سرمقاله

زان پیش که آبگینه آید بر سنگ
سال  1398که حاال بیش از آنکه آمدن

سال جدید را جشن بگیریم از تمام شدنش

خوشحالیم ،برای ملت ایران سال خوبی نبود.

تقریبا هر ماه یک مصیبت را دیدیم و ماههای

—

اخبار تحلیلی

—

آموزشی

—

معرفی بازی

—

نقد و بررسی
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در حالی که برای سال  99برنامههای

زیادی داریم ،باید برای اجرایی شدن آنها

زود دست به کار شویم ،چون با سرعت زیاد

که با این سال مصیبتبار خداحافظی میکنیم

وقوع فجایع ،معلوم نیست چه زمانی آبگینه

برای بهتر شدن و تغییر دادن اوضاع هم آماده

و پیچیدهتر از قبل میکند .این شماره از

و به آیندهی بهتر امیدوار هستیم ،باید خود را

سازیم.

مروری بر سال  98از دریچهی بازینامه،

نشان میدهد که فراز و فرودها فقط مختص
حوزههای دیگر نبوده و در دنیای بازیهای
ویدئویی هم در ایران شاهد رخدادهای

گوناگون بودهایم .اگر از خودمان شروع کنیم،

بر سنگ فرود میآید و ماجرا را سختتر

بازینامه که در خدمت شماست ،محتوایی

تخصصیتر و کامال اختصاصی دارد .در ابتدا
با رصد موضوعات روز ،نگاهی به آنچه در

ماههای اخیر در صنعت بازی جهان افتاده
است انداختهایم و بعد به سراغ چند بازی

کژوال و کمتر شناختهشده رفتهایم تا آنهایی
که از بازیهای پر زرق و برق و بزرگ خسته

تغییر رویهی بازینامه و تبدیل شدن آن به یک

شدهاند با چند جواهر کمتر دیده شده آشنا

جدید در سایت و شروع برنامههای ویدئویی

آموزشی بازیسازی ،یادداشتهایی از افراد

فصلنامهی منظم ،اضافه شدن بخشهای

شوند .بعد از آن و در آستانهی مطالب

مسائل و مشکالتی از جمله قطعی اینترنت
و زمستان به اهداف نهایی خود نرسیم،

یکی از بازیسازان نخبهی ایرانی که به اروپا

—

یادداشت

را ادامه دهیم و با وجود همهی سختیهای

—

پرونده ویگما

اهمیت جشنوارهها ،نمایشگاهها و رویدادهای رسانهای
کلون سازی در ایران
ارواح تاریک بازیسازی! – یا چطور یکی یکی غولهای انتشار در خارج از ایران را شکست بدهیم

اتحادیه مراقبان
داوران ویگما چطور بازیها را ارزیابی کردند؟
ویگما ،مسیری برای همافزایی حداکثری
دست به دست هم دادیم برای ویگما
جایی برای انتقال تجربه
این یک رویداد ضروری است!

—

بهترین های 98

—

گزارش

—

مصاحبه
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بلیدینگ ادج؟ یا اُورواچ جدید؟ –بازهم بازی آنالین

خاطرهی جمعی ایرانیان ثبت شود .در حالی

همیشه رفتند.

اغلب خوانندگان آن دغدغه هستند به انتشار

		

		

مکانیکها در برابر استعاره
شناخت انواع کاراکتر در بازیهای ویدیویی
چند نکته مهم داستانپردازی
ذهن راحتطلب؛ چهارچوبی برای بهبود تجربهی کاربری
ِ
سرعت و قدرت در سیستم جدید یونیتی DOTS

یکی از بدترین سالهای ایران معاصر در

برای فرار از ایران را عملی کردند و شاید برای

راه رفتن روی لبه تیغ– بازگشت پرریسکی رقم زده ،بازگشتی که پایان نامشخصی دارد
قصههای آشنا از زبانهای ناآشنا–وقت آن است که در حین نوشیدن قهوه با هم حرف بزنیم!
رویای تمام عاشقان مایکرو منیجمنت!– ارمغان سازندگان  Theme Hospitalبرای عصر جدید
پنجرهای به دنیای واقعی– تجربه زندگی روزمره در بازی
تبلیغ بازی با بازی– کلیکهای معتاد کننده از جنس Mosaic
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با اعالم مشخصات فنی پلی استیشن  ۵سونی یک قدم به جلو و یکی به عقب برداشت
به تاخیر افتادن نمایشگاهها و رخدادهای سال  ۲۰۲۰به علت شیوع ویروس کرونا
به تاخیر افتادن بازیهای بزرگ در سال ۲۰۲۰

پایانی هم امان ندادند تا سال  98به عنوان

کار میکردند ،اما در سال  98تصمیم خود

		

بهترین بازیهای سال بدی که گذشت

در باب بزی ،جشنواره طراحی و ساخت بازیهای رومیزی
بتهوون؛ از تجربه تولید لذت تا تولیدی ورای لذت– مصاحبه با یاسمن فرازان ،بازیساز مستقل

مختص بازینامه ،برنامههایی هستند که

در سال گذشته به اجرا درآمدند .هر چند

و قرنطینهی این روزها باعث شد در پاییز

شناخته شده صنعت در ایران و خارج از ایران

را با موضوعاتی که برای بازینامه و احتماال

رساندهایم .مصاحبهی اختصاصی بازینامه با

همهی تالش خود را کردیم تا روند آغاز شده

مهاجرت کرده است نیز بخش مهم دیگری

روزافزون ،از حرکت نایستیم .به جز بازینامه،

بازیهای سال  98را هم جمعبندی کردهایم

بودیم .تغییر مدیریت و رویکردهای کالن بنیاد

معرفی کردهایم .از اینکه یک سال دیگر هم

تغییرات دیگری را هم در این سال شاهد

ملی بازیهای رایانهای از جمله اتفاقات مهم
این سال بودند که از همان ابتدا ،وضعیت

بازیسازی در ایران را تحت تاثیر قرار دادند.

از لغو شدن رویدادهای مهمی چون جشنواره

بازیهای ویدئویی و نیز  TGCدر این سال

تا منحل شدن انستیتوی ملی بازیسازی و

از مطالب این شماره است .در این شماره

و بهترینهای این سال را به سبک خودمان

ماهنامه اینترنتی آموزشی ،اطالعرسانی و فرهنگی بازینامه
سال چهارم ،شماره سیام ،زمستان ( ۹۸ویژهنامه نوروز )۱۳۹۹
صاحب امتیاز و مدیرمسئول :سپهر ترابی
سردبیر :سعید زعفرانی
دبیر تحریریه :فرزانه شریفی
صفحهآرا و طراح جلد :امیرپاشا سجاد
تحریریه :میالد بنکدار سخی ،امیرحسین کرمی ،علیرضا مرادی،
محسن صفری لنگرودی ،دانیال عبدالهی ،عاطفه بهسام ،آراد
سعدآبادی ،امیرحسین والی ،شایان تربیت دوست ،علیرضا
سامانیپور ،مهدی خشان ،محمد علیزاده ،آرتین پرویز ،امیرپاشا
سجاد ،ایمان بهبانینیا ،پرستو منطقی ،ریحانه رفیعزاده و
مصطفی کریمی
با تشکر از کیت ادواردز ،طه رسولی ،امیرحسین فصیحی ،دکتر
جواد راستی ،علی فخار ،آرش حکیمی ،محمد امینی ،محسن
وفانژاد ،تارخ ترهنده ،کیوان عادتی و تمامی عزیزانی که ما را در
این شماره یاری کردند.
مدیر وبسایت :حسام پورغالمینژاد
وب¬سایتwww.bazinameh.org :
پست الکترونیکinfo@bazinameh.org :
•تمام حقوق مادی و معنوی نزد «بازینامه» محفوظ است.
•لطفا مطالب و نامههای خود را تایپ شده و به پست
الکترونیکی مجله ارسال کنید.
•مقاالت منتشر شده در مجله ،بیانگر نظرات نویسندگان
است و نظر «بازینامه» به شمار نمیآید.
•«بازینامه» در ویرایش مطالب ارسالی آزاد است.
•هرگونه برداشت و نقل از مطالب درج شده در «بازینامه»
به هر شکل و تحت هر عنوانی ،صرفا با اجازه کتبی از
«بازینامه» امکان پذیر است.

با بازینامه همراه بودید خرسندیم و امیدواریم

بتوانیم تا پایان سال جدید ،در کنار شما باشیم

و به رسالت خود ادامه دهیم.

راهنمای سیستم امتیازدهی

سعید زعفرانی

سپس نجات یافتن آن از تعطیلی همیشگی،
شاهد سالی پرفراز و نشیب در حوزهی

سیاستگذاری بازیهای ویدئویی بودیم.

اینها همه اما تا پیش از پاییز اتفاق افتاد و
در حالی که به ماههای تاریک سال نزدیک

شدیم ،اوضاع چندان تغییری به خود ندید.

اما از طرف دیگر ،بدتر شدن اوضاع اقتصادی

بازیسازان ایرانی به فکر خروج از کشور بیفتند

می خور تو در آبگینه با ناله چنگ

و در این سال شاهد سیل عظیم مهاجرت

بازیسازان بودیم .بازیسازانی که هر طور بود

در سالهای اخیر در کشور خود مانده بودند و

در همین بازار با نیمنگاهی به بازارهای جهانی

امتیاز  8تا 10

امتیاز  6تا 7

ایام زمانه از کسی دارد ننگ
کو در غم ایام نشیند دلتنگ

و تحریمهای روزافزون ،باعث شد که بیشتر

اصل جنس

میشه باهاش کنار اومد

زان پیش که آبگینه آید بر سنگ
خیام (رباعیات)

چرا بدی ،چرا بدی؟!

خداوکیلی سمتش نرید

امتیاز  4تا 5

امتیاز  1تا 3

با اعالم مشخصات فنی پلی استیشن
 ۵سونی یک قدم به جلو و یکی به
عقب برداشت
سعید زعفرانی
شور و اشتیاقی که این روزها بازیکنندگان

در دنیا برای کنسولهای نسل بعد از خود

نشان میدهند فوقالعاده است .از طرفی

همهی ما با اخبار کنسولها و بازیهای نسل
بعد احاطه شدهایم و از طرفی شرکتها -به

طور ویژه سونی و مایکروسافت -در رقابت

برای ایجاد یک فضای داغ تبلیغاتی ،با هم

4

سونی و مایکروسافت نیز به خوبی

میدانند که راه پیروزی در نسل بعد بازیها
هستند ،نه مشخصات سختافزاری و

برتریهای تکنیکی .عمدهی خریداران

کنسولها اصال قرار نیست مشخصات

سختافزاری ایکس باکس سری ایکس

یا پلی استیشن  ۵را بدانند و یا حتا برای

مایکروسافت که از ابتدا درباره کنسول

نسل بعدی خود نسبت به سونی بیپرواتر

و صریحتر صحبت کرد ،پیش از انتشار
استیشن  ،۵تقریبا همه چیز را درباره

مشخصات پلی استیشن  ۵بود .اما تقریبا

«رونمایی از سختافزار پلی استیشن  »۵و

شدند خوشحال است .ایکس باکس سری

سختافزاری ،معماری مورد استفاده در

درباره مشخصات فنی پلی استیشن ۵

بزرگ و کوچک ترافالپی و…  .این اعالن

زمین بازی غولهای سختافزار بازی نشست.

استیشن  ۵تدارک دیده بود که پس از به

در فضایی که تحلیلگران هنوز نشانهای از

نخواهد شد .نه حاال که مایکروسافت تریبون

پیش آمده آن را به انتشار برساند.

گ آمادهی خود در این زمان را بازی کرده
بر ِ

مشخصات سختافزاری کنسول پلی
کنسول خود برمال کرده بود .قدرت

روبرو شدهاند .نزدیک شدن به تاریخ عرضهی
تبلیغات متبوع ،از طرفی و ورود به زمان

مقایسه سختافزاری و در کورهی فنبویها

جنگ زودهنگام مایکروسافت به سونی،

عرضهی بازیهای میاننسلی از طرف دیگر،

اما گاهی آنقدر داغ میشود که شرکتها

کنسولهای بعد کرده است .اما مهمترین

برای چند صباحی با به کار گیری این آتش و

نداشتند ،به شکلی عامهپسندانه و همهفهم

جعلی به دست آورند .مشابه همین کاری که

شد؛ تا برای چند ساعت مایکروسافت همه

یک استراتژی زودبازده ،که البته تاثیر آن نیز

نظر سختافزاری کرده باشد .اما این بازی

بازیکنندگان را مشتاق هر نوع اطالعاتی از

کنجکاوی بازیکنندگان در آستانهی شروع
نسل بعد -و به ویژه این زمان -بازیهایی

هستند که میتوانند در کنسول بعدی خود

اجرا کنند.

را به اشتباه میاندازد .آنها ممکن است

استفادهی تبلیغاتی از آن ،برای خود برتری

امروز مایکروسافت در حال انجام آن است.

خیلی زود از بین خواهد رفت.

قدرت سختافزاری کنسول بعدی سونی

صورت گرفت و با فرمولهای تبلیغاتی بزک

را درگیر قدرت «قویترین کنسول تاریخ» از

ایکس که اطالعیهی سونی برای رونمایی از

شانزده ساعت بعد ،با شروع استریم سونی
هیجانها فروکش کرد و دوباره غباری روی
غباری که به نظر میرسد تا مدتها بلند

 2020 E3را از دست داده و سونی هم تنها

است.

رونمایی مایکروسافت از مشخصات

اطالعات رسمی از پلی استیشن  »۵یا

از این قبیل به سرعت ترند شدند .اما سونی

یک ارائهی تخصصی ،و یک بررسی عمیق

( )deep diveاز معماری سختافزار پلی

تعویق افتادن  GDCحاال بنا داشت در فرصت

انتشار عمومی چنین ارائهای ،در حالی

ساعتی بیشتر طول نکشید چرا که سونی به

فنی پلی استیشن  ۵رونمایی خواهد کرد.

اطالعیهها و رونماییهای خود به صورت

طرفداران مایکروسافت که با حربههای

پیدا کند .اما حاال این اتفاق خیلی زودتر

تبلیغاتی شرکت محبوب خود به کنسول

ویدئویی میتواند به مخاطبی مشابه دست
افتاده بود و نه سونی و نه مایکروسافت

بازی که قرار بود در  GDCآن را ببینند و

بازتاب رسانهای متفاوتی که در فضای برگزاری
ِ
چنین رویدادی ،لحن کامال متفاوتی به

خود میگرفت ،دو بازویی بودند که سونی

فریزر را دست به دست میکردند ،با یک

بعدی کفهی ترازوی کدام شرکت سنگینتر

اطالعیهی رسمی از سونی شوکه شدند .از
خود را تحت فشار سیاست صراحت و

شفافیت مایکروسافت احساس میکردند ،و

اما سونی که با اطالعیهای نه چندان

این باره اطالعرسانی کند .نداشتن این دو

زد که تا مدتها در ذهن اغلب بینندگان

این استریم باقی خواهد ماند .سونی حاال

دو هفته فرصت دارد تا این اشتباه را جبران

سنجیده -که به وضوح در زمان کمی ترتیب

کند و برای اینکار باید به بازیهای خود،

قدرت کنسول خود آنقدر اطمینان دارد که در

ساخته و توپ را به زمین حریف برگردانده

سختافزارش در اجرای بازیها متوسل شود،

از سختافزار کنسولش صحبت میکند ،با

مایکروسافت را بگیرد ،یک گل به خودی هم

نیز آنهایی که معتقد بودند مایکروسافت از

غیاب حریف به وفور و به صورت کلی و جزئی

داده شده بود -افکار عمومی را متوجه خود

بود ،با اینکه موفق شد جلوی پیشروی

دیدن این اطالعیه به هیجان آمدند .سونی

زد .بازتاب این اطالعیه در رسانهها با آنچه

کشاند و توجهات را به سمت خود جلب کرد.

رسانهها به انتشار آنچه خوانندگانشان

خیلی سریع بازی را -حداقل -به تساوی

سونی میپنداشت متفاوت بود .از طرفی

انتظار داشتند پرداختند و از طرف دیگر سونی

کرده و سونی هم به هر ترتیب به این ورطه

مشخصی تدارک دیده شده بود .سازندگان

بازو ،به اطالعرسانی سونی ضربهی مهلکی

طرفی هواداران پلی استیشن نیز که مدتها

است .مایکروسافت تبلیغات این نسل از

قدرت کنسول -در تصویر -باشد نیست.

بعدی امیدوار شده بودند و عکس مقایسه

است .یا حداقل اینطور فکر میکنیم.

یک دموی فنی اجرای یک بازی جدید -یا

حتا پروتوتایپ -در کنسولشان باشد ،چون

کاری اشتباه اما ناگزیر برای سونی بود .این

برنامهای حداقل برای دو هفتهی آینده ندارند.

اندازه ایکس باکس سری ایکس با یخچال

احتماال قدم بعدی هر دو شرکت ،انتشار

کشیده شده است .هیچ چیز در این موقعیت

با کمک آنها میتوانست از راه درست ،در

اما همین حاال هم میدانیم که برای مرحلهی

روی برتری اصلی سونی فرود آورد :بازی.

ویژگیهای منحصر به فرد کنسول پلی

سال پیاپی از حضور در آن امتناع میکرد

فاصلهی یک روز ،اعالم کرد از مشخصات

کاری خواهد بود که مایکروسافت آن را

کنسولهای خود را کامال عوامپسندانه آغاز

تمام و لحنی کم افت و خیز در چند پرده

سخنرانی به وضوح برای مخاطبین هدف

و معتقد بود با هزینهی کمتر و انتشار

سونی بزند ،اما این ضربه تنها در صورتی

که مارک سرنی پنجاه و پنج ساله با جدیت

کنسول جدیدش شاید قرار بود در 2020 E3

مایکروسافت در زمین خالی حریف چند

ایکس میتواند از این احساس ناامیدی

نیز استفادهی تبلیغاتی کند و یک ضربه به

چهرهی جنگ کنسولها حاال متفاوت شده

استیشن  ۵را به تفصیل بیان میکرد،

صورت بگیرد .جایی که حریف برای دومین

استیشن  ۵اشتباه گرفته و در نتیجه ناامید

چهرههایی جذابتر از سرنی و نمایش فواید

تا چهرهی حوصلهسربر ،پیچیده ،گاه عذاب
آور و کمی هم دنبالنشدنی استریم ۱۸

مارس را از ذهنها پاک کند.

مایکروسافت اگرچه فرصت ادامهی جو

تبلیغاتی خود را از دست داد و دیگر زمین

بهتر از یک دموی فنی که نشان دهندهی
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مشخصات فنی کنسول ایکس باکس سری

عمل نکرده بود .بنابراین ،تیترهای «انتشار

آنها مهم باشد که کدام کنسول از قدرت

کنسولها و بیشتر شدن حجم اطالعات و

رسانههای گیمینگ و تکنولوژی نه اعالم

رونمایی از مشخصات فنی کنسول خود

حاال از اینکه عمدهی بینندگان استریم
سونی آن را با رونمایی از کنسول پلی

چیپها و پردازندههای کنسول و اعداد

پردازش سریعتری برخوردار است .آتش

برای چند ساعت ،پربازدیدترین اخبار

هم چندان واضح و شفاف درباره استریم

خالی از حریف را به دست نخواهد آورد،

به تاخیر افتادن نمایشگاهها و
رخدادهای سال  ۲۰۲۰به علت
شیوع ویروس کرونا

به تاخیر افتادن بازیهای بزرگ در
سال ۲۰۲۰
کیوان عادتی

کیوان عادتی
با توجه به گسترش ویروس خطرناک کرونا

در سراسر جهان ،به نظر میرسد باید شاهد
به تعویق افتادن و حتی لغو رخدادهای

ساالنه در سال جاری میالدی باشیم.

بسیاری از کمپانیهای بزرگ دنیا که

به حوزههای مختلف تکنولوژی و سرگرمی

سال برگزاری آن بیسابقه بوده است .عدم

قرار بود در آوریل  ۲۰۲۰در پکن برگزار شود

تاخیرهای متوالی عناوینی است که در سال

زمان نامشخصی موکول شد و به تاخیر

و مورد انتظار یکی پس از دیگری با تاخیر

میپردازد نیز لغو شد .این اتفاق در ۳۴

برگزاری نمایشگاه ساالنه بزرگ خودرو که

برگزاری  2020 SXSWضربه بزرگی به اقتصاد

طی بیانیهای از طرف برگزارکنندگان ،به

وارد میکند ،زیرا ساالنه افراد زیادی به خاطر

افتاد .همچنین ،کنگره جهانی موبایل که در

درآمدی برابر با صدها میلیون دالر از بلیط

شده و قراربود غولهای بزرگ تکنولوژی و

اکنون با شیوع ویروس کرونا که تقریبا اکثر

این گردهمایی به آستین سفر میکردند و

طور غیر منتظرهای باید در برپایی برنامههای

فروشی و گردشگری نصیب این شهر میشد.

تقویم  ۲۰۲۰و در بارسلون اسپانیا گنجانده
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تولیدکنندگان موبایلهای هوشمند و تبلت،

در آن حضور داشته باشند ،تحت تاثیر شیوع

ویروس کرونا لغو شده بود.

ساالنه  E3که بزرگترین و مهمترین رخداد

و نمایشگاه مربوط به بازیهای ویدیویی در

سراسر جهان است و تقریبا تمامی بزرگان

ویروس کرونا اما به هالیوود نیز سرایت

صنعت بازیسازی در آن حضور دارند ،امسال

کرده است .کمپانیهای بزرگ فیلمسازی

دیجیتالی از پیش
Eventهای اینترنتی و
ِ
ضبط شده برگزار خواهد شد .با توجه به

میلیاردها دالر برایشان سودآوری داشته

به دلیل شیوع این ویروس ،لغو و به صورت

اکران فیلمهای پرهزینهی خود که قرار است
باشد ،مانند جدیدترین فیلم از مجموعهی

عرضه احتمالی کنسولهای نسل آینده در

جیمز باند ،سریع و خشن ،جدیدیترین اثر

تعطیالت کریسمس امسال ،ضرورت برگزاری

مارول یعنی بیوه سیاه ،و بسیاری دیگر

از پیش احساس میشد .البته در این بین

هالیوودی تحت تاثیر این ویروس اکرانشان

این رخداد و حضور کمپانیهای بزرگ بیش

از عناوین اسم و رسم دار و بالک باستری

سونی برای دومین سال متوالی پیشتر عدم

به تعویق افتاده است.

