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به نام خدا
خدا را شاکریم که با آغاز بهار طبیعت و کمی
پس از انتشار اولین نشریهی چاپی ،الکترونیکی و دانشجویی گیم در سطح کشور
شاهد اتفاقات خوبی در حوزهی نشریات بودیم .حمایت بیبدیل عالقهمندان و دوستداران حوزهی
بازیهای ویدیویی و البته بازیهای ایرانی در شمارهای که گذشت به ما اثبات کرد که ورود به این حوزه کاری
بس بجا و البته الزم بوده ،که سالها نیز کشورمان خال چنین اتفاق مهمی را حس کرده است.

مدیر مسئول

به همین واسطه خرسندیم که پایهگذار این مهم در کشور بودهایم و از طرفی سنگینی انتظارات آن را نیز حس میکنیم؛ اما
موردی که ما را بیش از پیش دلگرم میکند ،حمایت هم صنفیها و دوستانمان بود که بدون چشم داشت و پرداختن به حاشیهها برای
اعتالی این صنعت در میان جامعه دانشگاهی و دانشجویی از هیچ کمکی فروگذار نشدند و تا جای ممکن برای پیشبرد اهداف اولین نشریهی
چاپی ،الکترونیکی و تخصصی بازی در دانشگاههای کشور حمایتهای الزمه را صورت دادند.
در این شماره نیز از جایگاه مدیرمسئول این نشریه تخصصی در ابتدا الزم است ،از یکایک اعضای هیات تحریریه که با دقتی مثال زدنی برای باالتر
بردن کیفیت این نشریه تالش نمودند ،تشکر کنم و همچنین مراتب سپاس خود را از یکایک شما مخاطبان این نشریه که با ارائهی نکات عالی و
موشکافانتان در شمارهی اول این نشریه کمک شایانی به مجموعه گیم آور داشتهاید را داشته باشم و البته از هماکنون نیز منتظر نظرات گرم شما
برای شمارهی دوم نیز هستیم.
همچنین چندی قبلتر از انتشار دومین شمارهی این نشریه ،برنامهریزی الزم برای بهبودکیفیت شمارههای بعدی صورت پذیرفته و به
همین واسطه با حضور فعال نشریه در رویداد بزرگ TGC2018تالشی جدی را صورت خواهیم داد و در این رویداد بزرگ نیز منتظر
دیدن تک تک شما عزیزان و دریافت بازخوردها خواهیم بود.
به امید دیدار
خدایا چنان کن سرانجام کار  /تو خوشنود باشی و ما رستگار
علیگلدانی

فصلی دیگر آغاز شد و جانی تازه در
رگهای هستی دمیده شد .یک سال دیگر هم با همهی
ماههای پر بازی و کم بازی گذشت و عالقهی گیمرها به بازیهای ایرانی
بیشتر شده و به تجربههای بازیسازان افزوده شد .بازی کردیم و آموختیم ،بازی
ساختیم و آموزش دادیم ،مطالب بازیها را مطالعه کردیم و یاد گرفتیم .شاهد یکسال
پیشرفت این هنر-صنعت بودیم و از وجود خالقیتهای تمام نشدنی لذت بردیم و به گیمر بودن
خود افتخار کردیم .در کنار همه این اتفاقات ،ما هم تصمیم گرفتیم هرچه بیشتر تالش کرده و

سردبیر

تغییرات زیادی در نشریه اعمال کنیم که نتیجهی آن هم اکنون پیش روی شماست و همانطور که
خواهید دید مطالب گوناگونی به نشریه اضافه شده تا در ره بازیسازی و بازیپژوهی یاریرسان شما
باشیم.
پیشنمایش ،نقد و بررسی و مقاالت تخصصی ،بخش جدیدی است که در نشریه گنجانده شده و چاشنی
تخصصی بودن آن را بیشتر کرده است .بدانید و آگاه باشید که در بخش نقد بازیها ،سعی شده است
تا کامال بیطرفانه بازیها نقد شده و به آنها امتیاز داده شود و باید در نظر داشت باز هم ممکن
است سلیقهی شما متفاوت از نظرات ما باشد.
امیدوارم از خواندن مطالب این شماره هم لذت ببرید و حمایت از بازیهای ایرانی
را فراموش نکنید.
آیدین نوری
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آیدین نوری
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

 ۳۱کنفرانس و کالس تخصصی رویداد
بینالمللی  TGC 2018نهایی شد
موضوعــات و ســخنرانان  ۲۶کنفرانــس و همچنیــن  ۵کالس تخصصــی دومیــن
دوره رویداد بینالمللی  Tehran Game Convention 2018اعالم شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای ،بــا پایــان مهلــت
دریافــت پیشــنهادات بــرای ســخنرانی در  ،TGC 2018هیــات مشــاوران ایــن
رویــداد بــه بررســی رزومــه و موضوعــات ســخنرانی داوطلبــان پرداختــه اســت تــا
باتجربهتریــن افــراد و موثرتریــن موضوعــات را بــرای ارائــه در ایــن رویــداد انتخــاب
کند.
بــر ایــن اســاس در بخــش کســب و کار ،دو کالس تخصصــی قطعــی شــده اســت
کــه شــامل ارائــه  Sean Taylorاز شــرکت  PlayHausبــا موضــوع Attract Modes:
 Playfully Pitches with Purposeو ارائــه  Caroline Stokesاز  .The Forward Coبــا
موضــوع How to build a culture of engagement for creativity, performance
 and successمیشود.
در بخــش تولیــد نیــز دو ارائــه شــامل کالس پژمــان میرزابابایــی از شــرکت UXR Lab
بــا موضــوع Data-driven Game Development: Improving Gameplay with
 Game Analytics and Player Metricsو کالس  Brie Codeاز شــرکت TRU LUV
 Media UGبا موضوع  Team Managementقطعی شده است.

 Celia Hodentنیــز قــرار اســت در بخــش طراحــی بــازی کالســی تخصصــی بــا
عنــوان Workshop: “UX and Cognitive Science Applied to Game
 ”Developmentبرپا کند.
کالسهــای تخصصــی رویــداد  ،TGCطوالنــی مــدت و هفــت ســاعته هســتند تــا
انتقال دانش و تجربه به خوبی در این کالسها صورت بگیرد.
در بخــش ســخنرانیها نیــز تاکنــون حضــور  ۲۶ســخنران خارجــی قطعــی شــده
اســت .ایــن ســخنرانیها در  ۵بخــش اصلــی تجــاری ،تولیــد ،فنــاوری ،هنــری و
طراحــی بــازی قطعــی شــده اســت و بــه زودی اســامی ســایر ســخنرانان نیــز اعــام
میشــود .قــرار اســت در رویــداد امســال  80ســخنرانی برگــزار شــده کــه پیشبینــی
میشود  ۵۰سخنرانی توسط سخنرانان بینالمللی ارائه شود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تیــم نشــریهی گیــم آور بــا داشــتن غرفــهای در ،TGC

آمــادهی تهی ـهی گــزارش کاملــی از ایــن رویــداد بــرای شــمارهی ســوم و دیــدار بــا
شما مخاطبان و همراهان عزیز در تهران است.

از آجیلها دفاع کن!
آجیل وار

بــازی آجیــل وار ســاختهی اســتودیوی تریکســمن بــا ســبک کارتــی اســت کــه
گرافیکــی بســیار خــوش رنــگ و لعــاب دارد .در ایــن بــازی شــما بایــد بــه کمــک
بابــا جــون رفتــه و بــا کارتهایــی کــه در اختیــار داریــد از آجیلهــا بهخوبــی
مراقبــت کنیــد .همچنیــن بــا انجــام مبارزههــای آنالیــن میتوانیــد بــه آجیلهــای
بیشتــری دســت پیــدا کنیــد .در هــر مبــارزه شــما فقــط قابلیــت انتخــاب 5
کارت را داریــد کــه بایــد در انتخــاب آنهــا کامــا هوشــمندانه برخــورد کــرده تــا
سرنوشــت خوبــی را بــرای خــود رقــم بزنیــد .ایــن انتخــاب بایــد بــر اســاس میــزان
مقاومــت ،ســرعت ،قــدرت تخریــب و انــرژی مصرفــی هــر کارت باشــد .ماننــد
دیگــر بازیهــای ایــن ســبک ،در طــول بــازی صندوقچههایــی هــم وجــود دارد
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کــه بــا بــاز کــردن آنهــا ممکــن اســت اتفاقــات خوبــی را مثــل ارتقــای کارتــی
خــاص شــاهد باشــید یــا کارت ویــژهای را بهدســت آوریــد .گیمپلــی ایــن عن ـوان
کامــا ســاده و روان اســت و دوبلورهــای برجســتهی ایرانــی هــم بــه جذابیــت بــازی
افــزوده و صداهایــی کــه میشــنویم هیجــان بــازی را
دوچنــدان میکننــد .آجیــل وار را میتوانیــد از کافــه
بــازار دریافــت کنیــد.

اخبار بازیهای ایرانی

قدرت جاذبه و دافعه در دستان شما
الکترون

«الکتــرون» بــازیای در ســبک معمایــی فیزیکــی بــرای سیســتم عامــل اندرویــد
و دارای بیــش از  40مرحلــهی متفــاوت اســت کــه در هــر مرحلــه از آن ،هــدف
رســاندن آواتــار کــه یــک الکتــرون میباشــد ،از نقطههایــی در فضــا بــه نقاطــی
دیگــر اســت .بــرای انجــام ایــن کار ،بازیکــن بایــد از قوانیــن فیزیــک بهــره جســته
و تــاش کنــد در بیــن مســیر ،آیتمهــای جمــع کردنــی بیشتــری را نیــز بهدســت
بیــاورد تــا در انتهــای مرحلــه امتیــاز باالتــری دریافــت کنــد.
بازیکــن در هــر مرحلــه ،تعــدادی الکتــرون دارد کــه بایــد بــا انگشــت ،آنهــا را
بــه ســمت مســیر مــورد نظــر نشــانهگیری کــرده و رهــا کنــد امــا راه رســیدن بــه
نقط ـهی مقصــد همیشــه ســر راســت نیســت .اینجاســت کــه پروتونهــا و نوترونهــا
وارد عمــل میشــوند؛ اشــیایی در محیــط کــه یکــی از آنهــا بــا نیــروی جاذب ـهاش

الکتــرون را حــول محــورش میچرخانــد و دیگــری بــا نیــروی دافعــه باعــث انحــراف
الکتــرون از مســیر میگــردد .همچنیــن دیوارهایــی در بعضــی از مراحــل وجــود
دارد کــه بایــد الکتــرون را از شــکاف بیــن آنهــا عبــور داد .در تعــدادی دیگــر از
مراحــل ،پورتالهایــی فضایــی وجــود دارد کــه الکتــرون از یــک ســمت آنهــا وارد و
از ســمت دیگــر خــارج میشــود .عــاوه بــر تمــام ایــن مـوارد بازیکــن بــه مــرور ایــن
قــدرت را پیــدا میکنــد تــا انــدازهی پروتونهــا و نوترونهــا را کــم و زیــاد کــرده و
در نتیجــه قــدرت جاذبــه و دافعــه آنهــا را دســتکاری کنــد.
 Electronتوانســته در هفتمیــن جشــنواره بازیهــای
رایانـهای تهــران ،نامــزد بهتریــن بــازی در ســبک ســاده
و نامــزد بهتریــن دســتاورد طراحــی بــازی شــود.
ایــن بــازی جــذاب را میتوانیــد بــا قیمتــی ناچیــز از
بــازار دریافــت کنیــد.

نبرد خمیری گوالخ و قهرمان اوساکار
هردمبیل

هردمبیــل یــک بــازی گروهــی اســتراتژی آنالیــن ،ســاختهی اســتودیوی دیدمــا
اســت .در ایــن بــازی شــما کنتــرل قهرمــان و نیروهــای خــود را در کارزار بــه عهــده
داریــد .در دنیــای هردمبیــل تمــام موجــودات از خمیــر بــازی بــه وجــود آمدهانــد،
پــس انتظــار هــر موجــود منحصــر بــه فــردی را داشــته باشــید .قبــل از شــروع هــر
مبــارزه در بخــش کارتهــا میتوانیــد نیروهــای خــود را بــا توجــه بــه تواناییهــا
و قدرتهــای او مشــخص کــرده و اســتراتژی خــود را طرحریــزی کنیــد .مثــا
گــوالخ کــه وقتــی راه مــیرود کســی جلــودارش نیســت ،بــه افــراد کاری نــدارد
و فقــط بــه برجهــای دفاعــی و قهرمــان حریــف آســیب وارد میکنــد .او بــرای
اهــداف تــن بــه تــن ســاخته شــده و از ســامتی و قــدرت
ضربــهی باالیــی برخــوردار اســت .همچنیــن جــزو
نیروهــای کمیــاب اســت و در حیــن نبــرد نســبت بــه دیگــر
کارتهــا دیرتــر آمــادهی اســتفاده میشــود.
وقتــی کــه در نبــرد ،پیــروز میــدان شــوید
گاوصندوقــی در اختیارتــان قــرار میگیــرد
کــه بســته بــه نوعــی کــه دارد ،بــاز کــردن
آن میتوانــد  8 ،3یــا  12ســاعت بهطــول
بیانجامــد کــه البتــه بــا خــرج
کــردن الماسهــای بــا ارزش

خــود میتوانیــد آن را فــورا بــاز کنیــد و شــاهد تعــدادی ســکه و کارتهــای مختلــف
باشــید .بــا بهدســت آوردن کارتهــا و رســیدن بــه مقــدار مجــازی کــه نمایــان
اســت ،قابلیتهــای آن کارت ارتقــا مییابــد و در حیــن نبردهــا یــاری بیشتــری بــه
شــما میرســاند .البتــه کــه صندوقهــای متفاوتــی هــم مثــل صنــدوق  24ســاعتهی
پیــروزی یــا صنــدوق رایــگان در بــازی موجــود اســت تــا بــرای کســب مقــام باالتــر،
تالشهــای بیشتــری صــورت گیــرد.
هردمبیــل بــرای سیســتمعاملهای اندرویــد و  iOSدر ســبک اســتراتژی همزمــان
آنالیــن بهمنظــور انتشــار در بــازار بینالملــل ســاخته شــده اســت .ایــن بــازی در
هفتمیــن جشــنواره بازیهــای رایانــهای تهــران توانســت موفــق بــه کســب دیپلــم
افتخــار دســتاورد هنــری ســهبعدی شــود و بــه زودی منتشــر خواهــد شــد.
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اعتیاد آور شدن ایدهی تقارن

هارمونی

بــازی هارمونــی ،اولیــن بــازی ســاخته
شــده در اســتودیوی بازیســازی
 Lake Horseاســت .ایــده اصلــی
بــازی مفهــوم تقــارن اســت کــه کاربــر
بــا پیــدا کــردن تمامــی تقارنهــا
بــا توجــه بــه آینههــای موجــود در
هــر مرحلــه ،مرحلــه را پشــت ســر
میگــذارد .ایــده اصلــی و گیمپلــی
بــازی مشــابهی در دنیــا نــدارد و ســعی
شــده تــا تجربــه منحصــر بــه فــردی در
اختیــار کاربــر قــرار بگیــرد .ایــن بــازی
در دســته پازلهــا قــرار میگیــرد .بــا
توجــه بــه نــوع پازلهــای ایــن بــازی و
موســیقیای کــه بــه صــورت تعامــل محــور و همزمــان بــا حــل پــازل بــه گــوش
میرســد ،میتــوان ایــن بــازی را زیــر مجموعــهای از دســته تفننــی ()Casual
نیــز برشــمرد .فضــای احساســی بــازی بــا تاکیــد ایجــاد شــده در موســیقی ،فضایــی
آرامــش بخــش را بــرای کاربــران ایجــاد میکنــد .در نســخهی فعلــی بــازی ،بیــش
از هــزار مرحلــه در ســطوح ســاده تــا دشــوار در بســتههای مختلــف قــرار گرفتــه

اســت کــه هــر بســته ،دارای موســیقی و
گرافیــک منحصــر بــه فــرد خــود اســت.
مراحــل ویــژهای در انتهــای هــر مجموعــه
مرحلــه طراحــی شــده اســت کــه در ایــن
مراحــل گیمپلــی بــازی بــا تغییراتــی همــراه
میشــود و شــکل متقارنــی در انتهــای آن
شــکل میگیــرد .کاربــران بــا پیشــرفت در
ایــن بــازی و رســیدن بــه مراحــل باالتــر،
بیشتــر بــا مفهــوم تقــارن آشــنا شــده و بــا
افزایــش هــوش هندســی خــود بــه تســلط
بیشتــری در شــناخت تقارنهــای موجــود
در اشــکال دســت پیــدا میکننــد .ایــن
بــازی حــدود پنــج مــاه اســت کــه در کافــه
بــازار و بــرای دســتگاههای اندرویــدی منتشــر شــده و تاکنــون چندیــن بهروزرســانی
بــرای ایــن بــازی ســاخته و بــه انتشــار رســیده اســت .تیــم ســازنده ایــن بــازی امیــدوار
اســت تــا بــا کمــک بازخــوردی کــه از کاربــران خــود میگیــرد ایــن بــازی را در
قالــب مراحــل و مودهــای جدیــد ،تنــوع و افزایــش
جذابیــت هنــری و پشــتیبانی از سیســتم عاملهــای
دیگــر ارتقــا دهــد و تــاش میکنــد تــا بــا ورود بــه
بازارهــای جهانــی ایــن بــازی را در دســترس کاربــران
بیشتــری قــرار دهــد.

