی 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 به صــورت فیزیکــی، هرگونــه آســیب 

جســمی و روحــی، گرفتــن حیــات از یــک موجــود جانــدار، گســترده اســت.

ــی حائــز اهمیــت اســت، تجربــه ذهنــی رفتــار  آنچــه کــه در بازی هــای ویدیوی
خشــونت آمیز از طریــق بــازی و دیــدن آن اســت. 

دخانیاتوموادمخدر
ــی- ــوی درون ــد تاب ــواد مخــدر در بازی هــا می توان ــا م مشــاهده مصــرف تنباکــو و ی

اجتماعــی مصــرف نکــردن آن هــا را بــرای مخاطــب شــکننده کنــد. ایــن رفتــار، وقتی 
توســط قهرمــان داســتان انجــام شــود، آســیِب بــه مراتــب بیش تــری خواهــد داشــت. 
ــی  ــیارجدی تلق ــیب بس ــک آس ــان، ی ــرای نوجوان ــوص ب ــو به خص ــن تاب ــتن ای شکس

خواهــد شــد.

محرکهایجنسی
ــای  ــی، توصیه ه ــای اجتماع ــارج از هنجاره ــی خ ــط جنس ــی، رواب ــی جنس تنوع طلب
مذهبــی ماننــد عــدم هم جنس گرایــی و هم چنیــن تجــاوز از یــک طــرف، و از 
طــرف دیگــر عریانــی یــا پوشــش نیمــه عریــان و رفتارهــای تحریک آمیــز در بازی هــا 
می توانــد منجــر بــه آســیب های روحــی و جســمی مرتبــط بــا نیــاز جنســی مخاطــب 
ــان در  ــوع آشــنایی کــودکان و نوجوان ــت اجتماعــی او گــردد. چگونگــی ن و موقعی

ــط جنســی، مــورد توجــه و اهمیــت خاصــی اســت. ــاره رواب بازی هــا درب

رده3+
3 سالگی و باالتر

رده15+
15 سالگی و باالتر

رده7+
7 سالگی و باالتر

رده18+
باالی 18 سال

رده12+
1۲ سالگی و باالتر

نظام رده بندی سنی بازی های ویدیویی 
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دیدگاههایموردارزیابی
نظــام ESRA بــرای تعییــن رده ســنی مناســب، هــر بــازی ویدیویــی را از 4 دیــدگاه 

متفــاوت مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار می دهــد کــه عبارتنــد از:

1.دیدگاهبازیکنمحور:
ــازی  ــازی کــردن یــک ب بررســی احساســات و هیجاناتــی کــه بازیکــن در خــالل ب
ــا  ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــن مؤلفه های ــی از مهم تری ــد، یک ــه می کن ــاص تجرب خ
توجــه بــه تاثیــری کــه مخاطــب از آن بــازی دریافــت می کنــد، در تعییــن رده ســنی 
مناســب آن بــازی دخیــل باشــد. ایــن دیــدگاه، بســتگی نســبتا زیــادی بــا ویژگی هــای 

ــا دارد. ــر بازی ه ژان

2.دیدگاهتحلیلگرمحور:
اســتخراج و دســته بندی محتواهــای آسیب رســان آشــکار موجــود در بــازی )از قبیــل 
ــاظ نامناســب،  ــی، اســتفاده از الف ــواد مخــدر و مشــروبات الکل کشــتن، مصــرف م
ــن  ــناک و ...(، هم چنی ــات ترس ــی، اتفاق ــز جنس ــای تحریک آمی ــش صحنه ه نمای
کمیــت و کیفیــت ایــن محتواهــا در هــر بــازی، اصلی تریــن مؤلفــه ای اســت کــه در 

تعییــن رده ســنی مناســب بــازی نقــش دارد. 

3.دیدگاهروایتگرمحور:
ــای نشــانه ها  ــازی به منظــور جســت وجوی معن ــل ب ــت و بررســی داســتان کام دریاف
و مفاهیــم پنهــان گنجانــده شــده در هــر بــازی و هم چنیــن بررســی ارتبــاط داســتانی 
ــازی از  ــه ب ــی ک ــای احتمال ــا و فیلم ه ــا کتاب ه ــی آن ی ــخه های قبل ــا نس ــازی ب ب
ــح  ــی صحی ــه در ارزیاب ــت ک ــی اس ــی از دیدگاه های ــت، یک ــده اس ــاس ش آن اقتب

ــود. ــه می ش ــه کار گرفت ــازی ب ــنی ب ــدی س رده بن

4.دیدگاهرصدگرمحور:
ــل اظهــار نظرهــای پیرامــون  ــازی از قبی ــی هــر ب رصــد پیامدهــای حاشــیه ای احتمال

بــازی، تاثیــرات فرهنگــی و اجتماعــی بــازی، دعــاوی 
حقوقــی علیــه بــازی، میــزان فــروش و رده ســنی 

آن بــازی در ســایر نظام هــای رده بنــدی ســنی 
دنیــا، تکمیل کننــده ســه دیــدگاه دیگــر، در 

جهــت ارزیابــی جامــع، دقیــق و صحیــح 
از رده ســنی مناســب بازی هــا اســت. 

نظام رده بندی سنی بازی های ویدیویی 

ترس
تــرس، نوعــی احســاس درونــی مبنــی بــر عــدم امنیــت و نیــز بی اعتمــادی بــه فضــای 

ــت.  موجود اس

ــر  ــیب هایی نظی ــه آس ــر ب ــف، منج ــنین مختل ــد در س ــی می توان ــاس درون ــن احس ای
قلبی-تنفســی  بیماری هــای  و  کودکــی  در  زبــان  لکنــت  مزمــن،  اســترس های 
اجتماعــی  محیــط  در  محافظه کارانــه  رفتارهــای  و  بدبینــی  حــس  هم چنیــن  و 
ــا  ــراه ب ــناک هم ــیقی های ترس ــارف، موس ــی و غیرمتع ــاق ناگهان ــوع اتف ــردد. وق گ
ــرس  ــی اســت کــه باعــث ایجــاد ت ــن عوامل صحنه هــای تاریــک و مبهــم از مهم تری

در مخاطــب می شــود.

نقضارزشهایایرانی-اسالمی
ــه خواهــد شــد.  ــا اصــول اســالمی در نظــر گرفت ــق ب ــی منطب نقــض ارزش هــای دین

ــارت اســت از: ــه مهــم آن عب ــج مؤلف پن

•    نقض اصول اساسی یا باورهای دینی )چگونگی نمایش بهشت و جهنم( 

•    بی توجهی به توصیه های دینی )مصرف مشروبات الکلی و قمار( 

ــض  ــا تبعی ــف نشــان دادن ی ــا )ضعی ــروان آن ه ــای خــدا و پی ــه اولی ــی ب •    بی حرمت
ــان مســلمان و غیــر مســلمان( می

•    توهین به اماکن مقدس )توهین به مسجد، کلیسا(

•    اهانــت و تبعیــض علیــه ایرانیــان )تحریــف تاریــخ ایــران، ضعیــف نشــان دادن یــا 
تبعیــض علیــه ایرانیــان(

ناهنجارهایاجتماعی
ــکنی  ــه هنجارش ــر ب ــه منج ــتی ک ــای ناشایس ــک و رفتاره ــات رکی ــتفاده از کلم اس
اجتماعــی می شــود، از آســیب های اجتماعــی اســت کــه کــودکان و نوجوانــان 
ــی  ــه ذهن ــرای تجرب ــی ب ــاد فضای ــن ایج ــوند. هم چنی ــنا می ش ــا آن آش ــا ب در بازی ه
ــه  ــردد، از جمل ــی می گ ــردم آزاری تلق ــه م ــی ک ــرای رفتارهای ــب ب ــی مخاط و روان
آســیب هایی اســت کــه می توانــد منجــر بــه اختــالالت شــخصیتی و اجتماعــی فــرد 

گــردد.  

ناامیدی
معیار ناامیدی در بازی ها مرتبط با  

ــی را  ــت عمل ــور اس ــود مجب ــل خ ــالف می ــن برخ ــه بازیک ــت ک ــی اس •    احساس
انجــام داده و یــا انجــام ندهــد. ایــن اتفــاق، باعــث ایجــاد نوعــی عــذاب وجــدان و 

ــود.  ــاه در او می ش ــاس گن احس

ــود  ــازی می ش ــردرگمی در ب ــأس و س ــار ی ــن دچ ــه بازیک ــت ک ــی اس •    احساس
ــا در پایــان بــازی  به صورتی کــه در بــازی هیــچ هــدف امیدبخشــی را دنبــال نکنــد ی

ــی اســت.  ــوچ و بی معن ــازی پ ــال شــده در ب متوجــه شــود کــه هــدف دنب

ــی از  ــن یک ــن رفت ــس از، از بی ــن پ ــه بازیک ــت ک ــی اس ــم عمیق ــاس غ •    احس
کاراکترهــای محبــوب بــازی تجربــه می کنــد.
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سّید جواد وثوق حسینی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