حضور خود را در نمایشگاه امسال (شاید به
دلیل خالص شدن از شر هزینه های باالی

در حوزه ورزش نیز تاکنون دو رویداد مهم

شرکت در این گردهمایی ساالنه که چیزی

دید آیا با عدم برگزاری کنفرانس ساالنه E3

چرا که  E3مهمترین نمایشگاه و بهترین

عجیب و خطرناک ،بسیار بعید است که هیچ

برگزاری نمایشگاه  2019 SXSWدر نوامبر

سال گذشته  ۳۵۵.۹میلیون دالر درآمدزایی

برای برگزاری این همایش قدیمی اعالم

هستند.

به همراه داشت .هنوز زمان جایگزینی

محصوالت به شمار میرود و عدم برگزاری آن

نشده است؛ گرچه برگزارکنندگان ،احتمال

کنسولها داشته باشد.

نکردهاند.

جدید و ترغیب مخاطبان برای خرید این

میتواند تاثیر زیادی بر بخش تبلیغات این

مراسم و رویدادی بتواند در سال جاری طبق
تقویم مقرر برگزار شود و برگزار کنندگان

فرصت برای نشان دادن کنسولهای نسل

برپایی آن را در ماههای پایانی سال  ۲۰۲۰رد

تاخیر افتادن زمان عرضه چهار عنوان بزرگ

Marvel’s Avengers، ،2 Dying Light

 2077 Cyberpunkو Final Fantasy VIII

 Remakeبودیم؛ اتفاقی که مشابه آن

کمتر رخ داده بود .پیشتر نیز ،شاهد به

تاخیر افتادن Doom Eternal، The Last

 Of Us Part II، Skull & Bonesو Animal

 Crossing: New Horizonsبودیم.

ساخت عناوین پرهزینه و اصطالحا

 AAAدشواریهای خاص خود را دارد و

سازندگان میکوشند تا با کمترین باگ و ایراد

محصوالت خود را تولید کنند .امری که ممکن

است رسیدن به آن ،بیشتر از زمانی که در

ابتدا پیشبینی شده بود به طول بیانجامد.
به گفته یکی از کارمندان و طراحان ارشد

 ID Softwareآنها بر این باور هستند

و المپیک  ۲۰۲۰توکیو نیز به گفته  Timesبا
توجه به سرعت گسترش باالی این ویروس

کمپانیها نیز به تعویق خواهد افتاد؟ امری

و در طول یک بازه یک هفتهای شاهد به

کمنقش روبرو هستیم.

احتمال  ۹۰٪با تاخیر مواجه خواهد شد .با

که چندان هم دور از ذهن به نظر نمیرسد؛

مواجه میشوند تا جایی که در ماه ژانویه

فوتبالی یعنی یورو  ۲۰۲۰و کوپا آمریکا ۲۰۲۰

حدود  ۳۰میلیون دالر برای هر سال تخمین

امسال ،عرضه کنسولهای نسل جدید این

 ۲۰۲۰با آنها مواجه هستیم .عناوین بزرگ

که تاخیرها ،اساسا برای صنعت بازیهای

رسما به سال  ۲۰۲۱میالدی موکول گردیده

زده میشود) اعالم کرده بود .اکنون باید

این میان اما ،چیزی که جلب توجه میکند

ناگزیر به لغو یا برگزاری آنها در زمان دیگری

ویدیویی مناسب است ،زیرا نهایتا با عنوانی

به تازگی عنوان  Doom Eternalعرضه

شده و نمرات بسیار باالیی از منتقدان کسب

کرده است؛ که صحت این گفته را تایید
میکند!

اما مقوله دومی که باعث میشود عرضه

یک بازی به زمان دیگری موکول شود ،عدم

تداخل زمانی با عرضه عناوین دیگر است.

چیزی که در سال  ۲۰۲۰به نظر میرسد به

دلیل ترافیک عرضهی بازیهای پرهزینه و

باکیفیت ،جنس تاخیرها بیشتر از این جنس
باشد.

یک بازی با  ۶۰دالر قیمت ،و مثال ۱۰۰

ساعت گیم پلی ،برای عرضه در ماه ژوئن در

نظر گرفته میشود را تصور کنید ،که به طور
ناگهانی عنوان دیگری نیز تاریخ عرضهاش

همان حوالی اعالم میشود .منطقی و

عاقالنه این است که اساسا عنوانی که کمتر

اسم و رسم دارد ،زمان عرضه خود را به

زمان دیگری موکول کند تا در شعاع عرضه

عنوان دیگر قرار نگیرد .این موضع میتواند
به فروش و استقبال مناسب مخاطب نیز

کمک بسیار بزگی کند .برای مثال دو بازی

تقریبا هم سبک بتلفیلد  ۱و تایتانفال  ۲را

در نظر بگیرید که تقریبا همزان عرضه شدند
و تایتانفال  ۲علیرغم داشتن کیفیت بسیار

باالتر و کسب نمرات بهتر ،صرفا به دلیل

اینکه برند  Battlefieldبرند بزرگتری به شمار

میرود ،با استقبال درخور مخاطب روبرو

نشد .امری که کج سلیقگی ناشر این عنوان

را نشان میدهد.

امروزه با توجه گسترش بازیهای آنالین

افزایش کیفیت و ظرفیت سرورهای بازی نیز

به امری تبدیل شده که میتواند زمان ساخت

بازی را به تاخیر بیاندازد .برای مثال عامل

تاخیر  Marvel’s Avengersطبق گفته یکی

از کارمندان استدیو ،Crystal Dynamics

عالوه بر بهبودی گرافیکی و کاهش باگهای

آن در تست بتای بازی ،بهبود وضعیت سرور

عامل اصلی تاخیر این بازی عنوان شده

است.

در مجموع اگر واقعا این تاخیرها تجربه

بهتری را برای مخاطب رقم بزند ،به نظر

میرسد که منطقی باشند!
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خود تجدید نظر کنند .برای مثال گردهمایی

کنسولهای نسل آینده آماده میکنیم .در

چون بازیهای ویدیویی ،موسیقی و سینما

ماهها برای این رخدادها تدارک دیده و خود

نقاط دنیا را فرا گرفته است ،به یکباره به

صنعت بازیهای رایانهای ،تنها جایی نیست

نسل هشتی هستیم و کم کم خود را برای

که از شیوع ویروس کرونا آسیب میبیند؛

شهر آستین (محل برگزاری این نمایشگاه)

را آماده حضور قدرتمند در آنها میکردند،

6

 ،2020 SWSXدیگر نمایشگاه مهمی که

اما نمایشگاهها و گردهماییهای مربوط به

اکنون در سال پایانی فعالیت کنسولهای

مکانیکها در
برابر استعاره
دانیال عبدللهی

بیشتر طراحان وقتی که تصمیم میگیرند

پروژه جدید را سر و سامان بدهند ،به

موضوع از یکی از دو زاویه معمول نگاه

میکنند .یا ابتدا مکانیکها را تعیین کرده
و جستجو میکنند و یا یکراست میروند

سراغ جنبه استعاره .برای هدف ما در این

مقاله مکانیکها عبارتند از قوانین سریع و

محکمی که باعث میشود چرخدندههای بازی

بچرخند .چیزی که وقتی بازی میکنید با آن
سر و کار دارید .استعاره آن چیزی است که
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قرار است بازی درباره آن باشد به عبارت دیگر
موضوع بازی.

اینها است :انداختن دو تاس ،جمع اعداد

آنها برای تعیین مقدار حرکت مهره روی

مربعها در اطراف صفحه بازی ،استفاده از
امتیازها (پول تقلبی) برای پیشی گرفتن
از بازیکنهای دیگر ،تبادل قدرت بین

بازیکنها ،نگه داشتن امتیازها و تعیین
پایان بازی .خود صفحه شامل قرارگیری

اجزای زیادی است در مسیر بازی که اطراف

صفحه وجود دارد و قوانین مربوط به تجارت
و معامله متعلقات.

در حالی که استعاره در مونوپولی عبارت

است از اینکه هر بازیکن یک سرمایهدار

است که تالش میکند بین بقیه پولدارترین
باشد .شما در صورتی برنده میشوید که

تمام داراییهای بازی را جمع کنید و بقیه

را ورشکسته کنید .مکانیکها ابزارهایی

انتزاعی هستند که بازی با آنها کار میکند.
استعاره دروغ زیبای بازی است و چیزی که

به بازی موضوع و محتوا و یک معنی عمیقتر

میدهد.

خوب ،کدام مهمتر است؟ برای اینکه

بهترین بازی را داشته باشیم باید از کدام
شروع کنیم؟ معلوم است ،هیچکدام.

بازیآش در هم جوش پیچیدهای از

اجزای مختلف است ،از جمله کار هنری،

قوانین ،اجزا ،مکانیکها و استعاره .به هر

کدام از اجزا به عنوان یک پیستون در انجین
خودرو فکر کنید .یک بازی با پیستونهای

مشکلدار لنگ میزند ولی اگر میخواهید
که بازی واقعا ً سر و صدا کند باید که همه

پیستونها در بهترین شرایط و در هماهنگی
کامل با هم کار کنند .یک بازی بدون

مکانیکها بازی نیست ،یک داستان است یا
یک تجربه فکری .بازی بدون استعاره بازی

نیست یک مسئله ریاضی است ،شاید یک
پازل یا یک اسباببازی .حتی انتزاعیترین

بازیها هم الیه نازکی از استعاره دارند که به

بازیکنها کمک میکند تا همهی مکانیکها را
حول یک مرکزیت در ذهن خود سامان دهند
و به آنها معنی ببخشند.

معروفترین بازی انتزاعی (که منظورم

از آن تمرکز بازی روی مکانیکها به جای

داستان است) شطرنج است .بازیای که

در آن مهرههایی با سبکی خاص را در یک

صفحه شبکهای مربعی جابجا میکنید تا

جنگ بین دو امپراتوری را برای تصاحب قدرت
شبیه سازی کنید .شما میتوانید آن را مطلقا ً
بدون هیچ استعارهای بازی کنید ،ولی بازی

معنی خود را از دست میدهد.

چرا اسب باید آنطور حرکت کند؟ قضیه

شاه-قلعه چیست؟ چرا یک فیل باید کج

برود؟ چرا سربازها ضعیف شروع میکنند

ولی قویتر ادامه میدهند؟ بنابراین به عنوان
یک طراح بازی از کجا شروع میکنید؟

گاهی وقتها یک مکانیک خوب پیدا

میکنید و تصمیم میگیرید با آن یک بازی
بسازید .شاید ایده یک بازی کارتی باشد
که پکهای کارتی که به طور تصادفی از

یک مجموعه خیلی بزرگتر در کنار هم قرار

گرفتهاند را جداگانه بفروشیم مثل «جادو:

گردهمایی» (.)Magic: the Gathering
یا شاید یک کامپوننت فوقالعاده باشد

مثل یک هدبند که روی سر میگذارید و با

ذهن حرکت یک توپ را کنترل میکنید مثل
«مایندفلکس» (.)Mindflex

در هر حال شما وقتی یک جزء منفرد

را دارید میتوانید ساخت بازی را حول

آن شروع کنید ولی آن جز را با خود بازی

اشتباه نگیریم .بازیهای با پیچیدگی متوسط

دارای مکانیکهای متعددی هستند که در
هماهنگی با هم مثل یک سمفونی کار

میکنند .اگر میخواهید با ظرافت و سلیقه

قوانین روان و سادهای بسازید که در کنار هم
به خوبی نشسته و به یاد ماندنی و خاص به

نظر برسند ،باید مکانیکهای شما در کنار هم
بدون هیچ خدشهای کار کنند.

وقتی کارتان با مکانیکها تمام شد شما

چارچوب بازی را دارید .اسکلتی که میتوانید

روی آن را با گوشت بپوشانید .ترکیب مناسب

از مکانیکها را میتوان در ارتباط با همه نوع

 )Systemسیستم جهانی و عمومی بازیهای

نقشآفرینی متعلق به استیو جکسون که

بعد از گذشت سالها از چاپ آن چندین و

چند شکل و ظاهر و صحنهآرایی (استعاره) بر
اساس آن منتشر شده است.

خوبی داشتن مجموعه مکانیکهای

مستحکم این است که اگر یک بازیکن آنها

را یاد گرفت ،مجموعهای از قوانین را میداند

که برای بازیهای دیگری که از آن مکانیک

استفاده میکنند هم استفاده خواهد شد.
این زمان یادگیری را برای آنها کاهش

میدهد یا انتخاب یک بازی جدید را برای

آنها آسانتر میکند .هرچند هر بازی در
اساس ،ارائه انتزاعی یک شرایط پیچیده

است و این یعنی حتی قوانین عمومی و قابل

استفاده مجدد هم در نهایت باید برای آن

شرایط خاص تغییر کنند و تطبیق یابند.

استعاری فکر کنید
برای یافتن استعارهی خود سعی کنید

آن را به ضروریات حداقلی کاهش دهید.

کمی زمان صرف کنید تا دریابید بازی درباره

چیست .آن را بنویسید ،در کمتر از یک

پاراگراف ،اگر بتوانید آن را در یک جمله

جمعآوری ( )Collectible Card Gameاست
که در آن جادوگرها با انگشت زدن روی

قدرتهای جادویی روی زمین اطرافشان و

استفاده از جادو در برابر دشمنان تا سر حد

مرگ با هم دوئل میکنند،Trivial Pursuit .
یک برد گیم است که در آن بازیکنها با هم

برای پاسخ دادن به سواالت در شش دسته

رقابت میکنند و همدیگر را با کارتهایی پر
از سواالت ابتدایی میسنجند .وقتی این کار

را کردید باید حداقل ایدهای درباره شمای

کلی بازی نهایی داشته باشید .از این به بعد

باید ریزهکاریها را انجام دهید.

استعارهها و الیسنسها
طراحی یک بازی حول یک استعاره موجود

در حال حاضر آسانتر است .اگر کسی یک

محصول الیسنسدار به شما بدهد تا با
آن کار کنید ،چیزی بر اساس مثال ً نمایش

تلویزیونی ،فیلم ،کتاب ،کمیک ،ترانه یا هر

چیز دیگری تمام کارهای سخت انجام شده.

درست است؟ داستان از قبل حاضر است.

ولی حتی آن وقت هم باید ببینید چه چیز

ویژه و فوقالعادهای دربارهی داستان اصلی
هست و سپس امیدوار باشید که بتوانید

آن را به یک بازی ترجمه کنید .هر رسانه

بنویسید ایدهآل است .قالب زیر را امتحان

متفاوت است و چیزی که در یکی به خوبی
کار میکند الزاما ً به خوبی به دیگری ترجمه

آنها] [کاری میکنند یا برای چیزی رقابت

که کتابی را دوست داشتند ولی از فیلمش

کنید [نام بازی] یک بازی [دسته بندی

بازی] است که در آن [بازیکنها یا آواتار

نمیشود .فقط کافی است از کسانی بپرسید

به جای اینکه سعی کنید تمام داستان

یک خاندان را در بازی بگنجانید .هرچند

شما میتوانید به داستان بزرگتر در قالب
متن تنها اشارهای بکنید .ولی میتوانید

بخشهایی را که در بازی کار میکنند انتخاب
کنید و مهمتر از آن با بازی خود جفت و

جورش کنید .شما باید نقاط برجستهای که

برای کار مناسب است را برگزینید و بقیه را

در سایهها پنهان کنید.

یافتن ترکیب مناسب
در بهترین بازیها مکانیکها و استعاره

با هم تبادل اطالعات میکنند .آنها در هر

سطحی به روشی ساده و بیزحمت همدیگر
را تحت تاثیر قرار میدهند و همدیگر را

پوشش میدهند .اگر در یکی از جنبههای
طراحی دچار مشکل شدید به سراغ جنبه

دیگر بروید تا الهام بگیرید .تا زمانی که هم

به مکانیکها و هم به استعارهها احترام

بگذارید این روش جواب میدهد .وقتی که

بازی خود را میسازید میتوانید هر کدام

از جنبهها را برای تطبیق با دیگری تغییر

دهید ولی همیشه باید مطمئن شوید که

دو جنبه بدون مشکل با هم کار میکنند.

همیشه این آزادی کامل را وقتی که دارید

روی داستانها و محصوالت از پیش موجود
کار میکنید ندارید .ولی اگر حس کردید

داستان خم نمیشود ،سعی کنید مکانیکها
را به سمت آن سوق دهید .در هر صورت

استعارهای به کاربرد .فقط قوانین «دستورات

میکنند] با استفاده از [ابزارهایی که بازی در

متنفر بودند .برای مثال مدل کردن رابطه

ریچارد بورگ را نگاهی بیندازید که برای

یک برد گیم است که در آن صاحبان امالک

خیلی سختتر از مدل کردن مبارزههای

کنند ،به وسیله خرید و بهبود بخشیدن

خطرناکشان در یک بردگیم است .در یک

درباره دسیسههای سیاسی در دیوان عالی

باشد .از سوی دیگر آنچه دربارهی بازیها

بازیکنان خواهد بود.

و رنگها» ()Command and Colors

 Battle Cry , 44 Memoirو تعدادی بازی

فوقالعاده دیگر استفاده شد ،یا  GURPSبه
اختصار

اختیارشان میگذارند] .برای مثال مونوپولی

تالش میکنند تا همدیگر را ورشکست

مایملک خود و گرفتن باالترین اجارههایی که

میتوانند.

درام بین فردی در «مردان ایکس» ()X-Men
ابرقهرمانی مردان ایکس علیه دشمنان

بازی نقشآفرینی ممکن است برعکس

فوقالعاده است این است که شما میتوانید

بازی کامل شده شما نباید صدای ناکوک

بدهد .اگر موضوع بازی شما دوئل جادوگران

در زمینهای در حال تغییر با جادوهای

مختلف است آنگاه اضافه کردن قوانینی
امپراطوری مثل یک خنجر در پشت
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برای مثال در «مونوپولی» مکانیک شامل

بازی خود را به غرش وا دارید

(Generic Universal Roleplaying

 ،Magic: the Gatheringیک بازی کارتی

روی یک جنبه خاص از بازی تاکید کنید

اگر بازی به عنوان یک بازی ساده و

نمیکند و آن را بهتر نمیکند ،چه مکانیک
نیست که چقدر شما را شیفته خود کرده،

رسیدن به یک دستورالعمل برای سرگرمی

میگویند که انتظار چهچیزی را داشته باشد و

ممکن است یک مکانیک خاص یا یک قطعه

10

همهی ابزارهای موجود استفاده کنید -به ویژه

خالص شوید .یکی از بهترین چیزها درباره

بهترین و شفافترین راه منتقل کنید .وقتی

جایی نخواهد رسید .داستانها به بازیکن

این به شما به عنوان طراح بستگی دارد که از

از مکانیکها و استعاره -تا بتوانید آنها را به

یا برعکس آنها هر دو را مخلوط میکنند برای
و شادی ( .)Funبه عنوان مثال نگاهی به

داستان خوب باشد ،اگر جور نیست از شرش

منطقهها در «ریسک» ( )Riskکنید .بخشی

یک ایده این است که اگر از آن استفاده

جهان است در حالی که بعضی کشورها به

نکنید خراب نمیشود .ایده دارای یک عمر

اجزایی تقسیم شدهاند و بعضی از کشورها با

و منطقی انتظار آن را دارند تطابق نداشته

با آن بهتر از آن پروژه فعلی تطابق داشته

است که ریسک با چهل و دو کشور خیلی

باشد ،بازیکنانی خواهید داشت که عصبانی

و گیج هستند .آنها دیگر هیچ وقت به بازی

شما برنمیگردند .انتخابهای خیلی بهتری

هست.

گاهی وقتها شما نیاز به یک حد واسط

متعادل دارید ،یک میانه بین دو حد نهایی.

که فیلم «حس ششم» ( )Sixth Senseرا

داشته باشد .ولی هیچکدام در بازی «سرنخ»

انتظارات بازیکنان را تحریک کنید ولی چیزی

باشد.

«پروفسور پالم» در پیچشهای داستانیای

از بازی درباره تالش یک ملت برای تسلط بر

بینهایت است همیشه میتوانید یک جای

که به آنها میدهید با آنچه مردم عادی

ریخته شود و به نفع بازی کنار گذاشته شود.

مهیج میکنند ،شاید یک داستان زمینهای

هم ترکیب شدهاند .این کار به جهت سادگی

دیگر از آن استفاده کنید .در پروژهای که

از داستان که با بازی همخوانی ندارد باید دور

جغرافیایی صورت گرفته است .علت این

بهتر از دویست کشور در دنیای واقعی کار

میکند .در آن صورت شما نیاز به ذرهبین

داشتید برای دیدن بعضی کشورها در نقشه

ریسک و برای اختصاص منافع به کشورهای

گیجکننده پر از منحنیهای توسعه شخصیت
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( )Clueمهم نیست .اگر میخواهید آن

آموزشی

آموزش دانشگاهی برای یادگیری آن به هیچ

و چه استعاره باید حذف شود .اصال مهم
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کودکان معرفی شده ،آنگاه  ۱۲ساعت

هر جزئی از بازی که از بازی پشتیبانی

بهترین بازیها مکانیکهای انتزاعی را به

استعارههای غنی داستانی ترجیح نمیدهند

قویتر باید یک گاری قطعه و مهره روی

آنها میگذاشتید .به طور مشابه هر بخش

داستانها را بگویید باید یک بازی مخصوص

آنها بسازید و یا به جای آن یک رمان یا

داستان کوتاه بنویسید .در پایان این وظیفهی

شما است که هرجزء از بازی را درست

مناسب بازی خود کنید و آنها را برای سرگرم

شدن آدمهایی که بازی شما را بازی میکنند

به خدمت بگیرید .اگر بتوانید این را مدیریت

کنید پیستونهای بازی شما مثل یک گروه کر

همنوایی میکنند.