سرنخهای پروندههای جنایی را بیابید
کلوپ کارآگاهان

بــازی کلــوپ کارآ گاهــان در ســبک ماجراجویــی توســط اســتودیوی اندیشــه وران و
بــا موتــور  Unity3Dســاخته شــده اســت .داســتان بــازی دربــاره حــل پرونــده قتــل
اســت کــه بــرای حــل آن کارآ گاه پرونــده بایــد تمامــی ســرنخهای آن را کنــار هــم
آورد و بــه پرسـشهایی کــه در ذهــن خــود اســت ،پاســخ دهــد .کارآ گاه بــرای حــل
پرونــده و بهدســت آوردن ســرنخها بایــد بــا افــرادی کــه در صحنــه قتــل حضــور
دارنــد یــا مظنونیــن پرونــده صحبــت کنــد و یــا از آنهــا بازجویــی نمایــد ،همچنیــن
شــواهد صحنــه قتــل را برســی کنــد .ایــن شــواهد گاه اثــر انگشــتی ،گاه ردپایــی
مرمــوز یــا گاه دکمــه لباســی اســت کــه در صحنــه قتــل بهجامانــده و او را بــرای
حــل پرونــده یــاری میرســانند .کارآ گاه در بــازی بــه معماهایــی هــم برمیخــورد
کــه بایــد آنهــا را حــل نمایــد تــا ســرنخهای مــورد نظــر را بهدســت آورد .محیــط
ً
بــازی کامــا س ـهبعدی بیدرنــگ اســت کــه بــه ســبک ایــران قدیــم تهیــه شــده
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و خیابانهــای اللــه زا و گرانــد هتــل بــه همانگونــه بازســازی شــده تــا لــذت
بــازی در آن را دوچنــدان کنــد .کاراکترهــا بــا پوششــی کــه در همــان زمــان خــود
داشــتهاند ،ســاخته شــدهاند .همــه اینهــا دســت بــه دســت هــم داده تــا بــازی
کلــوپ کارآ گاهــان یکــی از بهتریــن بازیهــای ماجراجویــی در ســبک خــود شــود.
ایــن بــازی در هفتمیــن جشــنواره بازیهــای رایان ـهای تهــران توانســته نامــزد بهتریــن
بــازی ســبک ماجرایــی و نامــزد دســتاورد
بهتریــن صداگــذاری و دوبلــه شــود .ضمــن
اینکــه دیپلــم افتخــار بهتریــن دســتاورد داســتان
بــازی را هــم بهدســت آورده اســت.
کلــوپ کارآ گاهــان را میتوانیــد از گــوگل
پلــی ،اپ اســتور و کافــه بــازار دریافــت نماییــد.
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سر و سامان دادن به مزرعهی عمو

مزرعه بهاری

بــازی مزرعــه بهــاری مدریــک کــه بــا موتــور  Cocos 2DXســاخته شــده ،تــاش
بهــار (شــخصیت اصلــی) را بــرای بازیابــی و رونــق مزرعــه عمویــش نشــان میدهــد.
بهــار کــه از شــهر و شــلوغیها و ســر و صــدای آنجــا خســته شــده ،تــاش میکنــد
تــا بــا کــوچ کــردن بــه ســمت روســتای عمویــش ،زندگــی آرامــی را آغــاز کنــد.
در همــان ابتــدای راه و بــا رونمایــی از دختــر عمویــش ،بهــار زود میفهمــد کــه
آرامشــی در کار نیســت و اتفاقــا اینجــا وضعیــت بدتــری دارد .عمــوی آلزایمــری
بهــار از یــک ســو و دختــر عمــو و پســر عمویــش هــم در ســوی دیگــر ،اوضــاع
را خــراب کردهانــد و در ایــن میــان هــم ،ســفارشهای عجیــب و غریــب ،امــان
صاحبــان مزرعــه را بریدهانــد.
از اینجــا مخاطــب در نقــش بهــار قــرار میگیــرد تــا بــا ســر
و ســامان دادن بــه اوضــاع مزرعــه ،شــرایط را بهبــود ببخشــد.
مزرعــه بهــاری بــه نوعــی خــود را وامدار آثــاری ماننــد
 Harvest Moonو  Stardew Valleyمیدانــد کــه
در آن محوریــت مزرعــه داری ،اســاس کار بازیکــن
را تشــکیل مــیداد .ســاخت نانوایــی ،مرغــداری و
پــرورش حیوانهــای مختلــف تنهــا

خانه بازیسازان ایران
خانه ،تشکیالتی غیر تجاری ،غیر دولتی و غیرانتفاعی است.
اعضــای خانــه را اشــخاص حقیقــی کــه در یکــی از رســتههای زیــر ،در پدیــد آوردن
حداقــل یــک بــازی ویدیویــی مشــارکت داشــته باشــند ،تشــکیل میدهنــد:

1

رســته مدیریــت تولیــد بــازی ویدیویــی یــا مدیریــت در شــرکت یــا موسســه

غیــر تجــاری تولیدکننــده بــازی ویدیویی

2
3
4
5

رسته طراحی بازی ویدیویی (گیم دیزاین) و تدوین بازینامه
رسته برنامهنویسی بازی ویدیویی
رسته ارتباط بصری (گرافیک) بازی ویدیویی
رسته موسیقی و صداگذاری بازی ویدیویی

قطعــا عضویــت در ایــن خانــه مزایایــی را بــه همــراه خواهــد داشــت کــه در زیــر بــه
برخــی از آنهــا اشــاره میکنیــم:
الــف -فراهــم آوردن بســتر همگرایــی ،تعامــل مؤثــر و مشــارکت همافزایــی
دســتاندرکاران «پدیــدآوردن بازیهــای رایانــهای» در جمهــوری اســامی ایــران
در راســتای توســعه کمــی و کیفــی و رونــق اقتصــادی «پدیــدآوردن بازیهــای
رایانــهای» در کشــور؛
ب -مطالعــه و بررســی ،ارائــه نظــرات مشــورتی ،انعقــاد موافقتنامههــای همــکاری
و تدویــن و پیشــنهاد ضوابــط ،مقــررات ،طرحهــا ،برنامههــا و راهکارهــای توســعه و
ســاماندهی «پدیــدآوردن»« ،تولیــد»« ،ویرایــش»« ،نشــر» و «عرضــه» «بازیهــای

گوشــهای از فعالیتهــای کاربــر بــه هنــگام تجربــه ایــن عنــوان بهشــمار مــیرود.
درو کــردن محصوالتــی ماننــد گنــدم هــم از دیگــر دغدغههــای بازیکنــان خواهــد
بــود و ایــن موضــوع بــا توجــه بــه زمانبــر بــودن پروســه کاری ،بــا خریــد رنگیــن
کمانهــا جهــت تســریع امــور ،ممکــن میشــود.
مزرعــه بهــاری ریتــم باالیــی نــدارد و مخاطــب را بــه آرامــی بهدنبــال خــود
میکشــاند .ســازندگان بــا انتخــاب زاویــه دوربیــن ایزومتریــک ،کنتــرل کامــل
روی داشــتههای مزرعــه را ممکــن کردهانــد تــا بازیکــن هــم بتوانــد بهراحتــی
اتفاقــات پیرامــون آن را مدیریــت کنــد .گرافیــک زیبــا و اســتفاده از رنگهــای
شــاد و کامــا متناســب بــا یــک مزرعــه بهــاری
و داســتانی بامــزه و جــذاب باعــث شــده اســت
کــه ایــن بــازی بتوانــد در هفتمیــن جشــنواره
بازیهــای رایانــهای تهــران ،بهتریــن بــازی
ســبک اســتراتژیک و مدیریتــی شــده و برنــدهی
جایــزهی دســتاورد داســتان و دســتاورد صــدا
شــود.

رایانـهای» در کشــور بــه «مرکــز ملــی فضــای مجــازی»« ،وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی»« ،وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات»« ،وزارت ورزش و جوانــان»،
«وزارت آمــوزش و پــرورش»« ،وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری» «بنیــاد ملــی
بازیهــای رایانــهای»« ،معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور» ،و دیگــر
دســتگاههای اجرایــی و مراجــع قانونــی ذیصــاح؛
پ -تدویــن و انتشــار قالــب قــرارداد و فهرســت حقالزحمــه یــا حقالعمــل
پیشــنهادی بــرای خدمــات مربــوط بــه «پدیــدآوردن»« ،تولیــد»« ،ویرایــش»،
«نشــر» و «عرضــه» «بازیهــای رایانــهای» در هــر ســال از مــدت «خانــه»؛
ت -مطالعــه و بررســی و پیشــنهاد و پیگیــری انجــام اقدامــات الزم بــه منظــور
افزایــش مخاطــب و توســعه بــازار داخلــی و خارجــی «بازیهــای رایان ـهای» پدیــد
آورده شــده در جمهــوری اســامی ایــران از جملــه برگــزاری و حمایــت از حضــور
دســت انــدرکاران در همایشهــا ،نمایشــگاهها و بازارهــای تخصصــی داخلــی و
خارجــی؛ و ...
فعــاالن حــوزه بازیســازی در کشــور میتواننــد بــا مراجعــه بــه وبســایت
خانــه بازیســازان ایــران ،عضــو رایــگان ایــن تشــکل رســمی در کشــور
شــوند .همــه اشــخاص بــا هویــت حقیقــی خــود میتواننــد عضــو ایــن خانــه
شــوند.
KhanehBazisazan.ir
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ریشــهی بســیاری از بازیهــا بــه خصــوص آنهایــی کــه بــه بازیهــای المپیــک
تبدیــل شــدند را میتــوان بــه نیازهــای بشــر اولیــه بــرای حفــظ حیــات در شــرایط
دشــوار مربــوط دانســت .بســیاری از کارهایــی کــه مــا بــا انجــام آنهــا ســرگرم
میشــویم در واقــع کارهایــی اســت کــه زندگــی غــار نشــینی را بــه مــا آمــوزش
میدهنــد .مــا مهارتهایــی را میآموزیــم کــه دیگــر کهنــه و منســوخ هســتند .بشــر
امــروز دیگــر بــرای تامیــن تغذی ـهی خــود نیــازی بــه شــکار بــا تیــر و کمــان نــدارد

و دوهــای ماراتــن و دیگــر مســابقاتی کــه میدهیــم بیشتــر بــه منظــور اهــداف
نیکوکارانــه و خیریــه اســت .بــا ایــن وجــود ،از اینکــه مهارتهــای زندگــی کــردن
مــا افزایــش پیــدا میکننــد ،ســرگرم میشــویم و بــا وجــود اینکــه چیــزی در عمــق
ذهــن ســمجمان از مــا میخواهــد بــه تمرینهــای نشــانهگیری و نگهبانــی ادامــه
دهیــم ،ســعی میکنیــم بازیهایــی تولیــد کنیــم کــه بیشتــر بــا زندگــی مــدرن

امروزمــان هماهنگــی داشــته باشــد.
مــردم دوســت دارنــد کــه بــه بازیهــا داســتانی نســبت بدهنــد .بــه عنــوان مثــال
در بــازی «چکــرز» ( )Checkersوقتــی بازیکــن میگویــد «شــاه شــدم!» بــه بــازی،

داســتان اضافــه میکنــد و بــازی رنــگ و بــوی قــرون وســطیای بــه خــود میگیــرد.
بیشتــر بازیهــا خصوصیــات مشــترک بســیاری بــا بــازی شــطرنج یــا چکــرز
دارنــد .بهطــور کلــی چــون بازیهــا الگوهــای اساســی را آمــوزش میدهنــد،
بازیکنــان طــوری تربیــت میشــوند کــه داســتانی را کــه در البـهالی الگوهــا جریــان
دارد ،نادیــده بگیرنــد.

در ســال  ۱۹۷۶شــرکتی بــه نــام «اگزیــدی» ( )Exidyیــک بــازی طراحــی کــرد کــه

در تاریــخ بازیهــای ویدیویــی یکــی از اولینهــا بــه حســاب میآیــد .ایــن بــازی
کــه نامــش «مســابقهی مــرگ» ( )Death Raceبــود بــه دلیــل نگرانیهــای عمومــی
از طبیعــت بســیار خشــنی کــه داشــت از بــازار جمــع شــد .ایــن بــازی بــر اســاس
فیلمــی بــه نــام مســابقهی مــرگ  ۲۰۰۰ســاخته شــده بــود و بازیکــن بــا رانندگــی
ماشــین و زیــر گرفتــن پیادههــا امتیــاز کســب میکــرد .گرافیــک بــازی در مقابــل
بازیهــای امــروزی کــه بازیکــن در آن حمــام خــون بــه راه میانــدازد خشــونت
چندانــی نمایــش نم ـیداد.
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بــه نظــر میرســد کــه بحــث در مــورد مناســب بــودن یــا نبــودن خشــونت در رســانهها
پایانــی نخواهــد داشــت .شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد رســانهها بــر
اعمــال و رفتــار مــا تاثیــر میگذارنــد .واضــح اســت کــه اگــر چنیــن نبــود از آن بــه
عنــوان یــک ابــزار آموزشــی اســتفاده نمیشــد .هــر چنــد شــواهدی وجــود دارد
کــه بیــان م ـیدارد رســانهها نمیتواننــد بــر ذهــن کنترلــی داشــته باشــند ،امــا بــرای
عالقهمنــدان همیشــه ایــن موضــوع بــا ابهــام همــراه بــوده اســت .کارشناســانی کــه بــا
تعریــف بــازی بــه عن ـوان چیــزی کــه بــه بچههــا آســیب میزننــد مخالــف هســتند،
مایلانــد نظریاتــی را کــه در دوران تحصیــل آموختهانــد بیــان کننــد و عــدهای نیــز
آنهــا را رد میکننــد .نبایــد فرامــوش کــرد کــه بازیهــا بــه بازیکــن یــاد میدهنــد
کــه الگوهــای ریاضیاتــی مهــم را ببینــد .بــه محــض اینکــه بــازی مســابقهی مــرگ،
بــه عنـوان یــک بــازیای کــه در آن ،در محیطــی دو بعــدی چیزهایــی یــاد میگیریــم
تعریــف میشــود ،نشــان میدهــد کــه بــازی بــا آنچــه در عمــق خــود دارد بســیار
متفــاوت و بیارتبــاط اســت .هــر چــه بیشتــر بــه عمــق بــازی برویــد احتمــال
اینکــه بتوانیــد بــه زیرســاختهای بــازی برســید و آن را بررســی کنیــد ،بیشتــر
میشــود .درســت هماننــد یــک عالقهمنــد بــه موســیقی کــه ممکــن اســت اصــا
ـعری انـواع مختلــف موســیقی توجهــی نداشــته باشــد یــا فقــط بفهمــد
بــه محتـوای شـ ِ
کــه آواز از کــدام دســتگاه موســیقی اســت.

چــه زیــر گرفتــن پیادههــا ،چــه کشــتن آدمهــا ،چــه مبــارزه بــا تروریس ـتها و چــه
خــوردن نقطههــا ،همــه و همــه تنهــا محیطهــای مختلــف یــک مرحلــه هســتند و
در واقــع بــا اســتعاره نشــان میدهنــد کــه بــازی چــه چیــزی را بــه مــا یــاد میدهــد.
بــازی مســابقه مــرگ بــه همــان انــدازه بــه مــا زیــر گرفتــن پیادههــا را میآمــوزد کــه
بــازی «پکمــن» ( )Pac-Manخــوردن نقطــه و فــرار از اشــباح را یــاد میدهــد.
البتــه هــدف ،کوچــک شــمردن ایــن حقیقــت کــه در بــازی مســابقهی مــرگ،
پیادههــا زیــر گرفتــه میشــوند نیســت .ایــن یــک واقعیــت ناگــوار اســت .بایــد
در نظــر داشــت کــه ایــن بســتر یــک بســتر مناســب بــرای یــک بــازی نمیباشــد.
آن بخشــی از بازیهــا کــه اغلــب کمتــر درک میشــوند بخــش نظــام انتزاعــی
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قانونمنــد یــا همــان بخــش ریاضیاتــی آن اســت.
امــروزه رایجتریــن راه بــرای گســترش و پــرورش بازیهــا ایــن اســت کــه داســتانی
بــرای آن بنویســند .بیشتــر طراحــان ،یــک داســتان معمولــی و متوســط انتخــاب
میکننــد و تمــام موانــع را بــر اســاس آن میچیننــد .ماننــد آن کــه بــرای ورق زدن
یــک کتــاب الزم باشــد جــدول کلمــات متقاطــع را حــل کنیــم.
روی هــم رفتــه افــراد ،بازیهــا را بــرای داستانشــان بــازی نمیکننــد .داســتانها
ـیرونــد .بــه ایــن دلیــل
معمــوال بــه عنـوان خوراکیهایــی فرعــی بــرای مغــز بــه شــمار مـ 
کــه معمــوال یــک نویســندهی حرفـهای آنهــا را خلــق نمیکنــد و هــم اینکــه موضــوع
آنهــا بیشتــر در مــورد قــدرت تســلط و دیگــر مســائل ابتدایــی اســت .بهطــور
کلــی داســتان بازیهــا بیشتــر در مــورد فانتزیهــا و خیاالتــی در مــورد کســب
قــدرت هســتند و از رده ادبیــات نوجـوان بــه حســاب میآینــد .داســتان یــک بــازی
در حقیقــت یــک پسزمین ـهی جــذاب و جالــب بــه بــازی میدهــد امــا جوهــرهی
بــازی ثابــت اســت و تغییــری نمیکنــد.
حال بهتر است مقایسهای بین بازیها و داستان انجام شود:

بازیهــا بیشتــر دارای آموزشهــای تجربــی بــرای فــرد هســتند امــا
داســتانها بــه طــور غیرمســتقیم آمــوزش میدهنــد.
بازیهــا در تجســم کــردن و عینــی کــردن بهتــر از داســتانها عمــل میکننــد
امــا داســتانها در انتقــال احساســات بهتــر از بازیهــا هســتند.
بازیهــا در مــورد رفتــار و اعمــال انســانها هســتند و خارجــی بــه حســاب
میآینــد امــا داســتانها در مــورد احساســات و تفکــرات انســانها هســتند و
داخلــی محســوب میشــوند.
کســی بــا ایــن موضــوع کــه داســتان یکــی از مهمتریــن ابــزار آموزشــی اســت
مخالفتــی نــدارد .امــا بــا ایــن نظــر کــه بــازی دومیــن ابــزار مهــم آموزشــی اســت،
بســیاری مخالفــت میکننــد و ایــن مســئله کــه ایســتادن و صحبــت کــردن در جایــگاه
ســوم اســت مخالفــان حتــی بیشتــر نیــز خواهنــد شــد .ایــن حقیقــت کــه بازیهــا
بــا وجــود پیشــینهی طوالنیتــری کــه نســبت بــه داســتانها دارنــد بــه جایــگاه
هنــری داســتانها نرســیدهاند نیــز چنــدان دور از ذهــن نیســت .امــا آیــا ایــن بــه ایــن
معنــی اســت کــه داســتانها از بازیهــا برترنــد؟ اغلــب بیــان میشــود کــه یــک
بــازی بــرای درآوردن اشــک بازیکننــده قــرار اســت ســاخته شــود .از نمونههــای
قدیمــی میتــوان بــه «پلنتفــال» ( )Planetfallاشــاره کــرد کــه در آن روبــات
فلویــد خــودش را فــدای بازیکــن میکنــد .امــا ایــن اتفــاق خــارج از کنتــرل خــود
بازیکننــده اتفــاق میافتــد ،یعنــی یــک مبــارزه بــرای تــاش بازیکــن در جریــان
نیســت .میت ـوان بیــان کــرد کــه نقط ـهی اوج داســتان ،در حقیقــت فریــب بازیکــن
اســت.
هنگامــی کــه در مــورد ســرگرم شــدن و لــذت بــردن صحبــت میکنیــم ،منظــور
مجموعـهای از احساســات اســت .مثــا یــک شــام مفــرح بیــرون از خانــه یــا پوشــیدن