ابریبااحتمالبارشبازی
رایانشابری

ــم  ــه چش ــیاری را ب ــرات بس ــی تغیی ــای ویدیوی ــت بازی ه ــون، صنع ــته تاکن از گذش
ــا  ــگام ب ــالدی، هم ــود می ــه ن ــط ده ــال، در اواس ــوان مث ــت. به عن ــده اس ــود دی خ
پیشــرفت ســخت افزاری، بازی هــای ســه بعدی توانســتند جــای خــود را در صنعــت 
بــازی پیــدا کــرده و نظــر بازیکنــان را بــه ســمت خــود جلــب کننــد. همین طــور ایــن 
ــوده و  ــیار داغ ب ــال )Battle Royale( بس ــل روی ــبک بت ــای س ــازار بازی ه ــا ب روزه
ــای مجــازی هســتند.  ــا هــم در دنی ــت ب ــان، در حــال رقاب شــمار بســیاری از بازیکن
ــزاری  ــداول ســخت افزاری و نرم اف ــر پیشــرفت های مت ــوان گفــت کــه عــالوه ب می ت
کــه هــر چنــد ســال یکبــار دنیــای بازی هــا را متحــول می کننــد، اختراعــات و 
نوآوری هــای دیگــری نیــز هســتند کــه صنعــت بازی هــای ویدیویــی را تحــت 
ــد واقعیــت مجــازی  ــی مانن ــال، نوآوری های ــوان مث ــد. به عن ــرار می دهن ــر خــود ق تاثی
)Virtual Reality( و واقعیــت افــزوده )Augmented Reality( توانســته اند وارد 
دنیــای بازی هــا شــده و بــه آن هــا قابلیت هــای جدیــدی اضافــه کننــد. مــورد 
ــرد،  ــر می ب ــه س ــود ب ــیر خ ــدای مس ــوز در ابت ــت و هن ــر اس ــل ذک ــه قاب ــری ک دیگ
رایانــش ابــری )Cloud Computing( اســت. بــا ورود اینترنــت، امکانــات بســیاری 
بــرای مــا فراهــم شــد. توانســتیم هــر کجــا و در هــر زمــان بــه اطالعــات مــورد نیــاز 
ــش  ــبب پیدای ــت، س ــن، ورود اینترن ــر ای ــالوه ب ــیم. ع ــته باش ــی داش ــود دسترس خ
فناوری هــای دیگــری ماننــد رایانــش ابــری شــد. رایانــش ابــری بــه اینترنــت وابســته 
ــره را  ــت، پزشــکی و غی ــوزش، صنع ــد تجــارت، آم ــات متنوعــی مانن ــوده و خدم ب
بــرای کاربــران ارائــه می کنــد. منظــور از رایانــش ابــری بــه زبــان ســاده ایــن اســت 
کــه کاربــر بتوانــد از فضــای مجــازی به عنــوان ابــزاری در جهــت انجــام دادن اعمــال 
خــاص خــود اســتفاده کنــد. در چنیــن وضعیتــی، کاربــر از طریــق یــک رابــط کــه 
ــده و  ــل ش ــت متص ــه اینترن ــد، ب ــه باش ــک رایان ــا ی ــمند و ی ــی هوش ــد گوش می توان
ــر  ــر، کارب ــارت دیگ ــد. به عب ــتفاده می کن ــری اس ــش اب ــف رایان ــات مختل از خدم
ــه،  ــن رایان ــد دسترســی داشــته و ای ــه بســیار قدرتمن ــه یــک رایان ــت ب ــق اینترن از طری
ــی  ــه، صرفه جوی ــن روی ــد. نتیجــه ای ــر انجــام می ده ــرای کارب ــی را ب ــال مختلف اعم
اقتصــادی و زمانــی بــرای کاربــر اســت. آنچــه کــه بــا رایانــش ابــری همــراه بــوده، 
مفهــوم خدمات رســانی اســت. رایانــش ابــری ماننــد بســیاری از شــرکت های 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــودکار و ب ــورت خ ــال را به ص ــه ای از اعم ــانی، مجموع خدمات رس
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ابــری  رایانــش  انجــام می دهــد.  قیمــت  نرم افــزار گــران  و  تهیــه ســخت افزار 
ــکان  ــش داده و ام ــان پوش ــورت همزم ــران را به ص ــادی از کارب ــمار زی ــد ش می توان
همــکاری افــراد را بــا یک دیگــر در مکان هــای مختلــف فراهــم کنــد. مهــم نیســت 
کــه کاربــر از چــه نــوع ســخت افزاری اســتفاده می کنــد، رایانــش ابــری توانایــی آن 
ــار دارد، تطبیــق  ــر در اختی ــوع ســخت افزاری کــه کارب ــا هــر ن را دارد کــه خــود را ب
ــد داده هــای  ــری می توان ــر هــوش مصنوعــی، رایانــش اب ــه ب ــا تکی دهــد. هم چنیــن ب
ــر  ــه کارب ــبی را ب ــنهادهای مناس ــپس پیش ــرده، س ــل ک ــه و تحلی ــف را تجزی مختل
ــوگل  ــازون )Amazon(، گ ــد آم ــرکت هایی مانن ــر، ش ــال حاض ــد. در ح ــه ده ارائ
)Google(، و مایکروســافت )Microsoft( در رابطــه بــا رایانــش ابــری فعــال بــوده و 

در حوزه هــای مختلــف بــه کاربــران خدمات رســانی می کننــد.  

 رایانــش ابــری می توانــد چندیــن حــوزه را تحــت پوشــش خــود قــرار دهــد کــه در 
ایــن مقالــه بــه چنــد مــورد خواهیــم پرداخــت. 

1.ذخیرهداده
ــه  ــت ک ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــن نکت ــراد، ای ــیاری از اف ــرای بس ــر ب ــال حاض در ح
داده هــای شــخصی خــود ماننــد موســیقی، عکــس، بــازی و ... را به صــورت آرشــیو 
ــروز،  ــازار ام ــد. در ب ــه دارن ــن نگ ــی مطمئ ــا در جای ــرای مدت ه درآورده و آن را ب
ــد  ــه می توانن ــد ک ــود دارن ــل وج ــل حم ــازی قاب ــای ذخیره  س ــف ابزاره ــواع مختل ان
داده هــا را بــرای مــا نگهــداری کننــد. امــا بــه همــان شــکل کــه در گذشــته شــاهد 
زمــان، شــیوه های  بــا گــذر  بوده ایــم،  ایــن حــوزه  در  بســیاری  پیشــرفت های 
 Punched( ذخیره ســازی داده هــا نیــز در حــال تغییــر و تحــول هســتند. کارت پانــچ
Card( جــزو اولیــن ابزارهــای ذخیره ســازی داده هــا بــوده کــه در وســایل مکانیکــی 
ــت. کارت  ــه اس ــرار می گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــین های بافندگ ــو و ماش ــد پیان مانن
پانــچ کــه ســاخت آن بــه قــرن هجدهــم میــالدی برمی گــردد یــک کارت کاغــذی 

فعالیت در حوزه های مختلف با کمک رایانش ابری

گیم آور  شماره ۵ | زمستان ۵11۳97



فصلنامهعلمی،فرهنگی،خبریگیمآور

ابری با احتمال بارش بازی

ــوان  ــود کــه در بخش هــای خاصــی از آن، ســوراخ هایی زده می شــد و از آن، به عن ب
ابــزاری بــرای ورود داده هــا بــه رایانه هــای قدیمــی اســتفاده می شــد. پــس از آن، در 
ــا بــه عرصــه وجــود گذاشــتند و بعــد،  دهــه پنجــاه میــالدی نوارهــای مغناطیســی، پ
ــا  ــه ت ــد ک ــه ش ــالدی ارائ ــصت می ــه ش ــت )Audio Cassette( در ده ــوار کاس ن
 )Floppy Disk( ــک ها ــی دیس ــود. فالپ ــیقی ب ــداران موس ــوب طرف ــا محب مدت ه
ــوش  ــیار خ ــالدی بس ــاد می ــه هفت ــا در ده ــازی رایانه ه ــزار ذخیره س ــوان اب ــز به عن نی
ــت. ورود  ــه داش ــالدی ادام ــود می ــه ن ــر ده ــا اواخ ــت ت ــن محبوبی ــیدند و ای درخش
ــس از آن دی وی دی  ــتاد و پ ــه هش ــل ده ــرده )Compact Disk( در اوای ــوح فش ل
)Digital Versatile Disk(، دنیــای ذخیره ســازی داده هــا را نیــز متحــول کــرد. هــم 
اکنــون حافظه هــای قابــل حمــل بــا ظرفیــت بــاال و در ابعــاد کوچــک بــوده کــه در 
ــا گذشــته، منابــع ذخیره ســازی  ذخیره  ســازی داده هــا متــداول هســتند. در مقایســه ب
ــش  ــال افزای ــال در ح ــه س ــال ب ــا س ــت آن ه ــده  و ظرفی ــر ش ــر و پایدارت ــا مطمئن ت م
اســت. دیگــر آن آســیب پذیری های نوارهــای مغناطیســی در برابــر میدان هــای 
ــل  ــه قاب ــک حافظ ــت ی ــی، ظرفی ــت. از طرف ــرح نیس ــا و ... مط ــی و گرم مغناطیس
حمــل امــروزی در مقایســه بــا حافظه هــای قدیمــی، هــزاران برابــر شــده اســت. امــا 
ــه روشــنی، منفــی اســت. رایانــش  ــن پرســش ب ــان راه اســت؟ پاســخ ای ــن پای ــا ای آی
ابــری ماننــد یــک منبــع بی پایــان، توانایــی آن را دارد کــه انــواع داده هــای کاربــران را 
به صــورت امــن ذخیــره کــرده و در هــر زمــان و هــر مکانــی کــه کاربــران بخواهنــد 
بــه آن هــا ارائــه دهــد. ذخیــره داده بــر روی فضــای ابــری، احتمــال از دســت رفتــن 
ــر ایــن، بســیاری از نهادهــا و ســازمان ها  ــه صفــر می رســاند. عــالوه ب ــًا ب آن را تقریب
کــه توانایــی به کارگیــری فضــای ذخیره ســازی را ندارنــد، می تواننــد داده هــای 