منبع

مقالهای از کتاب The Kobold Guide to Board Game Design

شناخت انواع کاراکتر در
بازیهای ویدیویی
ریحانه رفیعزاده

نیرنگباز :برخی داستانها دارای

کاراکترهای بازیهای ویدیویی،

موجودیتهای پیچیدهای هستند .آنها

هزار چهره» در سال  ۱۹۴۹میالدی بنیان

روشهای مختلف است .برای ایجاد تضاد و

بهطور همزمان بازنمود تعاملی بازیکن در

نهاد .در نوشتههای کمبل ،کاراکترهایی

پیشبرد داستان و همچنین اولویتهایی برای

از آنها محول شده است و کریستوفر ووگلر

باشند .سایه در ابتدا باید نسبت به قهرمان،

شباهتهای آنها با کاراکترهای سنتی،

استفاده کرده است.

کاراکتر اصلی مهیا شود ،اما در انتها باید در

جهان بازی ،موجودیتهای تخیلی برای

تجاریسازی محصوالت هستند .با وجود
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تکاسطوره را در رسالهای به نام «قهرمان

وظیفه سایه به چالش کشیدن کاراکتر به

آنها یک تفاوت اساسی با دیگر انواع خود

تعریف شدهاند که وظایف خاصی به هر یک
در کتابش به نام «سفر نویسنده» از آنها

-یعنی بازیکنان -کنترل میشوند .اگرچه همه

کریستوفر ووگلر در کتاب خود به هشت

بازیهای ویدیویی توسط مخاطبان بازی

بازیهای ویدیویی الزم نیست همه انواع یا

شخصیت داستانی اشاره داشته است .در

کاراکتر باید ویژگیهای کیفی مشابهی داشته
قویتر باشد تا فرصت رشد و پیشرفت برای

چالشها است .این وظیفه میتواند شامل
جنگیدن به همراه قهرمان یا حتی توجه
به نیازهای اصلی او نظیر تهیه غذا برای

صحبت میکند و اینگونه ،مخاطب نسبت به

و از طریق تمایل برای تغییر و دیدن چیزهای

انگیزه اصلی آنها تردید دارد .گالوم ،کاراکتر

در بسیاری از موارد ،شخصیت دوست به یکی

نیرنگبازها در بازیهای ویدیویی نیز نقشی

مداوم میان جهان خیر و شر نوسان میکند.

کسی است که قهرمان در طی داستان با او

کاراکترها تنها برای پیچیدهتر و مهیج کردن

داستان ارباب حلقهها سم بهعنوان کاراکتر

دوست معرفی میشود که تمام ویژگیهای

لحظات جدی داستان را درخشانتر میکنند

جدید و بیشتر در داستان حضور دارند.
شبیه به داستان دارند.

نگهبان آستانه  -مانعی قبل از اینکه

قهرمان بتواند به دانش جدید منتقل شود:

حتی یکی از انواع کاراکترهای سنتی را داشته

اینجا به مقایسه شخصیتها در داستان

که در این کاراکتر دیده میشود ،این کاراکتر

ذکر شده را با خود دارد .اگرچه میتوان از

این بازیها خالی از لطف نیست.

بازی ویدیویی داستانهای سمفونیا پرداخته

مساله ضروری نیست .در بازی ویدیویی،

در بازیها استفاده کرد اما انجام این کار

بازیها است .در ضمن سفر قهرمان ،او

هشت کاراکتر میتوان داستانهای متنوع و

بازی به میزان پیشرفت در بازی بستگی دارد.

کاراکترها جذابتر به نظر میرسد .دیگر

این لحظات میتواند به عنوان درگاههایی

باشند ،اما نگاهی به موضوع کاراکترها در

وقتی صحبت از دستهبندی کاراکترها در

روایتهای داستانی به میان میآید ،نام

والدیمیر پراپ از اولین تداعیهای ذهنی
محقق خواهد بود .با وجود تمرکز پراپ

بر قصههای عامیانه روسی ،بسیاری از

کالسیک ارباب حلقهها نوشته تالکین و

میشود .در حقیقت با استفاده از این

خالقانهای برای بازیهای ویدیویی نوشت.

قهرمان  -پروتاگونیست و کاراکتر محوری

یک فرم فیزیکی واقعی ندارد و این یک

سایه نقش برجستهای دارد و حضور آن در

مربی  -معلم و آموزگار قهرمان :بهمنظور

مساعدت و کمک به قهرمان ،وارد داستان

داستان :هر داستان میبایست یک کاراکتر

میشود .مربی ،نه تنها به بازیکن کمک

از مدل ریختشناسی قصههای پراپ گرفته

رشد مییابد .به واسطه این کاراکتر اصلی

میدهد .مربی ،احتماال یک فرد سالخورده

کرد .او داستان را بهعنوان مجموعهای از

میکند .این کاراکتر اصلی ،قهرمان داستان

تحقیقات در زمینه تولید داستان تعاملی،

شده است که در سال  ۱۹۲۸میالدی مطرح
عملکردهای ریختشناسانه تعریف میکند
که وابسته به شخصیتهای دراماتیک در

محوری داشته باشد که داستان حول او

است که مخاطب داستان را تجربه و دریافت

است .در نگاه سنتی ،قهرمان کسی است

میرساند بلکه او را برای ادامه مسیر آموزش

خردمندی و الوهیت است اما به این دلیل که
ندارد ،گزینه آراگون برای این نقش مناسبتر

گندالف با توجه به نقشش در آغاز داستان و

آموزشی بازی این نقش را به عهده دارد.

مناسب برای نقش راهنما است .کاراکتری

دروغین و شاهزاده خانم است .از دیگر افراد

خود را قربانی کند .در صنعت بازی ،نقش

است .او یکی از بزرگترین اسطورهشناسان

معموال کاراکتر در یک بافتار مبهم اخالقی

به نظر میرسد .در بازی ویدیویی ،سیستم

است و در نظرات خود از آراء کارل یونگ و

زیگموند فروید بهره برده است .بر پایه

نظریات یونگ در مورد ناخودآگاه جمعی و

کهنالگوها ،کمبل نظریه معروف خود به نام

قرار میگیرد.

سایه  -آنتاگونیست و مخالف و تبهکار

اصلی داستان :کاراکتر سایه در نقطه مقابل

قهرمان قرار دارد.

میکند :وظیفه راهنما هشدار دادن برای

در مسیر اصلی مجددا ظاهر میشود .با

نقش آموزشی و تربیت مهارت برای فرودو را

شناخته شده در این حوزه ،جوزف کمبل

راهنما  -قهرمان را به جهت درست هدایت

داستان ارباب حلقهها اگرچه به نظر میرسد

از دیدگاه پراپ شامل موارد شریر ،قهرمان،

قهرمان به عهده کاراکتر بازیکن است و

دارند.

قهرمان ایجاد کند .راهنما در ادامه داستان

حلقهها فرودو است؛ او از دیگرهابیتها

فرستنده ،اعطاکننده ،یاریگر ،قهرمان

غیر بازیکن این نقش را در بازیها به عهده

وارد گود مبارزه نمیشود ولی مهارتهای الزم

که گندالف دارای ویژگیهای سالخوردگی،

مراقبت میکند و در این راه ،حاضر است

بازیکنان در بازیهای مشارکتی یا کاراکترهای

را از آنچه میخواهد اتفاق بیافتد باخبر

که از افرادی که خود توانایی آن را ندارند،

آنها است .نقشهای مختلف یک داستان

با استفاده از تعامل میان آواتار و سایر

و بسیار خردمند است و کمی جنبه الوهیت

برای این کار را در قهرمان ایجاد میکند .در

محافظت میکند .قهرمان فیلم ارباب

صداگذاری در روایت برای انجام این کار

تغییرات است .بهطور کلی ،این کاراکتر در

دارد .در تقابل میان قهرمان و سایه ،مربی

دوست  -کمک کننده به قهرمان :وظیفه

کاراکتر دوست ،سفر کردن به همراه قهرمان

و قهرمان را در حدس و گمان نگه میدارد.

قهرمان باشد .عالوه بر این ،نقش دوست

از محبوبترین کاراکترها تبدیل میشود .در

داستان تالکین ،سائورون است .همانطور

استفاده میشوند ،کاراکتر دگرپیکر ،مخاطب

تالکین هستند .آنها با کارهای کمیک خود،

وضعیت یکسانی قرار گیرند .قهرمان و سایه،

داستان ،ضروری به نظر میرسد .سایه در

مری و پیپین دو کاراکتر نیرنگباز در داستان

نیرنگبازها برای روشنتر شدن داستان

این شخصیتها غالبا به سرعت تغییر نظر

تفکرات و احساسات درونی او آگاه میشود.

دو کاراکتر ضروری هستند و وجود سایر

این کاراکترها از جهتی کمیک نیز هستند.

بینش و صداقتش عوض میشود :درحالیکه

این یک کاراکتر جذاب در مسیر توسعه

در لحظاتی دچار رشد یا مکاشفه میشود.

به سوی بخشهای جدید داستان در نظر

گرفته شوند .در اینجا ،کاراکتر ،دانش و فهم

عمیقتری بهدست میآورد که منجر به کسب
اطالعات بیشتری برای بازیکن میشود .با

نزدیک شدن قهرمان به این نقطهها ،وجود
مانع برای جلوگیری از دستیابی آسان او

به شرایط جدید ،ضروری بهنظر میرسد.

اول داستان ظاهر میشود تا قهرمان داستان

نگهبانان آستانه میتوانند در قالب شخصیت

کند و چالشی برای شروع داستان توسط

احساسی و روانشناختی در این زمینه برای

برای یادآوری ،تشویق و نگه داشتن قهرمان

میرسد اما ظهور فناوری واقعیت مجازی،

توضیح این مطالب ،واضح به نظر میرسد که

میتوانند ظاهر فیزیکی نیز به خود بگیرند

حضورش در بخشهای مختلف آن ،گزینهای

تالکین از آستانههای زیادی در داستان خود

که باید نجات داده شود یا نشانگرهای عینی

شلوب باشد -عنکبوتی که در آستانه ورودی

نمونهاین کاراکتر در بازیهای ویدیویی

هستند.

یا چالشها ظاهر شوند .ایجاد چالشهای
بازیکنان با امکانات فعلی دشوار به نظر

راهحلی در این راه خواهد بود .این کاراکترها

ولی هرگز با نقش سایه ادغام نمیشوند.

استفاده کرد اما واضحترین آنها میتواند
موردور نگهبانی میدهد .در بازیهای

ویدیویی ،آستانهها در پایان هر مرحله یا

بخش قرار میگیرند.

میدهند و قهرمان داستان ،همواره در مورد

دگرپیکر در داستان ارباب حلقهها است که
کاراکتری که بازیکن در مورد آن اطمینان

ندارد در بازیهای ویدیویی این نقش را به

عهده دارد .در جدول زیر ،مقایسهای میان

کاراکترها در رسانههای داستان ،فیلم و

بازیهای ویدیویی آورده شده است.

چنانکه گفته شد ،تمام کاراکترهای سنتی

برای بازیهای ویدیویی ضروری نیستند .اما
عالوه بر کاراکترهایی که ووگلر مطرح کرد،

کاراکترهایی وجود دارند که در داستانها

ضروری نیستند اما برای پیشبرد یک بازی،
وجودشان ضروری بهنظر میرسد.
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دارند؛ برخالف اجداد رسانهای خود ،قهرمانان

کاراکترهای سنتی و کاراکترها در
بازیهای ویدیویی

چالش مناسب میان قهرمان و سایه ،این دو

و کمک رساندن به او برای غلبه بر

شخصیتهایی هستند که تنها برای ایجاد

تغییر -خوب یا بد -در داستان حضور دارند.

o

دگرپیکر  -کاراکتری که ظاهرا

منبع
فروشنده :وجود فروشنده برای تعامل

بازیکن با آن ضروری بهنظر میرسد .خود

را در اختیار بازیکن و نه قهرمان میگذارند.

این کاراکتر ،نقشی در پیشبرد داستان ندارد

این اطالعات نه در پیشبرد داستان بلکه

مهارتها و امکانات اولیه میبایست بازی

از کاراکترها نیز میتواند با فروشنده ادغام

میتواند به خرید تجهیزات تازه یا فروش

غیر بازیکن در اینجا نیز بهره برد .اگرچه

بخشهایی از نقشه داستان ،یا مواد غذایی

اختیار بازیکن قرار داد اما در گذشته از این

اما بدون آن ،قهرمان داستان با همان

را ادامه دهد .با وجود فروشنده ،بازیکن

14

اطالعات دهنده :کاراکترهایی که اطالعاتی

غنایم خود بپردازد .عالوه بر آن ،فروش

شود .بهعنوان مثال میتوان از کاراکترهای

مخاطبان بازی را به روایت و داستان بازی

میتوان از روشهای دیگر نیز اطالعات را در

هرگونه جانشین بازیکن در فضای بازی اشاره

پررنگتر نیز میشود .زاخ واگنر میگوید

روش ،بارها استفاده شده است.

بازیهای آرکید تا نوع قابل شخصیسازی و با

بازیکنان در فضای بازی هستند ،آواتارهای

و جهانهای مجازی .درحالیکه آواتار ،بازنمود

میکنند که برای هویتیابی بازیکن توسط

قطعهای که در بازی مونوپولی توسط بازیکن

نظریه ترونستاد ،واگنر اظهار میکند که

نمونه در داستان و
فیلم  -ارباب حلقهها

داستانهای سمفونیا

کاربرد در بازی

قهرمان

فرودو

لیود اروینگ

کاراکتر بازی

سایه

سائورون

میتوس

غول آخر

مربی

آراگون

رین سیج

دوست

سم وایز

جنس سیج

راهنما

گندالف

کولت برونل

نیرنگ باز

مریادوک و پِرِگرین

نگهبان آستانه

شلوب

نگهبانان معبد

دگر پیکر

گالوم

کریتوس

راهنما یکی فرض شود؛ در بخشهایی از

وقوع یک چالش جدید میدهند .این کاراکتر

میتواند با فروشنده ادغام شود اما معموال از
کاراکترهای غیر بازیکن در این زمینه استفاده

میشود که در ادامه در مورد آنها گفته
میشود.

زلوس وایدر

سیستم آموزشی
و یاددهنده
دیگر بازیکنان همراه یا
کاراکتر های غیر بازیکن

متکی به کاراکترها نیستند .در واقع ،کاراکتر،

پیوند میدهد .مطابق تفکر رایج آواتارها به

را اصالح میکند یا میسازد مساله هویت

ظاهر میشوند .اینگونه کاراکترها شبیه به

عالوه بر اینکه آواتارها وسیلهای برای

رسانهای به رسانه دیگر انتقال یابند .عالوه بر

دارند :از سادهترین و انتزاعیترین آنها در

واقعگرایی تصویری در بازیهای نقش محور

جنبه های طنز

غول مرحله
کاراکتری که بازیکن
از آن نامطمئن است

کاراکترها ،آواتارها و عاملها
با وجود اینکه دو کلمه کاراکتر و آواتار به

جای هم استفاده میشوند برخی متخصصان
این دو مفهوم را جداسازی کرده و در یک

پیوستار قرار دادهاند که در آن ،آواتار بهعنوان

نمایش بازیکن عمل میکنند و کاراکترها،

هویتهای تخیلی و قوی بوده که از بازیکن
قابل جداسازی هستند.

انتخاب میشود آواتار او و نه کاراکتر است-

کاراکتر باید اهداف و انگیزههای خاص خود

را در بازی داشته باشد.

به باور رانهیلد ترونستاد در بازی نقش

محور ،بازیکن بازنمود خود را بهعنوان یک

کاراکتر خیالی میشناسد که این مسأله مانع
از این میشود که آواتار ،جانشین واقعی

برای بازیکن شود.

نشانگر های عینی
تسکین دهنده با

فرنچایزهای که به آنها متعلق هستند

گاهی وقتی که کاربر تنها آواتار را کنترل

فیزیکی بازیکن در بازی است -بهعنوان مثال
نمونه در بازیهای ویدیویی-

بازی نیاز به کاراکترهایی هست که خبر از

دارای برخی جنبههای هویتی هم هست.

دارند .عدم توانایی بازیکن در تغییر دادن،

برای توسعه بازی مفید هستند .این دسته

میشود.

ماموریت دهنده :ممکن است با شخصیت

مبتنی بر روایت را به عهده دارند ،برخی

نیست که بازیکن را بازنمود میکند ،بلکه

از بازیها مانند بازیهای استراتژیک اصال

نیست اما منجر به تقویت حس غوطهوری

کهن الگوها

بازیها مثل بازیهای نقش محور یا بازیهای

برعکس کرده و میگویند آواتار تنها چیزی

برای آنها وجود ندارد ،نقش مهمی برای

او بیان میکند که در بازیهای نقش

محور ،بازیکن بیشتر از تفاوت کاراکتر
با خودش آگاه است و میداند که آن

شخصیت ،تاریخچه ،محرکها و انگیزههای

نمیکند بلکه این جانشین دیجیتالی خود

کاراکترش ضروری است .با برعکس کردن
بازیهای نقش محور تنها ژانر بازیهای

ویدیویی هستند که خلق آواتارهای واقعی

را ممکن میسازند .به باور واگنر ،آواتارهای
واقعی بازی ،تعامل میان هویت مجازی

و واقعی کاربر برای شکلگیری یک هویت

ترکیبی را ممکن میسازد .درحالیکه بازیکن

از آواتار خودش بهعنوان یک هویت مجازی و

مجزا که در ساختار جهان دیجیتالی و تخیلی

وجود دارد آگاه است ،مداخالت پیوسته آنها
روی کاراکتر در نهایت منجر به شکلگیری
هویتهای ترکیبی میشود.

نکته مهم دیگر توجه به کاراکترهای

با توجه به فضای داستانی بازی بسازد ،این

شخصیتهای موجود در بازی ،آواتار

نیست ،کاراکترهای بازی نکردنی خوانده

میشوند .در حقیقت ،وقتی که یک بازنمود

کرافت که نمیتوان تغییراتی در فرم ایجاد

دیجیتال توسط انسان کنترل میشود،

جنبه هویت تخیلی از آن جدا میشود و

محاسباتی کنترل شود یک عامل است.

کرد ،الرا کرافت نمونه یک آواتار است که

بهعنوان وسیلهای برای کاربر برای سیر در

جهان بازی بهعنوان خود واقعیاش است.

این ،به این دلیل که بازیکنان به وسیله این

تجاری هستند.

میگویند اما کاراکترهایی که قابل بازی کردن

دریافت میشود اما در بازیهایی مثل الرا

کاراکترهای سینمایی هستند و میتوانند از

واقعی ،امکان انتخاب را برای بازیکن ایجاد

متفاوتی نسبت به خودش دارد .در بازیهایی

پیکره نهایی ایجاد شده به معنای کاراکتر

میکند که بر روی لباسها و مواد غذایی

کاراکترها هویت مییابند آنها راه مناسبی

غیر بازیکن است .اگرچه گاهی به تمام

که کاربر میتواند کاراکتر را مطابق میل خود

آنها را تبدیل به کاالهای جانبی و تجاری

یک آواتار است و وقتی توسط الگوریتم

برای تشویق مخاطبان به خرید کاالهای

درآمدی بر اسطوره شناسی .تهران :سخن.
•	

.)2004( .Bainbridge, W. S

Berkshire encyclopedia of human.)1 .computer interaction (Vol

.Berkshire Publishing Group LLC
•	

3D Unity .)2016( .Miles, J

and PlayMaker Essentials: Game
Development from Concept to

.Publishing. AK Peters/CRC Press
•	

.)2012( .Wolf, M. J

Encyclopedia of video games: the

culture, technology, and art of gaming

.ABC-CLIO .)1 .(Vol
•	

Wolf, M. J., & Perron,

The Routledge .)2014( .).B. (Eds

companion to video game studies.

.Routledge

15
آموزشی

شماره _30زمستان 98

یا کمکرسانهای سالمت از دیگر وظایف او

است .این تعامالت در پیشبرد داستان موثر

اگرچه کاراکترها نقش محوری در برخی از

برخی دیگر از محققین ،این پیوستار را

کاراکترهایی که امکان شخصیسازی

•

نامور مطلق ،بهمن (.)۱۳۹۲

چند نکته مهم
داستانپردازی
عاطفه بهسام

در این مقاله ،به مرور برخی از مهمترین

نکات داستانپردازی و قصهگویی پرداختهایم

یک جمله گذرا .در بازی «آنچارتد  ،»۱نِیت به

این حرف از توجه مخاطب دور میماند ،چرا

پاناما نبوده و نمیداند چقدر افتضاحند .این

را تنها یک تکهپرانی میبیند ،غافل از اینکه

که قطعا در نوشتن داستانهای مناسب برای

الینا میگوید مشخصا تاکنون در زندانهای

این نکات در خلق شخصیتها ،روند داستانی

جمله گذرا برای کسانی که با بازی چهارم این

تا با خلق یک داستان گیرا ،مخاطب خود را

چرا که در بازی آخر ،نِیت را در زندان پاناما
میبینیم .شاید این اصال از اول برنامهریزی

بازی به شما یاری خواهند رساند .به کارگیری

و جزئیات روایت ،به بازیسازان کمک میکند
درگیر کرده و بیشتر سرگرم کنند.

«پیشبینی» یا Foreshadowing
16

پیشبینی میتواند کوچک باشد ،مانند

پیشبینی به استفاده از سخن و سکانس

داستان اشاره دارد ،که بعدها در داستان

مجموعه آشنا هستند معنای بیشتری دارد،

که مخاطب به رفتار کوجا عادت دارد و این

شخصیت کامال مستقیم یک حقیقت بزرگ را

بلند بیان کرده است.

پیشبینی همچنان میتواند تشبیه

نشده بود و فقط یک ایده کوچک بوده است.