Fun
f
o
y
heor
T
A
sign
e
D
me
a
G
لبــاس نــو یــا بــردن در
for

یــک بــازی تنیــس میتوانــد ســرگرم
کننــده باشــد .حتــی اینکــه آن همکالســیای کــه از او
خوشــمان نمیآیــد در چالــهی آب واژگــون شــود نیــز میتوانــد ســرگرم کننــده
باشــد .قــرار دادن تمــام ایــن مـوارد تحــت عنـوان ســرگرم کننــده ،کاربردشــان را در
هالــهای از ابهــام فــرو میبــرد.
یکــی از رایجتریــن برهانهایــی کــه بــرای رد هنــری بــودن بازیهــا میشــنویم
ایــن اســت کــه بازیهــا صرفــا بــرای ســرگرمی هســتند .یعنــی هــدف بازیهــا
فقــط ســرگرمی و تفریــح اســت .بــا کمــی دقــت درمییابیــم کــه هــدف از ان ـواع
موســیقیها هــم ســرگرمی اســت و هــدف بیشتــر مــردم از خوانــدن ان ـواع رمانهــا
هــم ســرگرمی و تفریــح اســت .بیشتــر فیلمهــا بــرای فــرار از واقعیــات و نوعــی
ســرگرمی ســاخته میشــوند و نقاشــیهای زیبــا هــم فقــط بــرای زیبایــی خلــق
شــدهاند .ایــن کــه بــازی فقــط یــک تفریــح اســت بــه ایــن معنــا نمیباشــد کــه
محکــوم بــه ایــن تقدیــر اســت و راه گریــزی جــز آن نــدارد .یــک تفریــح صــرف
زمانــی بــه هنــر تبدیــل میشــود کــه عنصــر برقــراری ارتبــاط در آن خالقانــه باشــد
و یــا بســیار خــوب و ســاخته و پرداختــه شــده باشــد .یــک ســرگرمی ممکــن اســت
خیلــی بــا مهــارت ســاخته شــده باشــد ،امــا بــه هنــر نرســد .ســطوح هنــری شــامل
ســطوح بســیار نــاب و اصیلــی هســتند ،یعنــی ســطحی کــه شــخص بتوانــد بارهــا و
بارهــا بــه یــک اثــر بازگــردد و همچنــان از آن چیزهــای تــازهای بیامــوزد .در مــورد
بازیهــا هــم شــاید بتــوان بــازیای کــه بارهــا آن را بتــوان بــازی کــرد و هــر بــار
چیزهــای تــازهای در آن کشــف کــرد را در ایــن دســته قــرار دهیــم .هــر چــه بــه درک
پایههــای اصلــی بــازی نزدیــک میشــویم ،احتمــال
رســیدن بــه قلههــای هنــری هــم
بیشتــر میشــود.
دســتهای احســاس میکننــد هنــر
بــازی در ســاخت سیســتمهای
قانونمنــد اســت .هــر چــه سیســتم
ماهرانهتــر ســاخته شــده باشــد ،بــازی
بــه هنــر نزدیکتــر اســت .قــرار دادن
بــازی در موقعیــت رســانههای دیگــری
کــه وجــود دارنــد ایجــاب میکنــد کــه
ایــن دیــدگاه را بپذیریــم .در ادبیــات،
عــدهی زیــادی پیــرو ســبک «زیبــا نوشــتن»
هســتند .طرفــداران ایــن دیــدگاه اعتقــاد دارنــد کــه
زیبایــی شــعر تنهــا در آواهــا و اوزان اســت و نــه در مفهــوم.
فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور
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نظریه سرگرمی برای طراحی بازی
بیاییــد خودمــان را گــول نزنیــم ،یــک غــزل هــم بــه انــدازهی بــازی در سیســتمهای
قانونمنــد زیــادی محبــوس اســت .در واقــع نکتــهی طنــز ماجــرا ایــن اســت
کــه بازیهــا در مقایســه بــا دیگــر رســانهها آزادی عمــل کمتــری بــه طراحــان
میدهنــد .بازیهــا در انتقــال مفاهیــم خــاص و ویــژه ،خــوب عمــل نمیکننــد و
بیشتــر بــرای انتقــال کلیــات بــه کار میرونــد .طراحــی کــه بخواهــد از بــازی
بــه عن ـوان یــک رســانهی بیانگــر اســتفاده کنــد ،بایــد مثــل یــک هنرمنــد بفهمــد و
بدانــد نقــاط قــوت آن رســانه در چیســت و چــه پیامهایــی را بهتــر میتــوان بــا آن
رســانه انتقــال داد.
یــک طــراح بــازی بــه نــام «مــارک لبالنــک» ( )Marc Leblancمــوارد ســرگرم
کننــده را در هشــت دســته تقســیمبندی کــرده اســت :احســاس خوشــی ،تظاهــر و
وانمودســازی ،درام ،موانــع ،چارچــوب اجتماعی ،اکتشــافات ،کشــف خود و تســلیم
و واگــذاری« .پــاول اکمــن» ( )Paul Ekmanکــه محققــی در زمینـهی احساســات
و حــاالت چهــره میباشــد ،احساســات مختلفــی را کشــف و دســتهبندی کــرده
اســت .نکتــه قابــل توجــه آن اســت کــه بعضــی از ایــن احساســات تنهــا در یــک
زبــان وجــود دارنــد و در دیگــر زبانهــا نیســتند .افــراد دیگــری همچــون «نیکــول
الزارو» ( )Nicole Lazzaroبــا مشــاهدهی افــراد در حــال بــازی ،تحقیقاتــی انجــام
داد و بــه چهــار دســته احساســات دســت یافــت کــه در حــاالت
چهــرهی افــراد نمــود پیــدا میکنــد :ســرگرمی دشـوار ،ســرگرمی
آســان ،حــاالت متغیــر و فاکتــور افــراد.
بهطــور کلــی ســرگرمی ،تبحــر یافتــن ذهــن در حــل یــک
مســاله اســت .ســتایش زیبایــی ســرگرمی نیســت امــا مطمئنــا
ً
لذتبخــش اســت .واکنشهــای غیــرارادی ذاتــا حرکاتــی
فیزیکــی هســتند و بــه تبحــر فیزیکــی در حــل مشــکالت
مربــوط میشــوند .چالشهــای فیزیکــی بهتنهایــی ســرگرمی
نیســتند .مســالهی ســرگرم کننــده آن حــس پیــروزی بعــد از
شکســتن یــک رکــورد شــخصی اســت .دوی اســتقامت شــاید
لذتبخــش باشــد امــا مســالهای در ایــن میــان حــل نشــده
اســت .ایــن حــس اصــا قابــل مقایســه بــا حــس برنــده شــدن در
یــک بــازی بــه خاطــر کار گروهــی نیســت.
هنگامــی کــه بتوانیــم الگوهایــی را کــه ســر راهمــان قــرار میگیرنــد بــه
ی ناگهانــی
خوبــی بیاموزیــم و در آنهــا اســتاد شــویم ،مغــز یــک ضربــه 
لذتبخــش بــه مــا میدهــد .امــا اگــر جریــان الگوهــای جدیــد کنــد شــود
دیگــر ایــن ضربههــا را نمیگیریــم و کــم کــم احســاس کســلی و خســتگی
میکنیــم .اگــر هــم جریــان الگوهــای جدیــد بیــش از حــد تواناییهــای مــا
افزایــش پیــدا کنــد ،بــاز هــم از ایــن ضربههــای لــذت محــروم خواهیــم شــد
چــرا کــه پیشــرفتی نخواهیــم کــرد .امــا هنگامــی کــه جریــان وجــود دارد افــراد
بعــد از هــر جریــان میگوینــد« :ســرگرم کننــده بــود» .فقــدان جریــان ،مانــع از
ســرگرمی نمیشــود فقــط بــه ایــن معناســت کــه بــه جــای دریافــت مــداوم ترشــحات
اندورفیــن ،گ ـهگاه ضربههــای لذتبخشــی دریافــت میکنیــد .هــر چنــد میت ـوان
جریانــی را یافــت کــه ســرگرم کننــده نباشــد مثــل مدیتیشــن کــه شــامل امــواج
مشــابهی اســت .بنابرایــن ســرگرمی جریــان نیســت .جریــان را در فعالیتهــای
بیشــماری میتــوان پیــدا کــرد امــا همگیشــان ســرگرمی نیســتند .بهطــور کلــی
میتــوان گفــت کــه بــازی یــک داســتان نیســت ،موضــوع بــازی نیــز زیبایــی یــا
خوشــی نیســت .موضــوع بــازی وانمودســازی موقعیتهــای اجتماعــی هــم نیســت.
بــازی در جایــگاه خــودش دارای موفقیــت باارزشــی اســت .در موقعیتــی کــه عامــل
فشــاری در آن وجــود نــدارد ،ســرگرمی مربــوط بــه آموختــن چیــزی میشــود و ایــن
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همــان دلیلــی اســت کــه بــازی اهمیــت ویــژهای پیــدا میکنــد.
بــازیای را در نظــر بگیریــد کــه در آن بــر اســاس تعــداد افــرادی کــه بــر آنهــا تســلط
داریــد ،قــدرت حرکــت بــه دســت میآوریــد .امــا بــرای نجــات دادن خودتــان از
دشــمنان بــر اســاس تعــداد دوســتانتان قــدرت داریــد .قانونــی هماننــد هــر چــه
شــما قــدرت حرکــت بیشتــری پیــدا میکنیــد دوســتانتان کاهــش پیــدا میکننــد؛
ایــن مســاله را میتــوان بــا عبــارات ریاضــی توضیــح داد .ایــن مســاله در یــک
سیســتم انتزاعــی قانونمنــد همخوانــی دارد و همچنیــن یــک بیــان هنــری میباشــد،
انتخابــی کــه طــراح مکانیــک بــازی دســت بــه آن زده اســت .حــال قســمت مهــم
ماجــرا ،شــرط پیــروزی بــه کــم یــا زیــاد بــودن زیردســتان یــا دوســتان ارتباطــی نــدارد،
بلکــه هــدف چیــز دیگــری اســت ماننــد نجــات کل قبیلــه .همچنیــن بــه هم ـهی
بازیکنهــا بــرای فــدا کــردن خودشــان بــه نفــع قبیلــه پــاداش میدهیــم .بــه عن ـوان
مثــال اگــر آنهــا در مرحلــهای از بــازی اســیر شــوند ،دیگــر بهطــور مســتقیم در
رونــد بــازی تاثیرگــذار نخواهنــد بــود ،امــا امتیازاتشــان همچنــان بــر اســاس ســمتی
کــه در بــازی داشــتهاند بــه آنهــا تعلــق میگیــرد .ایــن امــر بیانگــر مســالهی میــراث
آنهــا اســت؛ یــک عامــل بســیار مهــم روانــی کــه بازیهــای تخیلــی خــود را درگیــر
آن نمیکننــد .بدیــن ترتیــب ،یکــی از انتخابهــای بــازی میتوانــد قــرار گرفتــن
در باالتریــن ردهی قــدرت باشــد بــدون هیــچ دوســت و متحــدی .یــا قــرار گرفتــن
در ســطوح پاییــن زنجیــرهی قــدرت .ایــن بــازی در واقــع ارائــهی یــک الگــو بــا
نتیج ـهای خــاص اســت.
ایــدهی بــازی فقــط وجوهــی از دنیــای واقعــی را بــه همــان
شــکلی کــه هســت ،نشــان میدهــد .بــه جزییــات ایــن ایــده
هنــوز پرداختــه نشــده اســت امــا نمونــهای از یــک بــازی
اســت کــه شــاید واقعــا چیــزی بــا ارزشتــر از تاکتیکهــای
مبارزاتــی بــه مــا بیامــوزد .در ابتــدا مکانیکــی طراحــی

نظریه سرگرمی برای طراحی بازی
میشــود کــه فقــط اعمــال قــدرت را شبیهســازی نمیکنــد بلکــه مفاهیــم ارزشــمندی
همچــون حــس وظیفهشناســی ،عشــق ،شــرافت ،مســئولیتپذیری و مفاهیــم تحولــی
مثــل «مــن میخواهــم فرزنــدم از مــن زندگــی بهتــری داشــته باشــد» نیــز در آن بــه
چشــم آیــد.
بازیهــا بــرای فراگیــری آموزشهــای مربــوط بــه بقــای بشــر
بهوجــود آمدهانــد .بهخاطــر بســیاری از دالیــل فرهنگــی اجــازه
دادیــم کــه در فرهنــگ بشــری جایــی بــرای خــود بــاز کننــد و در آن،
مــورد انتقــاد قــرار بگیرنــد ،کوچــک شــمرده شــوند و بـیارزش بــه حســاب بیاینــد.
هنــوز هــم یــک جریــان فرهنگــی وجــود دارد کــه در ســطح غریــزی عمــل میکنــد،
جریانــی کــه در ســوگ پــاک شــدن بازیهــا
از صحنــهی زندگــی مــا ســوگواری میکنــد.
در ایــام ماقبــل تاریــخ ،بازیهــا بــرای بشــر
اهمیــت داشــتند .شــاید ســن مــا از درسهــای
ســادهای کــه بازیهــا میتوانســتند بــه مــا
بیاموزنــد فراتــر رفتــه اســت.
بچههــا هــر روز کلمــات زیــادی میآموزنــد.

بازیهــا در طــی ایــن مســیر کمــک زیــادی
بــه آنهــا میکننــد .بازیهــا در گســترهی
فعالیتهــای بشــر جــای میگیــرد .هــر
تالشــی کــه بــرای درک و فهــم انجــام
میدهیــم احتمــاال بــرای اجتنــاب از
تاریکــی اســت .چیزهــای تــازه ممکــن
اســت مــا را بترســانند ،همانطــور کــه
ســمفونیهایی کــه هارمونیهــای عجیــب و
غریــب دارنــد ممکــن اســت ســر و صــدای طرفــداران موســیقی را در بیــاورد و ...
امــا زمــان همــه چیــز را درســت میکنــد و موســیقی بــرای مــا زیبــا میشــود.

سخن آخر

بــرای رســیدن بــه قابلیتهــای بالقــوهی ایــن رســانه ناچــار خواهیــم بــود کــه از برخــی
مرزهــا عبــور کنیــم و ناگزیــر کارهایــی انجــام دهیــم کــه ممکــن اســت دیگــران را
آزرده کنــد .بــازی صرفــا یــک تفریــح نیســت .آثــار تولیــدی میتواننــد بــه
دیگــران شــوک وارد کننــد ،آنهــا را اذیــت کــرده یــا موضوعاتــی را مطــرح
کننــد کــه بــا عقایــد بــا ارزش در تعــارض باشــند .وظیفـهی طــراح ایــن اســت کــه
تضمیــن کنــد بــه هیچکســی آســیبی نمیرســد .بــرای هم ـهی طراحــان بــازی ،ایــن
بــه معنــای کار بســیار دشــواری در زندگــی اســت؛ یعنــی کــه خــود را بــه عنــوان
کســی کــه در مقابــل دیگــران مســئولیت دارد بهشــمار بیــاورد .در حالــی کــه در
گذشــته ،خــود را از هــر قیــد و بنــدی آزاد میدانســته اســت؛ یعنــی بــرای ابزارهایــی
کــه بــا آنهــا کار میکنــد احتــرام بیشتــری قائــل شــود و احتــرام بیشتــری بــه
مخاطبــان خــود بگــذارد .ایــن یــک بایــد اســت!
منبع:
Koster, R. (2013). Theory of fun for game design. « O›Reilly Media,
Inc.».
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نقد بازی انگاره
رضا قرالو
سردبیر دنیای بازی