ــد.  ــداری کنن ــیو( در آن نگه ــورت آرش ــود را )به ص ــر خ ــورد نظ م

در مقابــل ایــن مســئله، رایانــش ابــری امــکان اســتفاده از نرم افزارهــا را بــدون خریــد 
آن هــا فراهــم کــرده و امــکان صرفه جویــی اقتصــادی را فراهــم می کنــد. به عبارتــی 
رایانــش ابــری ماننــد یــک شــرکت خدمت رســانی عمــل کــرده و تنهــا هزینــه ارائــه 
ــار  ــدون در اختی ــد ب ــران می توانن ــد. کارب ــران درخواســت می کن ــات را از کارب خدم
داشــتن نرم افــزار مــورد نظــر خــود، مشــابه عمــل آن را از رایانــش ابــری درخواســت 
کننــد. مزیــت دیگــری کــه رایانــش ابــری در ایــن حــوزه دارد، ارتقــاء و به روزرســانی 

خــودکار نرم افزارهــای خــود بــه منظــور ارائــه بهتــر خدمــات اســت.  

3.مهارتهایفردی
ــت  ــن اس ــن روش ــتیم. ای ــف هس ــای مختل ــی در حوزه ه ــا دارای مهارت های ــه م هم
کــه مهارت هایــی کــه کســب کرده ایــم راحــت و آســان به دســت نیامده انــد. بــرای 
ــا در برخــی  ــم. ام ــان صــرف کرده ای ــالش کــرده و زم ــا ت ــری آن ه کســب و فراگی
مواقــع بــرای آنکــه بــه هدفــی خــاص برســیم، مجبــور هســتیم تــا مهــارت خاصــی را 
)خــواه عالقــه داشــته باشــیم و خــواه نــه( فــرا بگیریــم. مثــاًل دانشــجویی را در نظــر 
بگیریــد کــه مجبــور اســت بــرای انجــام پــروژه دانشــجویی خــود، روش کار بــا یــک 
نرم افــزار خــاص آمــاری را یــاد بگیــرد. بدیهــی اســت کــه وی بایــد در رابطــه بــا آن 
نرم افــزار آمــاری مطالعــه کنــد. ســپس بــا آزمــون و خطــا و به صــورت تدریجــی بــه 
آن نرم افــزار، مســلط می شــود. پــس از انجــام پــروژه دانشــجویی شــاید دیگــر نیــازی 
بــه اســتفاده از آن نرم افــزار نباشــد. رایانــش ابــری می توانــد در یــک چنیــن مواقعــی 
ــا  ــالت، محاســبات، تنظیم هــا، تحلیل ه ــر آمــده و بســیاری از تبدی ــه کمــک کارب ب
و ویرایش هــا را ماننــد یــک حرفــه ای انجــام داده و ســپس محصــول نهایــی را بــرای 
ــازی  ــوده و دیگــر نی ــری، بســیار ســاده ب ــا فضــای اب ــد. شــیوه کار ب وی ارســال کن
ــر بســیاری از اعمــال پیچیــده را انجــام دهــد. رایانــش ابــری ماننــد  ــا کارب نیســت ت
یــک شــرکت خدماتــی عمــل کــرده و پــس از دریافــت داده هــای خــام، محصــول 

ــد.  ــر ارســال می کن ــرای کارب ــی را ب نهای

4.صنعتبازی
در نهایــت، ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه رایانــش ابــری چــه تاثیــری در صنعــت 
ــای  ــه از رایانه ه ــرادی ک ــًا اف ــان، مخصوص ــرای بازیکن ــی دارد. ب ــای ویدیوی بازی ه
مســئله  می کننــد،  اســتفاده  بــازی  انجــام  اصلــی  ســکوی  به عنــوان  شــخصی 
ــه  ــه ارائ ــدی ک ــای جدی ــاله بازی ه ــر س ــت. ه ــی اس ــیار مهم ــر بس ــخت افزار، ام س
بــرای  می توانــد  ایــن  و  می کننــد  طلــب  را  قوی تــری  ســخت افزار  می شــوند، 
بازیکــن پرهزینــه باشــد. بــرای بســیاری از افــراد، ارتقــاء ســخت افزاری، چــه از نظــر 

ــد.   ــاز باش ــد مشکل س ــی می توان ــر فن ــه از نظ ــه و چ هزین

نسل های مختلف در یک قاب

2.نرمافزار
میــالدی  هفتــاد  دهــه  برنامه نویســان  میــان  در  کــه  آنچــه  نرم افــزار  در حــوزه 
ــود. به طوری کــه  ــان ب ــای نوشــته شــده توســط آن ــود، اشــتراک نرم افزاره ــداول ب مت
برنامه نویســان هــر آنچــه را کــه تولیــد می کردنــد در میــان خــود بــه اشــتراک 
می گذاشــتند. امــا از ابتــدای دهــه هشــتاد میــالدی، ایــن وضعیــت به صــورت 
ــمت  ــه س ــزار ب ــده نرم اف ــرکت های تولیدکنن ــیاری از ش ــرده و بس ــر ک ــی تغیی تدریج
قانــون حمایــت از تولیدکننــده متمایــل شــده و دســت بــه فــروش محصــوالت خــود 
زدنــد. امــروزه بــا وجــود تعــداد زیــادی از نرم افزارهــای رایــگان کــه اتفاقــًا بســیاری 
از آن هــا هــم کاربــردی هســتند، بســیاری از کاربــران مجبــور هســتند بــرای نرم افــزار 

ــد.   ــه پرداخــت کنن ــورد نظــر خــود، هزین م
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در اوایــل نســل هشــتم، شــرکت مایکروســافت اصــرار بــر ایــن داشــت کــه کاربرانــش 
ــم  ــتفاده از کنســول اکس باکــس وان )Xbox One( به صــورت دائ ــگام اس ــد هن بای
ــت  ــد داش ــافت قص ــل، مایکروس ــن عم ــق ای ــند. از طری ــل باش ــت متص ــه اینترن ب
ــد  ــر کنســول جدی ــوان ســخت افزاری کنســول نســل هشــتمی خــود را در براب کــه ت
ــن  ــود، ای ــای موج ــل محدودیت ه ــه دلی ــه ب ــه البت ــد ک ــاء ده ــونی ارتق ــرکت س ش
ــوده،  ــری بســیار ضــروری ب امــکان میســر نشــد. آنچــه کــه در انجــام بازی هــای اب
ــن  ــاالی بازی هاســت کــه ای ــال حجــم ب ــت در انتق ــی خطــوط اشــتراک اینترن توانای
ــه  ــت ب ــر، حرک ــال حاض ــه در ح ــت. گرچ ــیار اس ــی بس ــر فن ــد تدابی ــئله نیازمن مس
ــا اســتفاده گســترده از آن توســط  ــد اســت، ام ــری کن ــای اب ســمت اجــرای بازی ه
ــاًل بســیاری  ــده، بســیار محتمــل اســت. مث ــازی در آین شــرکت های مطــرح حــوزه ب
ــه پیش بینــی می کننــد کــه شــرکت ســونی در آینــده، دیگــر  از کارشناســان، این گون
پلی استیشــن بعــدی )PlayStation( را بــه شــکل ســخت افزاری ارائــه نخواهــد 

ــود.   ــد ب ــات خواه ــه شــکل خدم ــا ب ــدی تنه کــرد. بلکــه پلی استیشــن بع

ــوزه  ــال در ح ــرکت های فع ــیاری از ش ــت، بس ــه هس ــدی ک ــرعت کن ــود س ــا وج ب
 Electronic( ــز ــک آرت ــس )Square Enix(، الکترونی ــکوئر انیک ــد اس ــازی مانن ب
Arts( و نینتنــدو )Nintendo( وارد حــوزه رایانــش ابــری شــده اند. بــا در نظــر 
گرفتــن هزینــه ســخت افزاری کــه در ابتــدا شــرکت ها بایــد متحمــل شــوند، می تــوان 
ــال در حــوزه  ــع شــرکت های فع ــه نف ــری ب ــش اب ــی، رایان ــه شــکل کل گفــت کــه ب
ــده و  ــات درآم ــده خدم ــازی اســت. چــون شــرکت ها به صــورت شــرکت ارائه کنن ب
دیگــر نیــازی بــه ایــن نخواهــد بــود کــه هــر چنــد ســال یکبــار ســخت افزار کنســول 
ــا  ــف دنی ــاط مختل ــه نق ــول ها ب ــال کنس ــل و ارس ــرای حم ــاء داده و ب ــود را ارتق خ
ــه ســخت افزار گــران قیمــت و  ــه تهی ــاز ب ــدون نی ــن ب ــه شــوند. بنابرای متحمــل هزین
تنهــا بــا داشــتن یــک ســخت افزار ارزان کــه نقــش یــک گیرنــده را بــازی می کنــد، 
ــای روز  ــدک، بازی ه ــی ان ــه مال ــا بودج ــه ب ــت ک ــد توانس ــراد خواهن ــیاری از اف بس
ــی  ــر قانون ــی غی ــادی از کپ ــد زی ــا ح ــری ت ــش اب ــن رایان ــد. هم چنی ــه کنن را تجرب

ــرد.   ــد ک ــری خواه ــا جلوگی بازی ه

ــری  ــش اب ــا نیســت کــه رایان ــن معن ــه ای ــری ب ــش اب ــق رایان ــا از طری اجــرای بازی ه
ــد،  ــل می کن ــی عم ــخصی معمول ــه ش ــک رایان ــا ی ــول و ی ــک کنس ــد ی ــًا مانن دقیق
بلکــه رایانــش ابــری در حــوزه ســخت افزار و هــوش مصنوعــی، عملکــرد بهتــری را 
ــا  ــگام انجــام بازی ه ــری را هن ــه بهت ــد تجرب ــران می توانن از خــود نشــان داده و کارب

داشــته باشــند. 