باشد .در سریال «بازی تخت و تاج» (که به

بیشتر میکند.

در سه فصل اول ،)...شخصیتهای اصلی،

اما حس ارتباط بین بازیهای این مجموعه را

پیشبینیهای تک جملهای میتواند

پیشبینیهای دقیق معروف است ،حداقل

یک گرگ و یک گوزن را مییابند که یکدیگر را

کشتهاند—بعدها شاه که نشان خانوادگیاش

رخ میدهند و یا حقایقی هستند که بعدها

بزرگ و مهم باشند ،و حتی گاهی بزرگترین

پیشبینی برای نشان دادن اتفاقاتی استفاده

مخاطب آن را جدی نگیرد .در بازی «فاینال

اینکه چرا لو دادن احتمالی داستان میتواند

شخصیت منفی داستان ،کوجا روبرو مواظب

به نمایش درآورد میتوان به این اشاره

نکته بر میگردد.

که نه خیلی نامفهموم باشد و گم شود ،و نه

میگذارد ،نمیسوزد.

آشکار میشوند .به بیان ساده ،نویسنده از

میکند که هنوز در داستان آورده نشدهاند.

ایده خوبی برای یک نویسنده باشد ،به چند

پیشبینی حس پیچیدگی و پر جزئیات

بودن داستان را افزایش میدهد .نویسنده

با پیشبینی ،قدرت داستانپردازی و

برنامهریزی دقیق خود را به رخ میکشد.

رازهای داستان را چنان مستقیم بیان کند که
فانتزی  ،»۹وقتی زیدان و همراهانش با

بود چطور از این آرایه طوری استفاده کنیم

آنچنان مشخص باشد که تمام داستان را لو

بدهد.

پیشبینی میتواند کوچک باشد ،مانند

یک جمله گذرا .در بازی «آنچارتد  ،»۱نِیت به

گوزن است ،کشته میشود و نِد که نشان

خاندانش گرگ است بخاطر حمایت از
شاه کشته میشود .از سکانسهای

پیشبینیهایی که سریال در همان قسمت
کرد که دنیرس با وجود اینکه پا در آب داغ

نویسندگان بازی اما میتوانند پا را فراتر
ِ

بگذارند .میتوانند شیطنت کنند و مانند بازی

«سایلنت هیل  ،»۲حداقل یکی از پایانهای
بازی را همان اول لو بدهند و مخاطب تا آخر

اتفاقات مهم و غیر منتظره داستان گاهی

الینا میگوید مشخصا تاکنون در زندانهای

باشند و باورپذیر نباشند ،اما با استفاده

جمله گذرا برای کسانی که با بازی چهارم این

اگر مخاطب بیش از حد کنجکاوی کرد ،به آن

یواشکی—نویسنده ،مخاطب را برای شگفتی

چرا که در بازی آخر ،نِیت را در زندان پاناما

یکی از مهمترین حقایق بازی را در قالب یک

پیشبینیهایش میشود ،پاداش میگیرد:

نشده بود و فقط یک ایده کوچک بوده است.

ممکن است به نظر بیش از حد ناگهانی

از پیشبینی و آمادهسازی—هرچقدر هم

آماده میکند .در مقابل مخاطبی که متوجه
لذت درست حدس زدن ،و یا لذت دریافت

اینکه حرف یا سکانسی که شاید فکر

نمیکردند معنادار باشد ،حاال مفهموم پیدا

میکند.

قرار دادن پیشبینی به روشهای گوناگون

در بازی ،فیلمنامه ،کمیک و مانگا همیشه

مرسوم بوده و توصیه میشود ،اما باید

پاناما نبوده و نمیداند چقدر افتضاحند .این
مجموعه آشنا هستند معنای بیشتری دارد،

میبینیم .شاید این اصال از اول برنامهریزی

اما حس ارتباط بین بازیهای این مجموعه را

بیشتر میکند.

پیشبینیهای تک جملهای میتواند

بزرگ و مهم باشند ،و حتی گاهی بزرگترین

رازهای داستان را چنان مستقیم بیان کند که
مخاطب آن را جدی نگیرد .در بازی «فاینال

فانتزی  ،»۹وقتی زیدان و همراهانش با
شخصیت منفی داستان ،کوجا روبرو

متوجه نشود .و یا مثل همین بازی حتی نام

شخصیتی را روی یک سنگ قبر بگذارید که

برسد! میتوانند مانند بازی «نیئا :اوتوماتا»،
کوئست گذرا به مخاطب بگویند.

از روشهای دیگر پیشبینی میتوان به

موازیسازی و سمبولیسم اشاره کرد که در
ادامه توضیح داده شدهاند.

هدف اصلی موازیسازی ،مقایسه است.

چه برای نشان دادن تفاوتها و پیشرفت

و یا پسرفت شخصیتها استفاده شود،
و چه به عنوان یکی از روشهای رایج

پیشبینی .موازیسازی موقعیتها ،روابط

همیشه استفاده از نمادها در فرهنگها

و کشورهای گوناگون یکی از کارهای محبوب

نویسندهها بوده و است .چه اشاره به معنای
یک گُل ،رنگ ،طرح ،حیوان و یا عدد باشد،
چه اشاره به یک نکته و یا شخصیت خاص

و یا شخصیتهای داستان به مخاطب کمک

در فرهنگ یک کشور .نمادها میتوانند کلی

بیشتر درک کند .حتما متوجه شدهاید که

جهان داستان باشند .مثال در مانگای «توکیو

میکند ارتباط بین نقاط گوناگون داستان را
گاهی در بازیها انگار سکانسهای بسیار

و شناخته شده باشند ،و یا میتوانند مختص

مشابه وجود دارد که با وجود شباهت زیاد،

غول» ،نویسنده اثر ،سویی ایشیدا از اعداد،
طرحها و گُلها برای نشان دادن موقعیت

شاید صحنه مبارزه به نظر آشنا میآید .شاید

پیشبینی استفاده کرده است .در فیلم «مد

داستان شنیدیم .شاید سکانس اول و آخر

بر دهان به معنی عملیات انتحاری آن

موقعیتهای مختلفی را نشان میدهند.

شخصیت سخنی میگوید که جای دیگری از
داستان مشابه است ،اما یکی روز و یکی

ذهنی و احساسی شخصیتها و یا برای

مکس :راه خشمگین» ،زدن اسپری نقرهای

شخص و یا فداکاری او برای بقیه است ،پس

شب را نشان میدهد و اشاره به اتفاقاتی

اگر شخصیتی اسپری بر دهان میزند ،این

موازیسازی این است که فرصت مقایسه

که چه حاال و چه بعدا ،این سرنوشت این

دارد که در طول داستان افتاده .هدف

ایجاد کند .نویسنده میتواند زاویه دید و یا

انتخاب کلمات را طوری شبیه یک سکانس یا
دیالوگ دیگر نشان دهد که مخاطب خود به

خود به مقایسه این دو بپردازد.

موازیسازی همچنین یک راه پیشبینی

است ،چرا که اگر به طور مثال دو سکانس
مبارزه مشابه داریم ،ممکن است دقیقا

همان نتیجه مبارزه قبلی را داشته باشد.

گاهی هم دقیقا بالعکس.

در موازیسازی شخصیتها اما هدف

همراهی دو شخصیت در راهی تقریبا مشابه
است و نشان دادن تفاوتها و شباهتهای
این دو به هم ،که در نهایت میتواند به

پیشبینی بیانجامد ،چرا که اگر فالن بال سر
آن شخصیت آمد پس احتمال دارد سر این

یکی که شخصیت موازی او است هم بیاید!

نمادگذاری برای پیشبینی استفاده میشود
شخصیت خواهد بود.

استفاده از نماد در بازی میتواند به خود

بازی ختم نشود و مانند «نیئا :اوتوماتا»،

حتی به منوی اول بازی نیز رخته کند.

«کاشت و برداشت» یا Planting and
Payoff
سال  ،۱۸۸۹نویسنده آنتون چخوف در

نامهای نوشت« :هرگز سالح آمادهای را روی

صحنه قرار ندهید ،مگر آنکه قرار است از آن
استفاده شود ».چخوف باور داشت تمامی

اجزای یک داستان باید مهم و غیر قابل حذف

باشند .به بیان دیگر ،اگر میخواهیم از چیزی
در داستان استفاده کنیم ،بهتر است از قبل

آن را جا بیاندازیم.

نکته اصلی که باید درباره کاشت و

برداشت درست در داستان بخاطر سپرد ،این
است که همیشه پاسخ بعد از سوال میآید

میگیرد مردم را نجات دهد؟» سکانس

دیگری داشته باشیم که شخصیت مردم را در

آن نجات میدهد ،دیگر هیجانی برای صحنه
و سوال ما وجود ندارد ،چرا که پاسخ قبل از

سوال آمده است.

یک راه تشخیص ترتیب قراردادن اتفاقات

در داستان (و یا تشخیص واجب بودن وجود

هرچیزی در داستان) ،این است که دائم از

خودمان بپرسیم «چرا؟» بیشتر نویسنده

ها به «چه کسی»« ،چه چیزی» ،و حتی
«چگونه» داستان فکر میکنند ،اما شاید

مهمترین سوال در یک داستان همیشه

«چرا» باشد.

نکته مهم دیگری که باید گفت این

است که اگر فاصله بین کاشت و برداشت

در داستان زیاد است ،داستان احتیاج به

یادآوری چیزی دارد که کاشته شده .مثال

در فیلم «مکس دیوانه :جاده خشم» ،این
موضوع که مکس میتواند به همه خون

بدهد در ابتدای داستان کاشته میشود .در

طول داستان چندین بار به این موضوع اشاره

میشود و این موضوع مهم یادآوری میشود.
و در پایان داستان ،وقت برداشت است:

مکس با دادن خون ،جان فیورسا را نجات

میدهد.

«امداد غیبی» یا Deus ex Machina
امداد غیبی همان چیزی است که در

لحظهای که همه چیز به نظر بد میآید—
وقتی شخصیت دارد جنگ را میبازد و یا

چیزی را از دست میدهد—ناگهان یک کمک

غیر منتظره به او برسد .امداد غیبی چیزی

است که اگر کاشت را کنار بگذاریم و فقط

برداشت کنیم اتفاق میافتد .به نوعی ،امداد
غیبی یکی از راههای نجات شخصیتها

نیست ،بلکه راه نجات خود نویسنده هم

است.
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برای اطالعرسانی راجع به اتفاقاتی در

میشوند ،کوجا ،زیدان را برادر صدا میزند.

«موازیسازی» Parallel

«نماد» یا Symbolism

و نه پیش از آن .اگر قبل از یک سکانس

اکشن که در آن سوال «آیا شخصیت تصمیم

امداد غیبی لزوما و همیشه بد نیست.

در موارد خاصی استفاده از امداد غیبی به

داستان میخورد و با فضا و محتوای داستان
هماهنگی دارد .مثال در رمان آلیس سبولد،

«استخوانهای دوستداشتنی» ،آقای

هاروی هیچوقت دستگیر نمیشود ،چرا که

میگویند انسانهای شرور به سزای اعمال

خود میرسند و انسانهای خوب پاداش

میگیرند .وقتی در داستان ،شخصیت بابت

جسد مقتول او هیچوقت پیدا نمیشود .اما

اعمال خود ،به روشی جواب پس میدهد که

بزرگ روی سر او میافتد و آقای هاروی از

آنها دارد ،به آن عدالت شاعرانه میگوییم.

میکشد تا جسدش را بیابند .از آنجاییکه تِم
داستان کارما« ،از هر دستی بدی از همون

میشود شخصیت کامال لیاقت اتفاقی که

در آخر داستان به طور اتفاقی یک قندیل

جایی به پایین پرت میشود و چند ماه طول

18

«عدالت شاعرانه» یا Poetic Justice

دست میگیری» و همچنین سرنوشت است،
داستان بیمعنا نیست.

اتفاقی که برای آقای هاروی افتاد همچنین

به مورد بعدی اشاره دارد.

دلیل انتخاب اسم این است که احساس

برایش میافتد را دارد ،چه بد چه خوب.

«هدف بی هدف» یا MacGuffin
به بیان آلفرد هیچکاک ،کارگردان

برجسته :مکگافین همان شیء ای است که

شخصیتهای داستان به آن اهمیت میدهد
اما مخاطب به آن اهمیتی نمیدهد.

دنبال آن هستند .تمام اهمیت این شیء به

دنبال آن هستند .تمام اهمیت این شیء به

است که شخصیتها در طول داستان به

داستان ختم میشود و خود آن برای مخاطب
مهم نیست .تنها استفاده این شیء ،جلو

بردن داستان است .حلقه در رمان «ارباب

حلقهها» ،کیف در فیلم «پالپ فیکشن»،

سنگهای ابدیت در کمیک «انتقامجویان» و
کلیدها و اشیاء بسیاری در بازیها گوناگون

(مثال «خدای جنگ  )»۳که تنها برای جلو

بردن داستان به آنها احتیاج داریم از جمله

اهداف بیهدف در داستانها هستند .بخاطر
داشته باشید که داشتن تعداد زیادی از این

اشیاء به سرعت و روند داستان بازی شما

صدمه میزند ،اما با استفاده به جا از آنها،
اهداف بی هدف میتوانند مفید باشند.

است که شخصیتها در طول داستان به

داستان ختم میشود و خود آن برای مخاطب
مهم نیست .تنها استفاده این شیء ،جلو

بردن داستان است .حلقه در رمان «ارباب

حلقهها» ،کیف در فیلم «پالپ فیکشن»،

سنگهای ابدیت در کمیک «انتقامجویان» و
کلیدها و اشیاء بسیاری در بازیها گوناگون

(مثال «خدای جنگ  )»۳که تنها برای جلو

بردن داستان به آنها احتیاج داریم از جمله

اهداف بیهدف در داستانها هستند .بخاطر
داشته باشید که داشتن تعداد زیادی از این

اشیاء به سرعت و روند داستان بازی شما

صدمه میزند ،اما با استفاده به جا از آنها،
اهداف بی هدف میتوانند مفید باشند.

«پرچم مرگ» یا Death Flag
از قدیم گفتند هرگاه شخصیتی از آینده

روشن خود سخن گفت ،بدان که بهزودی

میمیرد! پرچم مرگ دقیقا همان است که

اسمش .حرفهایی مانند «بعدا راجع بهش
حرف میزنیم» یا «وقتی برگشتیم بهت

میگم» ،اغلب پیشبینی مرگ شخصیتها
هستند و بر روی سر آنها یک پرچم مرگ

بزرگ میگذارند .همچنین اگر شخصی در

داستان دارید که هرچه بلد بوده را به کس
دیگری آموزش داده ،منتظر مرگش باشید

چرا که آن شخصیت دیگر هدف خود را به
انجام رسانده و وقت رفتنش است.

اگر شخصیتی رازهایی را کشف کند که

نباید یا بیش از حد بامزه یا بیگناه باشد هم

باید برای او ترسید.

از جمالت دیگری که ممکن است بر روی

ت یک پرچم مرگ بزرگ قرار
سر شخصی 

دهد جمالتی مانند «فالن اتفاق صدها ساله

نیافتاده» و یا «این آخرین ماموریت منه»...

هستند.

رحمتت کند»...

«وسیله گمراه کردن» یا Red Herring
اغلب در داستانهای جنایی ،نویسنده

از عمد کاری میکند فکر کنیم قاتل فالن

کس است ،اما بعد میفهمیم اشتباه کردیم.
این به این دلیل است که نویسنده از ترفند

وسیله گمراه کردن استفاده کرده است.

این فقط برای داستانهای پلیسی و جنایی

نیست-گاهی نویسندهها میخواهند همه

چیز را آن گونهای جلوه دهند که میخواهند،
نه آنطور که در واقعیت است.

امیدوارم این نکات به کار شما دوستان

بیاد .نورزتان پیروز!
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چنین اتفاقی هرچقدر هم عجیب در این

اشاره و ارتباط مستقیم با اعمال بد یا خوب

َمکگافین یا هدف بی هدف ،شیء ای

َمکگافین یا هدف بی هدف ،شیء ای

همان لحظه ما هم میگوییم« :خدا

ذهن راحتطلب؛
ِ
چهارچوبی برای بهبود
تجربهی کاربری
محمد امینی

طی چند سال اخیر در جریان کنفرانسها،

کارگاهها و دورههای آموزشی مختلف ،به

دفعات پیش آمده تا بازی بازیسازان مختلف

را در حضور سازندگانشان تست کنم و

فیدبکهایم را با ایشان در میان بگذارم .از
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ابزارها و شیوههای اجرایی کردن این

طرحها معرفی و درنهایت ساختاری برای

تست و ارزیابی این طراحیها ارائه گردد.
الزم به ذکر است که بخش اصلی این

مطالب از کتابها و مقاالت مختلف

جریانهای صنعت بازیسازی داخل کشور،

که فکر میکرده دغدغههای بازیسازان

عناوین جدید داخلی بوده است اگر چه با

بخشهایی از این منابع پرداخته و در مورادی

کوتاه ،به منظور بهروز بودن و آگاهی از

همواره تالشم بر تجربه کردن هرچه بیشتر

افزایش چشمگیر تولیدات داخلی با ظهور

پلتفرمهای موبایل ،هیچوقت فرصت بازی

استخراج شده و نگارنده با توجه به نیازهایی
بیشتری باشد ،تنها به بازگویی خالصهوار

موارد ،حجم بزرگی از فیدبکها و نظراتم

مباحث بعدی به حساب آمده و در آن تالش

 UXیا تجربهی کاربری!

جالبتر اینکه این مسئله فقط مختص

بازیهایی که در استودیوهای دیگر ساخته
شده نبوده و حتی در بازیهایی که خودم

در ساختشان دخیل بودهام نیز همواره

شده است که بخش فعلی به نوعی مقدمهی
شده به تشریح یک چهارچوب کلی که منبع
اصلی این مقاله یعنی کتاب Gamer’s

 Brainآن را طرح کرده ،پرداخته شود.

تجربهی کاربری چیست؟
تجربهی کاربری یا User Experience

اصال چه مسائلی در حوزهی  UXدستهبندی

هر محصولی که کاربر با آن تعامل میکند،

از در خودرو گرفته تا جت جنگی را شامل

میشود.

مشکل اصلی تعریف باال که اولین چالش

میشوند؟ چرا باید به آن توجه کرد و چگونه

در طراحی و بهینهسازی  UXبازیها نیز به

ارزیابی کرد؟

کلی و وسیع بوده و همین کلی بودن باعث

باید مسائل مربوط به  UXرا طرح ،اجرایی و

در این مقاله تالش شده عالوه به پاسخ

به این سواالت ،یک سازوکار حل مسئله در

مواجهه با طراحی تجربهی کاربری ارائه شود،

ارائه گردد.

حوزهی مباحث علوم شناختی قرار میگیرد
که از رویکرد عملگرایانهی این مقاله خارج

است ،اما میتوان به شکل بسیار ساده

اینگونه بیان کرد که الیهی زیرین تجربهی

حافظه ،ادراک و توجه درگیر میشود و تمام

تالش طراحان رابط کاربری ،کاهش هرچه

چهارچوب تجربهی کاربری
همانطور که در بخش قبلی بیان شد ،در

اولین گام الزم است یک مدل یا چهارچوب

ملموس و کاربردی به منظور مطالعه و بهبود

تجربهی کاربری تعریف شود .به منظور

تعریف این چهارچوب ،ابتدا تالش میکنیم

تعریف قبلی کلی را به تعریفهای کوچکتر
بشکنیم اما پیش از آن ،برای کاربردیتر

بخش کلی تقسیم میکنیم Usability :و

 Usabilityیا سهولت کاربری قسمتی

از تجربهی کاربری است که روی تعامل و

استفادهی کاربر با اجزای مختلف محصول
تمرکز میکند .در واقع به صورت عمومی،
اکثر مشکالتی که افراد از آن به عنوان

مشکالت UXی یاد میکنند به این جنبه

شمار میرود آن است که این تعریف بسیار

معطوف است و در بسیاری موارد این وجهه

میشود شکستن مسائل این حوزه و طراحی

در نظر گرفته میشود؛ اما اگر بخواهیم

چالشی که بازیسازان مختلف در حوزهی

کاربری داشته باشیم میتوانیم آن را به این

آن با مشکل مواجه شود .در واقع اولین

تشریح دقیقتر مفهوم جملهی باال ،در

کاربری با این سه قسمت ذهن انسان یعنی

محصول در مواجهه و استفاده از آن محصول

کردهام ،معطوف به  UXبوده است و در

چه چیزی  UXرا انقدر مهم میکند؟

این تعریف به تعاریف کوچکتر و دقیقتر

شکسته شده و یک مدل ملموس و قابل فهم

.Engageability

حادث میشود .توجه کنید که این تعریف

های این بازیها بوده است.

بههمین علت ،در اولین قدم الزم است

که به شکل اختصاری به آن  UXمیگوییم،

بخش اعظمی از بازخوردهایی که از تسترها،

موارد متعدد ،مشکالت UXی باعث افت KPI

و شنیدههای پراکنده پیرامون آن است.

شدن این مدل ،تعریف اولیه را به دو

تجربهای است که بر افراد یا همان کاربران

طراحان بازی و مهندسین داده دریافت

لمس و بسنده کردن به این تعریف کلی

منظور روشنتر شدن موضوعات بهره گرفته

کردن تمام عناوین را نداشتهام .نکتهی جالب

معطوف به یک مسئلهی ثابت بوده است؛

میشوند ،همین نداشتن زبان مشترک قابل

از تجربیات شخصی و مثالهای مرتبط به

است .این مقاله در  ۴بخش در نظر گرفته

توجه در این مورد آن است که در ٪۷۰

طراحی  UXمحصوالت خود با آن مواجه

از تجربهی کاربری با مفهوم کلیتر  UXیکی

تعریف دقیقتری از این جنبهی تجربهی
صورت بیان کنیم:

بیشتر مصرف این منابع در ذهن مخاطبان
است .برای مثال در بسیاری از بازیهای

جدید ،عملکرد دکمههای مختلف روی HUD

نمایش داده میشود تا حافظه بازیکن درگیر
حفظ کردن لیآوت دکمهها نشود یا در

بسیاری از بازیها ،تالش میشود آیکونی

که برای انتقال اطالعات و مفاهیم مختلف

طراحی میشود به شکلی باشد که بازیکنان
در درک آن با مشکل مواجه نشوند و با یک

نگاه و بدون نیاز به تفکر عمیق مفهوم کلی

آیکون را دریابند ،مانند عالمت  +به جای
سالمتی و یا سپر به عنوان اتریبیوتهای

دفاعی.