خالقانه

تبدیل علم به بازی
گفتــن از مهــدی بهرامــی و بازیهــای خالقان ـهاش هــدر
دادن وقــت و انــرژی اســت؛ چــرا کــه حــاال بیشتــر کســانی
کــه دســتی بــر آتــش ســاخت بــازی یــا تحلیــل و حتــی بــازی کــردن
بازیهــای ویدیویــی دارنــد ،میداننــد او کیســت و چــه تعــداد بــازی خــوب
ســاخته اســت .بحــث حــاال ،صحبــت دربــارهی بــازی انــگاره اســت .یکــی دیگــر از
آن بازیهــای خالقانـهی بهرامــی کــه ظاهــرا از آن دســت محصــوالت هنــری اســت
کــه از مدتهــا قبــل در ذهــن خالقانشــان وول میخورنــد و خودشــان را بــه در و
دی ـوار ذهــن میکوبــد تــا ســرانجام در شــکلی قابــل عرضــه ارائــه شــوند.
ایــدهای اولیــه ،کــه ظاهــرا در یکــی از بازیهــای نخســت بهرامــی هــم وجــود داشــته
و حــاال بــا بلــوغ ذهــن بازیســازی و بعــد از اینکــه بهرامــی آن را بــا ایدههــای
دیگــر و موجودیــت روشهــای خالقانهتــری آمیختــه بــه شــکل بــازی انــگاره ارائــه
شــده اســت .امــا انــگاره چیســت و چطــور بــازیای بــه حســاب میآیــد .در انــگاره
بــا هندســه طــرف هســتیم؛ درســت اســت ،بــا یکــی از مفاهیــم پیچیــده کــه کمتــر
کســی فکــرش را میکــرد بشــود اصــول اولیـهی آن را کــه در نظــر بســیاری ،پیچیــده
هســتند در قالــب یــک بــازی پیــاده کــرد! شــاید بــه جــرات بشــود گفــت بازیهــای
زیــادی کــه از اصــول علمــی بــرای ســرگرم کــردن مخاطــب اســتفاده میکننــد
ســاخته نشــدهاند .شــاید یــک نمونـهی بســیار موفقــش پورتــال باشــد کــه از قوانیــن
فیزیــک و جاذبــه بــرای ســاخت شــاهکارش ســود بــرده بــود .ولــی هندســه؟ فکــر
میکنــم نهایــت اســتفاده از هندســه در بازیهــا بــه ســاخت و ســاز ســاختمانهای
نقش ـههای بازیهــا ختــم شــده باشــد! اینکــه بهرامــی بــرای ســاختن یــک بــازی
دســت روی هندســه گذاشــته از نظــر مــن کار شــجاعانهای اســت .حداقــل خــود
مــن کــه ذهنــم چنــدان کشــش ریاضــی و هندســه و اینجــور مفاهیــم را نــدارد
(شــاید هــم دارد و خــودم را درگیــرش نمیکنــم!) فکــر کــردن بــه طراحــی کــردن
یــک بــازی بــا اصــول هندســه بــه بــاال رفتــن از اورســت بــدون کپســول اکســیژن
شــباهت دارد!
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بــازی از مراحــل اصلــی و چندیــن مرحلــه کــه موجودیــت
مراحــل اصلــی را ســر و شــکل میدهنــد تشــکیل شــده
اســت .انــگاره برخــاف چیــزی کــه ممکــن اســت
فکــرش را بکنیــد ،طراحــی ســادهای دارد .شــما بایــد
الگویــی را کــه در بــاالی کادر هــر مرحلــه وجــود
دارد بــا کمــک اجســام متحــرک موجــود و کلیــک
کــردن روی آنهــا رســم کنیــد .رســم کــردن طــرح
برعهــدهی شــما نیســت و همیــن کار را کمــی پیچیــده
میکنــد .شــما بایــد بــا پیشــبینی کــردن حرکــت اجســام
متحــرک هــر مرحلــه و کلیــک روی نقطــهی درســتی از آن
جســم ،کار طراحــی را بــه «عنصــر حرکــت» بســپارید .بــه ایــن ترتیــب
قــدرت ذهنــی شــما در ترســیم شــکلی کــه وجــود نــدارد و ترکیــب آن بــا حرکــت
جســم موجــود در هــر مرحلــه و کلیــک در جــای درســت ،کار را پیــش خواهــد
بــرد .مراحــل اولی ـهی بــازی ســاختار ســادهای دارنــد کــه میشــود خیلــی زود بــا
رســم الگــوی مــورد نظــر آنهــا را پشــت ســر گذاشــت .ولــی بــازی بــا رعایــت
ســاختار ســختتر شــدن بــا پیشــرفت در مراحــل ،شــما را بــا معماهــای ســختتر و
الگوهــای پیچیدهتــری روب ـهرو میکنــد .چیــزی کــه هــدف اولیــه و پتــرن اصلــی
انــگاره اســت؛ معمــاری ایرانــی اســامی و اینکــه بدانیــم طراحهــای پیچیــدهی
هندســی کــه معمــاران و هنرمنــدان در طراحــی مســاجد و کاخهــا و ابنیـهی تاریخــی
از آنهــا اســتفاده میکردهانــد چطــور شــکل گرفتهانــد .البتــه بــازی از همــان
ابتــدا چنیــن حســی را بــه شــما القــا میکنــد کــه در حــال تجربــه کــردن چــه
چیــزی هســتید؛ از گرافیــک و کادربندیهــای بــازی کــه اشــکال و اســلیمیها و
کاش ـیکاریهای آشــنای مســاجد و ابنیههــا را تداعــی میکننــد تــا موســیقی بــازی
کــه مکمــل محشــری بــرای ایجــاد حــس بــازی کــردن یــک بــازی ایرانــی در مــورد
هنــر معمــاری ســنتی ایرانــی اســت.

نقد بازی انگاره
گرافیــک و موســیقی بــا وجــود ســاده بــودن ،مکملهــای درجــه یکــی هســتند کــه
بــازی را رو بــه جلــو هــل میدهنــد و حســی را کــه قطعــا بهرامــی بــه دنبــال آن
بــوده میســازند و منتقــل میکننــد .بــا پیشــرفت در بــازی ،یکــی دو مکانیــک
دیگــر بــه مکانیکهــای بــازی اضافــه میشــود تــا مراحلــی را کــه ســختتر و
الگوهایــی را کــه پیچیدهتــر شــدهاند بشــود بــه واســطه و کمــک آنهــا حــل و
فصــل کــرد .مراحــل اولیــه کــه فقــط بــا اتــکا بــه کلیــک چــپ مــاوس (مــا نســخهی
 PCرا بــازی کردیــم) در مراحــل بعــدی بــه کلیــک راســت مــاوس بــرای
کنــد کــردن حرکــت اجســام متحــرک طراحــی کننــدهی خطــوط
و تغییــر پارامترهــا و اندازههــای ایــن اجســام متحــرک
در دو مرحلــهی پایانــی ختــم میشــوند .بــازی
بســیار کوتــاه اســت و بــا اینکــه ممکــن
اســت در طراحــی کــردن الگوهــای
چنــد مرحلــهی آخــر آنقــدر

وجــود پیچیــده بــودن محــور اصلــی و معماهایــش ،از کــم بــودن ریــزهکاری و
مکانیکهــای جذابــی کــه آن را عمیقتــر و حتــی ســرگرمکنندهتر بکنــد رنــج
میبــرد! کشــیدن الگــو (هرچنــد هــم پیچیــده) بــدون ریــزهکاری و مثــا امتیــاز
دادن یــا مکانیکهــای جــذاب و ســرگرمکنندهی دیگــر بعــد از مدتــی خســتهکننده
میشــود .خصوصــا در مراحــل باالتــر کــه کشــیدن برخــی از ایــن الگوهــا بــه قــدری
ســخت اســت کــه مدتــی تــاش کــردن بــرای رســم کــردن آن بــا لــوپ تکــراری
موســیقی بــازی کــه بــا وجــود ســرزندگی و ریتــم بســیار زیبایــش در دام تکــرار
و تکــرار و تکــرار میافتــد کــه بســیار خطرنــاک اســت و آفــت هــر
بــازی دیگــری بــه غیــر از انــگاره هــم بــه حســاب میآیــد.
انــگاره بــازی بســیار خوبــی اســت کــه ایــدهای
پیچیــده و در عیــن حــال ســاده را بــه یــک
محصــول بــازی کردنــی جــذاب
تبدیــل کــرده اســت؛ بــا کلــی
عنصــر دیــداری و شــنیداری

دچــار دردســر بشــوید کــه

خــوب .ولــی ای کاش

ســاعتها وقــت صرفشــان

بهرامــی فکــری هــم بــه حــال

بکنیــد ،بازهــم کوتــاه بــه
نظــر میرســد .شــاید یکــی از
مهمتریــن دالیلــش ایــن باشــد کــه
مکانیکهــای بــازی کــم هســتند.
بــا اینکــه ســازندهی بــازی بــرای طراحــی
مراحــل بــازی زحمــت زیــادی کشــیده اســت ولــی بــازی بــا

جذابتــر کــردن بــازی بــا
کمــک مکانیکهــای بیشتــر و
ســرگرمکنندهگی عمیقتــر میکــرد.
گرچــه ممکــن اســت خــودش عامدانــه دســت
بــه ایــن کار نــزده باشــد.

Developer:
Mahdi Bahrami
Based in Esfahan,
Iran
Release date:
23 October, 2017
Platforms:
PC / Mac
Steam
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نقد بازی امیرو ماهی بگیر

سپهر ترابی
مدیر مسئول بازینامه

تجلی کیفیت در آبهای خلیج فارس
امیرو ماهی بگیر

یکــی از عمدهتریــن دالیلــی کــه میتوانــد باعــث
موفقیــت یــک بــازی شــود ،خالقیــت بــه کار رفتــه
در آن و البتــه ظاهــرش هســت .درســت همــان چیــزی
کــه باعــث شــده بــازی «امیــرو ماهــی بگیــر» بــه
یــک اثــر موفــق میــان گیمرهــای ایرانــی تبدیــل شــود.
«امیــرو ماهــی بگیــر» روایتگــر داســتان زندگــی
یــک پســر ماهــی گیــر اســت کــه در آبهــای خلیــج
فــارس مشــغول ماهیگیــری اســت .شــما بایــد بــه
امیــرو کمــک کنیــد تــا در هــر مرحلــه بیشتریــن
ماهــی ممکــن را شــکار کنــد .در هــر مرحلــه ،امیــرو
از قایــق وارد آب میشــود و روی تختــه ســنگی
صبــر میکنــد تــا زمــان شــکار فــرا برســد .نحــوه
شــکار ماهیهــا هــم بــه ایــن شــکل اســت کــه
بایــد انگشــتتان را روی صفحــه موبایــل نگــه داریــد
تــا خــط قــدرت ســاحی کــه در دســت داریــد
مشــخص شــود .بعــد از آن بایــد بــا توجــه بــه جهتــی
کــه ماهیهــا حرکــت میکننــد ،ســاح را در زمانــی
کــه بیشتریــن قــدرت را دارد ،رهــا کنیــد .در نــگاه
اول شــاید بــازی آســان بــه نظــر برســد امــا رفتــه رفتــه
مــواردی بــه بــازی اضافــه میشــوند کــه شــما را بــه
چالــش میکشــند .یکــی از اولیــن م ـواردی کــه بایــد
حواســتان بــه آن باشــد ،ســکوهای ســنگی در هــر

مرحلــه اســت .ایــن ســکوهای ســنگی
همــان جایــی هســتند کــه شــما در طــول
بــازی بایــد روی آنهــا بایســتید و ماهــی شــکار
کنیــد .در برخــی از مراحــل ،ایــن ســکوها کــم و یــا
حتــی کوچــک میشــوند .بــه همیــن خاطــر بایــد
تــاش کنیــد تــا امیــرو را بــه آنهــا برســانید .مســئله
بعــدی دقــت در اســتفاده از ســاحها اســت .بــرای
مثــال ،تفنــگ نیــزه پرتــاب کــن دیگــر نیــاز بــه تمرکــز
نــدارد و میتوانــد بــا ســرعت باالیــی نیــزه شــلیک
کنــد .امــا از طرفــی تعــداد تیرهــای آن محــدود اســت.
پــس بایــد در مواقــع خــاص از آن اســتفاده کنیــد.
حتــی عوامــل محیطــی هــم گاهــی باعــث میشــوند
تــا شــکار بــرای شــما ســخت شــود .ممکــن اســت
میــان ماهیهــا ،یــک الک پشــت هــم قــرار داشــته
باشــد کــه جلــوی برخــورد نیــزه بــا ماهیهــا را بگیــرد.
در طــول بــازی بــا شــکار ماهیهــا امتیــاز کســب
میکنیــد کــه توســط آنهــا میتوانیــد لــوازم خــود
را ارتقــا ببخشــید و حتــی از آیتمهــای ویــژه اســتفاده
کنیــد .آیتمهایــی کــه ایــن توانایــی را بــه شــما
میدهنــد تــا ماهیهــای بیشتــری شــکار کنیــد .از
نظــر گیمپلــی« ،امیــرو ماهــی بگیــر» موفــق شــده تــا
خــوش بدرخشــد و همیــن ایجــاد تعــادل و جذابیــت

در گیمپلــی باعــث شــده تــا ایــن بــازی تــا بــه االن
بیــش از  ۵۰هــزار بــار دانلــود شــود .جــدا از گیمپلــی،
«امیــرو ماهــی بگیــر» در بخــش فنــی و گرافیــک
حســابی موفــق عمــل کــرده اســت .انیمیشــنهای
خــود امیــرو و همینطــور ماهیهــای زیــر آب بــه
خوبــی کار شــده و ایــراد چندانــی نمیتـوان بــه آنهــا
گرفــت .ســاختار محیطــی و تنــوع آن نیــز زیبایــی بازی
را دوچنــدان کــرده اســت .طراحــی جــذاب محیــط و
از طــرف دیگــر عــدم وجــود مشــکالت فنــی خــاص
باعــث شــده تــا ایــن بــازی در لیســت عناوینــی قــرار
بگیــرد کــه حتمــا بایــد تجربـهاش کنیــد .کیفیــت ایــن
بــازی مخصوصــا در بخــش فنــی در بیــن رقبایــش بــه
قــدری باالســت کــه موفــق شــد در هفتمیــن جشــنواره
بازیهــای رایان ـهای تهــران خــوش بدرخشــد و جوایــز
مختلفــی کســب کنــد .اگــر بــه دنبــال یــک بــازی
موبایلــی جــذاب هســتید کــه بتوانــد ســاعتها شــما
را ســرگرم کنــد ،امیــرو ماهــی بگیــر گزینــه مناســبی
اســت.

Developer:
Nautilus Studio
Platforms:
Android

 13گیمآور

شماره  | 2بهار 1397

Factsheet

10

8.5

نقد بازی کاکتوس دوئل

آیدین نوری
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دوئلی از جنس کلمات

کاکتوس دوئل

ایــن روزهــا بازیهــای موبایلــی مجالــی بــرای رهایــی
از لحظــهای شــدهاند کــه در آن هســتیم .فرقــی
نمیکنــد در متــرو هســتید یــا اتوبــوس ،بــه ســرکار
میرویــد یــا دانشــگاه ،بازیهــای موبایلــی همیشــه
در دســترس شــما هســتند .امــا در میــان ایــن خیــل
عظیــم بازیهــای موبایــل ،بازیهایــی هســتند کــه
بــه خاطــر ســاختار رقابتــی جذابــی کــه دارنــد خیلــی
زود شــما را جــذب میکننــد .کاکتــوس دوئــل دقیقــا
مصــداق بــارز چنیــن عناوینــی اســت کــه موفــق شــده
ســبک جدیــدی از بــازی بــا کلمــات را بــه ارمغــان
آورد .بایــد تــا میتوانیــد بــا اســتفاده از حروفــی کــه در
اختیــار داریــد ،کلمههــای بامعنــی خلــق کنیــد .کاری
کــه شــاید در نــگاه اول ســاده بــه نظــر برســد ،ولــی
هرچــه در بــازی پیشــروی میکنیــد متوجــه میشــوید
کــه بــا چــه عنـوان چالــش برانگیــزی روبـهرو هســتید.
کاکتــوس یــک بــازی آنالیــن و رقابتــی اســت،
بنابرایــن همــه چیــز بــر پایــه رقابــت طراحــی شــده
اســت .در هــر مرحلــه و رقابــت ،جدولــی وجــود دارد
کــه بایــد حــروف را در آن جــدول بچینیــد .بــا چینــش
درســت حــروف ،کلمــات معنــادار پیــدا میشــود و
موفــق میشــوید تــا امتیــاز کســب کنیــد .هــر مرحلــه
ســقفی بــرای امتیــاز دارد و هــر نفــر کــه زودتــر بــه
آن ســقف برســد ،برنــده اســت .بــا کســب امتیــاز

میتوانیــد از قدرتهــای مختلفــی هــم بهــره ببریــد
و کلمــات بهتــری خلــق کنیــد .ایــن قدرتهــای ویــژه
در طــول بــازی باعــث خواهــد تــا امتیــازات بیشتــری
کســب کنیــد .بــا توجــه بــه حالــت رقابتــی بــازی ،در
عیــن اینکــه داریــد کلمــه میســازید ،بایــد طــوری
پیــش برویــد کــه کار بــرای حریفتــان ســخت باشــد.
بــه ایــن شــکل کــه حــروف را در نقاطــی انتخــاب
کنیــد کــه کار بــرای حریــف دشـوارتر شــود .همچنین
در بــازی ،مدهــای مختلفــی وجــود دارد کــه باعــث
تنــوع شــده و از تکــراری شــدن کاکتــوس جلوگیــری
میکنــد .همیــن عــدم تکــراری شــدن مراحــل و
رقابتهــا ،موجــب شــده تــا جذابیــت بــازی هم ـواره

حفــظ شــود .در کنــار گیمپلــی کــه اســاس ایــن
بــازی را شــکل میدهــد ،طراحــی ســاده محیــط و
در عیــن حــال توجــه بــه جزییــات از دیگــر م ـواردی
اســت کــه ســبب شــده کاکتــوس مخاطــب خــودش
را خیلــی زود پیــدا کنــد و دیــده شــود .رفتــه رفتــه کــه
بــا بــازی آشــنا میشــوید ،دیگــر نمیتوانیــد از آن
دســت بکشــید .کاکتــوس میــان عناوینــی کــه بــازی
بــا کلمــات را ارائــه میدهنــد ،حرفهــای زیــادی
بــرای گفتــن دارد .شــاید در ابتــدای کار آنطــور
کــه بایــد بــا بــازی نتوانیــد ارتبــاط برقــرار کنیــد؛ ولــی
کــم کــم متوجــه خواهیــد شــد کــه ایــن بــازی تــا چــه
انــدازه میتوانــد ســرگرمکننده باشــد .کاکتــوس:
دوئــل بــا توجــه بــه آپدیتهایــی کــه توســط تیــم
ســازنده منتشــر شــده ،بــه اثــری تبدیــل شــده کــه
حتــی مشــکالت ریــز آن هــم بــه چشــم نمیآیــد
و میتوانیــد بــا خیــال آســوده از آن لــذت ببریــد.
هرچنــد اگــر رونــد آموزشــی بــازی و رقابتهــای
ابتدایــی کمــی واضحتــر بودنــد ،عملکــرد بــازی بهتــر
از االن میشــد.