ابری با احتمال بارش بازی

5.نقاطضعف
می تــوان نقــاط ضعــف رایانــش ابــری را در دو مــورد کلــی خالصــه کــرد: 
هنگامــی کــه از ایــن فنــاوری صحبــت می شــود آنچــه کــه در ابتــدا در ذهــن شــکل 
می گیــرد، ســرعت و پهنــای بانــد اینترنــت اســت. رایانــش ابــری تمامــًا بــه اینترنــت 
وابســته اســت و در صــورت ضعــف و یــا ســرعت پاییــن اینترنــت، کاربــر نمی توانــد 
ــه  ــن همان طــور کــه گفت ــد. بنابرای ــری اســتفاده کن ــش اب ــد از رایان آن طــور کــه بای

شــد ایــن امــر، نیازمنــد تدابیــر فنــی اســت. 

ــه آن پرداختــه شــده و  مــورد دیگــر، مســئله امنیــت فضــای ابــری اســت کــه بایــد ب
ــخصی  ــات ش ــه اطالع ــی ک ــه در فضای ــت ک ــی اس ــود. بدیه ــن ش ــات آن تضمی ثب
کاربــران در جریــان اســت، برقــراری امنیــت، امــری بســیار مهــم اســت. از ایــن رو، 
ــد  ــت خواه ــوزه امنی ــالش دائمــی متخصصــان ح ــد ت ــری، نیازمن ــت فضــای اب امنی

بــود. 

رایانــش ابــری اگرچــه هنــوز در ابتــدای مســیر خــود بــه ســر می بــرد امــا دارای ظرفیت 
ــف، مخصوصــًا صنعــت  ــای مختل ــه حوزه ه ــاال در جهــت رشــد و توســعه خالقان ب
ــای  ــرض فناوری ه ــف در مع ــای مختل ــی دهه ه ــه در ط ــی ک ــت. صنعت ــازی اس ب

ــه مســیر خــود ادامــه می دهــد.   ــان ب مختلــف قــرار گرفتــه و همچن

مهم نیست از چه سخت افزاری برای اجرای بازی استفاده می کنید.
رایانش ابری بازی ها را بسیار باکیفیت اجرا خواهد کرد.
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ازکنترلرتاانجین،باوساطتقلم
تاثیرمنتقدبودندربازیسازی

ســال 88 کنکــور را کــه دادم، بــرای مجلــه ای معتبــر درخواســت همــکاری 
ــت را  ــن فرص ــان ای ــم، آن زم ــک کن ــا کم ــی بازی ه ــد و بررس ــا در نق ــتادم ت فرس
گزینــه ی خوبــی بــرای فراگرفتــن دیــدی جدیــد نســبت بــه بــازی کــردن می دانســتم 
ــا برجاســت. مــن  ــا االن پ و خــب خوشــبختانه شــانس همــکاری را پیــدا کــردم و ت
کــه ســال ها گیمــر بــودم بــه واســطه مســئولیت جدیــدی کــه پیــدا کــرده بــودم حــاال 
ــار گذاشــته  ــد عینــک مخاطــب را کن ــدم. بای ــد بازی هــا را جــور دیگــری می دی بای
ــد بررســی می کــردم، دیدگاهــی کــه منکــر آن نمی شــوم  ــد منتق ــا دی ــا را ب و بازی ه
ــال  ــه دنب ــرا ب ــد، زی ــذت ببری ــر ل ــا کم ت ــی از بازی ه ــود از بعض ــث می ش ــه باع ک
ــد و بررســی  ــی در آن هســتید. ســال ها نق ــا منف ــت ی ــد کــردن مثب ــرای نق ــزی ب چی
ــر کــرد چراکــه  ــر و بیش ت ــه ســاخت آن هــا را بیش ت بازی هــا عشــق و عطــش مــن ب
ــزی کــه  ــم و در پــس هــر چی ــگاه کن ــر ن ــه بازی هــا عمیق ت ــم ب ــاد گرفت ــه مــرور ی ب
ــن کار را  ــه ای ــرای چ ــرا و ب ــه چ ــم ک ــودم بپرس ــدد از خ ــش می بن ــه نق روی صفح
ــن ایــن جواب هــا نزدیک تــر می شــدم،  انجــام داده انــد؟ هرچــه بیش تــر بــه یافت
تصــور کــردن خــودم در مقــام یــک ســازنده نیــز بیش تــر می شــد. در ایــن مقطــع، 
تــا حــدودی یــاد گرفتــه بــودم کــه بازی هــا را بــا دو عینــک گیمــر و منتقــد، بــازی 
کنــم امــا بــه محــض بــاز شــدن پنجــره ای بــرای ســاخت بــازی کــه تاســیس انســتیتو 
ــه مــرور فهمیــدم کــه عینــک ســومی  ــام در آنجــا، ب ــود و ثبت ن ملــی بازی ســازی ب

ــه اســم عینــک بازی ســاز وجــود دارد.  هــم ب

ــازی مشــخص، کار آســانی نیســت و  ــرای یــک ب ــه ســه عینــک ب عــادت کــردن ب
ــاد گرفتــن کامــل آن دارم امــا همان طــور کــه ورود  ــا ی ــادی ت ــوز راه زی مــن هــم هن
ــه گفتــن  ــا ن ــاد داد کــه خیلــی وقت هــا ب ــه مــن ی ــازی ب ــه عرصــه نقــد و بررســی ب ب
ــل  ــن تحمی ــه بازیک ــی ب ــه گیم پل ــاری ک ــاب از اجب ــازی و اجتن ــته های ب ــه خواس ب
ــت آورد و در  ــازی به دس ــه ب ــی ب ــی و احساس ــر هیجان ــدی غی ــوان دی ــد می ت می کن
ــه  ــد ک ــاد می ده ــه آدم ی ــز ب ــاز نی ــک بازی س ــت؛ عین ــدم برداش ــد آن ق ــیر نق مس
مکانیک هــا، مراحــل و سیســتم های بــازی را تحلیــل و آنالیــز کــرده و تــالش کنــد 
از ســازوکار آن هــا ســر دربیــاورد. خیلــی وقت هــا ممکــن اســت یــک سیســتم بــازی 
ــتم ها  ــایر سیس ــا س ــر ب ــاس بزرگ ت ــا در مقی ــد ام ــی باش ــازی عال ــی ب ــد طراح از دی
ــه  ــی ب ــه ی خوب ــه، تجرب ــا وجــود این کــه روی هــم رفت ــی نداشــته باشــد و ب همخوان
ــی  ــیار فراوان ــای بس ــد. بازی ه ــب نکن ــدان را جل ــر منتق ــا نظ ــد، ام ــب بده مخاط
ــو  ــا هم س ــه آن ه ــبت ب ــازان نس ــدان و بازی س ــا، منتق ــر گیمره ــه نظ ــود دارد ک وج
ــر  ــت نظ ــن اس ــوب، ممک ــز محب ــک فرنچای ــای ی ــال، دنباله ه ــوان مث ــت. به عن نیس
ــاص و  ــدان کار خ ــازها چن ــر بازی س ــا از نظ ــد ام ــب کن ــدان را جل ــا و منتق گیمره
عجیبــی در آن صــورت نگرفتــه و همه چیــز به صــورت اســتاندارد در کنــار هــم 
ــت و  ــاز، خالقی ــک بازی س ــوان ی ــه به عن ــه این ک ــد. البت ــت کار می کنن ــد درس دارن
نــوآوری یــک بــازی برای تــان مهم تــر باشــد یــا اســتاندارد کــردن سیســتم های آن و 

ــروش، ســلیقه ای اســت.  ــان از ف اطمین

ــو  ــه جل ــی رو ب ــازی، قدم ــد ب ــق نق ــازی از طری ــه بازی س ــه ورود ب ــه این ک خالص
ــرای  ــه دروازه ای ب ــه مثاب ــوان آن را ب ــا بت ــی نیســت. شــاید تنه ــدًا کاف ــی اب اســت ول
عبــور از دنیایــی کــه می شناســید بــه یــک دنیــای نیمــه ناشــناخته دیگــر ماننــد کــرد، 

ــد.  ــوان وارد آن ش ــز می ت ــری نی ــای دیگ ــه از دروازه ه ــی ک دنیای

از کنترلر تا انجین، با وساطت قلم

۵۴
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بگذاریــد اول، مقــداری حــدس و گمــان از آینــده ویدیوگیــم جهــان ردیــف کنــم تــا 
بــه ایــران برســیم. البتــه چیزهایــی کــه در ذهــن دارم تمامــًا ادعاســت و طبیعتــًا کســی 
ــا حیــوان ایــن اســت کــه  از آینــده خبــر نــدارد. امــا فکــر می کنــم تفــاوت انســان ب