اکنون و با تعریفی که از  Usabilityیا

سهولت کاربری داریم ،به تعریف پایههای

این جنبه از  UXمیپردازیم .توجه کنید

که این پایهها دقیقا مورادی هستند که در
هنگام طراحی بازی و مشخصا طراحی UX
بازی ،باید فعاالنه مورد تفکر قرار گرفته و

بازی از این مناظر بررسی شود.

نشانهها و بازخوردها
به هر عنصر صوتی ،بصری یا حرکتی

(مانند لرزش دسته یا گوشی) که بازیکن را از
آنچه در بازی در حال جریان است مطلع

میسازد نشانه میگوییم.
همچنین به همچنین به نشانههایی که

توسط بازی به تعامالت بازیکن با بخشهای

مختلف داده میشود بازخورد نام داده

میشود .این عناصر میتوانند صرفا به

شکل خبری ،مانند بسته بودن قسمتی از

بازی با یک دیوار شفاف یا آیکون قفل روی

بخشهایی از رابط کاربری باشند؛ یا عناصری
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باشند که بازیکن را به انجام کنش خاصی

تشویقی میکند ،مانند نمایش دکمهی  Fیا

 Eبرای تعامل با اجزای تعاملپذیر مرحله
و یا درخشش یک آیتم ویژه به منظور

پیچیدگی بیدلیل نقشهی بازی  Controlانتقاد بسیاری از منتقدین و کاربران را به همراه داشت.

تشویق بازیکن به تالش برای بدست آوردن

آن .نشانهها و بازخوردها را شاید بتوان

اصلیترین و عمدهترین بخش Usability
دانست .یک مشاهدهی ساده برای قدرت
احساسی که این اجزا دارند مقایسهی

لودینگ بازیهاست .حتما برایتان پیش

آمده در بازیهایی که در صفحهی لودینگ

عدد درصد نمایش داده نمیشود ،در صورتی
که این لودینگ کمی طوالنی شود ،حس

اضطرابی را تجربه کرده باشید اما در صورت
اضافه کردن یک نوار پیشرفت یا درصد که

حتی آرام تغییر میکند ،فقط به این دلیل که
به عنوان کاربر در جریان اتفاقی که در حال

افتادن است قرار میگیرید ،این اضطراب از

حس رقابت طیف وسیعی از کاربران را به بیشتر و بهتر بازی کردن تشویق میکند و حتی بازیهای کژوالی مانند

بین میرود .مرحلهی بعدی بهبود لودینگ

میتواند ارائهی متن در خصوص طبیعی

بودن کندی پیشرفت و یا حتی پروسهای که

در حال انجام است ،مانند بارگذاری صداها،

بارگذاری دنیای بازی ،بارگذاری تکستچرها و
 ...باشد.

تمام فیچرها و اجزای قابل تعامل بازی

باید دارای این نشانهها باشند و به تعامالت
بازیکن بازخورد دهند.

جریان بازی در کانالی بین استیصال و خستهکنندگی اتفاق میافتد.
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طرفی به جز این تستهای حضوری عمدتا

کنترل ماریو بدون هیچ هدف خاصی در  2 Super Mario Galaxyنیز کماکان تجربهای فوقالعاده لذت بخش است.

[طراحی با] توجه به
محدودیتهای ذهن انسان از
نظر حافظه ،ادراک و توجه.

استفاده از آیکونها در کنار مفاهیم و اسامی به شفافیت بیشتر کمک میکند .بازی Deus Ex Mankind Divided

دیواری که دسترسی بازیکنان به قسمتی از نقشه را در بازی  Assasssin’s Creedمحدود میکند یک نشانه به حساب

شفافیت
تمام نشانهها و بازخوردهایی که به بازیکن

داده میشوند باید واضح و شفاف باشند تا

بازیکنان بتوانند به سادگی آنها را درک کرده
و دچار سرگیجه یا کژفهمی نشوند .طراحی

آیکونها ،دقت در انتخاب دقیق کلمات در

متون بازی ،هماهنگی بین نشانه یا بازخورد با
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اتفاقی که در جریان است و حتی دستهبندی

اجزای مختلف رابط کاربری بازی به بهبود
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ساده میتواند استفاده از آیکون در کنار اسم
یک المان گرافیکی باشد .مثال در بازیهای

 RPGجدیدتر ،همواره در کنار مفهومی مانند

 Perkیا  ،Upgrade Pointآیکون آن نیز قرار
میگیرد تا بازیکن کامال مفهومی که به آن
اشاره شده را درک کند.

نشانهها ،بازخوردها ،کنترل بازی ،رابط

کاربری ،قوانین بازی و  ...باید از انسجام

کامل برخوردار باشند (مگر در مواردی که

طراح بازی برای انتقال تجربهی خاصی عمدا
این انسجام را نقض کند) .تصور کنید در

یک بازی سکوبازی ،بعضی از چالهها راههای

مخفی باشند و بعضی درههایی که با سقوط

در آنها بازیکن میبازد .در صورتی که هیچ

نشانهای برای تمایز دادن بین این دو نوع

چاله در بازی وجود نداشته باشد ،این حالت

یک نمونهی عدم انسجام در بازی به شمار

میرود .مثال دیگری از این مورد میتواند

این باشد که برای مثال در یک بازی موبایل،
بعضی از پاپآپها با تپ کردن بیرونشان
بسته شوند و بعضی دیگر دکمهی ضربدر

داشته باشند .توجه کنید که در دو مثالی که

مطرح شد ،یکی کامال با گیمپلی بازی ارتباط

تبعیت ظاهر از عملکرد
شکل ارائهی المانهای مختلف بازی

باید به نوعی باشد که بازیکنان را از عملکرد

خود آگاه کند .در اینجا طراح باید به مفهوم

 Affordanceبه معنای قابلیت یا کارآیی نیز
توجه کند .یک مثال ساده از Affordance

شکل برجستهی دکمهها در بازیها است که
به بازیکنان این قابلیت ،یعنی «قابل فشار

داده شدن» را منتقل میکند .یک مثال

بسیار رایج این اصل شکل طراحی کاراکترها

در بازیهای دارای کالس است .مثال در بازی

 ،Clash of Clansبازیکن تنها با مشاهدهی

شخصیت  Giantمیتواند حدس بزند که این
شخصیت کند اما مقاوم است .این اصل در

طراحی سالحها ،ابزارها و آیتمها و بسیاری
اجزای دیگر قابل مشاهده است.

دارد و دیگری با المانهای  UIکه مستقیما

در گیمپلی دخیل نیستند .هدف از ارائهی

این دو مثال مختلف آن است که به عنوان

کاربر ،هرچیزی که در طول بازی با آن تعامل

میشود باید با این اصول هماهنگ باشند

چرا که برآیند تجربهی کاربری از تمام این
اجزا حاصل میشود.

کمینهسازی بار ذهنی
همواره باید به بار ذهنی بازیکن (حافظه،

ادراک و توجه) و همچنین بار فیزیکی مورد

انتظار از وی (مانند تعداد دکمههایی که باید

همزمان فشار دهد یا نیاز به سرعت بسیار
باال) توجه شده و تالش شود این بار برای

انجام فعالیتهایی که قسمتی از هستهی

اصلی تجربهی بازی به حساب نمیآیند کمینه
شوند .منظور از حافظه و توجه (یا تمرکز)

واضح است اما ادراک را میتوان هر

فعالیتی تعریف کرد که بازیکن نیاز دارد از

قوهی استنباط و استنتاج خود کمک بگیرد.

برای مثال حل پازلهای منطقی در بازیها
این قسمت ذهن را درگیر میکنند و این

فعالیت ابدا چیزی نیست که بازیکن بخواهد

توان ذهنی خود را در فهم المانهای رابط

کاربری یا کنترل بازی درگیر آن کند .برای

مثال تصور کنید در یک بازی اول شخص

تیراندازی ،بازیکن نیاز داشته باشد هر بار

نمونهای از این مقوله در بازیهای RPG

که بازیکن میتواند آیتمهای خود را به

یک تاجر بفروشد قابل مشاهده است .در

بسیاری از این بازیها ،قیمت فروش از

قیمت خرید بسیار کمتر است و در مواردی
بازیکن ممکن است اشتباها یک آیتم

ارزشمند را به قیمت بسیار کمی بفروشد و در

حالت عادی مجبور باشد برای خرید مجدد آن

چند برابر سکه بپردازد .راه حل رایج در این

مکانیکی به نابودی کامل تجربهی بازیکن

منجر میشود .البته در بعضی موارد میتوان
با اضافهکردن مکانیکی جذاب ،همین تجربه

را نیز بهبود داد .بهترن مثال آن میتواند

مکانیک خشاب عوض کردن در سری Gears

 of Warباشد.

پیشگیری از اشتباهات سهوی و
امکان جبران
بازیکنان ممکن است در مواردی ناخواسته

و یا اشتباها مرتکب خطا شوند .در وهلهی

اول باید تالش شود تا حد امکان و در مواردی

که خطا کردن جزئی از هستهی گیمپلی

نیست ،از رخ دادنشان جلوگیری شود.

گرفتن تایید مجدد از بازیکنان در هنگام

خروج از بازی و یا از بین بردن یک آیتم داخل

 Inventoryنمونههای سادهای از این مقوله

هستند .همچنین در صورتی که بازیکنان
اشتباها مرتکب خطایی شدند باید امکان

جبران این خطا وجود داشته باشد.

انگیزه
بازیکنان در بازیها احتیاج دارند تا

فروختن یک آیتم ،امکان بازگرداندن آن بدون

ضرر برای بازیکن وجود داشته باشد.

شود .همچنین باید توجه داشت تمام

فعالیتهایی که بازیکنان باید در بازی انجام
دهند باید به نوعی دارای معنی باشد.

بیشتر قابل شخصیسازی باشند ،دسترسی

لیآوت دکمههای کیبورد یا دسته ،اندازهی
فونتها در منوها ،امکان نمایش یا پنهان

خود یا در فرومهای آنالین بازی در بین

بازیکنان دیگر برجسته شود اما یک بازیکن

دیگر از چالشی که برای ساختن این سازهها

بازی شما باید به گونهای طراحی شود

اعمال بازیکنان منجر به نتیجهای شود،

بیشتر میشود .این شخصیسازی میتواند

است تا بتواند با نشان دادن آن به دوستان

کرده و به آن واکنش نشان دهد .توجه به

قابلیت شخصیسازی (انعطاف)

و کاربرپسندی آن برای گروههای مختلف

بازیکن ساختن سازههای پیچیده و عظیم

نیازهایی مانند رقابت ،قدرت تصمیمگیری

منظور از معنی لزوما معانی واالی

هر چقدر قسمتهای مختلف بازی

به اکتشاف و ساختن است اما مشوق یک

مقابلش قرار میگیرد لذت میبرد و انتظار

بخش جداگانهای نگهداری شده و به بازیکن

این مکانیک در یک بازی شبیهسازی خلبانی

هدفگیری سریع و دقیق است ،وجود چنین

اصولی تشکیل شده که عبارتند از:

که این نیازهای بازیکنان در نظر گرفته

نمایش داده میشوند تا در صورت اشتباهی

که هستهی اصلی گیمپلی آن جابهجایی و

تجربهی کاربری نیز مانند جنبهی قبلی از

مورد آن است که تا زمانیکه بازیکن از منوی

برای خشاب عوض کردن دنبالهای طوالنی از

کامال ضروری باشد اما در یک بازی FPS

فعالیت در Communityهای بازی) همه

جزو  UXطبقهبندی میشوند .این جنبه از

و تعامل با انسانهای دیگر را ارضا کنند.

تاجر خارج نشده ،آیتمهای فروخته شده در

دکمهها را فشار دهد .اگر چه ممکن است

بازی اما در ارتباط با بازی دارد (مانند

دارد بازی ارزش غلبه بر این چالش را درک
این انگیزههای فردی بخش بسیار مهمی از

طراحی  UXبازی را تشکیل میدهد.

احساس
حس بازی اعم از روان بودن و پاسخگویی

انسانی و اخالقی و  ...نیست ،صرف اینکه

کنترل ،عملکرد دوربین(ها) و کاراکتر و

ارزشی درون بازی خلق کند و یا تاثیری در

پالیش باشند تا بازیکن بدون تعلیق شدن

دنیای بازی بگذارد به افعال بازیکنان معنی

میبخشد .برای مثال تصور کنید در بازی
ماریو ،مسیرهای مخفیای وجود داشته

همینطور فیزیک بازی باید تا حد امکان

حس غرق شدن در بازی بتواند با آن تعامل
کند .همچنین باید تالش کنید به بازیکنان
امکان اکتشاف و غافلگیر شدن در بازی را

کردن بعضی اجزای  HUDو حتی گزینههای

باشد که نه چالشی را از پیش روی بازیکن بر

بدهید .بهترین نمونهی پیادهسازی این موارد

کوررنگی باشد.

خاصی برای بازیکن در نظر گرفته شود .در

سوپرسل مشاهده کرد.

مربوط به افراد با ناتوانیهای مختلف مانند

Engageability
جنبه دوم تجربهی کاربری ،که در

دارد ،نه جایزهای به بازیکن بدهد و نه امتیاز
این حالت ،حس اکشتشافی که قرار بوده

به بازیکن منتقل شود ،به خاطر بیمعنی
بودن آن اخته شده و بازیکن تشویق به

استودیوهای بزرگتر با اشاره به  UXاین جنبه

انجام فعالیتی شده (جستجو در محیط برای

میگیرد ،کل تجربهی کاربر در زمانی که از

برطرف نکرده و هیچ معنی خاصی برای وی

بههمراه جنبهی کاربریپذیری مورد توجه قرار
محصول استفاده میکند را شامل میشود.

پیدا کردن راه مخفی) که هیچ نیازی از وی را

به کمک افکتهای صوتی و تصویری فراوان
و بسیار باکیفیت و همینطور اجرای روان

بازی و کنترل عالی شخصیتها ،بازیکنان
به سادگی در دنیای بازی غرق شده و از

نداشته است .در نهایت باید توجه داشت که

مختلفی دارند که باید به آنها توجه کرد.

تصادفی که بازیکنان را غافلگیر میکند،

این که انجام یک بازی چه حسی به بازیکن

به انجام فعالیتهای خاص میکند و حتی

برای مثال کسی که بازی  Minecraftرا بازی

تجربهای که کاربر در بیرون از

برای مثال در سری «دیابلو» (،)Diablo

بازی کردن خود حس فوقالعاده خوبی پیدا

بازیکنان مختلف هرکدام نیازها و مشوقها

میدهد ،یک بازی چطور بازیکن را تشویق

را میتوان در بازیهای نینتندو و بلیزارد و یا

میکند ،به شکل عمومی عالقهمند

میکنند .در کنار این موارد ،وجود جوایز

احساسی در بازیکنان بهوجود میآورد که

باعث افزایش  Replay Valueیا تکرارپذیری
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این شفافیت کمک میکند .یک مثال بسیار

انسجام

گرفتن تایید مجدد از بازیکن برای اجرای تصمیمات حساس و غیرقابل بازگشت در بازی Hearthstone

طراحی شخصیتها در بازی  Team Fortressیکی از بهترین نمونهها در استفاده از اصل تبعیت ظاهر از عملکرد به حساب میآید.

بازی میشوند .یک نقل قول معروف از

توجه به مخاطبان ،تعادل بین پاداش و

طراح بازی افسانهای شیگرو میامتو وجود دارد

مجازات و ریسک و پاداش ،توجه به جریان

بازی به تنهایی و بدون وجود هیچ چیزی در

همه در این بخش دستهبندی میشوند که

که مضمون آن این است که «کنترل آواتار

دنیای بازی باید به خودی خود حس خوبی

بدون پیشرفت در بازی با لذت به سکوبازی و

مشاهده است و بازیکن میتواند ساعتها

پرشهای مختلف بپردازد.

راجع به هر کدام مطالب بسیاری وجود دارد

که در اینجا فرصت بررسی تمام آن را نداریم
اما با توجه به تجربهی شخصی نگارنده ،دو

مورد بسیار بسیار مهم در این قسمت اوال

سیر یادگیری است که در بسیاری از بازیها

میتواند به پاشنه آشیل تبدیل شود .همواره

و پرشهای مختلف بپردازد.

جریان
مقولهی  Game Flowکه از دو بخش

عمدهی  Difficulty Curveو Pacing

به  Flowبهینه و باالنس کردن بازی برای

طراحان بازی است .با این وجود ،رسیدن

دستیابی به آن فرآیندی سخت و زمانگیر

مقولهی  Game Flowکه از دو بخش

اطمینان میدهد که بازیکنان با سازوکار

تشکیل شده از آشناترین مقولهها در میان

میشوند .یک نقل قول معروف از طراح

به  Flowبهینه و باالنس کردن بازی برای

که مضمون آن این است که «کنترل آواتار

عمدهی  Difficulty Curveو Pacing

طراحان بازی است .با این وجود ،رسیدن

دستیابی به آن فرآیندی سخت و زمانگیر

است .این فرآیند معموال با دو ابزار پلی

تست و دادههایی که از بازیکنان بهدست

میآید صورت گرفته و نقش بسیار مهمی در
شکلگیری تجربهی کاربری بازیکنان دارد.

بازی افسانهای شیگرو میامتو وجود دارد

بازی به تنهایی و بدون وجود هیچ چیزی در

دنیای بازی باید به خودی خود حس خوبی

به بازیکنان بدهد ».این امر در بسیاری از

بازیهای نینتندو خصوصا سری ماریو قابل

مشاهده است و بازیکن میتواند ساعتها

تست و داینامیک کردن بخشهایی از سختی

میآیند.

میآید صورت گرفته و نقش بسیار مهمی در

هستهی اصلی بازی به خوبی آشنا بازی

را مستاصل کند .جمعآوری دادهها ،پلی

تشکیل شده از آشناترین مقولهها در میان

توجه داشته باشد که یک سیر یادگیری خوب

جریان

کننده شود و نه آنقدر دشوار که بازیکنان

چالشهای بازی مهمترین ابزارها در ایجاد

است .این فرآیند معموال با دو ابزار پلی

عالوه بر اینکه طوالنی و خسته کننده نیست

باید تالش کرد که سطح چالشهای بازی

نه بسیار ساده باشد که برای کاربران خسته

تست و دادههایی که از بازیکنان بهدست
شکلگیری تجربهی کاربری بازیکنان دارد.

شدهاند .به همین دلیل همواره توصیه

باالنس در Difficulty Curveها به حساب

ادامه دارد...
مطالبی که در این مقاله مطرح شد

مقدمهای بود برای شناخت دقیقتر

و کاربردیتر تجربهی کاربری یا User

 Experienceدر قالب یک چهارچوب تا عالوه

میشود یادگیری همراه با انجام دادن باشد

بر ارائهی ادبیاتی مشترک به منظور تعامل

مفاهیمی آشنا و بعد وارد جریان اصلی بازی

در اختیار طراحان بازی قرار دهد .در قسمت

یعنی کاربران نباید به صورت ایزوله ابتدا با

بهتر و تفکر راجع به این مقوله ،ابزارهایی

باشند بلکه باید مراحلی با چالشهای واقعی

بعدی این مجموعه به جزئیات هر کدام

باشد .نکتهی حائز اهمیت دیگر همان روند

مختلف را بررسی خواهیم کرد .در نهایت

اما متناسب در کنار آموزش وجود داشته

از این اصول خواهیم پرداخت و ابزارهای

با متدها و روشهای تحلیل و تست آشنا

خواهیم شد و در آخر به فرهنگ UXمحور

درون تیمهای بازیسازی خواهیم پرداخت.
عمده مطالب این مقاله از کتابهای

 Gamer’s Brainاثر خانم Celia Hodent

و  Desgin of Everyday Thingsنوشتهی

 Don Normanاستخراج شده بود .مطالعهی
این دو کتاب برای افرادی که به حوزهی UX

عالقهمند هستند و یا در این زمینه فعالیت

میکنند اکیدا توصیه میشود.
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به بازیکنان بدهد ».این امر در بسیاری از

بازیهای نینتندو خصوصا سری ماریو قابل

احساسات بازیکن ،سیر یادگیری بازی و...

بدون پیشرفت در بازی با لذت به سکوبازی

سختی بازی است که به عنوان طراح بازی

سرعت و قدرت در سیستم جدید
یونیتی DOTS
مترجم :محمد علیزاده

پشتهی تکنولوژی داده محور ()DOTS
 DOTSاز سه مولفه تشکیل می شود:
.۱سیستم کامپوننت موجودیت ()ECS
.۲سیستم کاری C#
.۳کامپایلر انفجاری
اکنون میخواهیم نگاهی به این
بخشها بیندازیم:

اگر به سیر تکاملی پردازش در کامیپوترها

سیستم کامپوننت موجودیت
()ECS

و بازیهای رایانهای در دههی اخیر نگاهی

بیندازیم ،متوجه تغییرات اساسی در این

ده سال خواهیم شد .اما یکی از بزرگترین

افزارهایی در اختیار همگان قرار دارد که

اجرا میشد به سمت دنیایی که در آن سخت
چندین هسته گرافیکی و محاسباتی دارند.