Developer:
Medrik Studio
Platforms:
Android
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Factsheet

بــازی موبایــل در حالــی بــه عنــوان یــک رســانهی
محبــوب بازیســازی در ایــران مطــرح شــده کــه بســتر
مناســبی بــرای بــروز خالقیــت بازیســازان در قالــب
تیمهــای بــزرگ و کوچــک و بــا هزینــه و ریســک
کــم اســت .هیــچ قانونــی وجــود نــدارد کــه اگــر
بــازی شــما ،کــه بــرای موبایــل ســاخته شــده بــزرگ
و پرجزییــات و یــا کوچــک و کــم حجــم باشــد
موفقیتتــان تضمیــن میشــود .ایــن مســئلهی بدیهــی
را بســیاری از بازیســازان در نظــر نمیگیرنــد ،امــا
تجربــه ثابــت کــرده کــه هی ـچگاه یــک المــان واحــد
نمیتوانــد ضامــن موفقیــت یــک بــازی موبایــل در
بــازار و در جلــب نظــر منتقــدان باشــد.
بــازی پاپالنــد یــک نمونــهی اخیــر از ایــن موضــوع
ـوب صــرف هیـچگاه
حســاس اســت .یــک ایــدهی خـ ِ
نمیتوانــد ضامــن موفقیــت یــک بــازی باشــد و
برعکــس آن هــم صــادق اســت .حتــی اگــر ایــن
ایــدهی خــوب و خالقانــه بــا مجموعــهای از زوایــد
و ظواهــر مــورد نیــاز بــرای مقبولیــت در آمیــزد هــم،
گاه نمیتوانــد یــک بــازی خــوب بســازد .بــازی
ـازی ســادهی کوتــاه و کــم حجــم و کــم
خــوب ،آن بـ ِ
دردســری کــه بیشــمار مرتبــه دانلــود شــده و روی
بیشــمار گوشــی هوشــمند ذخیــره اســت نیســت.
بــازی خــوب ،بایــد مخاطــب را ســرگرم کنــد و ایــن
مهمتریــن فاکتــور موفقیــت یــک بــازی بــه شــمار
مـیرود ،چــه ســاده و چــه پیشــرفته و پــر از جزییــات و
بــا هــزاران نکتــهی فنــی باشــد.
پاپالنــد یــک پــروژهی بــه ظاهــر عملیاتــی شــده
اســت کــه در بــه کار انداختــن عوامــل موفقیــت
یــک بــازی موبایلــی دســت و دلبــازی میکنــد و
بــه خوبــی میتوانــد خــود را بــه عنــوان یــک بــازی
صاحــب ایــده ،صاحــب ســبک و بــارز خالقیــت بــه
مخاطــب بشناســاند .ایــدهی بــازی ،کــه اولیــن چیــزی
اســت کــه بــرای ارائــه دارد بــه خوبــی در
مخاطــب رســوخ میکنــد و او را بــه ســمت
بــازی میکشــاند .ایــن ایــده بــه واســطهی
گرافیــک کاربرپســند و چشــمنوازی کــه
حــس یــک دنیــای مـوازی را کامــا و بــدون
واســطه و هرگونــه تــاش اضافــه به کاربــر القا

میکنــد ،پشــتیبانی میشــود .انیمیشــنهای روان ،بــا
حــس کمــدی و خالقانــه ،کار را بــرای تبدیــل شــدن
ایــدهی بــازی بــه یــک گیمپلــی اعتیــاد آور هموارتــر
میکننــد .جذابیتهــای بــازی در برخــورد اول
بســیار زیــاد و بســیار بــارز و در دســترس هســتند.
صداگــذاری و موســیقی بــازی منحصــر بــه فــرد اســت
و تقریبــا میشــود گفــت کــه ران ـهی اصلــی پیشــروی
در بــازی بــه حســاب میآیــد .موســیقی بــازی بــه
تنهایــی میتوانــد شــما را ســر ذوق آورده و بــه تکــرار
بــازی بــرای دفعــات مکــرر بگمــارد ،تغییــرات بــازی
را معیــن کنــد ،گیمپلــی را روغــنکاری کنــد و بــه
بــازی اجــازه دهــد آنچــه در تــاش بــرای رســیدن
بــه آن اســت را بــه واقعیــت تبدیــل کنــد .واقعیتــی
کوچــک شــده در دســتان شــما کــه بنــا دارد بــا
همــهی ایــن ابزارهــای در دســترس بــه ســرگرم
کردنتــان مشــغول شــود.
رفتــه رفتــه و بعــد از چنــد بــار تکــرار ماجراجویان ـهی
بــازی ،انگیــزهای در مخاطــب بــرای تکــرار بیشتــر
و تــاش مصرانهتــر بــرای موفقیــت و جابجاکــردن
رکــورد در ایــن بســتر تقریبــا بینقــص شــکل
نمیگیــرد ،بلکــه بــه واســطهی ایــن تکــرار بیهــوده و
تبدیــل شــدن بــازی بــه یــک ســیر تکــراری غیرواقــع
بــرای همیشــه ،انــدک احساســات و کنجکاویهــای
مخاطــب بــرای درک بیشتــر بــازی و پیشــروی در
آن و رســیدن بــه مراحــل باالتــر هــم رنــگ میبــازد و
تمــام انگیزههــا از دســت میرونــد .نتیجــه میشــود
ـازی خــوب شســته رفتــه کــه توانســته در نــگاه
یــک بـ ِ
اول توجــه مخاطــب خــود را تمــام و کمــال جلــب
کنــد ،امــا در ازای آن چیــز زیــادی بــه او نــداده
اســت .شــاید دقیقتــر ایــن باشــد کــه در ازای آن،
مخاطــب را ســرگرم نکــرده اســت .المــان مهمــی کــه
بــرای موفقیــت یــک بــازی الزم و ضــروری و تــا حــد
بســیار زیــادی تعیینکننــده اســت و در پاپالنــد وجــود
نــدارد ،چــرا کــه اساســا ایــن بــازی بــرای ســرگرم
کــردن بــه وجــود نیامــده و فاقــد روح و هویــت یــک
بــازی اصیــل اســت.
پاپالنــد بــه وجــود آمــده تــا خــود را بــه معــرض نمایــش
بگــذارد .بــرای ایــن بــازی مکانیزمهــای
دقیــق گیمپلــی

طراحــی شــدهاند .مکانیزمهایــی کــه در دل
بــازی قــرار گرفتهانــد و عمدتــا بینقــص عمــل
میکننــد .بــازی روان اجــرا میشــود و مشــکلی
در آن نمیتــوان پیــدا کــرد .همــهی تئوریهــای
طراحــی یــک مرحلـهی خــوب هــم در بــازی رعایــت
شــدهاند ،بــازی بــه خوبــی از پــس خلــق چالشهــا
در رونــد خــود برآمــده و بــرای اینکــه بــه عملکــردی
فوقالعــاده دســت پیــدا کنــد ،از هیــچ چیــز کوتــاه
نیامــده .امــا روح ســرگرمی در آن پیــدا نمیشــود.
روح ســرگرمی در میــان مراحــل ســرگردان اســت .در
پیــچ و خمهــای منــوی بــازی گــم شــده اســت.

هفتمین جشنواره بازیهای رایانهای تهران

علی گلدانی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

در هفتمین جشنواره بازیهای رایانهای تهران
چه گذشت...
شــخصیت فانتــزی و ماســک بــر صــورت جشــنواره ،برنامهنویــس از
آب درآمــد!
ســپهر تقدیســیان ،برنامهنویــس اســتودیوی ناتیلــوس حــدود  10ســالی هســت کــه
در زمین ـهی موتــور و فناوریهــای پایــه در حــال فعالیــت اســت و در ایــن جشــنواره
نیــز بــا بــازی امیــرو ماهــی بگیــر موفــق بــه کســب رتبــه در  3قســمت مختلــف
شــد ،ولــی نکت ـهی قابلتوجــه در ایــن بــازی اســتفاده از موتــور
بازیســازیای بــود کــه توســط خــود اعضــای تیــم طراحــی
شــده بــود.

تقدیســیان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد« :اگــر برنامهنویســان بــا
مفاهیــم پایــه خیلــی خــوب کنــار بیاینــد و اصولیتــر بــازی
ً
بســازند قطعــا بــه کل تیــم بازیســازی میتواننــد کمــک
کننــد و فرقــی هــم نمیکنــد بــا کــدام موتــور بازیســازی کار
میکننــد ،فقــط ســعی کننــد مفاهیــم پایــه را یــاد بگیرنــد و از
آنهــا بهخوبــی اســتفاده کننــد».

اســتفاده از فرصــت وطنپرســتی بازیکنهــای ایرانــی بــه بیــان
بازیســاز بهتریــن بــازی ســال از نــگاه مــردم:
ِ
امیــد بهشــت کار ،مدیرعامــل شــرکت اینســایتل اســت کــه بعــد از حــدود  3ســال
فعالیــت و بــا داشــتن  6خروجــی در ایــن مــدت ،باالخــره بــا بــازی منچــرز ،بــه رتبــه
 16پرفروشتریــن بازیهــا در کافــه بــازار تبدیــل شــدند و روزانــه  80هــزار کاربــر
بــازی مشــغول بــه ایــن بــازی هســتند و در ایــن جشــنواره نیــز لقــب بهتریــن بــازی
ســال از نــگاه مردمــی را از آن خــود کردنــد.
بهشــت کار از تجربـهی خــود گفــت« :در  2ســال و خــردهای از شــروع بــه کارمــان
هیــچ درآمــد و ســودی را بــه دســت نیاوردیــم و فقــط بــه کســب تجربــه پرداختیــم و

هیچکــدام از خروجیهایمــان بــه هیــچ جایــی نرســید ولــی بعــد از ایــن مــدت بــه
کمــک منتورشــیپ و مشــورت بــا افــراد صاحــب ســبک در ایــن حــوزه توانســتیم بــه
ایــن موفقیــت برســیم و البتــه الزم اســت بــه فرصتــی کــه بــرای بازیســازان ایرانــی
فراهــم اســت نیــز اشــار ه کنــم ،آنهــم
ایــن اســت کــه مــا بــا بازیکنهــای
ایرانــی روبــهرو هســتیم کــه آنهــا
تمایــل دارنــد فارســی صحبــت کننــد
و بــا افــرادی کــه ایرانــی هســتند،
همبــازی شــوند و خــب مــا هــم در
تیممــان از ایــن فرصــت اســتفاده
کردیــم و بــه نتیجــه رســیدیم».

وهاب احمدوند
داور هفتمین جشنواره بازیهای رایانهای تهران
تمرکز بازیهای این دوره بر بازار

مقاومــت در برابــر مشــکالت بســیار زیــاد در بازیســازی از زبــان
خــروسجنگیهــا:
محمــد امینــی از اعضــای تیــم مدریــک اســت کــه حــدود  6ســالی مشــغول بــه
بازیســازی اســت و در ایــن جشــنواره بــا طراحــی بــازی خــروسجنگــی :تــاجو
تخــت ،موفــق بــه کســب  2رتب ـهی برتــر شــد.
امینــی نصیحتــی کــرد و گفــت« :زیــاد بــازی کنیــد! ولــی الزم اســت ایــن را هــم
بگویــم کــه بازیســازی بــه نســبت آنچــه کــه از خــارج بــه نظــر میرســد ،ســاده
و جالــب و کار تفریحــی نیســت ،بلکــه اگــر شــروع بــه کار کنیــد بــا مشــکالت
بســیار زیــادی روب ـهرو میشــوید ولــی اگــر بــه ایــن مهــم عالقــه داریــد ،در برابــر
ســختیهایش مقاومــت کنیــد .چــون ارزشــش را دارد و دلســرد نشــوید .چــون شــما
میخواهیــد کــه ممتــاز شــوید و چــون میخواهیــد ،میشــود».

بــه عنـوان یکــی از داوران هفتمیــن جشــنواره بازیهــای رایانـهای تهــران بایــد عــرض
کنــم کــه بــا توجــه بــه ارســال بازیهــای زیــادی بــه جشــنواره ،متاســفانه کیفیــت
بازیهــا بــه نســبت ســالهای گذشــته کــه بنــده شــاهدش بــودم کمتــر بــود ،نــه
اینکــه بــازی خــوب و بــا کیفیتــی وجــود نداشــته باشــد بلکــه تعــداد آنهــا کــم
بــود .خوشــبختانه در بخــش طراحــی بــازی ،مــا بیشتریــن کاندیــد را داشــتیم
کــه بــا توجــه بــه معیارهایــی کــه بــرای انتخــاب دســتاورد طراحــی بــازی در نظــر
گرفتــه شــده بــود ،نامزدهــا و برنــدگان از نظــر طراحــی بــازی در جایــگاه خوبــی
قــرار داشــتند.
امــا تصمیــم انتخــاب نکــردن بهتریــن بــازی ســال ،یــک نظــر جمعــی بــود و بــه نظــر
بنــده انتخــاب هوشــمندانهای هــم بــود .بــازی ســال بایــد هــم از نظــر انــدازه و هــم
از نظــر کیفیــت ،بهخصــوص در تمامــی دســتاوردها از فنــی گرفتــه تــا هنــری و
گیــم دیزایــن در ســطح باالیــی باشــد ،انتخــاب بیــن بــد و بدتــر نیســت .همانطــور
کــه مالحظــه کردیــد ( International Mobile Gaming Awards (IMGAهــم
امســال بهتریــن بــازی را انتخــاب نکردنــد .شــخصا نظــرم ایــن اســت کــه انتخــاب
نکــردن بهتــر از انتخــاب کــردن بــد اســت.
بــه نظــر بنــده متاســفانه بازیهــای ایــن دوره بیشتــر بــر روی بــازار تمرکــز داشــتند
و کمــی از فضــای خالقیــت و نــوآوری فاصلــه گرفتــه بودنــد کــه امیــدوارم ایــن
رونــد در آینــده بهبــود پیــدا کنــد.
فصلنامه علمی ،فرهنگی ،خبری گیمآور
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پیشنمایش بازی قصه بیستون

آه از صفر و یک چشمهایش!

قصه بیستون

تــاش بــرای خلــق بــازیای بــا قــوام و بــا درونمایههــای اســاطیری ایرانــی ،چیــز
تــازهای نیســت .گرشاســپ ،پروانــه و عناوینــی دیگــر هســتند کــه شــاهد ایــن مدعــا
باشــند .گاهــی مردانــه و ســتبر ،گاهــی کودکانــه و معصــوم .اما پــا خیســاندن در برکه
عشــق و عرفــان ،جراتــی دگرگانــه میخواهــد .بیــرون کشــیدن دو مظهــر عشــق از دل
روایتــی غایــی و گاهــی افراطــی ،و ســر دوانــدن آنــان در پالــت تعاملــی س ـهبعدی،
آن هــم بــا ســودای چشــمک بــر رادار جهانــی ،کاســتنها و افزودنهایــی را
میطلبــد کــه ممکــن اســت هــر برخــوردی – ســطحی ،عمقــی ،نــرم ،تنــد  -را بــر
خــود بتابانــد .اســتودیوی  Black Cube Gamesچنیــن جســارتی را بــه خــود داده
اســت و در تازهتریــن تجربــه خــود ،بــر ســاخت اقتباســی از منظومــه مشــهور شــیرین
و فرهــاد همــت گماشــته اســت .اثــری کــه دو پلتفــرم  PCو  PS4را هــدف گرفتــه
و قصــد دارد ایــن روایــت مشــهور و محبــوب پارســی را بــه منظــر جهانیــان برســاند.
فرصتــی شــد تــا بــا بازدیــد از اســتودیوی ســازنده ،یــک آشــنایی کلــی بــا ایــن اثــر
کســب کــرده و پیشنمایشــی از آن را تقدیمتــان کنیــم.

بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا یــک عشــق و کشــمکشهایش را نمیتــوان در قالــب
تعاملــی عرضــه کــرد ،ســازندگان ،فرهــاد را بــه شــکل پهلوانــی تصویــر کردهانــد
کــه بــرای رســیدن بــه محبــوب خــود ،رهســپار کــوه بیســتونی میشــود کــه پــر
اســت از دیــو و دزدان خطرنــاک و بــا ایــن ایــده ،شــاکله اصلــی گیمپلــی ایــن گیــم
اکشــن ایزومتریــک را شــکل داده و بطنــش را بــه ماموریتهــای فرعــی دیگــری
آراســتهاند تــا بتواننــد بــرای چنــد ســاعت ،مخاطــب را آنچنــان کــه شایســته اســت
ســرگرم کننــد.

از گشاده یا به خط چشمانش

از همان عشقی کوه را بریزاند

 Black Cube Gamesیــک اســتودیوی مســتقل بازیســازی تهرانــی اســت کــه
طــی هشــت ســال گذشــته ،عمدتــا بــه صــورت قــراردادی بــرای کارفرماهــای دیگــر
تولیــد کــرده اســت .از جملــه سـوابق مهــم ایــن تیــم طــی ایــن هشــت ســال گذشــته،
میتـوان بــه توســعه محتـوای هنــری سـهبعدی بــرای ،Ghost Recon: Wildlands
توســعه  Vertical sliceبــرای  ،Shadow Bladeگیــم دیزایــن و محتــوای هنــری
بــرای گیــم «پروانــه» ،طراحــی بــازی و جلوههــای صوتــی بــرای «خــروس جنگــی»
و تولیــد گیــم «عمــو نــوروز :رویــای آدم برفــی» اشــاره کــرد.
پــس از ســالها فعالیــت بــرای کارفرمایــان دیگــر ،تیــم بلــک کیــوب گیمــز تصمیــم
گرفــت تــا عنـوان اورجینــال خــودش را تولیــد کنــد و بــه ایــن منظــور ،بــه ســراغ یکــی
از آثــار کالســیک ادبیــات فارســی ،یعنــی شــیرین و فرهــاد رفــت و تولیــد «قصــه
بیســتون» را آغــاز کــرد .ایــن تصمیــم آنهــا ،از ایــن حیــث میتوانــد هوشــمندانه
باشــد کــه دنیــا در حــال حاضــر ،پذیــرای تجربههــای خــاص و منحصــر بــه فــرد
هســت و گیمهــای ســاده بــا مضامیــن غیــر تکــراری فرصــت بیشتــری بــرای
مطــرح شــدن دارنــد.