ــد. ــوان نمی توان ــااًل حی ــی احتم ــد ول ــی کن ــده را پیش بین ــد آین انســان می توان

در ســال ها و اتفاقــًا ماه هــای اخیــر، اتفاقــات جدیــدی در حــوزه فــروش ویدیوگیــم 
در جهــان افتــاده اســت. تــا قبــل از ایــن، وضعیــت مارکــت جهانــی تقریبــا این طــور 
بــود کــه بــه غیــر از کنســول های بــازی کــه فروشــگاه های مخصــوص و انحصــاری 
خودشــان را داشــتند، مارکــت بازی هــای موبایــل توســط دو قطــب اصلــی و مهــم، 
یعنــی گــوگل و اپــل اداره می شــد. مارکــت پی ســی هــم تقریبــًا تمامــش بــه دســت 
اســتیم از شــرکت Valve و مارکــت کوچکتــر GOG بــود. البتــه هــزاران فروشــگاه 
ــا  ــًا ب ــا عجالت ــا م ــد، ام ــتند و دارن ــود داش ــی وج ــل و پی س ــرای موبای ــم ب ــر ه دیگ
آن هــا کاری نداریــم. چــرا کــه بیش ترشــان محلــی، کوچــک و بی اعتبــار هســتند. 
در ایــن میــان البتــه کشــور چیــن، اســتثناء اســت کــه احتمــااًل مارکت هــای محلــی 

ــر مشــتری دارد. ــا میلیون هــا نف خــودش را ب

ــه  ــود را ب ــی خ ــای پی س ــگاه بازی ه ــدام، فروش ــن اق ــت و در اولی ــرده اس کار را ک
روی عمــوم بــاز کــرد و درصــد شــراکت از فــروش را کــه تــا بــه امــروز همــواره 30 
درصــد بــود، بــه 1۲ درصــد کاهــش داد. ایــن خــودش یعنــی بهــم زدن همــه چیــز. 
البتــه اپیــک، بــاز هــم جلوتــر رفــت و بازی هــای موبایلــی کــه خــودش تولیــد کــرده 
بــود را از روی گــوگل پلــی اســتور و اپ اســتور حــذف کــرد. در ادامــه اپیــک خبــر 
ــم در ســال ۲019  ــد مخصــوص ویدیوگی داد کــه قصــد دارد یــک فروشــگاه اندروی
ــه زدن اســت.  ــل در حــال چان ــا اپ ــرای تاســیس فروشــگاه iOS ب ــد و ب تاســیس کن
ــا شــرکت بــزرگ، معتبــر و درســت و  ــه امــروز هیــچ نهــاد ی ــا ب یادمــان بیافتــد کــه ت
درمانــی در حــوزه ویدیوگیــم قصــد تاســیس فروشــگاه بازی هــای موبایــل را نکــرده 
اســت. دلیلــش هــم واضــح اســت. چــون رقابــت بــا گــوگل و اپــل بــه نظــر ناممکــن 
می رســد. امــا اپیــک کــه ســال ۲018 از فــروش فورتنایتــش فقــط ۲.5 میلیــارد دالر 
درآمــد کســب کــرده، حــاال قصــد دارد ایــن کار را بکنــد. در ایــن میــان، ماجــرای 
ــان  ــا هم ــپای ی ــتیم اس ــم اس ــه اس ــم ب ــادآوری می کن ــما ی ــرای ش ــایتی را ب وب س
جاســوس اســتیم. ایــن وب ســایت در ســال ۲015 توســط آقــای ســرگی گالیونکیــن 
راه انــدازی شــد و اطالعاتــی در بــاب فــروش بازی هــای روی اســتیم ارائــه مــی داد. 
ــرد  ــالم ک ــال ۲016 اع ــر س ــن در اواخ ــرگی گالیونکی ــه س ــد ک ــت بدانی ــب اس جال
کــه ســمتی در اپیــک گیمــز شــرق اروپــا گرفتــه اســت. چــه ســمتی؟ رئیــس انتشــار 
ــا! امــا وقتــی در ســال ۲018، اپیــک اعــالم کــرد کــه می خواهــد  اپیــک شــرق اروپ
ــت دارد  ــال اس ــد س ــه چن ــر داد ک ــن خب ــد، گالیونکی ــی کن ــگاهش را رونمای فروش
ــم. ــه اعل ــد. حــاال از کــی؟ الل ــا اپیــک روی ســاخت فروشــگاه همــکاری می کن ب

ــوزه  ــدی در ح ــات جدی ــت اتفاق ــرار اس ــه ق ــدس زد ک ــوان ح ــیر می ت ــن تفاس ــا ای ب
فــروش ویدیوگیــم در جهــان بیافتــد. شــاید انحصــار اســتیم، گــوگل و اپــل خاتمــه 

ــان دیگــری از جاهــای دیگــر از راه برســند. ــد و شــاید هــم رقیب یاب

در یکــی دو مــاه اخیــر، یعنــی اواخــر ۲018 و اوایــل ۲019 شــاهد ظاهــر شــدن یــک 
رقیــب جدیــد و جــدی در حــوزه فــروش ویدیوگیــم بودیــم. ایــن رقیــب کــه اصالتــًا 
قدیمــی اســت ولــی جدیــدًا بــه ســراغ فــروش ویدیوگیــم رفتــه، شــرکت اپیــک گیمــز 
آمریــکا اســت. اپیــک گیمــز کــه ظاهــرًا بــه تازگــی بــا فــروش محصــول جدیــدش 
ــادالت  ــد دارد مع ــرده، قص ــب ک ــادی کس ــد زی ــت )Fortnite( درآم ــی فورتنای یعن
ــه  ــرود کــه ب ــان ن ــد. یادم ــر آن حاکــم کن ــدی ب ــد و نظــم جدی مارکــت را بهــم بزن
ــک سیســتم، نظــم  ــه ی ــد راســل، اگــر بخواهــی ب ــول فیلســوف گرانســنگ برتران ق
ــی(  ــی )آنارش ــداری بی نظم ــه آن مق ــدا ب ــتی در ابت ــور هس ــی، مجب ــری بده بیش ت
ــه مارکــت  ــدی ب ــذا اپیــک گیمــز هــم کــه قصــد نظــم دادن جدی ــق کنــی. فل تزری
ویدیوگیــم را دارد در ابتــدا بایــد معــادالت قدیمــی را بهــم بزنــد. اتفاقــًا اپیــک همیــن 

آینده ویدیوگیم ایران چه خواهد شد؟
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بازیسازانمستقلچهخواهندکرد؟
ــتقل  ــازان مس ــت دارد، بازی س ــا اهمی ــرای م ــر ب ــه بیش ت ــزی ک ــان چی ــن می در ای
ــم  ــن ه ــد و زمی ــان را می کنن ــزرگ، کار خودش ــرکت های ب ــه ش ــرا ک ــتند. چ هس
نمی خورنــد. امــا شــرکت های کوچــک مجبــور هســتند تصمیمــات جدیــدی 
ــزرگ  ــرکت ب ــا ش ــران م ــه در ای ــال ک ــن ح ــد. در عی ــم نکنن ــتباه ه ــد و اش بگیرن
کــه  بزنــم  حــدس  خــط  چنــد  در  می کنــم  ســعی  فلــذا  نداریــم.  بازی ســاز 
ــد و بعــد  ــران چــه تصمیماتــی را قــرار اســت بگیرن بازی ســازان مســتقل خــارج از ای

می رویــم ســراغ ایــران.

مــن فکــر می کنــم بازی ســاز مســتقل کاری نــدارد کــه فروشــگاه مــال چــه کســی 
ــد کــه اگــر شــده  ــن فکــر می کن ــه ای ــک. فقــط ب ــره و ذل اســت و کجاســت و غی
ــًا  ــد. قاعدت ــه خطــر نیافت ــان، شــرافتش هــم ب ــن می ــر بفروشــد و در ای ــا بیش ت 1000ت
مشــارکت بــا اپیــک، شــرافت کســی را بــه خطــر نمی انــدازد و کافــی اســت 
مدیرانــش یکــی دو تــا تصمیــم درســت بــرای شــرکت های مســتقل بگیرنــد و همــه را 
بــه ســمت خودشــان ســرازیر کننــد. یادمــان نــرود کــه تعــداد کاربــران فعــال ســاالنه 

ــی 80  ــه تنهای ــت ب ــوده و فورتنای ــر ب ــون نف ــدود 1۲5 میلی ــال ۲018 ح ــتیم در س اس
ــاد نیســت. از  ــه زی ــی فاصل ــس احتمــااًل خیل ــال داشــته اســت. پ ــر فع ــون کارب میلی
آن طــرف، بــه دلیــل زیــاد بــودن تعــداد محصــوالت در اســتیم، بازی هــای مســتقل، 
زیــاد دیــده نمی شــوند و خیلــی از بازی هــای خــوب هــم اتفاقــا می ســوزند و از بیــن 
ــر  ــد یــک مــکان خلوت ت ــًا می توان ــذا فروشــگاه اپیــک حداقــل عجالت ــد. فل می رون
بــرای محصــوالت مســتقل باشــد کــه بیش تــر دیــده شــوند. بــه تازگــی چنــد کشــور 
ــتان،  ــد لهس ــتند، از آن جمله ان ــرفت هس ــال پیش ــازی، در ح ــاخت ب ــی در س اروپای
ــد کــه اپیــک گیمــز در  ــت می کن ــن کفای ــه زعــم م ســوئد، اســپانیا و دانمــارک. ب
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 بازی ســازان مســتقل پی ســی در ســال ۲019 بــه 
ســمت فروشــگاه اپیــک می رونــد. البتــه کــه بایــد صبــر کــرد و دیــد کــه فروشــگاه 
اندرویــدش چــه خواهــد بــود. یادمــان باشــد کــه مشــکل دیــده نشــدن بازی هــا در 

ــت. ــر اس ــر و حادت ــی جدی ت ــل، خیل ــوگل و اپ ــگاه گ فروش

بازیسازانایرانچهخواهندکرد؟
چنــد مانــع بــرای بازی ســازان مــا در ایــران وجــود دارد کــه باعــث می شــود 

محصوالتشــان را فقــط منحصــر بــه کافــه بــازار کننــد.