در نتیجه در این دنیا ما باید کدهای بهینهای

طراحی کنیم که به شکل موازی اجرا شوند
و از پتانسیل سختافزار ،حداکثر استفاده

را ببرند .در نتیجه ،یونیتی این ضرورت را

احساس کرد که با این الگوی جدید خود را
وفق دهد .سیستمهای پایهای  Unityدر
دورهای متفاوت طراحی شدهاند و اکنون

زمان آن فرا رسیده است که با آینده سازگار
شوند .پشتهی تکنولوژی داده محور (Data-

)Oriented Technology Stackکه به

اختصار  DOTSنامیده میشود ،نام سیستمی

است که برایند ِ تالش تیم توسعه دهندهی
یونیتی برای بازسازی معماری داخلیش

است .به گونهای که سریعتر ،سبکتر و از

همه مهمتر به بهینهترین شکل در تعامل با

م چند رشتهای کنونی عمل کند.
دنیای عظی ِ

در این مقاله نگاهی به سه مولفهی اصلی

 DOTSخواهیم انداخت و این موضوع را

مورد بررسی قرار میدهیم که چگونه به کمک
آن میتوانیم بازیهای نسل آینده را تولید

کنیم.

ساختار اساسی که در تمام بخشهای بازی

وجود دارند عبارتاند از  GameObject :و

 . MonoBehaviorتمامی GameObject

آیا حرف من را باور میکنید اگر به شما

بگویم که این امکان وجود دارد که با نوشتن

کد به زبان  C#به جای  ،C++به راندمان

باالتری دست پیدا کنید؟ آیا فکر میکنید

عقلم را از دست دادهام؟ اما هنوز عقلم سر
ف آخرین
جایش است! و این موضوع  ،هد ِ

کامپوننت  DOTSاست :کامپایلر انفجاری.
کامپایلر انفجاری یک تولید کنندهی

عالوه بر این موارد GameObject ،و

تخصصی کد است که یک نوع زیرمجموعه از

 MonoBehaviorآبجکتهای پویایی هستند
و در هر جایی از حافظه ذخیره میشوند.

بهتر میبود اگر میتوانستیم تمامی

 GameObjectها و  MonoBehaviorها را

نزدیک به همدیگر نگه داریم که در نتیجه

یافتن و اجرای آنها بسیار بهینهتر میشد.
برای حل تمامی این مشکالت ،یونیتی

سیستم کامپوننت موجودیت ( )ECSرا

معرفی و پیشنهاد میکند و آن را به عنوان
م جدیدی برای جایگزینی سیستم
پارادای ِ

قدیمی GameObject / MonoBehavior
ِ

مطرح میکند.

ها شامل یک یا چندین MonoBehavior

هستند که دادهها (آنچه این شیء میداند)
و رفتارهای ِ هر عنصر (کاری که این شیء

انجام میدهد) در یک  Sceneرا توصیف

میکنند.

پیش از هر چیزی بهتر است بدانید

که  GameObjectیک ساختمان داده

بسیار سنگین و چاق است! در تئوری،

 GameObjectباید فقط محفظهای برای

نگهداری از نمونهی ِ  MonoBehaviorباشد

اما در عمل به این شکل پیش نمیرود و

مشکالت قابل توجهی وجود دارد ،برای مثال:
.۱هر  GameObjectیک اسم و شناسه

دارد.

.۲هر  GameObjectیک شیء بستهبندی

شده  C#دارد که به کد نیتیو  C++اشاره

میکند.

.۳ساختن و حذف کردن یک

 GameObjectنیازمند قفل کردن و ویرایش
یک لیست گلوبال است (و این به این معنا

است که این عملیاتها به طور موازی قابل

اجرا نیستند).

نکته :اگر بخواهیم از لحاظ فنی به شکل صحیحی بیان کنیم ،یک موجودیت مجموعهای از ساختمانهای داده نیست .بلکه یک پوینتر است که به

مکانی در حافظه اشاره میکند که کامپوننتهای ِ موجودیت در آن ذخیره شدهاند .با این حال ذخیرهسازی ِ واقعی توسط یونیتی مدیریت میشود.

م این سیستم مشخص
همانطور که از اس ِ

است ،از سه بخش تشکیل شده است:

.۱کامپوننتها :که از لحاظ مفهومی شبیه

به  MonoBehaviorهستند ،اما با این

تفاوت که فقط شامل داده خواهند بود .برای
مثال یک کامپوننت پوزیشن فقط شامل یک

وکتور  ۳بعدی خواهد بود ،یا یک کامپوننت

ت سرعت
 LinearVelocityفقط اطالعا ِ
آن شئ را نگه میدارد و به همین ترتیب.

کامپوننتها فقط دادههای ساده هستند.
.۲موجودیتها ( :)Entitiesآنها فقط

مجموعهای از کامپوننتها هستند .برای

مثال اگر یک پارتیکل در فضا داشته باشید،

میتوانید آن را با لیستی از کامپوننتها
نمایش دهید ،برای مثال کامپوننتهای

 Positionو . LinearVelocity

.۳سیستم :سیستم جایی است که رفتارها

را در آن مدیریت میکنیم .هر سیستم

لیستی از کامپوننتها را دریافت میکند و

تابعی را روی تمامی موجودیتهای ِ ایجاد
شده توسط کامپوننتها ،به اجرا درمیآورد.
به کمک این سیستم میتوانیم

کامپوننتها را در آرایههای پیوسته ذخیره
کنیم و سپس از موجودیت کمک بگیریم،

موجودیتی که فقط یک پوینتر به نمونه اولیه

است .همچنین یک تابع برای هر سیستم

ت مشابه را
میتواند رفتار هزاران موجودی ِ

تعیین کند .این رفتار بسیار بهینهتر از اجرا

شدن  Updateبر روی هر MonoBehavior

در هر  GameObjectاست.

به همین دلیل در  ECSمیتوانیم بدون

هرگونه کند شدن یا سرباری برای سیستم از

موجودیتها استفاده کنیم که در نمونههای

 GameObjectاین موضوع غیرممکن بود.

برای مثال میتوان تنها از یک موجودیت برای
تمام پارتیکلهای ِ پارتیکل سیستم استفاده

کرد.

سیستم کاری C#
اکنون این موضوع مطرح میشود که ما

به ابزاری نیاز داریم که این سیستمها را به
شکل بهینهای اجرا کند .همانطور که در

مقدمه اشاره شد استفاده کردن از تمامی

هستهها به عنوان رویکرد ِ مدرن در بهینگی
مطرح میشود که این روش نیازمند اجرا
شدن کدها به شکل موازی با استفاده از

سیستمهای عظیم چند رشتهای است.

متاسفانه توسعهی بازی به شکل چند

رشتهای کار سختی است ،بسیار سخت.

هر برنامهنویس با تجربهای میتواند با

قطعیت بگوید که گذار از برنامهنویسی تک

زبان ( C#که  #High-Performance Cیا به

اختصار  HPC#نامیده میشود) را به کدهای
ماشین کامپایل میکند که اغلب اوقات

کوچکتر و سریعتر از کدهای معادلش در

 C++است.

کامپایلر انفجاری در حالت آزمایشی

است اما شما میتوانید از طریق Package

 Managerیونیتی آن را به پروژهتان اضافه
کنید و مورد بررسی و استفاده قرار دهید.
مطمئنا هنگامی که این کامپایلر را با دو

مولفهی دیگر  DOTSترکیب کنید ،به حداکثر
راندمان و قدرت این سیستم دست پیدا
خواهید کرد.
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رشتهای به چند رشتهای مشکالت و باگهای
فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت،
مشکالتی از قبیل وضعیتهای رقابتی

( .)Race Conditionsعالوه بر این ،برای

کار به شکل چند هستهای باید تا حد ممکن

به سمت برنامه نویسی سطح پایین حرکت
کنید و از تخصیص و آزادسازی داینامیک و

بازیافت حافظه ( )GCکه در زبان  C#وجود

دارد اجتناب کنید و بخشی از بازیتان را در
زبان  C++توسعه دهید.

اما خوشبختانه یونیتی مولفهای را درون

 DOTSتعبیه کرده که هدفش ساده سازی
برنامهنویسی چند هستهای در یونیتی از

طریق زبان  C#است :سیستم کار.

میتوانید کار را به عنوان بخشی از کدها

تصور کنید که میخواهید به شکل موازی
روی تمام هستههای ممکن اجرا شود.

سیستم کار  C#به شما کمک میکند تا
کدهایتان را به شکلی طراحی کنید تا با

استفاده از  C#از تمام خطاها و تلههای

رایج در مبحث چند رشتهای در امان بمانید.

بدون نوشتن یک خط کد
باالخره میتوانید
ِ

پتانسیل دستگاهتان استفاده
 ،C++از تمام
ِ
کنید.

منبع

Packt

آموزشی
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تحوالت ،گذار از دنیایی است که در آن ۹۰

درصد کدها بر روی یک رشته یا یک هسته

اگر با یونیتی آشنا باشید ،میدانید که دو

کامپایلر انفجاری

بلیدینگ ادج؟ یا اُورواچ
جدید؟
مصطفی کریمی

بازهم بازی آنالین
وقتی راجع به بازیهای آنالین حرف

میزنیم ،درست مثل آن است که راجع به

یک سبک موسیقی جدید صحبت میکنیم.

بعضیها عاشق آن میشوند و کاری به

کار قبلیها ندارند ،بعضیها از آن بیزارند

و معتقد هستند که این سبک حرفی برای

گفتن ندارد و صرفا آمدهاست تا پول به جیب

بزند ،و بعضی با هردو کنار میآیند چراکه

28

هردو را مکمل هم میدانند.

«بلیزازد» نقش به شدت مهمی در این زمینه
ایفا کردهاست .شاید خیلی از ما با مجموعه
بازیهای «دنیای وارکرفت» ( )WOWخاطره

داشته باشیم؛ بازی که ما را ساعتها به

خودش مشغول میکرد و گام بزرگی در جهت
بهوجود آمدن این سبک رقم زد .از آن پس

شرکتهای زیادی سعی بر قدم گذاشتن در
این مسیر کردند تا تاریخچه جدیدی برای
دنیای بازیهای ویدیویی رقم بزنند.

در کنار بازیهای آنالینی که سال به سال

منتشر میشد ،جای یک نوع بازی خالی

بود؛ بازیای که بتواند میان طرفداران سبک

«نقشافرینی آنالین کالن» ( )MOBAو
سبک «تیراندازی» آشتی بیاندازد .سال

 ۲۰۱۶بود که بلیزارد چیزی را که انتظارش

را میکشیدیم به ما معرفی کرد؛ «اورواچ»

( !)Overwatchبازی تیراندازی اول شخص
آنالین با سبک منحصر به فرد خودش که

امروزه راهی جدید در سبک خودش باز
کردهاست.

حاال استودیوی «نینجا تئوری» در تالش

است بازی خود « ،بلیدینگ ادج» (Bleeding

 )Edgeرا ،که الهام گرفته از اورواچ است

عرضه کند.

«دور زن» (  )rangeتقسیم میشوند .حاال این دو گروه به سه دسته

ظاهر شخصیتهای بازی است .داستان بازی

کشتن دشمنان دارند )۲( .تانک :جان بیشتری دارند و برای جلو رفتن

شاهد ظاهرهای عجیب و غریب و بامزهای

بزرگتر تقسیممیشوند که عبارتاند از )۱( :دمیج :قدرت باالیی در

مناسبترند )۳( .ساپورت :وظیفه حفاظت از تیم را دارند (مثل اضافه

کردن جان از دست رفته یا تقویت دمیج یاران) .

در بازی قابلیت سوار شدن ( )Mountsرا هم دارید که سرعتان

برای رسیدن به اهداف را افزایش میدهد؛ آن را شخصی سازی کنید
و گازش را تا ته بگیرید!

یکی از نکات مهمی که بین این بازی و اورواچ تفاوت ایجاد میکند،

وقتی از نینجا تئوری حرف میزنیم ،یک

بازی به راحتی به ذهنمان میآید« ،هل

بلید» ( )Hellbladeیا همان بازی عجیب

و غریب با فضای نورث و تاریک خودش

که خیلیها را جذب خود کرد و توانست

سودآورترین بازی این استودیو لقب بگیرد.

بعد از این قضیه ،استودیوی «نینجا تئوری»

( )۳نوری میاندازد تا جان دشمنی که در

آن است را کم کند و به خودش اضافه کند.
در کنار این سه قابلیتی که تمام

شخصیتها دارند ،یک قابلیت «برتر»

( )Superنیز وجود دارد که قدرتی باال دارد
و پس از مدتی به نسبت طوالنی میتوان

به زیر مجموعه «مایکروسافت» تبدیل شد و

از آن استفاده کرد .شما میتوانید بین دو

بازیهای آنالین هستند!

و با آن بازی را ادامه دهید .شخصیت نید

حاال میبینیم که آنها به دنبال ورود به نبرد

بازی «بلیدینگ ادج»اکنون در مرحله

د آن است که دوربین این بازی ،برخالف اورواچ ،سوم شخص است.

هستیم که عالوه بر آن که نشانی از مدرن

بودن زمان آن دارد ،به کارایی و داستان

شخصیتها نیز مرتبط است .شخصیت «اِل
باستاردو» یک مکزیکی است که ترکیبی از
کابوی و سالخ را با خود به همراه دارد .حال

اینهارا به ظاهری در آینده اضافه کنید.
نتیجه ،عکس زیر خواهد شد!

به همین دلیل است که بازی از حرکات سریعتر و چرخشهای کاملی

دارید دور تا دور شخصیت خود را ببینید.

به سایت بازی سر بزنید ،خواهید دید که

برخوردار است .درست مثل آنکه بازی هک اند اسلش باشد ،نیاز

یکی دیگر از نکات جالب بازی ،توجه به ظاهر شخصیتهای بازی

است .داستان بازی در آینده اتفاق میافتد و به همین دلیل ما

شاهد ظاهرهای عجیب و غریب و بامزهای هستیم که عالوه بر آن که
نشانی از مدرن بودن زمان آن دارد ،به کارایی و داستان شخصیتها

قابلیت برتری که دارید یکی را انتخاب کنید
هوگر که پیشتر راجع به او حرف میزدم را

ظاهری در آینده اضافه کنید .نتیجه ،عکس زیر خواهد شد!

ترکیبی از کابوی و سالخ را با خود به همراه دارد .حال اینهارا به

پیچیدهای ندارد؛ اما ما تا به حال شاهد

بازیهای آنالینی بودیم که داستان خودشان

را روایت میکردند و به نسبت داستان خوبی

خشک بمانند.

و نوآوری دیده نشده را میتوانند در بازی

همانطور که قبال گفتم ،بازی شباهت

نمایش گذاشته شدهاست ،استفاده از محیط

میدانیم این است که داستان مربوط به

میآید ،بدان معناست که هزاران خالقیت
بگنجانند .با این حال ،بیشتر بازیهای

آیندهنگرانهای که ما دیدیم این انتظار ما را به
طرز عجیبی به تباهی کشیده و امیدهایمان

زیادی به اورواچ دارد .دو تیم مقابل هم

( )Environmentبرای دمیج دادن است .مثال

را ناامید کرده است .با قاطعیت نمیتوانیم

مالک شدن یک منطقه) به نبرد میپردازند.

کنید تا دمیج ببینند یا آنها را جلوی قطار

بازی را میکشد؛ ولی با وجود چیزهایی که

قرار میگیرند و برای هدف خاصی (مثل

بازی دارای شخصیتهای مختلفی است که

هرکدام از این شخصیتها کار منحصر به

فرد خود را انجام میدهند .مثال شخصیت
«نید هوگر» یک گیتار الکتریک به شکل

تبر با خودش دارد و با ظاهر متالهد خود

کارهای عجیبی میکند؛ مثال میتواند هنگام

راه رفتن ،رد پایی آتشین از خود به جای

بگذارد تا دشمنان در آن بروند و دمیجی بر
آنان وارد شود.

هر شخصیت سه قابلیت اصلی دارد که

میتواند از آنها استفاده کندَ « .میو» را در

نظر میگیریم؛ سه قابلیت او اینها هستند:

( )۱این شخصیت تلهای بر زمین میاندازد تا

دشمنان برای مدتی در آن ساکن بمانند)۲( .

برای مدت کوتاهی ناپدید میشود و کسی

نمیتواند در آن زمان به او دمیج وارد کند.

میتوانید دشمنان را به یک فنس برقی پرت
بیاندازید!

خبرهای خوب در راه است؟

ادعا کنیم بازی نیازی به داستان خاص و

کنند.

قابلیت جالب دیگری که در این بازی به

کارهای مخصوص ،آینده و . ...

با توجه به آنالین بودن بازی ،میتوانیم

را استفاده کنند )۲( .یک گیتار سولو جالب

حدودی از شکل بازی با خبر شدیم.

سریع ،شخصیتهای مختلف با داستان و

ظاهر آنها داشته باشیم.

آینده میشود .وقتی پای آینده به میان

بازی را از دید آزمایشی نگاه کردیم و تا

طراحیهای عجیب و تو در تو ،مبارزههای

و با خواندن آن میتوانیم درک بهتری از

آزمایشی قرار دارد و افرادی که در سایت بازی

مینوازد تا دشمنان نزدیکش برای مدتی

چه چیزی در انتظارمان است .فظای رنگارنگ،

اطالعاتی درباره هر شخصیت گردآوری شده

است )۱( :دادی بلند میزند تا دشمنان اطراف

ثبت نام کردهاند میتوانند این نسخه را تهیه

در نهایت ،باید کمی منتظر بمانیم تا ببینیم

دارای داستانی کوتاه برای خود هستند .اگر

داشتند (مانند دنیای وارکرفت)  .چیزی که

برای مدتی قادر نباشند قابلیت های خود

قیمت آن نیز  ۳۰دالر است.

ما اکنون در جریان کامل داستان بازی

نیستیم ،ولی میدانیم که شخصیتها

نیز مرتبط است .شخصیت «اِل باستاردو» یک مکزیکی است که

در نظر بگیرید؛ قابلیتهای برتر او اینگونه

در آینده اتفاق میافتد و به همین دلیل ما

انتشار بازی ۵ ،فروردین  ۹۹تعیین شده و

پیشبینی کنیم چه چیزی انتظار داستان این
درباره شخصیتها دیدهایم میتوانیم کمی
امید به خوب بودن آن داشتهباشیم.

درجه سنی بازی باالی  ۱۲سال تعیین

شدهاست .بازی دارای صحنههای خشن
(خفن) و کمی الفاظ بد است.

با توجه به تریلرهایی که دیدیم ،بازی

دارای فضای فانتزی و پر از زرق و برقهای

عجیب است .بافتهای ساختاری بازی کمی

کارتونی است و فیزیک بازی به اندازه کافی
داینامیک نیست که امیدواریم این مشکل

حل بشود.

استودیوی نینجا تئوری بعد از ساخت

هل بلید ،به جمع استودیوهای تحت تملک

مایکروسافت پیوست .ازین رو ،بازی برای

کنسول ایکس باکس وان ( )1 Xboxو نیز
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اگر کمی دقیقتر به شکلگیری سبک

آنالین نگاه کنیم ،متوجه میشویم شرکت

به طور کلی ،شخصیتها به دو دسته «نزدیک زن» ( )meleeو

یکی دیگر از نکات جالب بازی ،توجه به

پیسی ( )PCمنتشر خواهد شد .تاریخ

میشه باهاش
کنار اومد

راه رفتن روی لبه تیغ

1:011
سازنده:
ناشر:
پلتفرمهای انتشار:

مهدی فنائی بازگشت پرریسکی رقم زده ،بازگشتی که پایان نامشخصی دارد— سپهر ترابی

احتماال اکثر بازیبازها و شاید اهالی

به عنوان داستان روایت کند .دغدغههایی

بازی جذاب  ۴۱۱۴۸میشناسند .یک بازی

میزند .نکته جالبی که در  ۱:۰۱۱وجود دارد

صنعت بازیسازی ،مهدی فنائی را با

خوشساخت موبایلی که موفقیتهای

بسیاری رقم زد .فنائی با ارائه یک داستان

که داستانهایی دوستداشتنی را رقم

این است که در طول صحنههای سینماتیک

بازی ،به بازیباز این اجازه داده میشود

پیچیده و از طرفی گیمپلی نسبتا متفاوت،

که با تصمیمگیریهای خود روند داستان را

انتظارها را از او بسیار باال برد .بالفاصله بعد

وجود نداشت .همین امر تنوع زیادی به

رسید ،طرفداران فنائی منتظر ساخت اثر

بازی را تمام کردید بار دیگر آن را تجربه

اثری منحصر به فرد را ساخت .اثری که

از اینکه ساخت اپیزودهای  ۴۱۱۴۸به پایان

جدید او بودند .اثری که میبایست بهتر از
 ۴۱۱۴۸ظاهر میشد.

اول مشخص بود حال و هوای  ۴۱۱۴۸را

بازی بخشیده و سبب میشود پس از اینکه
کنید .پیچشهای داستانی که فنائی در

اپیزود اول رقم زده ،عطش مخاطب را برای

تجربه اپیزودهای بعدی دوچندان میکند.
مشخص است که فنائی در بخش

امتیازهای بازی است .موسیقیهای به کار

یکی از بازیهای دوستداشتنی موبایلی

شدهاند تا تجربهای خاص داشته باشیم.

است که ایرادات بازی رفع شود .فنائی در

توجه فنائی به بخش صداگذاری از دیگر

رفته و همینطور افکتهای صوتی باعث

از حیث گیمپلی نیز بازی تقریبا همان

روند  ۴۱۱۴۸را دنبال میکند ،با این تفاوت

که اکشن بازی پررنگتر است .از ابتدای بازی
به فراخور داستانی که برای شما تعریف

میشود ،شمشیری در دست دارید که در

دارد .حال بازی جدید فنائی منتشر شده.

بهتری نشان دهد .نتیجه به دست آمده

است ۱:۰۱۱ .مصداق دقیق راه رفتن روی لبه

ولی همین گرافیک بهتر برای بازی مشکالتی

(ضربههای یکنواخت و ساده) و صحبت

اپیزودهای بعدی بازی از بین برود .البته به

اول بازی را شکل داده است .موضوعی که

روی گوشیهای قدیمی تا حدودی با مشکل

نقطه ضعف آن تبدیل شود.

تیغ است.

این عنوان داستان دختری را روایت

میکند که از افراطگرایی مردم خود خسته

شده و قصد دارد تا به سرزمینی آزاد برسد.