ماجــرای شــیرین و فرهــاد ،از جملــه آثــار کالســیک اغراقآمیــز و دردنــاک زبــان
َ
و ادب پارســی اســت .کیخســرو ،دل در دام عشــق ِشــکرین شــیرین نهــاده و یــک
دل ،نــه صــد دل عاشــقش میشــود .دســت زمانــه بارهــا میــان آن دو فاصلــه
انداختــه و مانــع پیونــد معراجیــن ایــن دو سرســپرده میگــردد .وقتــی هــم کــه بــه
هــم میرســند ،پــای غریب ـهای بــه نــام فرهــاد بــه میانشــان بــاز میشــود .فرهــاد کــه
یــک دل نــه صــد دل عاشــق شــیرین شــده ،حاضــر نیســت آب غفلــت بــر ایــن آتــش
ســرکش بریــزد .کیخســرو ترفنــدی یافتــه ،بــرای دفــن عشــق فرهــاد ،شــرطی ناممکــن
میگــذارد« :کــوه بیســتون را بشــکاف و از میانــش راهــی بســاز تــا مســیر کاروانهــا
شــود ».فرهــاد عاشــق پیشــه کــه جــز کنــار رفتــن کیخســرو هیــچ چیــز دیگــری
نمیخواهــد ،تــن داده و رهســپار بیســتون میشــود...
در «قصــه بیســتون» ،فرهــاد تنهــا بــا کــوه روبــرو نیســت .راه وی پــر اســت از راهزنان
و دیوهایــی کــه ماننــد بــا بــر وی نــازل میشــوند تــا او را از رســیدن بــه دلبــرش
بــاز دارنــد – آنهایــی کــه بــا عشــق ازدواج کردهانــد ،مصــداق ایــن راهزنــان و
دیــوان را زیــاد دیدهانــد؛ هشــتگ لبخنــد ژکونــد .داســتان و امیــال درونــی و پــر
کشــیدنهای احساســی فرهــاد ،از طریــق
الهاماتــی عرفانــی روایــت میشــود .ایــن
عنصــر ،از صحبتهــای شــبانه فرهــاد بــا
افــاک الهــام گرفتــه شــده و بــا طراحیهــای
بســیار زیبــا ،همــراه بــا ابیاتــی از خــود منظومــه
ســاخته شــده اســت.
جــا دارد اینجــا گریــزی زده و نکتــهای را
بگویــم! یکــی از خوشــایندترین م ـواردی کــه
در بازدیــد از ایــن بــازی مشــاهده کــردم ،توجه
جــدی تیــم ســازنده بــه نحــوه ارائــه و بــه زبــان
ســادهتر« ،حفــظ آبــرو» بــود .بــه عنـوان یــک
مترجــم حرفهای ،همیشــه از دســت اشــتباهات
فاحــش ترجمــهای کــه میبینــم حــرص
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میخــوردم .در حیطــه بازیهــای ویدیویــی بارهــا دیــدهام کــه حتــی نــام گیــم
هــم بــه اشــتباه ترجمــه شــده اســت؛ چــه رســد بــه مطالــب درونــش .از ایــن رو
وقتــی کــه شــنیدم کار ترجمــه ابیــات بــه انگلیســی را بــه یــک مترجــم فارس ـیزبان
دادهانــد ،و مترجــم پیشــنهاد کــرده بــرای بهتــر شــدن ترجمههــا ،آزادی عمــل بــه
خــرج داده و ابیاتــی بــه انگلیســی ُبســراید کــه مفهــوم ابیــات اصلــی را برســاند،
شــاخکهایم تیــز شــد! بــا دیــده نقــد ،امــا آغــوش بــاز بــه نظــاره نشســتم و در کمــال
مســرت متوجــه شــدم بــه جــز چنــد مــورد ســلیقهای و واژهگزینــی ،هیــچ نقــدی بــه
کار همــکار عزیزمــان وارد نیســت .اگــر آن چنــد بیــت ،مشــت نمونــه خــروار باشــد
کــه بــه مســئولین پیشــنهاد میکنــم یــک جایــزه ویــژه بومیســازی بــرای آن مترجــم
در نظــر بگیرنــد.
جــدای از میانپردههــای آســمانی ،جزییــات داســتانی دیگــری هســت کــه
َ
بــه اشــکال مختلــف در اقصــی نقــاط نقشــه پخــش شــدهاند و گیمرهایــی کــه
کنجــکاوی بیشتــری بــه خــرج بدهنــد را پــاداش میدهــد .هــر چــه ســعی کــردم
از تیــم ســازنده اقــرار بگیــرم کــه «آیــا پایــان داســتان گیــم ماننــد منظومــه شــیرین
و فرهــاد تلــخ اســت یــا چیــز دیگــری در نظــر دارنــد» زیــر بــار نرفتنــد و مشــخص
نیســت کــه داســتان از ایــن لحــاظ هــم متفــاوت باشــد یــا خیــر.

َ
شهد شیرین شمای چشم مستانهاش
ِ

ظاهــر گیــم ،حالتــی فانتــزی و کارتونــی – نــه کودکانــه – دارد .در طراحــی محیــط و
شــخصیتها از المانهــای فرهنــگ ایرانــی الهــام گرفتــه شــده ،امــا نــه در حــدی
کــه مخاطــب خارجــی را رویگــردان کنــد .ســازندگان بــرای برقــراری تعادل
میــان آنچــه هســت و آنچــه بایــد باشــد ،زحمــت زیــادی کشــیده و
حتــی لوگــوی نــام ایــن اثــر را ،بــا الهــام از خطــوط نوشــتاری دوره
تاریخــی نــگارش شــیرین و فرهــاد ســاختهاند کــه جــای تقدیــر و
تحســین دارد.
واضــح اســت کــه ســازندگان زمــان زیــادی را بــه طراحــی
انیمیشــنها اختصــاص دادهانــد .حــرکات شــخصیتها و
مخصوصــا حــرکات رزمــی فرهــاد (کــه قاعدتــا بیــش از هــر
چیــز بــه چشــم خواهــد آمــد) واقعــا دیدنــی طراحــی شــده و
تنهــا غبطــه مــن ایــن بــود کــه در ایــن مقطــع ایــن گیــم
را آزمایــش کــردم و هنــوز شــلوغی صحنههــا و
تعــداد دشــمنها آنقــدر زیــاد نبــود کــه بتوانــد
حــق مطلــب را بــرای تــاش فــراوان تیــم بلــک
کیــوب بــه منظــور قـوام دادن بــه حــرکات فرهــاد ادا
کنــد .غیــر از انیمیشــن ،افکتهــای بصــری هــم واقعــا
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دیدنــی بــود و بــه حــال و هــوای گیــم میآمــد .امــواج جادوماننــدی کــه بــا هــر
ضربــه ســاح در فضــا منتشــر میشــود ،بــه خوبــی از پــس لحــن دادن بــه قــدرت
ضربــات فرهــاد برآمــده بــود.
متاســفانه یــا خوشــبختانه در زمــان بازدیــد از قصــه بیســتون ،افکتهــای صوتــی آن
آمــاده نبــود و بــازی کامــا صامــت انجــام میشــد .متاســفانه ،از ایــن لحــاظ کــه
قطعــا تجربــه اکشــن بــا صــدا یــک چیــز دیگــر اســت و خوشــبختانه ،از ایــن لحــاظ
کــه میشــد کیفیــت طراحــی و کوبندگــی حــرکات فرهــاد را بــا کیفیــت خالــص
لمــس کــرد.
گفتنــی اســت کــه موســیقی اثــر کار حمیدرضــا انصــاری اســت .وی در حــال
حاضــر مشــغول کار روی موســیقی  Children of Mortaاســت و پیــش از آن نیــز
موســیقی خیابانهــای خونیــن را ســاخته اســت .پــس میتــوان از ایــن حیــث نیــز
خیــال راحتــی داشــت.
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َ
مظن بیامان تیر مژگانش
در
داســتان قصــه بیســتون در یــک جهــان نیمهبــاز اتفــاق میافتــد .بازیکــن در قالــب
فرهــاد کوهکــن فــرو رفتــه و در عیــن تــاش بــرای بــه جــا آوردن شــرط کیخســرو،
بــه مقابلــه بــا اشــرار و دیــوان میپــردازد .ماموریتهایــی کــه بــه بازیکــن داده
میشــود ،داســتان را بــه پیــش بــرده و در نقاطــی کــه از پیــش تعییــن شــده ،امــکان
اســتراحت و ذخیــره بــازی وجــود دارد.
بــه مــرور ،نقاطــی کــه بــه آنهــا ســفر شــده ،بــه نقــاط «ســفر ســریع» تبدیــل
میشــوند و میتوانیــد بــدون زحمــت اضافــی ،در لحظــه از قســمتی از نقشــه ،بــه
قســمتی دیگــر نقــل مــکان کنیــد.
فرهــاد ،ســه ســاح اصلــی دارد :یــک ســاح داسماننــد کــه عملکــردی متعــادل
دارد و بــرای برخــورد بــا گروههــای معتــدل دشــمنان عالــی اســت؛ یــک ســاح
خنجرگونــه دودســتی کــه ســرعت باالیــی داشــته و بــرای مقابلــه بــا دشــمنان متعــدد
کارآمــد اســت و در نهایــت یــک ســاح پتکماننــد بــا ســرعت کــم و قــدرت
بــاال کــه بــرای برخــورد بــا دشــمنان غولپیکــر مناســب اســت .البتــه اهــل بخیــه
میداننــد کــه معمــوال کاربــرد ایــن اســلحه ســنگین بــرای دشــمنان کوچــک نیــز
خالــی از لطــف نیســت!
هــر ســاح چنــد حرکــت بــه هــم پیوســته دارد کــه تشــکیل یــک کمبــوی ســاده را
میدهنــد .عــاوه بــر آن ،یــک حملــه قدرتــی هــم هســت کــه بــا زدن دکمــهای
دیگــر فعــال میشــود .حملــه قدرتــی ،وابســته بــه نـواری اســت کــه در پاییــن صفحــه
بــه نمایــش درآمــده و بــا ضربــه زدن بــه دشــمنان پــر میشــود.
همچنیــن هــر ســاح ،تــا چنــد ســطح قابــل ارتقــا اســت کــه بــا هــر ســطح ،بــه
قــدرت آنهــا افــزوده میشــود .تیــم ســازنده تنهــا بــه عــدد و رقــم اکتفــا نکــرده
و ایــن ارتقاهــا مســتقیما روی شــکل حــرکات و افکتهــای مربــوط بــه آنهــا نیــز
اثــر میگذارنــد تــا بــا هــر ســطح ارتقایــی کــه انجــام میدهیــد ،حـ ّ
ـس قدرتمنــدی
بیشتــری پیــدا کنیــد.

در دمویــی کــه انجــام دادم ،تنهــا دو نمونــه از دشــمنان اثــر نهایــی دیــده میشــدند.
یکــی از دشــمنان کــه دیــوی َیــل ،امــا ســریع بــود ،چنــد حملــه متفــاوت صــورت
مـیداد کــه موجــب تعمیــق نســبی نبــرد شــده بــود .دشــمن دیگــر نیــز چنیــن حالتــی
داشــت .اگــر ایــن دو نمونــه هــم نماینــده دیگــر دشــمنان باشــند ،بــا نبردهــای
جذابــی طــرف خواهیــم بــود.
معیــار ســامتی فرهــاد ،نــواری اســت کــه پاییــن صفحــه درج شــده اســت .بــا
دریافــت ضربــه ،از ســامتی شــخصیت کــم میشــود .بــرای احیــای ســامتی نیــز
بایــد معجــون مصــرف کنیــد کــه از محیــط جمــع شــده و بــا زدن دکمــه مخصــوص
بــه خــود مصــرف میشــود.

مخلص کالم
در کل ،قصــه بیســتون عنـوان آینــدهداری اســت کــه اگــر تــا انتهــای تولیــد بــا همیــن
دنــده حرکــت کننــد ،شــاهد یــک مــورد درخشــان دیگــر در کارنامــه بلــک کیــوب
گیمــز خواهیــم بــود.
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بخش اول

از کجا آمده است ،با آن چه خواهیم کرد!

امــروزه انـواع تــازهای از امکانــات و ســرگرمیهای دیجیتــال وارد زندگــی مــا شــده و
مــا را مجــذوب و ســرگرم خــود کردهانــد .ایــن محصــوالت ،مــدام در حــال تغییــر و
تحــول بــوده و بــه همــان انــدازه نیــز انتظــارات کاربــران از آنهــا باالتــر رفتــه اســت.
در مقایســه بــا گذشــته ،ســرعت تولیــد محصــوالت جدیــد افزایــش پیــدا کــرده و
رویــه رو بــه رشــدی را دنبــال میکنــد .ایــن ســرعت بــاال بــه ایــن ســبب اســت
کــه انســان امــروز از یافتههــای پیشــین خــود بســان پلــی اســتفاده کــرده و خــود
را ســریعتر بــه یافتههــای جدیــد میرســاند .فنــاوری دیجیتــال بــه عنــوان بخــش
جدایــی ناپذیــر زندگــی انســان امــروز درآمــده و چنــان بــه آن وابســته شــده کــه گویی
هرگــز در گذشــته زندگــی بــدون آنهــا امــکان پذیــر نبــوده اســت .نرمافزارهــای
گوناگــون در حوزههــای مختلــف ،پوشــیدنیهای هوشــمند ،تلفنهــای هوشــمند،
خدمــات اینترنتــی و البتــه بازیهــای ویدیویــی بخــش زیــادی از اوقــات روزانــه مــا
را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .بازیهــای ویدیویــی بخــش ســرگرمکننده فنــاوری
دیجیتــال بــوده و در ســبکهای مختلــف و از طریــق پلتفرمهــای متفــاوت در حــال
ســرگرم کــردن روزانــه مــا هســتند .بــا توجــه بــه پیشــرفتهای بســیاری کــه در حــوزه
ســاخت بازیهــای ویدیویــی صــورت گرفتــه اســت ،توقــع و ســلیقه کاربــر امــروزی
نیــز افزایــش یافتــه و مــدام در حــال تغییــر اســت .بســیاری از کاربــران نســل ج ـوان
از تاریخچــه شــکلگیری بازیهــای ویدیویــی مطلــع نبــوده و اطالعــات محــدودی
و کلــی از آن دارنــد .ایــن ســرگرمی دیجیتالــی کــه امــروز در دســتان ماســت ،مســیر
پــر فــراز و نشــیبی را در طــول دهههــای اخیــر طــی کــرده تــا بدیــن شــکل در آمــده
اســت .امیــد اســت کــه ایــن سلســله مقــاالت ،ایــن ذهنیــت را در ذهــن خواننــده
امــروزی ایجــاد کنــد کــه آنچــه امــروز بــه عن ـوان صنعــت بازیهــای ویدیویــی در
اختیــار داریــم ،میراثــی اســت از تــاش شــبانه روزی و خالقیــت افــرادی کــه در دل
صفحــات تاریــخ آرمیدهانــد ،و مهــم اســت کــه بیاندیشــیم چگونــه میتوانیــم ایــن
صنعــت را در کشــور عزیــز خــود توســعه داده و آن را در جهــت بومیســازی بهبــود
بخشــیم.
پــس از ورود انســان از عصــر کشــاورزی بــه عصــر صنعتــی ،زندگــی وی دچــار
تغییــر و تحــول شــده و شــکل تــازهای بــه خــود گرفــت .بــا ورود بــه دوره انقــاب
صنعتــی در قــرون  17و  ،18صنعــت ،حمــل و نقــل ،کشــاورزی ،پزشــکی ،و تولیــد
دچــار دگرگونیهــای بزرگــی شــدند .تولیــد اقتصــادی از شــکل متمرکــز کار در
مزرعــه بــه کار در کارخانههــا تبدیــل شــده و کارخانههــا و صنایــع توســعه یافتــه و
نیــروی ماشــین بــه کمــک انســان آمــد .ســوختهای فســیلی بــرای چرخانــدن چــرخ
کارخانههــا ب ـهکار رفــت و ســرعت رویــه تحــوالت زندگــی انســان افزایــش یافــت.
بســیاری از محققیــن و دانشــمندان قــرن نوزدهــم و هجدهــم دســت بــه اختــراع و
اکتشــافاتی زدنــد کــه در زمــان خــود محــدود بــوده و آنچنــان تغییــری در زندگــی
انســان ایجــاد نکــرد .امــا بهبــود و توســعه و ترکیــب آن یافتههــا در دهههــای بعــدی
زمینهســاز فراهــم شــدن محصــوالت و امکاناتــی شــد کــه زندگــی انســان را دگرگــون
کــرد.

 23گیمآور

شماره  | 2بهار 1397

«چارلــی چاپلیــن» در فیلــم عصــر جدیــد ،مشــکالت خــود را بــرای کنــار
آمــدن بــا زندگــی صنعتــی بــه تصویــر میکشــد! ()1936

تصــور ســاخت ماشــینی محاســبهگر بــه قرنهــا قبــل برمیگــردد .چرتکــه یکــی
از اولیــن ابزارهــای انســان بــرای تســهیل شــمارش اعــداد بــود .در ســال « 1642بلــز
پاســکال» ( )Blaise Pascalماشــینی مکانیکــی را ســاخت کــه بــه واســطه آن
میشــد اعمــال جمــع و تفریــق را انجــام داد .نــام ایــن ماشــین مکانیکــی محاســبهگر
«پاســکالین» بــود کــه بــه تعــداد  50عــدد از آن ســاخته شــد.