ــه  ــدارد و هم ــح ن ــر توضی ــن دیگ ــت. ای ــی اس ــال بانک ــل و انتق ــکل نق اول مش
می داننــد کــه مــا مشــکل بــاز کــردن حســاب خارجــی داریــم و حســاب داخلــی مــا 

ــورد. ــران می خ ــل ای ــه درد داخ ــط ب فق

ــال  ــل و انتق ــکل نق ــود مش ــا وج ــازار ب ــه ب ــازار. کاف ــه ب ــودن کاف ــت ب دوم دم دس
بانکــی ایــران، تبدیــل بــه یــک فروشــگاه بــزرگ شــده کــه حــدود 40 میلیــون کاربــر 
دارد. تقریبــًا همــه چیــز را هــم فیچــر می کنــد و بازی ســاز، دیگــر دردســر تبلیغــات 
ــازی را می ســازد و می فرســتد  ــدارد. فقــط ب ــره و ذلــک ن ــدا کــردن ناشــر و غی و پی
روی کافــه بــازار، بعــد صبــر می کنــد تــا فیچــر شــود و بعــدش می بینــد کــه چقــدر 
ــًا  ــازی فروشــش خــوب نباشــد طبیعت ــه اســت. اگــر ب دانلــود شــده و چقــدر فروخت
خــودش مقصــر اســت نــه چیــز دیگــر. البتــه کــه کافــه بــازار چنــد فرصــت مجــدد 

ــر علــت اســت. ــد ب ــه بازی ســازان می دهــد کــه ایــن هــم مزی هــم معمــواًل ب

ســوم گــم شــدن محصــوالت مــا بیــن آن همــه محصــول در فروشــگاه های 
خارجــی. ایــن یکــی، چــاره اش خیلــی ســخت اســت. بازی ســاز مســتقل بایــد بعــد 
ــری  ــت بیش ت ــه ضمان ــرود ک ــران ب ــانه ها و ناش ــراغ رس ــش، س ــاخت محصول از س
ــه کــه بازی ســازان مــا اصــاًل ایــن قســمت از کار  ــرای فروشــش داشــته باشــد. البت ب

ــد نیســتند. را بل

آینده ویدیوگیم ایران چه خواهد شد؟
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ــل 30  ــل گــوگل و اپ ــازار هــم مث ــه ب ــازار. کاف ــه ب چهــارم درصــد مشــارکت کاف
ــاز  ــرای بازی س ــن جهــت ب ــی از ای ــرق چندان ــذا ف ــرد فل ــروش را می گی درصــد از ف
نمی کنــد. بــه ایــن موضــوع اضافــه کنیــد مالیاتــی کــه بعــد از کســر درصــد مشــارکت 
ــا حــدود  ــد ت ــران می توان ــه می شــود کــه در خــارج از ای مارکــت، از بازی ســاز گرفت

۲5 درصــد باشــد. امــا موضــوع مالیــات در داخــل ایــران، خیلــی جــدی نیســت.

ــی  ــن فروشــگاه داخل ــی. اصلی تری ــات فروشــگاه های داخل چهــارم موضــوع مالی
ــت و  ــان اس ــه دانش بنی ــرا ک ــد چ ــد نمی ده ــر درآم ــات ب ــر مالی ــال حاض ــا در ح م
معــاف از مالیــات. مالیــات بــر ارزش افــزوده را هــم تــا جایــی کــه بتوانــد بــه گــردن 
ــد  ــر درآم ــات ب ــت مالی ــی، دول ــر دلیل ــه ه ــت ب ــی اس ــدازد. کاف ــاز می ان بازی س
فروشــگاه را برگردانــد. مثــاًل پایــان مــدت دانــش بنیــان بــودن، یــا تغییــر قانــون یــا هــر 
چــی. بــه ایــن موضــوع اضافــه کنیــد عــوارض محصــوالت خارجــی را کــه مجلــس 
ــه ایــن موضــوع اضافــه کنیــد فروشــگاه های جدیــد  در ســال 97 تصویــب کــرد و ب
ــد،  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــری بگیرن ــارکت کم ت ــد مش ــت درص ــرار اس ــه ق ــی ک خارج
مارکــت موبایــل محلــی ایــران روی لبــه ی تیــغ حرکــت می کنــد و هــر لحظــه ممکــن 

اســت پایــش ســر بخــورد. از هــر طــرف هــم کــه ســر بخــورد، می افتــد.

پنجــم کاهــش قــدرت خریــد مــردم. یادمــان باشــد کــه بــازی، نوعــی از ســرگرمی 
ــی  ــدارد. وقت ــم ن ــه ویدیوگی ــات احتیاجــی ب ــه حی ــرای ادام اســت و اصــاًل کســی ب
قــدرت خریــد مــردم کــم شــود، شــروع می کننــد از هزینه هــای غیــر ضــروری کــم 
کــردن. ویدیوگیــم هــم جــزو اولیــن هزینه هــای غیــر ضــروری اســت. اینجــا هــم کــه 

بازی هــای کــرک شــده فــراوان اســت.

ــت ــوردکفای ــارم ــنچه ــمهمی ــرمیکن فک
باعــث چیــزی چــه ببینیــم حــاال بکنــد.
میشــودبازیســازانایــران،مــنبعــدبــه

فــروشخارجــیفکــرکننــد.

اول درصــد مشــارکت اپیــک کــه 1۲ درصــد اســت. البتــه کــه در ایــن میــان، چــت 
ــدازی فروشــگاه را دارد و فقــط  ــت دیســکورد هــم اعــالم کــرده قصــد راه ان کالین
ــرت  ــث هج ــت باع ــن اس ــوع ممک ــن موض ــرد. ای ــروش را می گی ــد از ف 10 درص

ــه خــارج شــود. ــازار ب ــه ب ــا از کاف بازی ســازان م

دوم تصمیم گیری هــای نادرســت کافــه بــازار. شــخصًا در طــی ایــن ســال ها 
ــت و  ــمندانه و درس ــات هوش ــازار، تصمیم ــه ب ــران کاف ــه مدی ــدم ک ــت ندی هیچوق
ــرایط  ــن ش ــم، در ای ــار ه ــن ب ــتقرایی ای ــتدالل اس ــق اس ــذا طب ــد. فل ــی بگیرن درمان

پولیتیکــی، تصمیمــات درســتی نمی گیرنــد.

ــه  ــن موضــوع اساســًا باعــث می شــود کــه کشــور ب ــال. ای ســوم کاهــش ارزش ری
ســمت صــادرات میــل کنــد. صــادرات محصــوالت فیزیکــی توســط دولــت، قابــل 
کنتــرل اســت ولــی صــادرات محصــوالت دیجیتــال، اصــواًل قابلیــت کنتــرل نــدارد. 
ــران  ــارج از ای ــان را خ ــه بازی ش ــد زد ک ــر دری خواهن ــه ه ــا ب ــازان م ــس بازی س پ

ــال دریافــت کننــد. ــر از ری بفروشــند و چیــزی غی

اجمــااًل حــدس می زنــم در آینــده نزدیــک، وضعیــت مناســبی بــرای فــروش 
بازی هــای فــری تــو پلــی )F2P( اندرویــد در ایــران شــکل نمی گیــرد. بازی ســازی 
ــا  ــور اســت کیفیتــش را ارتقــاء دهــد ت ــی مجب مــا ممکــن اســت کوچــک شــود ول
ــه تنهــا اتفــاق بــدی بــرای  ــازار خارجــی بفروشــد. اگــر این طــور شــود ن بتوانــد در ب

ــاد بلکــه خیلــی هــم خــوب شــده اســت. مــا نیافت

من الله توفیق

آینده ویدیوگیم ایران چه خواهد شد؟
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اســتودیوی Creative Mobile یــک توســعه دهنده و ناشــر مســتقل بــازی در شــمال 
اروپــا اســت. ایــن شــرکت در ســال ۲010 تاســیس و به ســرعت بــه یــک اســتودیوی 
 iOS بازی ســازی پیــش رو تبدیــل شــد؛ به طــوری کــه بازی هــای اندرویــد و
آن همیشــه در لیســت دانلودهــا، جــزو بهترین هــا بوده انــد. در میــان بازی هــای 
 Nitro Nation Online، ZooCraft، Beholder، Drag ،ــتودیو ــن اس ــدی ای تولی
ــش از 350  ــازی Drag Racing  بی ــال ب ــرای مث ــه ب ــد ک ــرار دارن 4x4 Racing ق
میلیــون دانلــود داشــته اســت. بایــد اضافــه کــرد کــه Creative Mobile بــه تازگــی 
ــف  ــای مختل ــی از ژانره ــازی بازی های ــرای نمونه س ــعه ب ــق و توس ــم تحقی ــک تی ی
تشــکیل داده اســت تــا بتوانــد بازی هــای جدیــدی را در ســبک های مختلــف، 