اما برای رسیدن به این آزادی یا به عبارتی

نور ،باید از میان هیوالهای پلیدی و تاریکی

خاطر باال بودن گرافیک بازی ،پردازش آن
مواجه شده ،ولی همین عدم پردازش

صحیح سبب شده تا باگهای عجیبی در

طول بازی به وجود بیاید .باگهایی که باعث

عبور کند .فنائی در بازی قبلی خود نیز نشان

میشود روند بازی مختل شود .البته این

موبایلی را به خوبی بلد است .حال همان

ضیعفتر مشاهده شده و در موبایلهای

داد که توانایی داستان گفتن در یک بازی

موفقیت ،بار دیگر در بازی جدید وی تکرار

مشکالت عجیب بیشتر روی موبایلهای

قویتر کمتر شاهد این مشکالت هستیم.

شده .اشاره به موضوعات دینی و همینطور

اما اگر این باگها را فاکتور بگیریم بهطور

فنائی در داستان این بازی نیز به آن اشاره

داشته و با اثر جذابی طرف هستیم .توجه

بازیهای خود سعی میکند دغدغههایش را

فنائی مشهودتر است و همین مورد یکی از

ایرادات جامعه از عمده مسائلی است که
کرده است .به نظر میرسد او همواره در

کلی  ۱:۰۱۱از نظر گرافیکی پیشرفت زیادی

به جزئیات در این اثر نسبت به بازی قبلی

منتظر و ماند دید سرانجام داستان مبارزه
خیر و شر چه خواهد شد.

فنائی روند بهتر و سادهتری دارد .اما نکتهای

گیمپلی نیستیم .از طرفی گیمپلی رفته رفته

ایجاد کرده .مشکالتی که امیدواریم در

و تا انتشار اپیزودهای بعدی بازی ،عمال

نمیتوان از سرنوشت آن صحبت کرد .باید

طرفی معماهایی در  ۱:۰۱۱گنجانده شده

معرفی کرد .اثر جدیدی که از همان روزهای

اثری که مهدی فنائی را روی لبه تیغ برده

اپیزود اول  ۱:۰۱۱روی لبه تیغ راه رفته است

است که از نظر سختی نسبت به بازی قبلی

گرافیک ،تمرکز زیادی کرده و تمام تالشش

هم یک سر و گردن باالتر از  ۴۱۱۴۸است.

ایرانی تبدیل شود .اما این مهم ملزم به این

طول مبارزات بازی به داد شما میرسد .از

که وجود دارد این است که به خاطر تعدد

این بوده که نسبت به اثر قبلی عملکرد

عنوان میتواند مثل ساخته قبلی فنائی به

باالی صحنههای سینماتیک ،خیلی درگیر

روی دور تکرار میافتد .ضربه زدن با شمشیر

کردن با کاراکترها تمام لحظات قسمت

احتماال میتواند در اپیزودهای بعدی بازی به

بازی  ۱:۰۱۱بهطور کلی اثری دوست

داشتنی است .اثری که به خاطر ۴۱۱۴۸

انتظارها از آن بسیار باال رفته و شاید به

همین خاطر است که ایرادات آن بیشتر

به چشم میآید .خود مهدی فنائی نیز

در صحبتهایش اشاره کرده که اپیزود

اول ایراداتی دارد و سعی دارد با انتشار
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پس از گذشت مدتی ،مهدی فنائی

تغییر دهد .چیزی که در بازی قبلی فنائی

نکات قوت بازی به شمار میرود .از طرفی

آپدیتهایی آنها را حل کند .بی شک این

مهدی فنائی
اندروید

میشه باهاش
کنار اومد

قصههای آشنا از
زبانهای ناآشنا

وقت آن است که در حین نوشیدن قهوه با هم حرف بزنیم!
وقتی بازیهای پر زرق و برق از شرکتهای

بزرگ دیگر حرفی برای گفتن ندارند به دنبال

میکنند .شما نقش باریستایی را به دوش
نیمهشبها به کار کردن مشغول است .افراد

کامال متفاوت شروع به ارتباط برقرار کردن

آنان نوشیدنی میدهید و به قصههایشان

تجسم کنید که میخواهند با هم ارتباط

میدهد ،چه باید کرد؟ آری؛ این تراژدی

مختلفی به کافیشاپ شما میآیند و شما به

و ببینیم چگونه شرکتهایی که از بچگی

عاشقشان بودیم به چاه پولدوستی سقوط

میکنند!

32
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گوش میکنید.

هرچه پیش بروید متوجه خواهید شد

میکنند؛ برای مثال« ،فریا» و «هاید» را

برقرار کنند .همانطور که حدسش را میزنید

قرار است شاهد دعوا باشیم! در میان

بحثشان از قصههایشان به هم میگویند.

کرد ،شخصیت پردازی فرد بود؛ مثال «فریا»

آن فکر میکنید که این چه داستانی برای

او مدام در حال حرف زدن است ،به هر چیز

دستگاه قهوهسازتان بروید تا بتوانید چیزی

که چند نفر آنجا امید به روزهای زیبا دارند؛

شخصیت هیجانی دارد و شما خواهید دید

کوچکی واکنش نشان میدهد ،خیلی

میآید و سفارش نوشیدنی میدهد( .به

خود دارد!) حاال باید به سراغ مواد غذایی و
درست کنید .اگر طرز تهیه نوشیدنی را

همانطور که نشستهاید و به داستانها

گوش میکنید ،میتوانید برنامهای در

گوشیتان باز کنید و در آن اطالعاتی راجع

میرویم ،جایی که امید آنجا است!

همان چند نفری که گفتم در سال ۲۰۰۷

استودیو خود را با نام « توگ پروداکشنز»

( )Toge Productionsدر اندونزی به راه
انداختند .بازیهای مستقل زیادی از این

استودیو شاهد بودیم .چندی پیش خبر بازی

جدید این استودیو به گوشمان خورد؛ «کافی

تاک»!

روایت بازی در سال  ۲۰۲۰شکل میگیرد؛

جایی که تمام نژادهای رمانهای تخیلی،
مانند دوارفها ،اُرکها ،گرگینهها،

پیاده کنید.

همانطور که نشستهاید و به داستانها

گوش میکنید ،میتوانید برنامهای در

گوشیتان باز کنید و در آن اطالعاتی راجع

به افرادی که مالقات کردید ببینید .به مرور
اطالعات بیشتر میشوند.

خوب یا بد بودن بازی با انتظاراتی که از

آن داریم سنجیده میشود .بیایید تصور

نوشیدنی را در آن چک کنید.

پیاده کنید.

با وجود خستگی از تکرار بازیهای پر

قهوه است ،هنر خود را بر سطح نوشیدنی

هیچ نقشی در روند این بازی ندارید! اگر به

قهوه است ،هنر خود را بر سطح نوشیدنی

هزینه ،به سوی بازیهای «مستقل» ()Indie

اگر در نوشیدنیتان شیر با چای یا شیر با

نمیدانستید ،بروید و روی گوشی خود کلیک

اگر در نوشیدنیتان شیر با چای یا شیر با

سریع خوشحال یا ناراحت میشود .در

اطالعات بیشتر میشوند.

کنیم انتظار ما از این بازی ،گیمپلی است؛

کنید ،آن را باز کنید و نوع درست کردن

کنار او «هاید» را داریم؛ شخصیتی منطقی

به افرادی که مالقات کردید ببینید .به مرور

بگذارید خیالتان را راحت کنم ،شما تقریبا
دنبال گیمپلی خوب هستید ،وقت خود را

تلف نکنید چرا که این بازی برای شما مناسب
نیست .اما اگر بخواهیم بازی را یک «ویژوال

ناول» (رمان تصویری) در نظر بگیریم ،تقریبا
بازی خوبی خواهد بود .اما چند نکته منفی

که باید به آنها اشاره کنم .اول اینکه اگر

بازی را «ویژوال ناول» در نظر بگیریم ،کسی

که ناظر است (یعنی ما) باید شخصیتی خنثی
داشته باشد و یا حتی بدون شخصیت باشد.

اما ما میبینیم که باریستا به جای خود نظر

میدهد و حتی گاهی نقشی در روند بازی

که به ندرت میخندد و معموال ساکت است،

طراحی میکند .نکته بعدی آن است که

و همیشه خودش را حق به جانب میداند.

میشود .بعد از مدتی داستان به کندی پیش

باعث میشود قصههایشان را سادهتر باور

ندارند و صرفا برای به سرانجام رسیدن بازی

به اتفاقها واکنش خاصی نشان نمیدهد
توجه به شخصیتپردازی چیزی است که

کنیم.

دیگر نکتهای که برایم جالب بود ،رابطه

میان شخصیتها بود .ابتدا هر فردی میآید
یک گوشه مینشیند و نوشیدنیاش را

سفارش میدهد ،بعد از چند لحظه میبینید

که او سعی میکند با کسی ارتباط برقرار کند،
یا با شما یا سایر افراد ،و کمکم شروع

روند بازی بعد از مدتی به شدت خستهکننده

میرود و اتفاقهایی رخ میدهند که جذابیتی
انجام میشوند.

اگر دوست دارید ارتباط میان

شخصیتهای مختلف را ببینید ،این بازی
پیشنهاد خوبی است .با وجود ضعفهای

بازی ،یک بار امتحان کردنش ضرری ندارد.
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که هر فردی شخصیت منحصر به فرد خود

صدایی آرام با نوری درخشان دل ما را گرم

چند نفر که معجزه میکنند!

رخ دادهاست .حاال تصور کنید دو شخصیت

همانطور که غرق ماجرا شدید ،یک نفر

را دارد .در ابتدا چیزی که نظر من را جلب

خواهد کرد؛ صدایی از دل یک گاراژ کوچک

میکند شما یا سایر افراد ،و کمکم شروع

میکند به تعریف کردن از اتفاقی که برایش

چه برویم؟ وقتی پولپرستی جای خوب بودن

دردناک این روزها است که ما بنشینیم

Toge Productions
Toge Productions
)PC (Windows

مصطفی کریمی

دارید که کافیشاپ کوچک خود را دارد و

را میگیرد و کیفیت جای خود را به شهرت

سازنده:
ناشر:
پلتفرم تست:

Coffee Talk

اصل جنس!

رویای تمام عاشقان
مایکرو منیجمنت!

سازنده:
ناشر:
پلتفرم تست:

بازیهای شبیهسازی مدیریتی از

محبوبترین عناوین دهه  ۹۰بودند و Two

 Point Hospitalنوعی ادای احترام به آن

از آن ،میتوانید تجهیزات غیرضروری جدید

تجهیزات بیشتری باز میشوند و اینجا است

و غذا ،سرگرمی و بهداشت دارند و این وظیفه

میآید! البته عالوه بر محیط اصلی ،میتوانید

لوازم ضروری ،این نیازها را برطرف کنید.

 TPHساختگی هستند .قرار نیست با سرطان

مثل صندلیهای زیباتر و آیتمهای تزییناتی

معنوی  Theme Hospitalکه در سال ۱۹۹۷

شما تحمیل نمیکند و هر وقت که بخواهید

برخی از مناطق کناری را هم خریداری و به

سایه  THنمیماند و از همان ابتدا ،تفاوت و

میتوانید حتی بازی را بدون خرج کردن یک

این کار به معنای راحتتر شدن کار شما

پیش را نشان میدهد .سازندههای بازی

ابتدا و پس از طی کردن مراحل آموزشی،

عرضه شده بود ،دانست .البته  TPHزیر

تمایز خود نسبت به عنوان محبوب دو دهه

میتوانید از آن استفاده کنید .در واقع،

 Kudoshبه پایان برسانید چون از همان

همه موارد ضروری و موردنیاز برای مدیریت

پیش روی  THکار کرده بودند ،با عرضه TPH

بیمارستان را دارید .البته که آیتمهای

برای ژانر شبیهسازی دارند.

ممکن است کار شما را راحتتر کنند.

نشان دادند که هنوز ایدههای جذاب زیادی

کاری که شما باید انجام دهید ،ساده

تزییناتی و سرگرمی که با  Kudoshمیخرید،

این کلیت بازی  TPHاست ،اما تنوع

است :مدیریت  ۱۵بیمارستان موجود در

مراحل و ماموریتها و البته آزادی مثالزدنی

مخصوص خود را دارد و با تکمیل ماموریتها

میشوند که هیچوقت حس نکنید روند بازی

نقشه بازی .هر بیمارستان چالشهای

و باال بردن سطح بیمارستان ،اعتبار آن نیز
زیاد میشود و مراجعهکنندگان بیشتری

خواهد داشت .اگرچه  ۳یا  ۴بیمارستان اول

که بازی در اختیار شما میگذارد ،باعث

بیمارستان خود اضافه کنید ،اما فکر نکنید

شما است که بتوانید با قرار دادن اتاقها و

برای پرسنل بیمارستان ،باید اتاق

بودن آنها نیست .در واقع ،ماموریتهای

ممکن است فکر کنید همان سرگیجگی

و استفاده از دستگاههای مختلف ،همگی

برای تمام کارمندان صادر کنید و یا برای هر

است ،اما با ورود اولین مبتالیان این بیماری

مدیریت فضا و استفاده هوشمندانه از آن،

بسازید که البته این کار ،نیازمند فضای زیادی

غریب سازندگان بازی میشوید چون این

متنهایی که برای آیتمهای تزییناتی نوشته

فضای بیمارستان ،باید پرسنل بیشتری هم

پرستارها ،دستیارها و نیروهای خدماتی

ساخته شده و باید با استفاده از یک دستگاه،

مثال برای «قفسه کتابهای مرجع» نوشته

بیمار مشخص شود! بیماری دیگری به اسم

داشتنشان باکالس است و کسی آنها را

مراجعهکنندگان بیشتر است و اهمیت

بیشتر از قبل هم میشود .با بیشتر شدن
استخدام کنید و به نیازهای آنها پاسخ

دهید .البته برطرف کردن نیازها ،فقط

محدود به کارمندان نمیشود .عالوه بر آنها،

گروه از پرسنل بیمارستان ،یک اتاق مجزا

است .کارمندان به چهار دسته اصلی دکترها،

تقسیم میشوند .هنگام استخدام هر

کدام از آنها ،میتوانید مهارتهای کاری و

به بیمارستان ،متوجه شوخطبعی عجیب و

افراد سرگیجه ندارند ،بلکه سرشان از المپ
این المپ را بیرون بکشید تا سر واقعی

ویژگیهای شخصیتی او را ببینید .شاید دلتان

 Grey’s Anatomyوجود دارد که کل بدن

استخدام کنید که استاد تشخیص است ،ولی

مشکالت رایج مثل شکستگی استخوان یا

بخواهد فردی شبیه به «گرگوری هاوس»

باعث گیج و پیچیده شدن اختیارات بازیکن

میکند ،همهچیز دست شما است :این که

اولین بیماریهای سختی که با آن مواجه

راه رفتن شخصیتها ،فعالیتهایی که

انیمیشنهای بسیار جذابی دارند .بازی

است .بیمارستان بزرگتر به معنای

کنند .میتوانید اجازه استفاده از این اتاق را

است و به دنبال نیروهایی هستید که بدون

حالت آموزشی دارند و شما را با مکانیسمهای

یکی از بزرگترین تفاوتهای گرافیکی

 TPHنسبت به  ،THانیمیشنهای آن است.

مخصوصی بسازید که بتوانند در آن استراحت

تکراری شده است .حتی فرآیند گسترش پیدا

نمیشود .به غیر از فضای کلی بیمارستان

و ایدز و هپاتیت سر و کله بزنید .یکی از

و آزاردهنده به خود بگیرند.

میشوید Lightheadedness ،است که

ویژگیهای رفتاری و اجتماعی مناسبی ندارد.

کردن همین آزادی هم به شکلی است که

وجود دارد .همانند  ،THاکثر بیماریهای

تعداد زیاد آنها ممکن است شکل اسپم

شاید هم نظم و انضباط برای شما مهمتر
تاخیر ،سر کار حاضر شوند.

بیمار را به رنگ خاکستری درمیآورد! البته

سرماخوردگی هم وجود دارد ،اما فرآیند

درمان آنها هم میتواند خندهدار باشد.

بازی حتی نمیخواهد مرگ یک بیمار هم

باعث ناراحتی شما شود چون در صورتی که

انجام میدهند ،روشهای مختلف درمان

حتی در کوچکترین جزئیات خود هم مثل

شده است ،شوخطبعی خود را حفظ میکند.
شده« :کتابهای بزرگ و بااهمیتی که فقط

نمیخواند».

شاید تنها نقطه ضعف  TPHاین است که

نمیگذارد به اندازه کافی ،از این شوخطبعی
جالب و لحظههای بامزه بازی لذت ببرید.

در بعضی مواقع ،بیمارستان به قدری شلوغ
است و ماموریتها سختتر میشوند که

فرآیند درمان مراجعهکنندگان شکست بخورد

شما وقت چندانی برای خواندن متن تمام

چه اتاقی را با چه ابعادی و در کدام قسمت

یک روح میشود و شما باید نیروی خدماتی

ندارید .البته بعد از اتمام مراحل اصلی

مجموعه مختلف ماموریت دارد که با تکمیل

قرار دهید و چه کارمندی را برای مدیریت آن

روحها را داشته باشد!

کسب کردهاید .پس از به دست آوردن هر

نوآوریهای  TPHخودش را نشان میدهد.

بازی آشنا میکنند ،اما این به معنای آسان
چالشبرانگیز بازی از همان بیمارستان

دوم شروع میشوند .هر بیمارستان ،سه

هر کدام از آنها ،یک ستاره آن مرحله را

سه ستاره و در صورت داشتن آخرین آپدیت
بازی ،مود تازهای به نام  R.E.M.I.Xبرای

آن مرحله باز میشود که در آن ،بیمارها

به صورت موجی ( )Waveوارد بیمارستان

میشوند و بین هر موج ،زمان محدودی برای

ارتقای بیمارستان ،استخدام نیروهای جدید و

ساخت اتاقهای بیشتر وقت دارید .با رسیدن

به برخی دستاورها ،پولی به نام

در هر مرحله که خود بازی برای شما تعیین

و او جان خود را از دست دهد ،تبدیل به
خاصی استخدام کنید که توانایی گرفتن

از بیمارستان بسازید ،چه وسایلی داخل آن

انتخاب کنید .همین جا است که یکی دیگر از

گرافیک بازی شبیه به نسخه مدرنشده

و بهینهیافته  Theme Hospitalاست .با

مدیریت منابع معموال یکی از اصولیترین

وجود شلوغ شدن بیش از حد بیمارستان در

عناصر بازیهای شبیهسازی مدیریتی

بعضیمواقع ،بخشهایی که نیازمند توجه

( )Tycoonاست ،اما عالوه بر منابع رایج مثل
پول و کارکنان ،مدیریت فضا و محیط هم در

 TPHوجود دارد و اهمیت آن ،حتی بیشتر از
سایر منابع است .محیطی که در هر مرحله

در اختیار شما قرار میگیرد ،فضای نسبتا

محدودی دارد و با پیشرفت در مرحله

البته فراموش نکنید که نحوه برخورد

کارمندان با مراجعهکنندگان و بیمارها ،تاثیر
مستقیمی روی رضایت آنها از بیمارستان
شما دارد.

شما باشند با آیکونی مشخص میشوند و به

راحتی میتوانید شرایط آن بخش را بهبود

دهید .عالوه بر آیکونها ،برخی راهنماییها

هم به شکل پاپآپ ظاهر میشوند و البته

که در اکثر مواقع راهگشا هم هستند ،اما

آیتمها یا دیدن فرآیند کامل بهبود یک بیمار

بازی ،میتوانید در مود  ،Sandboxبا

آرامش بیشتری بیمارستان ایدهآل خود را

بسازید و وقت بیشتری هم برای لذت بردن

از حتی کوچکترین جزئیات خواهید داشت.
بازی  Two Point Hospitalرا میتوان

میعادگاه تمام وعدههای یک عنوان فراتر از

انتظار شبیهساز مدیریتی دانست .تجربه آن
قطعا به تمام کسانی که از Zoo Tycoon

و  Rollercoaster Tycoonدر گذشته لذت

میبردند و یا حتی بی صبرانه منتظر عرضه

 Zoo Planetدر سال  ۲۰۱۹بودند ،پیشنهاد
میشود.
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که در واقع بخشی از آنها بیش از  ۲۰سال

بخرید .البته بازی هیچوقت  Kudoshرا به

خود مراجعهکنندگان نیز نیازهایی مثل آب

و حاال که صحبت از مراجعهکنندگان شد،

نکته مهمی هم درباره بیماریهای آنها

که تجربه شما در  ،Tetrisحسابی به کار

بازیها است و میتوان آن را جایگزین
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 Kudoshدریافت میکنید که با استفاده

Two Point Studios
Sega
)PC (Windows

کاری که شما باید انجام دهید ،ساده است :مدیریت ۱۵
بیمارستان موجود در نقشه بازی .هر بیمارستان چالشهای
مخصوص خود را دارد و با تکمیل ماموریتها و باال بردن
سطح بیمارستان ،اعتبار آن نیز زیاد میشود و مراجعهکنندگان
بیشتری خواهد داشت.

ارمغان سازندگان  Theme Hospitalبرای عصر جدید مصطفی محدث

مرحله و تکمیل ماموریتها ،اتاقها و

Two Point Hospital

میشه باهاش
کنار اومد

پنجرهای به دنیای واقعی
تجربه زندگی روزمره در بازی
معموال بازیها برای همه ما پنجرهای به

دنیایی دیگر هستند با داستان ،گیمپلی

و تجربهای جدید .اما بازی «موزاییک»

( )Mosaicتا حد زیادی از این قاعده خارج
است .با ورود به بازی ،انگار به آیینهای

به دنیای واقعی و روزمره وارد میشویم

که به شکل کاریکاتورواری روزمرگی و کار
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شبانهروزی در آن برجسته شده است.