پاسکالین ،ماشین محاسبه گر مکانیکی

در هنگامــه عصــر صنعتــی ،تالشهــای دیگــری در جهــت ســاخت ماشــینهای
مکانیکــی محاســبهگر صــورت گرفــت .بــا وجــود صــرف زمــان بســیاری از ایــن
تالشهــا ماننــد فعالیتهــای چارلــز بابیــج ( ،)Charles Babbageبــا شکســت
مواجــه شــده و بــه ســرانجام نرســیدند .هــدف بابیــج ســاخت ماشــین مکانیکــی
محاســبهگر بــود کــه از کارتهــای منگنــه اســتفاده میکــرد .بــا وجــود گذشــت
ســالها و انجــام چنــد پــروژه ناتمــام ،بابیــج نتوانســت اهــداف خــود را بــه ســرانجام
برســاند و اقداماتــش بــا مــرگ وی در ســال  1871متوقــف شــدند .امــا تالشهای وی
دســتاوردهایی را از جملــه کاربــرد کارت پانــچ و نــگارش نخســتین برنامــه کامپیوتری
بــه همــراه داشــت کــه بعدهــا در ســاخت کامپیوترهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد.
نخســتین برنامــه کامپیوتــری توســط ایــدا الولیــس ( )Ada Lovelaceنوشــته شــد کــه
از همــکاران چارلــز بابیــج بــود .وی در تعامــل علمــی بــا چارلــز بابیــج برنامههایــی
را کــه بهصــورت ایدههــای اولیــه بودنــد بــرای ماشــینهای مکانیکــی او تکمیــل و
اصــاح کــرد .کار نهایــی الولیــس یــک الگوریتــم بــود کــه بــرای پــردازش رایانــه
مکانیکــی در ســالهای  1842و  1843نوشــته شــده بــود .بدیــن ســبب میتـوان وی
را نخســتین برنامهنویــس تاریــخ رایانــه دانســت.
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همــگام بــا فعالیتهــا و تحقیقاتــی کــه در حــوزه الکتریســیته صــورت میگرفــت،
اقداماتــی نیــز در جهــت تســهیل ســامانههای ارتباطــی انجــام شــد .از جملــه ایــن
اقدامــات کــه مبتنــی بــر اســتفاده از الکتریســیته بودنــد ،اختــراع دســتگاه تلگــراف
و تلفــن بــود .در ســال « 1839ســاموئل مــورس» ( )Samuel Morseموفــق شــد
تــا ســاخت اختــراع خــود ،یعنــی دســتگاه تلگــراف را بــه اتمــام برســاند .دســتگاه
تلگــراف توانایــی آن را داشــت کــه در هــر دقیقــه ده کلمــه را مخابــره کنــد .مــورس
بــر اســاس قطــع و وصــل شــدن جریــان الکتریســیته دســت بــه تعریــف واژههــای
مخصــوص بــه خــود را زد کــه بعدهــا بــه کــد مــورس معــروف شــدند .پــس از
مــورس« ،الکســاندر گراهــام بــل» ( )Alexander Graham Bellبــه همــراه دســتیار
خــود «واتســون» ( )Watsonموفــق بــه اختــراع تلفــن شــده و امتیــاز اولیــن تلفــن را
در ســال  1876کســب کردنــد.
از نمونه های رایانه مکانیکی بابیج

از مــوارد موفــق رایانههــای مکانیکــی میتــوان بــه فعالیتهــای هرمــن هارلیــت
( )Herman Hollerithاشــاره کــرد کــه از کارتهــای منگنــه بــرای شــمارش آرا در
ســال  1890اســتفاده کــرد .پــس از ایــن موفقیــت ،هارلیــت شــرکتی را تاســیس کــرد
کــه بعدهــا آی بــی ام ( )IBMنــام گرفــت .کشــف و بهکارگیــری الکتریســیته گام
بزرگــی بــود کــه زندگــی انســان را تحــت تاثیــر قــرار داده و عصــری نــو را بنــا نهــاد.
همانطــور کــه میدانیــم نیــروی محرکــه فنــاوری دیجیتــال ،الکتریســیته اســت .تــا
قبــل از بهکارگیــری الکتریســیته ،فناوریهــای مبتنــی بــر اســتفاده از الکتریســیته
وجــود نداشــتند .بــرای ســالیان متمــادی الکتریســیته یــک پدیــده مبهــم طبیعــی
بــود کــه میشــد آن را در صاعقــه و ماهیهــای الکتریکــی مشــاهده نمــود .تــا
اینکــه در قــرون هجــده و نــوزده توجــه محققیــن بــرای مطالعــه و اســتفاده از آن
جلــب شــده و مطالعــات بســیاری در ایــن زمینــه صــورت گرفــت .در ســال 1791
«لوییجــی گالوانــی» ( )Luigi Galvaniدر زمینــه بیوالکتریــک و ســیگنالهای
الکتریکــی ســلولهای عصبــی مطالعاتــی را انجــام داد .بعــد از آن در ســال 1821
«مایــکل فــارادی» ( )Michael Faradayموتــور الکتریکــی معــروف خــود را
اختــراع کــرد .پــس از فــارادی« ،گئــورگ زیمــون اهــم» ()Georg Simon Ohm
بــه بررســی جریانهــای الکتریکــی از زاویــه دیــد ریاضیــات پرداخــت .در ســال
« 1887هاینریــش هرتــز» ( )Heinrich Hertzبــه مطالعــه الکترودهایــی پرداخــت
کــه بهوســیله پرتــوی فرابنفــش روشــن میشــدند .ســرعت پیشــرفت شــناخت
الکتریســیته در قــرن نوزدهــم شــتاب بیشتــری بــه خــود گرفتــه تــا اینکــه «تومــاس
ادیســون» ( )Thomas Edisonگام اصلــی را در ایــن حــوزه برداشــته و آن را متحــول
ســاخت .ادیســون بــه همــراه گــروه تحقیقاتــی خــود دســت بــه نوآوریهــای بســیاری
زدنــد کــه از میــان آنهــا میت ـوان بــه ســاخت المــپ الکتریکــی بــا دوام و تولیــد و
بهرهبــرداری از الکتریســیته اشــاره کــرد .پیــش از ادیســون و در اواســط قــرن نوزدهــم
المــپ الکتریکــی اختــراع شــده بــود« .هاینریــش گوبــل» (،)Heinrich Gobel
«متیــو ایوانــز» ( )Mathew Evansو برخــی دیگــر ،مدلهایــی از المــپ الکتریکــی
را ارائــه کــرده بودنــد امــا تالشهــای آنهــا بــه نتیجــه قابــل قبولــی نرســیده بــود.
توجــه ادیســون بــه المــپ الکتریکــی جلــب شــد و بــر روی آن کار کــرد .پــس
از یــک ســال تــاش و آزمایــش توانســت المپــی را بســازد کــه میتوانســت تــا 40
ســاعت دوام آورده و نــور بدهــد .ســپس ادیســون در ســال  1882موفــق شــد نخســتین
کارخانــه تولیــد الکتریســیته را کــه بــه ایســتگاه «پــرل اســتریت» (Pearl Street
 )Stationمعــروف بــود افتتــاح کــرده و نخســتین ســامانه توزیــع نیــروی الکتریســیته
را بــا قــدرت  110ولــت بــه بهرهبــرداری برســاند.

از دیگــر اختراعــات قابــل توجــه در قــرن نوزدهــم ،ســینماتوگراف یعنــی وســیلهای
بــرای فیلــم بــرداری بــود .بــرادران لومیــر ( )Lumiereدر ســال  1895بــرای اولیــن
ً
بــار ،اولیــن فیلــم خــود را در معــرض دیــد عمــوم قــرار دادنــد .بــا فاصلــه زمانــی نســبتا
کوتاهــی ایــن اختــراع توجــه مــردم جهــان را بــه خــود جلــب کــرده و تبدیــل بــه یکــی
از بزرگتریــن ســرگرمیهای انســان شــد.
ماننــد دوران ورود بــه عصــر صنعتــی ،ورود بــه قــرن بیســتم ،تغییــرات بســیاری را در
زندگــی انســان و صنایــع مختلــف بــه همــراه داشــت .انســان از دوران صنعتــی بــه
دوران بهکارگیــری الکتریســیته و صنایــع وابســته بــه آن پــا گذاشــت و زمینههــای
پیشــرفت ســرگرمیهای دیجیتــال بــه تدریــج پایهگــذاری شــد .بــا بررســی
نوآوریهــا و اختراعاتــی کــه تــا اوایــل قــرن بیســتم صــورت گرفتنــد میتــوان
اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه در آن زمــان ســرعت رشــد و بهکارگیــری اختراعــات
جدیــد نســبت بــه رویــه امــروزی بســیار کنــد بــوده اســت .نکتــه دیگــری کــه حائــز
اهمیــت اســت ،ایــن اســت کــه بســیاری از وســایلی را کــه امــروز اســتفاده میکنیــم
دربردارنــده چندیــن اختــراع متفــاوت هســتند کــه در زمــان و مکانهــای مختلــف
بهوجــود آمــده و امــروز در یــک بســته گــرد هــم آمدهانــد .ماننــد گوشــیهای
هوشــمند کــه دربردارنــده دوربیــن عکاســی ،نمایشــگر  ،LEDپخــش کننــده صــدا،
چــراغ قــوه و م ـوارد دیگــر هســتند .ایــن گونــه اســت کــه اختراعــات گذشــته بــا
یکدیگــر ترکیــب شــده و مدلهــای جدیــدی را بهوجــود آوردهانــد .عــاوه بــر
ایــن اختراعــات و اکتشــافات پیشــین ماننــد ابــزاری ،نحــوه دســتیابی بــه اختراعــات
جدیــد را تســهیل کــرده و بــه آن ســرعت میبخشــند؛ بــه ایــن شــکل کــه بــرای
تولیــد محصــوالت جدیــد دیگــر نیــازی نیســت کــه ســازندگان فعالیتهــای خــود را
از نقطــه صفــر شــروع کننــد.
یکــی از اختراعاتــی کــه تاثیــر زیــادی در شــیوه زندگــی انســان و البتــه ســرگرمیهای
مــدرن داشــت تلویزیــون بــود کــه ایــد ه اولیــه شــکلگیری آن در اواخــر قــرن
نوزدهــم شــکل گرفــت .افــرادی ماننــد «پائــول نیپکــو» (« ،)Paul Nipkowبوریس
روزینــگ» ( ،)Boris Rosingو «والدیمیــر زوریکیــن» ()Vladimir Zworykin
بــر روی ایــده انتقــال تصاویــر و نمایــش آن کار کردنــد .امــا «جــان لوگــی بــرد»
( )John Logie Bairdبــود کــه بــرای اولیــن بــار موفــق شــد تصاویــر متحــرک را در
ســال  1925منتقــل نمایــد .پــس از وی تلویزیــون در دهــه  1950میــادی توســعه پیــدا
کــرده و بهصــورت تجــاری و همــه گیــر درآمــد.
در رابطــه بــا صنعــت بازیهــای ویدیویــی ،تــا ســال  1948میــادی اختراعــات
جداگانــهای صــورت گرفتنــد کــه بعدهــا ســنگ بنــای ایــن صنعــت را تشــکیل
دادنــد .از جملــه ایــن مــوارد بهکارگیــری الکتریســیته ،اختــراع تلفــن ،اختــراع
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تلویزیــون و تالشهــای صــورت گرفتــه در جهــت ســاخت رایانههــای مکانیکــی
بــود .مجموعــه پیشــرفته ایــن اختراعــات را میتــوان بــه راحتــی در رایانههــا و
کنســولهای بــازی امــروزی مشــاهده کــرد.

المپهای خالء با توان مصرفی باال

انیاک ،رایانه ای که قرار نیست در جیب شما قرار گیرد!

ســال  1948یعنــی ســال اختــراع ترانزیســتور ،ســالی بســیار مهــم بــرای صنعــت رایانه و
بازیهــای ویدیویــی بــوده اســت .اختــراع ترانزیســتور منجــر بــه پیشــرفت در ســاخت
رادیــو و تلویزیــون و مهمتــر از آن ســاخت ریزپردازندههــا شــد .ریزپردازندههایــی
کــه وظیفــه محاســبات میلیونــی چندضلعیهــا را حیــن انجــام بــازی بــر عهــده
داشــته و بــه عنــوان قلــب تپنــده رایانههــا و دیگــر کنســولها بهشــمار میرونــد.
امــا پیــش از اختــراع ترانزیســتور و در اوایــل قــرن بیســتم اقداماتــی در جهــت ســاخت
رایانههــای الکتریکــی صــورت گرفــت کــه بعدهــا بــه رایانههــای نســل اول معــروف
شــدند .در ســال « 1938جان وینســنت آتاناســف»
( )John Vincent Atanasoffبــه همــراه دســتیار
خــود «کلیفــرد بــری» ()Clifford Berry
دســت بــه ســاخت اولیــن رایانــه الکترونیکــی
زدنــد .نــام ایــن رایانـه «ای بــی ســی» ()ABC
بــود کــه بــا اســتفاده از المپهــای خــاء کار
میکــرد .ایــن رایانــه قــادر بــود در یــک بــازه زمانــی
خــاص  29معادلــه چنــد مجهولــی را حــل کــرده و دادههــا
را بــه شــکل بــار الکتریکــی در خازنهــا ذخیــره نمایــد .پــس از آن
در دوران جنــگ جهانــی دوم ،شــماری از رایانههــا بــرای مصــارف
نظامــی ســاخته شــدند .در ســال  1944هــاروارد و آی بــی ام دســت
بــه ســاخت رایانــه قابــل برنامهریــزی دیجیتــال زدنــد کــه مــارک 1
نــام گرفــت .پــس از آن دوران ،در ســال « 1946جــان ماکلــی»
( )John Mauchlyبــه همــراه همــکار خــود «جــی پرســیراکرت»
( )J. Presper Eckertموفــق بــه اتمــام پــروژه خــود یعنــی ســاخت
رایانــه الکترونیکــی چنــد منظــوره بــه نــام «انیــاک» ()ENIAC
شــدند.
در ســال 1950اولیــن رایانــه دارای برنامــه ذخیــره شــده بــه
نــام «ســیک» ســاخته شــد .و ایــن رویــه یعنــی ســاخت
رایانههــای مبتنــی بــر اســتفاده از المــپ خــاء تــا ســال
 1957ادامــه داشــت.

 25گیمآور

شماره  | 2بهار 1397

همانطــور کــه اشــاره شــد اولیــن ترانزیســتور در ســال  1948ســاخته شــد امــا مدتــی
طــول کشــید تــا از حالــت آزمایشــگاهی خــارج شــود .ترانزیســتور از مــواد نیمــه
رســانا ماننــد سیلیســیم و ژرمانیــم ســاخته شــده و وظیفــه آن تقویــت و قطــع و وصــل
ســیگنالهای الکتریکــی اســت .همانطــور کــه گفتــه شــد رایانههــای نســل اول
از المپهــای خــاء بــه عن ـوان پایــه و اســاس محاســبات اســتفاده میکردنــد کــه
ایــن ســامانه دارای معایبــی بــود .در مقایســه بــا ترانزیســتورها ،المپهــای خــاء
تــوان مصرفــی باالیــی داشــتند و فضــای زیــادی را اشــغال میکردنــد .عــاوه بــر
ایــن گرمــای تولیــد شــده توســط المپهــای خــاء خــود مســئله دیگــری بــود کــه
بایــد بــه آن پرداختــه میشــد .ترانزیســتورها ارزانتــر و کوچکتــر بودنــد و باعــث
صرفهجویــی در مصــرف انــرژی و هزینــه شــدند .عــاوه بــر ایــن ترانزیســتورها
قابلیــت اطمینــان باالتــر و عمــر بیشتــری نســبت بــه المپهــای خــاء داشــتند.
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ترانزیستورها
در اواســط دهــه  1950میــادی شــرکت ســونی دســت بــه اســتفاده از ترانزیســتور در مــدل جدیــد رادیــوی جیبــی و تلویزیــون
خــود زد .ســپس ترانزیســتورها بــه تدریــج جــای المپهــای خــاء را گرفتنــد و در ســاخت رایانههــا ب ـهکار رفتنــد .بدیــن
ترتیــب در اواخــر دهــه  1950میــادی رایانههــا وارد نســل دوم خــود شــدند .نســل دوم رایانههــا بــا اســتفاده از ترانزیســتور تــا
چنــد ســال بــه پیشــرفت خــود ادامــه داد .در ابتــدای دهــه  1960میــادی شــرکت آی بــی ام اولیــن رایانــه از ســری آی بــی
ام  )IBM360( 360را تولیــد کــرد .در مقایســه بــا نســل دوم رایانههــا ،نســل ســوم امکاناتــی نظیــر دسترســی مســتقیم بــه
اطالعــات ذخیــره شــده ،ســرعت بیشتــر ،حجــم کمتــر و اســتفاده از مــدار مجتمــع (آی ســی) را داشــت .مــدار مجتمــع
شــامل شــمار زیــادی از ترانزیســتورها بــود کــه در مقایســه بــا نســل قبــل ،ســرعت و کارایــی بیشتــری داشــت .رویــه نســل
ســوم رایانههــا نیــز تــا اوایــل دهــه  1970میــادی ادامــه داشــت .دهــه  1970میــادی بــا تحــوالت عظیمــی در صنعــت رایانــه
و بازیهــای ویدیویــی همــراه بــود .رایانههــا از انحصــار شــرکتهای بــزرگ خــارج شــده و در دســترس عمــوم قــرار
گرفتنــد .کنســولهای بــازی پــا گرفتــه و بــه شــکل تجــاری درآمدنــد .بــا اینکــه تاریــخ ســاخت اولیــن بــازی ویدیویــی
بــه دهــه  1950بــاز میگــردد ،چندیــن ســال طــول کشــید تــا بــازی ویدیویــی از شــکل اولیــه و آزمایشــگاهی خــود خــارج
شــده و در دســترس همــگان قــرار گیــرد .در شــماره بعــدی بــه رویــه روبــه رشــد صنعــت بــازی در دهههــای بعــدی و
مســائل مرتبــط بــا آن پرداختــه خواهــد شــد.
ادامه دارد...
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تقویت عملکردهای شناختی در بازیهای ویدیویی :نقش ژانر بازیها
مطالعــات مقدماتــی و آموزشــی نشــان دادهانــد کــه
بازیهــای ویدیویــی میتواننــد عملکــرد شــناختی
ماننــد توجــه بصــری ،کنتــرل شــناختی ،حافظــه کوتــاه
مــدت تصویــری و ســرعت پــردازش عمومــی را بهبــود
ت شــده اســت کــه
ببخشــد .در حــال حاضــر ثابــ 
بازیکنــان بازیهــای ویدیویــی (بــهاختصــار )VGP
از بازیکنــان غیــر ویدیویــی (بــ ه اختصــار )NVGP
در طیــف گســتردهای ،از تواناییهــای شــناختی
از جملــه :توجــه بصــری ،جنبههایــی از کنتــرل
شــناختی ،حافظــه کوتــاهمــدت ،حافظــه تصویــری و
ســرعت پــردازش عمومــی ،بهتــر هســتند .همچنیــن
چندیــن مطالعــه آموزشــی نشــان داده اســت کــه
ً
جلســات آموزشــی بــازی ویدیویــی نســبتا کوتــاه،
میتوانــد عملکــرد گــروه NVGPرا بهبــود ببخشــد.
مــا میخواهیــم ژانــر بازیهــای اکشــن را بررســی
کنیــم کــه میتوانــد نقــش مهمــی در پیشــرفتهای
شــناختی ناشــی از بازیهــای ویدیویــی داشــته باشــد.
بازیهــای ویدیویــی اکشــن دارای حــرکات ســریع
هســتند .نیــاز بــه گوشبهزنگــی در محیــط بصــری
و ردیابــی چندگانــه اشــیا (توانایــی نگ ـ ه داشــتن توجــه
روی موقعیــت اهــداف در بیــن یــک مجموعــه از
عوامــل پرتکننــدهی حــواس) دارنــد.
بــه دلیــل گســترده بــودن ایــن تعریــف ،بســیاری
از ژانرهــای مختلــف بــازی میتواننــد بهعنــوان
بــازی اکشــن محســوب شــوند .بازیهــا بــر اســاس
مکانیــک گیمپلــی خــود و یــا تکالیــف درون بــازی
و قوانینــی کــه بازیکنــان بایــد توجــه کننــد بــه چندیــن
ژانــر ،طبقهبنــدی میشــوند.
تفاوتهــای کیفــی بیــن ژانرهــای بــازی قابــل
توجــه اســت .بدیــن منظــور مــا دو بــازی ،تیرانــدازی
یــا ( Shooterبــه اختصــار  )FPSو اســتراتژی
بیدرنــگ یــا ( Real-time strategyبــهاختصــار
 )RTSرا بررســی کردهایــم .هــر دو بــازی  FPSو
 RTSبهعنــوان بازیهــای ویدیویــی اکشــن عمــل
میکننــد؛ گرچــه کمــی مشــابه یکدیگــر هســتند.
بــازی  FPSکــه بهصــورت اولشــخص بــازی
ً
میشــود ،یــک واحــد بــازی (مثــا یــک ســرباز) را
نشــان میدهــد کــه از طریــق یــک محیــط س ـهبعدی
هدایــت میشــود و بــه مبــارزه بــا دشــمنان میپــردازد.
بازیکنــان بایــد بهســرعت ســاحها و وســایل نقلیــه را
تنظیــم کننــد .میــدان دیــد بازیهــای  RTSهــم از
بــاال بــه پاییــن اســت و بــه بازیکــن اجــازه میدهــد
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تعــدادی از واحدهــا و ســاختمانهای موجــود در
یــک محیــط گســترده را مدیریــت کنــد.
بــرای انجــام ایــن آزمایــش  ۹۰نفــر از طریــق
پرســشنامه آنالیــن در بولتنهــای محلــی ،در
دانشــگاه علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی در ورشــو
لهســتان ،انتخــاب شــدند .ایــنشــرکتکنندگان بــر
اســاس معیارهــای خــاص مــا بــه ۳گــروه بازیکنــان
 ،FPSبازیکنــان  RTSو  NVGPتقســیم شــده و
تحــت کنتــرل قــرار گرفتنــد .گــروه بازیکنــان RTS
بایــد ۷ســاعت یــا بیشتــر در هفتــه بازیهــای RTS
و ۵ســاعت یــا کمتــر در هفتــه ،بازیهــای  FPSرا
بــه مــدت  ۶مــاه بــازی کننــد .گــروه  NVGPبایــد
کمتــر از  ۲ســاعت در هفتــه هــر  ۲بــازی  FPSو
 RTSرا بــه مــدت  ۶مــاه بــازی کننــد و بیــش از ۵
ســاعت بــازی ویدیویــی در هفتــه بــازی نکننــد .گــروه
بازیکنــان  FPSبایــد ۷ســاعت یــا بیشتــر در هفتــه
بازیهــای  FPSو  ۵ســاعت یــا کمتــر در هفتــه،
بازیهــای  RTSرا بــه مــدت  ۶مــاه بــازی کننــد.
میانگیــن ســنی بازیکنــان  22.1 ،FPSبــا انحــراف
معیــار  ،3.9بازیکنــان  22.2 ،RTSبــا انحــراف
معیــار  4.5و بازیکنــان  25.4 ،NVGPبــا انحــراف
معیــار  4.4بــوده اســت.
• آزمایــش ( Task switchingتغییــر کــردن بیــن
دو دســتورالعمل)
در ایــن آزمایــش از شــرکتکنندگان خواســته شــد بــر
اســاس فرمــان ،بــه اشــکال هندســی بــزرگ و کوچک
پاســخ دهنــد .اشــکال بــزرگ از اشــکال کوچکتــر
تشــکیلشــدهاند.
• آزمایــش ( Multiple objects trackingبــه
اختصــار :MOTتوانایــی نگــ ه داشــتن توجــه روی
موقعیــت اهــداف در بیــن یــک مجموعــه از عوامــل
پرتکننــده حــواس)
۳گــروه آزمایــش انجــام شــد 2 :گــروه آزمایــش کــه
هرکــدام شــامل  ۵۰آزمــون اســت کــه فرمــان خروجــی
در هــر  ۵۰آزمایــش بهصــورت یکســان اســت؛ و یــک
گــروه آزمایــش کــه شــامل  ۱۶۰آزمــون اســت کــه
شــرکتکنندگان بیــن تکالیــف بــزرگ و کوچــک
تغییــر میکننــد.
در ابتــدای هــر آزمــون ،بــه شــرکتکنندگان  ۱۶دایــره
ارائــه میشــود کــه از بیــن آنهــا  ۷دایــره بهعنــوان
هــدف تعییــن میشــود.