ــد.  توســعه داده و عرضــه کن

نازنین نوری
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

CreativeMobileازاستودیویChristianRoseمصاحبهاختصاصیبا

آیدین نوری
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

ــوان  ــال ۲005 به عن ــن، از س ــد. بنابرای ــام ده ــد انج ــا را می توان ــه همه کاره ــوم ک ش
ــم  ــم تصمی ــال ۲01۲ ه ــردم و از س ــاز ک ــودم را آغ ــور کار خ ــعه دهنده و انیمات توس
گرفتــم دیگــر بــه ســاخت بــازی ادامــه ندهــم و بــه تجــارت بپــردازم؛ دوســت داشــتم 
ــم.  ــوب برس ــی خ ــت مدیریت ــک موقعی ــه ی ــا ب ــم ی ــته باش ــودم را داش ــارت خ تج
ــی  ــدم و برخ ــه کار ش ــغول ب ــوان Creative Producer مش ــان به عن ــس از آن زم پ
ــه  ــرکتی ب ــال در ش ــام دادم و از آن س ــط را انج ــعه رواب ــد توس ــاری مانن ــور تج از ام
نــام Creative Mobile کــه در اســتونی مســتقر اســت، کار می کنــم. هرچنــد 
ــن حــال، اســتودیویی  ــا در عی ــه فعالیــت هســتند، ام کــه 140 نفــر این جــا مشــغول ب
ــه  ــتیم ک ــانس هس ــی خوش ش ــم خیل ــم بگوی ــد و می توان ــاب می آی ــتقل به حس مس
ــال  ــازی Drag Racing را در س ــم و ب ــام دادی ــق را انج ــمندانه و دقی ــی هوش حرکت
ــد،  ــه بع ــدی شــد. خوشــبختانه از آن ب ــر جدی ۲011 ســاختیم کــه باعــث ایجــاد ژان
ــال های ۲013، ۲014 و ۲015(  ــی س ــال )یعن ــه س ــدت س ــم و به م ــد کردی ــی رش خیل
جــزو 50 توســعه دهنده برتــر بــازی جهــان توســط Pocket Gamer شــناخته شــدیم. 
 )Racing( ــابقه ای ــای مس ــم بازی ه ــرکت ها ه ــر ش ــر از دیگ ــم بیش ت ــر می کن فک
ــب اســت  ــم و جال ــی بودی ــدار مســابقات اتومبیل ران ــی طرف ســاختیم؛ چــرا کــه خیل
بگویــم کــه چنــد نفــر از اعضــای تیم مــان نیــز جــزو راننــدگان حرفــه ای 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 
ــم و کار  ــت بگیری ــمندانه به دس ــازار را هوش ــم ب ــعی کردی ــه س ــرا همیش ــم؛ زی کنی
جدیــدی را ارائــه دهیــم. به عنــوان یــک بازی ســاز مســتقل، انجــام ایــن کار و تولیــد 
ــای  ــا بازی ه ــال، م ــه ح ــا ب ــت. ت ــا اس ــه م ــرد وظیف ــاص و منحصربه ف ــای خ بازی ه
ــا  ــازی در شــرکت مــا بیــن ۲ ت ــادی را توســعه نداده ایــم؛ چــرا کــه ســاخت هــر ب زی
ــه  ــت ک ــن اس ــوت Creative Mobile ای ــه ق ــا نقط ــد؛ ام ــول می انجام ــال به ط 3 س

ــد. ــه می کن ــق و ارائ ــدی را خل ــای جدی ــه چیزه همیش

سالم،لطفاخودتانرابرایمخاطبانگیمآورمعرفیکنید.
ــازی  ــه ب ــتم. کارم را در زمین ــن Christian Rose هس ــالم، م س
از مدل ســازی ســه بعدی شــروع کــردم. در  و  از ســال ۲000 
آن ســال ها، یادگیــری هرچیــزی در مــورد مباحــث دوبعــدی 
ــی  ــداد کم ــز تع ــه ج ــرا ک ــود؛ چ ــخت ب ــیار س ــری بس ــز دیگ ــا هرچی ــه بعدی ی و س
کتــاب کــه تــازه اگــر پیــدا می شــد، هیــچ آمــوزش ویدیویــی یــا یوتیوبــی مثــل االن 
وجــود نداشــت کــه بتوانیــم راحــت بــا جســت وجو دو کلمــه کلیــدی بــه ســرزمینی 
از آموزش هــا قــدم بگذاریــم. کارم از شــرکت Maya شــروع شــد کــه تقریبــا 
3 ســالی آن جــا به عنــوان مدل ســاز فعالیــت می کــردم. پــس از آن بــه مــدت 5 
ــی  ــری برنامه نویس ــمت یادگی ــه س ــم ب ــان ه ــان زم ــه در هم ــودم ک ــور ب ــال انیمات س
رفتــم. چــون خیلــی دوســت داشــتم تــا روی پــای خــودم بایســتم و توســعه دهنده ای 
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ــوری ــانازانیمات ــرحرفهت ــرایتغیی ــزیالهامبخــششــماب چــهچی
ــود؟ ــهبرنامهنویســیب ب

خــب، زمانــی کــه شــما یــک نوجــوان هســتید، خیلــی از تخیل تــان اســتفاده 
ــر  ــادی ب ــر زی ــد، تاثی ــر می کنن ــما را درگی ــات ش ــه احساس ــی ک ــد و اتفاقات می کنی
ــدا  ــادی پی ــل زی ــر، تمای ــه ســمت هن ــود کــه باعــث شــد ب ــن ب ــد. ای شــما می گذارن
ــی را مطالعــه کــردم  ــی درس های ــود؛ ول ــم اصــال خــوب نب ــن ریاضیات ــم. هم چنی کن
ــم مثــل Neo در ماتریکــس شــوم. مــن در مباحــث  ــا پیشــرفت کنــم و واقعــا بتوان ت
ــا طعــم  ــن می خواســتم ت ــودم. بنابرای ــر ب ــی بهت ســه بعدی خــوب و در انیمیشــن خیل

ــم. ــر کن ــا تغیی ــم ت ــم گرفت ــدی را بچشــم و تصمی کار جدی

چــهچیــزیباعــثشــدشــرکتشــمادرمیــان50شــرکتبرتــرقــرار
گیــرد؟

خیلــی ســوال خوبــی پرســیدید. می توانــم در مــورد آن خیلــی توضیــح بدهــم. زمانــی 
ــازی، ژانرهــا و تجــارت صحبــت کــردم،  ــه ب ــا شــرکت های مختلــف راجــع ب کــه ب
ــان بســیاری  ــد کــه در می ــرض کنی ــال ف ــز فکــر کــردم. مث ــورد اســتراتژی ها نی در م
از ســازندگان پولــدار قــرار داریــد، در حالــی کــه هیــچ بودجــه ای در اختیــار نداشــته 
ــل  ــید، حداق ــته باش ــول نداش ــر پ ــه اگ ــد ک ــد. می دانی ــاری داری ــوش سرش ــا ه ام
ــرکت ها را  ــر ش ــیر دیگ ــه مس ــم ک ــم گرفتی ــا تصمی ــن م ــید. بنابرای ــوش باش ــد باه بای
ــازی، هوشــمندانه عمــل کــرده و مثــل هیچکــس دیگــر  ــازار ب ادامــه ندهیــم و در ب
ــل Drag Racing و  ــی مث ــاختن بازی های ــا س ــی را ب ــا ژانرهای ــع م ــیم. در واق نباش
Mushroom Wars ایجــاد کردیــم. بنابرایــن هرچــه کــه بازی هــای منحصربه فــردی 
ــد  ــرکت هایی مانن ــید. ش ــته باش ــازار داش ــری در ب ــوذ بیش ت ــد نف ــازید، می توانی بس
گــوگل، اپــل و پاکــت گیمــر احمــق نیســتند. آن هــا قــدرت نفــوذ یــک شــرکت را در 
بــازار، ارزیابــی می کننــد؛ ایــن قــدرت بــه پــول یــا تعــداد دانلودهــا بســتگی نــدارد. 
ــا  ــا وجــود این کــه در مقایســه ب ــی داشــته باشــیم ب ــا توانســته ایم قــدرت نفــوذ باالی م
ــدان  ــداد کارمن ــتیم. تع ــی هس ــرکت کوچک ــل Playrix، ش ــر مث ــرکت های دیگ ش
آن هــا حــدود 10 برابــر ماســت امــا مــا به عنــوان یــک شــرکت کوچک تــر در همــان 
ــه ایــن علــت اســت کــه  رویدادهــا و کنفرانس هــا شــرکت می کنیــم و ایــن اتفــاق ب

ــیم. ــا باش ــرکتی بی همت ــا ش ــم ت ــعی می کنی س

بســیارعالــی.میتوانیــدبــهمــابگوییــدکــهچالشبرانگیزتریــن
الگوریتمــیکــهرویآنکارکردهایــدچــهبــودهاســت؟

ــازه  ــه ت ــانی ک ــعه دهندگان و کس ــرای توس ــکالتی ب ــا مش ــختی! قطع ــوال س ــه س چ
ــکالت،  ــن مش ــی از قدیمی تری ــد. یک ــش می آی ــد، پی ــروع کردن ــی را ش برنامه نویس
مرتب ســازی )Sorting Algorithm( اســت. بنابرایــن یکــی از چیزهایــی کــه بــرای 
 if مــن بســیار ســخت بــود، نحــوه ی مرتــب کــردن اعــداد بــدون اســتفاده از شــرط

بــود.