هنگامیکــه آزمــون شــروع میشــود دایرههــا
بهصــورت تصادفــی روی یــک پسزمینــه
خاکســتری ،حرکــت کــرده و جابهجــا میشــوند.
در پایــان هــر آزمــون ،یــکدایــره مشــخص میشــود.
از شــرکتکنندگان خواســته میشــود کــه وضعیــت
هــدف یــا غیــر هــدف بــودن دایــره را تعییــن کننــد.
• تحلیل اولیه دادههای تغییر تکلیف
نتایــج بهوســیله آزمــون ( ۳گروهــی) × ( ۲نــوع
آزمایشــی)  ANOVAsتجزی ـ ه و تحلیــل شــد .ان ـواع
آزمونهــا شــامل :آزمــون تکرار/تغییــر ،متجانــس/
نامتجانــس و محلی/جهانــی هســتند.
تجزیــه و تحلیــل زمــان واکنــش در آزمایشهــای
تکــرار و تغییــر ،نتایــج مــورد انتظــار را نشــان میدهــد
بــه ایــن صــورت کــه آزمایــش تکــرار ،زمــان
واکنــش کمتــری دارد (19.6 ± ۵۵۲ ± ms14.8
 )ms vs700تفــاوت نتایــج گروههــا در آزمایــش
 Switchنســبت بــه تکــرار بیشتــر اســت .بازیکنــان
( RTSهزینــه ســوییچ )۱۱۳٫ ± ۱۷٫ ms :نســبت
بــه ( NVGPهزینــه ســوییچ )۱۹۸٫ ± ۱۸٫ ms :در
تغییرهــا بــا درصــد خطــای  0.001 < pتأثیــر کمتــری
پذیرفتهانــد .بازیکنــان ( FPSهزینــه ســوییچms :
 )۱۳۷٫ ± ۱۷٫رفتــار مشــابه  NVGPبــا درصــد
خطــای  0.078 = pارائــه دادنــد .یــک اثــر کلــی در
آزمونهــای متجانــس یافتیــم؛ آزمونهــای متجانــس
( )۶۰۵٫ ± ms16.2پاســخهای ســریعتری را در
مقابــل آزمونهــای نامتجانــس ()۶۵۰٫ms ± 17.6
داشــتهاند.
• تحلیل اولیه دادههایMOT
دقــت دادههــای ردیابــی چندگانــه شــیء بــا روش ۳
(گــروه) ( ۷ xانــدازه مجموعــه)  ANOVAتحلیــل
شــد .بــا آزمــودن اشــیا درون یــک مجموعــه پــی
بردیــم افزایــش انــدازه مجموعــه ،کاهــش دقــت +
(در هــر  ۳گــروه) را بــه دنبــال دارد .ایــن نتایــج نشــان
میدهنــد کــه تفــاوت قابــل توجهــی بیــن بازیکنــان
( RTS )%0.8 ± %82.3و (FPS )%1.0 ± %79.0
وجــود نــدارد .امــا بازیکنــان  RTSبهوضــوح از
بازیکنــان( NVGP )%0.9±%78.2عملکــرد بهتــری
داشــتند .همچنیــن بــر اســاس ایــن تحقیــق ،بازیکنــان
 RTSعملکــرد تغییــر تکلیــف (تغییــر کــردن بیــن دو
دســتورالعمل) بهتــری را نســبت بــه بازیکنــان FPS
و  NVGPنشــان دادنــد؛ امــا نمیتــوان گفــت کــه
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بازیهــای  RTSاز بازیهــای  FPSانعطافپذیــری ذهنــی بیشتــری دارنــد .بهجــای آن ،بــه نظــر میرســد
کــه ســرعت واکنــش بازیکنــان  RTSبهمراتــب بیشتــر اســت .موضــوع جالبــی کــه وجــود دارد ایــن
اســت کــه بازیکنــان  FPSهیــچ مزیــت عملکــردی نســبت بــه  NVGPدر ردیابــی همزمــان اهــداف
چندگانــه نشــان نمیدهنــد.
امــا بهطــور کلــی میتــوان گفــت کــه هــردو نــوع بــازی اکشــن  RTSو  FPSعملکردهــای
شــناختی را بهبــود میبخشــند.
• درجهبندی شباهت
مــا از روش  t-testبــرای مقایســه نظــر بازیکنــان ( FPS (M= 3.48, SD= 1.42و
( RTS (M = 4.29, SD = 1.84دربــاره میــزان شــباهت وظایــف شــناختی و بازیهایــی کــه
ً
قبــا انجــام میدادنــد اســتفاده کردیــم .نتایــج نشــان میدهــد کــه تفاوتــی بیــن تغییــر تکلیــف
و بازیهــای آنهــا وجــود نداشــته اســت اگرچــه بازیکنــان (RTS (M = 6.11, SD = 1.06
نســبت بــه بازیکنــان ( ،FPS (M = 4.85, SD = 1.63ردیابــی چندگانــه اشــیا را شــبیهتر بــه
بازیهایشــان میدانســتهاند.
• بحث و نتیجهگیری
دادههــا نشــان میدهــد کــه ژانرهــای مختلــف بازیهــای ویدیویــی اکشــن اثــر
تقویتــی یکســانی بــر روی تغییــر وجــوه عملکردهــای اجرایــی و توجــه بصــری نخواهنــد
داشــت .بازیکنــان  RTSدر تغییــر تکلیــف و ردیابــی چندگانــه اشــیا عملکــرد بهتــری
ً
نســبت بــه  NVGPهــا و در ردیابــی چندگانــه اشــیا ذاتــا عملکــرد بهتــری نســبت بــه
 FPSنشــان میدهنــد.
بازیکنــان  FPSدر هزینــه ســوییچ عملکــرد بهتــری داشــتند امــا در ردیابــی چندگانــه
اشــیا نســبت بــه  NVGPعملکــرد باالتــری نداشــتند.
همچنیــن بــر اســاس ایــن تحقیــق ،بازیکنــان  RTSعملکــرد تغییــر تکلیــف (تغییــر کــردن
بیــن دو دســتورالعمل) بهتــری را نســبت بــه بازیکنــان  FPSو  NVGPنشــان دادنــد.
بازیهــای  RTSاز بازیهــای  FPSانعطافپذیــری ذهنــی بیشتــری دارنــد.
بهجــای آن بــه نظــر میرســد کــه ســرعت واکنــش بازیکنــان  RTSبهمراتــب
بیشتــر اســت.
ایــن حقیقــت کــه بازیکنــان  RTSحساســیت ادراکــی بهتــری هنــگام مقایسـه
شــدن بــا  NVGPنشــان میدهنــد نمایانگــر ایــن اســت کــه حداقــل قســمتی
از برتــری آنهــا در ردیابــی چندگانــه اشــیا ممکــن اســت بــه علــت تقویــت
فرایندهــای ادراکــی اولیــه باشــند.
موضــوع جالبــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بازیکنــان  FPSهیــچ
مزیــت عملکــردی نســبت بــه  NVGPدر ردیابــی چندگانــه اشــیا نشــان
نمیدهنــد .درحالیکــه مطالعــات قبلــی نشــان میدهــد کــه VGPهــا
از NVGPهــا عملکــرد بهتــری داشــتند.
بهصــورت کلــی نتایــج مــا نشــان میدهــد کــه بازیکنــان RTS
تواناییهــای شــناختی بهتــری دارنــد .بهخصــوص بازیکنــان  RTSدر
ردیابــی چندگانــه اشــیا عملکــرد بهتــری نســبت بــه بازیکنــان  FPSدارنــد.
امــا بهطورکلــی میتــوان گفــت کــه هــردو نــوع بــازی اکشــن  RTSو FPS
عملکردهــای شــناختی را بهبــود میبخشــند .مکانیزمهــای درون بــازی تواناییهــای
متفاوتــی را از بازیکنــان درخواســت میکننــد کــه ایــن مکانیزمهــا در همــهی ژانرهــا
وجــود دارنــد البتــه تمــام ژانرهــا مکانیزمهــای پایــه را بــه کار میگیرنــد امــا میــزان
بهکارگیــری آنهــا یــا میــزان اهمیتشــان بــرای بــازی موفــق یکســان نیســت .در
مطالعــات مقطعــی اســتفاده از بازیهــای اکشــن ممکــن اســت ایــن نتیجــه را بــه همــراه
داشــته باشــد کــه تعــداد زیــادی از عملکردهــای شــناختی بهبــود بیابنــد کــه بــه نظــر
ی کــه ایــن
میرســد توســط بازیهــای ویدیویــی اکشــن پدیــد آمــده باشــد ،در حالــ 
پیشــرفت بــه علــت تکــرار عملیــات درون بــازی مشــخص و وابســته بــه اشــخاص یــا
بــازهی محــدود عملکردهــا اســت.
منبع:
Dobrowolski, P., Hanusz, K., Sobczyk, B., Skorko, M., & Wiatrow,
A. (2015). Cognitive enhancement in video game players: The role of
video game genre. Computers in Human Behavior, 44, 59 - 63.
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صفحه خاطره  -افسوس

آیدین نوری
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دوبلور پیشکسوت درگذشت...
ابوالفضــل بهــرام زنــدی مشــهور بــه بهــرام زنــد (زاده  ۱۵شــهریور  – ۱۳۲۸درگذشــته
 ۱۸فروردیــن  )۱۳۹۷دوبلــور و گوینــده ایرانــی بــود .او کــه حــدود هشــت ســال بــا
بیمــاری ســرطان مبــارزه میکــرد ،ســرانجام در صبــح روز شــنبه  ۱۸فروردیــن ،۱۳۹۷
در منــزل خــود در اثــر ایســت قلبــی درگذشــت.

ســرتان را درد نیــاورم ،رویــا محقــق شــد .بیســت روز بعــد ،یــک  DVDبــا اتوبــوس
از تهــران رســید .روی آن نوشــته شــده بــود :دوبلــه قتــل در کوچههــای طهــران
 .1312آن شــب مــن تــا صبــح دیالوگهایــی را کــه نوشــته بــودم بــا صــدای اســتاد
گــوش دادم و گــوش دادم و گــوش دادم.

وی دوبلــه را از ســال  1344آغــاز کــرد و کارنام ـهی بســیار درخشــانی را بــا خــود
همــراه نمــود .ایشــان در ســال  ،89بهتریــن مدیــر دوبــاژ ســیما شــد .بهــرام زنــد
عــاوه بــر دوبلــه و گویندگــی انـواع فیلمهــا ،صداپیشـهی یــک بــازی ایرانــی موفــق
هــم بــود؛ قتــل در کوچههــای طهــران .1312

اشــک لعنتــی نمیگــذارد دیگــر بنویســم .اســتاد جــان ،صــدای مانــدگار ســرزمین
مــن ،بهــرام جــان زنــد ،روحتــان شــاد .دلــم بــرای صدایتــان تنــگ میشــود ،صــدای
هــق هــق بــه گــوش میرســد انــگار کنــار شــرلوک هولمــز و نــاوارو یــک گوشــه،
تنهــا ،غریــب ،کارآ گاه محمــد افشــار هــم دارد گریــه میکنــد»...

عماد رحمانی ،مدیر عامل شرکت رسانا شکوه کویر در مدح استاد گفت:
«وقتــی ســال  88شــروع کــردم بــه نوشــتن قتــل در کوچههــای طهــران ،میدانســتم
کارآ گاه افشــار مــن یــک شــرلوک هولمــز ایرانــی اســت .میدانســتم دقیــق ،باهــوش
و البتــه بــا احســاس اســت .پــس بــازی را ســاختم و بــه قــول متیــن جــان ایــزدی
بازیســازی در کوچههــای کاشــان را شــروع کــردم .یــک تیــم کوچــک هفــت
نفــره کــه همــه فقــط دوســت و فامیــل بودیــم .ســاده ،عاشــق و البتــه بیپــول زیــاد!
آرزویــی داشــتم کــه گفتنــش در آن جمــع درســت نبــود ،پــس نگاهــش داشــتم پــس
قلبــم .بــازی تمــام شــد و باالخــره دیالوگهــای شــرلوک هولمــز ایرانــی آمــاده شــد.
خــب بیــش از چهــل صفحــه دیالــوگ بــود و بــرای هزینــه صداپیشــگیاش بایــد
فکــری میکــردم .دســت بــه دامــان پــدر شــدم و الحــق ایشــان خــوب گفتنــد .کار
رفــت و موفــق شــد و دیــده شــد و جایزههــا بــرد ...باالخــره بــه عرضــه کشــوری
رســید ،آقــای رفیعــی مدیــر شــرکت نشــر بــازی ،قبــل از عرضــه بــا خجالــت مــن را
کنــار کشــید و گفــت :نظرتــان چیســت کــه دوبلــه را عــوض کنیــم ،مــا حاضریــم
هزینــه آن را متقبــل شــویم .شــما پیشــنهادی داریــد؟ آخ آخ کــه چــه حســی اســت
فریــاد زدن آرزویــی کــه مدتهــا پــس قلبــت نگاهــش داشــتی؛ بــا خوشــحالی
گفتــم ،آره ،اســتاد بهــرام زنــد ،صداپیشــه شــرلوک هولمــز...
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هیچگاه صدای استاد از یادها فراموش نمیشود.
یاد و خاطرش گرامی...

حامیان این شماره
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وبسایت پردیس گیم

نرمافزار طاقچه

وبسایت سافت گذر

نرمافزار فیدیبو

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

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

عالقهمنــدان کــه تمایــل بــه همــکاری در ایــن نشــریه را

دارند ،دعوت به عمل میآورد.

زمینههای عمومی ،شامل :ترجمه

تعهدات و شرایط الزم:

 .1متعهد بودن به زمان نهایی ارسال مطالب

 .2آشنایی با بازیهای ایرانی و غیر ایرانی

موضوعات پیشنهادی شورای سیاستگذاری:

 .3آشنایی خوب با اصول نگارشی

زمینههای تخصصی ،شامل:

غیر ایرانی و ترجمه

آموزش بازیسازی ،سختافزار ،مقاله علمی-پژوهشی

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

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

gameover@um.ac.ir
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