چگونهاطالعاتبرنامهنویسیخودرابهبوددادید؟
ــعه دهنده کار  ــک توس ــوان ی ــر به عن ــه دیگ ــت ک ــالی اس ــه 6، 7 س ــی ک از آن جای
نمی کنــم، بــه اطالعــات برنامه نویســی خــودم چیــزی اضافــه نکــرده ام. تنهــا کاری 
ــه  ــد عرض ــور جدی ــک موت ــه ی ــی ک ــر زمان ــه ه ــت ک ــن اس ــم ای ــام می ده ــه انج ک
ــد؛ چــرا  ــه کار می کن ــم چگون ــا ببین ــم ت می شــود، خــودم هــم آن را امتحــان می کن
ــرای  ــم ب ــک تی ــت هســتم، ی ــه فعالی ــوان Creative Producer مشــغول ب کــه به عن
ــن  ــازند. بنابرای ــن دارم می س ــن در ذه ــه م ــزی را ک ــای آن چی ــودم دارم و اعض خ
ــروری  ــد، ض ــل می کنن ــه عم ــف چگون ــای مختل ــه موتوره ــی از این ک ــتن درک داش

اســت.

صنعتبازیهایویدیوییرادرآیندهچطورمیبینید؟
ســوال بســیار خوبــی اســت. قطعــا تحوالتــی در ایــن صنعــت در آینــده رخ خواهــد 
ــرار اســت کــه  ــان ق ــم. بازیکن ــی کنی ــا را پیش بین ــم آن ه داد کــه به وضــوح می توانی
بیش تــر بازی هــای برخــط چندنفــره گســترده )MMO( را انجــام دهنــد. مثــل 
ــی کــه بازی هــای MMO بســیار رواج  ــم؛ زمان ــه 15 ســال گذشــته برگردی این کــه ب
یافتنــد و محبــوب شــدند. از نظــر مــن، بــازار، خیلــی رقابتی تــر هــم می شــود؛ چــرا 
کــه خانم هــا بیش تــر و بیش تــر بــه ایــن صنعــت وارد می شــوند. بدیــن ترتیــب 
ســال های آینــده، ســال های بازی هــای چندنفــره، بالدرنــگ و رقابتــی اســت. 
بــه عــالوه، امیــدوارم کــه تولیدکننده هایــی مثــل مایکروســافت و ســونی بــرای 
اکس باکــس و پلی استیشــن، VR setهــای رایگانــی را تعبیــه کننــد. آن هــا بــا 
ــرده و در  ــذب ک ــری را ج ــداران بیش ت ــرای VR، طرف ــد ب ــن کار می توانن ــام ای انج
ــه ایــن خاطــر کــه تابه حــال، تعــداد  ــد؛ ب ــری هــم کســب کنن نتیجــه، درآمــد بیش ت

افــراد کمــی VR را خریــداری 
بایــد  باالخــره  کرده انــد. 
ــا  ــی صــرف شــود ت ــی پول جای
ــد.  ــت آی ــم به دس ــدی ه درآم

ــه؟ مگــر ن

۶0

 Christian Rose مصاحبه اختصاصی با



گیم آور  شماره 5 | زمستان 1397

آیاتابهحالبازیهایایرانیراامتحانکردهاید؟
ــرا  ــه در کشــورم، در TGC؛ زی ــا ن ــازی کــرده ام ام ــی را ب ــن بازی هــای ایران ــه. م بل
ــد  ــران موجــود نیســتند. راســتش را بخواهی ــای خــارج از ای ــا در بازاره ــر آن ه بیش ت
ــه از دیــدگاه یــک گیمــر، بلکــه از  هیچ کــدام از بازی هــا را دوســت نداشــتم؛ امــا ن
دیــدگاه یــک Creative Producer. بازی هایــی کــه بســیار زیبــا و جــذاب بودنــد و 
از آرت اســتایل بی نظیــر و مکانیــک خوبــی اســتفاده کــرده بودنــد، امــا مــن نتوانســتم 
ــی  ــت کل ــد و از کیفی ــب کن ــز را به طــور مســاوی ترکی ــد همه چی ــازی ای کــه بتوان ب
ــد  ــود دارن ــران وج ــی در ای ــای خوب ــا بازی ه ــم. قطع ــد، ببین ــوردار باش ــی برخ خوب
ــی  ــن، از آن جای ــر ای ــدم. عــالوه ب ــداد TGC ندی ــا متاســفانه مــن آن هــا را در روی ام
کــه حســاب کاربــری در کافــه بــازار نــدارم، بــه احتمــال زیــاد خیلــی از بازی هــای 
خــوب را از دســت داده ام. نکتــه واضــح در این جــا ایــن اســت کــه صنعــت بــازی 
در ایــران کمــی عقب تــر از دیگــر کشورهاســت. زیــرا شــما دیرتــر وارد ایــن صنعــت 
ــه را  ــن فاصل ــد ای ــده می توانی ــال آین ــج س ــا پن ــه ت ــم ک ــم بگوی ــده اید و می توان ش
بســیار کم تــر کنیــد؛ چــرا کــه بازی هایــی کــه مــن در کشــور شــما دیــدم، از اصــول 
و روش هایــی اســتفاده می کننــد کــه مــا حــدود 5 ســال پیــش اســتفاده می کردیــم. 
ــن  ــا ای ــت. ب ــل اس ــای موبای ــیار در بازی ه ــات بس ــاد و جزئی ــای زی ــورم بافت ه منظ
حــال، یکــی از بازی هایــی کــه واقعــا نظــر مــرا جلــب کــرد، قصــه بیســتون بــود کــه 
ــل  ــانه هایی مث ــن، رس ــر م ــه نظ ــت. ب ــم هس ــما ه ــریه ش ــماره دوم نش ــد ش روی جل
ــا  ــند. قطع ــرکت ها بکوش ــن ش ــت از ای ــرمایه گذار و حمای ــن س ــد در یافت ــما بای ش
ــی  ــد بازی هــای خوب ــه می توان ــد کــه چگون ــوب گیمــز می دان اســتودیوی بلــک کی
ــاظ  ــه از لح ــرایی، بلک ــری و داستان س ــی و بص ــر طراح ــا از نظ ــه تنه ــازد؛ ن را بس
چیــزی کــه بیش تــر توســعه دهندگان در ایــران نمی داننــد یــا فرامــوش می کننــد 
ــازی، تمــام چیزهــای  ــن از احساســات در ب و آن هــم احساســات اســت. منظــور م
کوچکــی اســت کــه در بــازی قــرار می دهیــد تــا حــس خیلــی خوبــی را بــه گیمــر 
ــد،  ــرود می آی ــرد و ف ــر می پ ــک کاراکت ــه ی ــی ک ــال، زمان ــرای مث ــد. ب ــل کنی منتق
ــد،  ــاق می افت ــی اتف ــا لرزش ــت ی ــک افک ــود و ی ــا می ش ــه پ ــاک ب ــرد و خ ــی گ وقت

ــه شــما منتقــل شــود. باعــث می شــود حســی ب

کــه هســت مطلبــی انتهــا در سپاســگزارم. شــما توضیحــات از
کنیــد؟ اضافــه بخواهیــد

ممنــون از شــما. می خواهــم تــا تجربــه ی کوچکــی را کــه در ایــران داشــتم بــا شــما 
هــم در میــان بگــذارم. مــن متوجــه مشــکالتی در بازی ســازی ایــران شــدم کــه بایــد 
رفــع شــوند؛ امــا در عیــن حــال، نکتــه مثبتــی کــه در کشــور شــما وجــود دارد ایــن 
اســت کــه دولــت از توســعه بازی هــا حمایــت می کنــد کــه ایــن خــود، نکتــه بســیار 
مثبتــی محســوب می شــود. نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه مــن از کیفیــت کنفرانس هــا 
در ایــران شــگفت زده شــدم. بــرای مثــال، ســال پیــش کــه در رویــداد TGC شــرکت 
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 
ــن در  ــدم. م ــرت زده ش ــداد حی ــن روی ــزاری ای ــت برگ ــدم از کیفی ــران آم ــه ای ــه ب ک
ــزی کــه در  ــا اصــال شــبیه چی ــودم، ام ــی هــم شــرکت کــرده ب ــازی دب ــس ب کنفران
ایــران دیــدم نبــود. هیــچ کاری در آنجــا نمی شــد انجــام داد، هیچ کــس بــرای 
صحبــت کــردن و هیــچ بــازی ای بــرای بــازی کــردن نبــود؛ بــه عــالوه، هیــچ ارائــه ی 
مفیــد و آموزنــده ای هــم وجــود نداشــت؛ در صورتــی کــه در ایــران، دوســت داشــتم 
ــای  ــراد و تیم ه ــا اف ــه ب ــرا ک ــم؛ چ ــا بگذران ــن فض ــری را در ای ــای بیش ت ــا روزه ت

خوبــی آشــنا شــدم.

خیلــیممنــونازوقتــیکــهدراختیــارمــاقــراردادیــدوخوشــحالیم
کــهتجربــهیخوبــیدرایــرانداشــتید.
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