به زور زنگ ساعت گوشیش بیدار میشود
و بعد از نثار کردن چند سیلی به خودش

روزش را شروع میکند تا مانند روزهای دیگر،

مکان کرده ،هیچ دوستی ندارد تا اینکه کمی

طی بازی ،هر لحظه که بخواهید میتوانید

وارد گوشی شخصیت بازی شوید ،پیامهای

بعد از شروع بازی ،یک ماهی قرمز وارد بازی

خود را چک کنید و یا مشغول به بازی

ابتدای هر روز (مرحله) با او حرف میزند.

کلیک کردن روی یک دکمه ساخته شده

شده و هنگام شستن صورت شخصیت در

 Mosaic: BlipBlopشوید که تنها بر اساس

تنها دیالوگهای بازی متعلق به همین ماهی

است .در بازی همچنین میتوانید چند برنامه

دستشویی نیندازید .با این حال به طور کلی

پیدا کردن یک شریک ،ولی تغییری در روند

هستند ،البته اگر از همان ابتدا آن را داخل

تصمیمهایی که در بازی میگیرید ،هیچ

تاثیری در روند داستان ،مسیر و انتهای بازی

نخواهد داشت.

مهمترین بخش هر مرحله ،جایی است

که شخصیت بازی با یک نوازنده در خارج

دیگر نیز روی گوشی نصب کنید ،مانند برنامه

بازی نمیدهد.

سرعت روند بازی ،و مخصوصا سرعت

Krillbite
Raw Fury
PS4, Xbox One, Nintendo
Switch, Windows, Linux, Mac
OS

تعیین شده را طی کنید و راهی برای

حرکت شخصیت اصلی ،بسیار پایین است

گشت و گذار (به شکل معنادار) در بازی

کنندگی انجام کارهای تکراری در هر روز،

و بخشهایی از دنیا نظرتان را جلب کنند و

که بهجای مناسب بودن برای بیان خسته

پس از زمان کمی زجرآور میشود و خسته
کننده بودن بازی را بیشتر القا میکند .به

عنوان شخصیت اصلی ،مسافت خیلی زیادی

را باید طی کنید تا به لحظهای که قسمتی از
داستان روایت میشود برسید.

آرت استایل بازی از نوع Low Poly

است که به یکسانسازی آدمهای دیگر در

وجود ندارد .در مسیرتان ممکن است آیتمها
بخواهید با آنها تعامل برقرار کنید ولی این
امکان نیز وجود ندارد.

انتهای بازی ،روند یکنواختی بازی را به

مدت کوتاهی میشکند که لذت خوبی دارد

ولی رسیدن به آن تا حد زیادی خسته کننده

است .اگر طرفدار بازیهای هنری هستید
و دوست دارید یک انیمیشن  ۱۵دقیقهای

بازی کمک میکند .این موضوع وقتی بین

مفهومی را طی سه ساعت با آرامش ببینید

میآید و همه را یک شکل میبینید ،بجز

بشنوید ،احتماال این بازی خیلی به دلتان

جمعیت راه میروید ،به شدت به چشم

شخصیت اصلی که برعکس آدمهای کت

و داستانی مالیم را بدون درگیری ذهنی

بنشیند .اما اگر روند کند داستان و گیمپلی

از همهمه مردم و مسیر هرروزهاش مواجه

شلواری دیگر ،با پیراهنی چروک همه مسیر

شما را اذیت میکند و دوست دارید با دنیای

در صورت چند تاخیر دیگر میدهد ،پیامی

دنبال هدف نیست ،گاهی باید ایستاد و

القای فضا و تفکیک دنیای ماشینی و دنیای

دست و پنجه نرم کنید ،شاید بهتر باشد

افتاده .آدمهای دیگر در دنیای بازی به شدت

شده و مینی گیمهای متنوعی جلوی بازیکن

است .تمام فضاهای میان بازی با رنگهای

سعی میکنند دورتر بایستند و وقتی بهشان

شخصیت را از نگاهی دیگر میتوان دید.

که نشانهای از رنگهای شاد است ،میدانید

که با شما مواجه نشوند .اگر دقت کنید این

له شدن ،تبدیل شدن به مکعبی در چرخه

خیلی از ماها نیز میتواند باشد.

شود و یا مواجه شدن با خود .البته ناگفته

سر کاری برود که از ابتدای بازی هرروز به

شخصیت بازی پیامی مبنی بر اخراجش
در کنار پیام بانک برای بدهیهای عقب

سرشان در گوشی است و با دیدن شما

نگاه کنید رویشان را طرف دیگری میکنند

موقعیتها به خوبی توصیف زندگی هرروز

در هر مرحله از بازی ،شما وظیفه هدایت

شخصیت بازی در مسیر کارش را دارید که

در هر مرحله قسمتی جدید از آن را تجربه

میکنید .اما هر روز از بازی ،میتوانید از

مسیر تعیین شده خارج شوید و تجربهای

میشود تا یادآوری کند زندگی فقط دویدن
لذت برد .پس از آن فضایی سورئال ایجاد

قرار میگیرند که طی آنها ،دنیای اطراف

صنعتی که سعی میکند از این چرخه خارج

بخشهای مختلف بازی حس مناسبی از

نماند که تمام این اتفاقات ،حول ماهی ذکر

نیز موثر است .این تفکیک در بین صداها

شده میچرخد.

در انتهای هر مرحله هم مینی گیمی در

مقابلتان قرار میگیرد که شباهتهایی به

بازیهای هایپر کژوال روی گوشی دارد و با

این خارج شدن از خط شاید به تعداد انگشت

مینیگیم ،شما باید تعدادی داده استخراج

متاسفانه در روند بازی نیز تاثیری نمیگذارد

و بیشتر برای بازیباز است .میتوانید از پنجره

نور آفتاب را تماشا کنید ،یا گربهای را از باالی

درخت نجات دهید و کارهایی از این قبیل.

سفید و خاکستری پر شدهاند ولی هرجایی

مانند کوچک شدن و ترس از زیر پای مردم

متفاوت از زندگی را به شخصیت نشان دهید

شماری در بازی امکان داشته باشد که

انسانی را در بازی دارد ،نورپردازی و رنگ آن

که قرار است صحنهای احساسی و خارج

چند دقیقه زمان گذاشتن بدون احتیاج به

تا بفهمد زندگی فقط تکرار روز قبل نیست.

را میرود .اما چیزی که بیشترین تاثیر در

تفکر میتوانید آنها را رد کنید .طی این

شده را به مقصد یا همان سرور برسانید و

برای اینکار الزم است منابع استخراج داده
خود را افزایش دهید .با رد شدن از هر

مرحله ،تواناییها و امکانات جدیدی نیز در
اختیارتان قرار میگیرد تا بهرهوری بیشتری
داشته باشید.

از روزمره ببینید .تفکیک ترکیب رنگی در

تمایز دو دنیا میدهد که در پیام نهایی بازی
نیز مشهود است؛ درون شهر و دنیای روزمره،

سکوت حکمفرما است و تنهایی شخصیت را

یادآوری میکند ،در حالی که در بخشهای

رنگی ،صدای موسیقی ،همراهی خوبی با

فضا دارد به عالوه حضور ماهی گلی که تنها
دوست شخصیت بازی است.

با همه این اوصاف شما به عنوان بازیباز

خیلی حق انتخابی ندارید ،هرجایی هم

که داشته باشید ،انتخابتان تاثیری در بازی

نمیگذارد .مسیر بازی کامال خطی است و

شما را مجبور میکند همان مسیر از پیش

بازی تعامل بیشتری برقرار کنید و با چالشها

سراغ بازی دیگری بروید.
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شخصیت بازی ،مردی بیحال ،ژولیده

و بیحوصله است که در ابتدای هر مرحله

شخصیت اصلی که تازه به این شهر نقل

آراد سعدآبادی

سازنده:
ناشر:
پلتفرم تست:

Mosaic

میشه باهاش
کنار اومد

تبلیغ بازی با بازی
کلیکهای معتاد کننده از جنس Mosaic

اهمیت جشنوارهها ،نمایشگاهها و
رویدادهای رسانهای

آراد سعدآبادی

تارخ ترهنده

به همراه یادداشتهایی از طه رسولی ،امیرحسین فصیحی ،کیت ادواردز و دکتر راستی.
ی برای
 ،Mosaic BlipBlopنام باز 

گوشیهای هوشمند است در سبک کلیکر

کردن ویژگی خاصی ،به طور مداوم حس

بازی  Mosaicو توسط همان ناشر منتشر

کردهاید .رابط کاربری ( )UIخلوت بازی نیز

( .)Clickerاین بازی برای تبلیغ و معرفی
شده .بله ،یک بازی کامل برای معرفی

یک بازی کاملتر دیگر .البته در خود بازی

 Mosaicنیز اگر وارد گوشی شخصیت اصلی
بشوید میتوانید این بازی را انجام دهید.
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این یعنی بدون تغییر گیمپلی یا اضافه

باعث میشود تمرکز بیشتری روی نور و صدا

که این مقاله را با آن آغاز کردیم .از روزگاری

چه به بهانه معرفی محصولی جدید از یک

در مسیر رسیدن به هدفی گردهم جمع

دورهمی ساده ،رویدادها به این دلیل در هر

آموزهها و تجارب میشود .بهطور کلی ،این

برای رسیدن به یک «هدف» انسانها را دور

داریم .حال از این بحث که گذر کنیم ،از

رویدادی اتفاق میافتد؛ از جشنواره گرفته تا

گردهمایی وجود داشته باشد و میبینیم که

چرا برخی با لقب جشنواره برگزار میشود

چند برابر میشود .اما با گذشت زمان ،فاصله

خود داریم .این جمع با یکدیگر صحبت

دوستداران صنعتی مثل صنعت بازیهای

و اقشار جامعه نیز بیشتر متوجه حضور

ادامه بازی ،پلههای بین پاور آپها به شکلی

میگذارند و ناخودآگاه باعث یادگیری و

طی یک سال هستند؟ در ادامه پاسخ به این

با آنها و کاری که انجام میدهند ،آشنا

شتابدهی آوا گیمز ،بخوانیم:

میتوان زد رویدادهای بزرگی چون نمایشگاه

داشته باشید تا این حس چند برابر شود.

با امتیازهای جمع شده خود میتوانید

پاوراپهای بازی را دریافت کنید تا امتیازهای

میشدند .گاهی اوقات اصال الزم نیست

به بازیکن ،بزرگتر شدن چشم گیر اعداد

دکمه در بازی است که با آن امتیاز میگیرید.

مانند بانک نیز دارید که با گذشت زمان به

دورتر انسانها برای اتحاد و قدم برداشتن

یکی دیگر از مولفههای القای حس خوب

با گرفتن پاور آپها ،ارزش هر بار زدن دکمه

صورت خودکار تا سقفی معین پر میشود.

به تنهایی میتواند پاسخی به سوالی باشد

هم جمع کرد ،فقط کافیست بهانهای برای

بار فشردن دکمه یک امتیاز به شما میدهد و

جمعیتی چه کوچک یا چه بزرگ را روبهروی

میکنند ،تجربههایشان را به اشتراک

ارزش پاور آپها زیاد میشود .برای مثال با

افزایش تجارب یکدیگر میشوند .ارتباط

افزایش

اجتماعی یکی از نیازهای اساسی بشر است

بیشتری بگیرید .در کل سه نوع پاوراپ در

و وقتی بهانهای برای اجتماع وجود داشته

بازی وجود دارد .یکی برای چند برابر امتیاز

باشد ،بشر آنجا خواهد بود تا با همنوعان

گرفتن با هر کلیک ،یکی برای افزایش سقف

خود ارتباط برقرار کند .بحث از همنوع

میزان و سرعت امتیازهایی که به صورت

داشته باشد ،برنامهریزی و نظم بهتری در

گنجایش بانک خود ،و دیگری برای افزایش
خودکار وارد بانکتان میشود.

استایلی خفن در کار است و نه گیم پلی

کلیک بیشتر و در نهایت عوض شدن مدل

نور و صدا با ادامه پیدا کردن آن در بازههای

زمانی مختلف ،به شما القا میکند.

سازنده:
ناشر:
پلتفرم تست:

Krillbite Studio
Raw Fury
Android, iOS

 E3و جشنواره  The Game Awardsاست.
هر چه تداوم برگزاری یک رویداد منظمتر و
بیشتر باشد ،با کیفیت باالتری برگزار شود،

به سمت آن رویداد روانه میشوند .هر چه

مثل او وجود دارند ،باورهای مشابهی دارند و

هم باشیم .تجربیات مون رو به هم منتقل

پیشرفت هستند ،آن فرد نیز بیش از پیش

آدما همدیگه رو بیشتر ببینن و از حال هم

باشه بهتره .دلیلش هم اینه که از نظر من
و کامیونیتی محکم ،بزرگ و سالمی داشته

جدا جدا به جایی نمی رسیم .باید مرتب با
کنیم .این رویدادها هم باعث می شه

و تجربیات هم با خبر باشن .هم جریان

سالمی از انتقال دانش شکل می گیره .خب

البته قدرت شبکه سازی هم خیلی مهمه

برای کسایی که می خوان کسب و کار راه

ابتداییترین و در دسترسترین بُعد نیاز

بندازن هر چی بیشتر آدم های مرتبط به

فرد اگر کمی ذهناش را خلوت کند و به

بیشتر می شه».

ما به رویدادها بگویم .مفاهیمی که هر

و تصویر بازی حس سریعتر شدن بازی را

با افزایش نور و سرعت پخش صدا هنگام

رویکرد من همیشه این بوده که تا می شه

شوند .ملموسترین مثالی که در این رابطه

باشیم .با داستان های موفقیت تک تک و

در پاراگراف اول مقاله سعی کردم از

Mosaic BlipBlop

«در مورد جشنواره ها و رویدادها هم کال

یک قشر خاص بشوند و در نتیجه بیشتر

برگزار شوند و چه بهصورت اختصاصی یا

سوال شما فقط یک عبارت است ،حس

بالپها) ،پشت سر هم و با فاصله زمانی

سوالها را از قول طاها رسولی ،مدیر برنامه

مهم ،رویدادها باعث میشوند دیگر اعضا

خود ببیند ،افراد جامعه هدفاش نیز هم از

باور میآورد و به اصطالح روحیه میگیرد.

کم ،لول آپ میشوید .به طور همزمان ،صدا

ویدیویی نیازمند برگزاری دهها رویداد فقط

رقابتی حساس وجود دارد .گذشته از این

تنها راه موفقیت ما اینه که بتونیم یه جامعه

به خودش ،کارش و مسیری که انتخاب کرده

شما با جمع آوری امتیازها (یا همان

و برخی با لقب نمایشگاه؟ چرا فعاالن و

تورنمنت و مسابقه که بین شرکتکنندگان

هدف آن و تخصص آنها بیشتر میشود .چه

چشمگیری را به بازیکن ارائه میدهد و تمام

پیشرفت!

جنبههای دیگر چرا رویدادها مهم هستند؟

مالقاتی که از آن حرف میزنیم در هر نوع

شد ،هر چه یک رویداد هدف مشخصتری

همگی کمابیش در یک مسیر در حال کار و

هم نمیشود ،چگونه کار میکند؟ جواب

شرایطی برگزار میشوند که ما به آنها نیاز

مالقات باعث سرعت بخشیدن به انتقال

باید برگزار بشه و تعدادشون هر چی بیشتر

یک فرد از یک جامعه ببیند افراد بیشتری

چیزی که نه داستان دارد ،نه انیمیت و آرت

شرکت بزرگ دور هم جمع شویم و چه یک

رو به پیشرفت در اکثر موارد و مواقع این

دسترسی افرادی که خارج از جامعه هدف

نظر تعداد و هم از نظر شدت جذب بیشتر

حتما دارید با خودتان فکر میکنید همچین

بهصورت غیرحضوری یا آنالین برگزار شوند.

خودش مالقات کند .در جامعهای سالم و

آنها فکر کند ،سریع به پاسخ «چرا ما به

کارشون رو بشناسن و ببینن قدرت شون

آن رویداد قرار دارند به آن رویداد ،جامعه

این رویدادها با حضور هزاران شرکتکننده

غیرحضوری ،تاثیری که روی مخاطب آشنا
و مخاطبی که آشنایی که آن حوزه ندارد

میگذارند ،غیرقابل انکار است.

در ادامه صحبتهای کیت ادواردز (Kate

 ،)Edwardsمدیر اجرایی گلوبال گیم جم ،را
درباره تاثیرات رویدادها میخوانیم:

«از نظر من ،رویدادها و نمایشگاههای

بازیهای ویدیویی بهشدت مهم هستند،

زیرا در اغلب اوقات آنها مرکز اصلی رخداد
نوآوری و پیشرفت هستند.
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میکنید بازی در حال تغییر است و پیشرفت

مکانیک اصلی بازی ،همانطور که از اسم

در کنار کلیک کردن ،یک منبع ذخیره

یکبار دور هم جمع بشویم؟ حس تعلق به

و وضعیتی ،ما بهدلیل نیاز ذاتیمان به

رویدادها نیازمندیم حتی اگر این رویدادها

است که یک فرد با عالیق و باورهایی

خاص دوست داشته باشد با افرادی مثل

هدفی بزرگتر و جامعهای بزرگتر خودش

است .هنگامی که بازی را شروع میکنید ،هر

سبک پیداست ،تنها کلیک کردن روی یک

ما انسانها چرا نیاز داریم هر چند وقت

رویدادها نیازمندیم» میرسد .در هر شرایط

خواسته خیلی ساده و البته حائر اهمیتی

رویدادهایی که فقط فعاالن خود

صنعت در آن شرکت میکنند نیز برای

ظهور استعدادهای جدید نقشی اساسی

ایفا میکنند .برای مثال ،در این رویدادها

دانشآموزان و بازیسازان مستقل قابلیت
نمایش استعدادهای خود و آخرین

کارهایشان را دارند ،حین اینکه برای ورود

آنها برگزار میشود ،دور نشویم .با اینکه

از نبودن یک رویداد گفتیم و از توجه

دالیل برای برگزاری یک رویداد دالیلی ساده

نکردن به خواستههای مخاطبها و

هر چه یک جامعه بزرگتر شود و بیشتر

امیرحسین فصیحی ،مدیرعامل استودیو

و برخاسته از نیازهای انسانی هستند ،اما
رشد کند ،نیازهای جدیدی روبهروی خود

میبیند که میبایست بر آنها نیز جامه عمل
بپوشاند .اگر این نیازهای جدید برطرف

فعالهای یک صنعت .حال صحبتهای

بخوانیم:

به آثار برتر ،نمایشگاه برای ارائه محصوالت

تیمسازی و پیشرفت اکوسیستم میشه».

اما عدم توجه آن به جنبههایی خاص را

اعضای جامعه و همچنین ارتباط بازیساز با

مثال در صنعت بازی اگر رویدادی برای

مراقب باشیم که جشنوارهها و جوایز خیلی
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در قالب هنری بازیهای ویدیویی نیز مهم

که درباره آن صحبت میکنیم ،حوزه عالیق

نظر بهنمایش گذاشتن آخرین پیشرفتها

«من نظر دوگانه دارم در این خصوص .از

یک طرف این رویدادها برای انگیزه گرفتن

تیمها و آگاه شدنشون از وضعیت بقیه

واقع میشوند؛ همچنین باعث میشوند که

و تخصص آن افراد متفاوت است .برای

خود را به یکدیگر انتقال دهند و حتی برای

رونمایی از محصوالت و آثار جدید وجود

افکار ما را به حاشیه نبرد زیرا بازیسازی ما

سرکوب میشود و بازیسازها نیز هم به

یادمان باشد که تالش بسیار الزم داریم.

تجربه روشی فوقالعاده برای افزایش دانش

هم سرکوب شدن اشتیاق مخاطبهایشان

این باور را داشته باشد که وضعیت خوبی

را نیز فراموش نکنیم ،زیرا شبکهسازی هم

مثل بازیهای ویدیویی اگر در یک رویداد

شرکتکنندگان حین گفتوگو تجربههای
همکاری در پروژههایی جدید از یکدیگر
دعوت کنند .ناگفته نماند که شرکت در

چنین رویدادهایی با حضور سخنرانهایی با

نیز است .جنبههای اجتماعی این رویدادها
برای کارفرماها و هم کارجویان از بسیار

مهم است و آنها نیاز دارند تا عضوی از یک

نداشته باشد ،شوق و اشتیاق گیمرها

دلیل جبران مافات نبود چنین رویداد و
دچار ضرر میشوند .مخاطب یک حوزه

شرکت میکند یا به تماشای آن مینشیند

برای دریافت جدیدترین اخبار و اتفاقات

جامعه که مختص بازیسازهاست ،باشند .با

این کار را میکند؛ چه بهتر که حین

ضحوری موثرتر است ،اما با توجه به

کاری که  TGAیا همان The Game

اینکه من بهشدت معتقدم که شبکهسازی
مشکالت اخیر و شیوع جهانی ویروس ،ما

میشویم ،باید حواسمان باشد که از عالیق

و خواستههای کسانی که یک رویداد بهخاطر

در مقیاسی کوچکتر از آنچه مثال زدیم

و در جامعهای کوچکتر چون صنعت بازی

ایران ،برای رشد هر چه سریعتر و توجه به

آموزشی برای انتقال تجربه ،رویداد

بازیسازی برای رشد و توسعه جامعه،

مسابقه و تورنمنت برای ارضای اشتیاق
در نهایت ،در راستای یک هدف برگزار

گیم است .در ادامه ،از قول دکتر راستی،

مدیر مرکز صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان،
بهتر متوجه تمامی این صحبتها میشویم:
«من به همون نقل قول معروف

استناد میکنم کهNetworking or« :
 !»Not Workingعمال ً بزرگترین فایدهی

رویدادها ،همین شبکهسازی و آشنا شدن

برخالف این کار را چه رویدادی انجام داده؟

فردی اعضای جامعه است و در وهله باالتر

پیروزیشون رو با هم به اشتراک میگذارن،

آمار بینندگان این مراسم خودشان گویای

جمعی فراموش نمیکند که «کدام نیاز ما

 ۲۰۲۰برای تغییر تالشهایی کرده بود که تا

نیاز برطرف نشود افراد و رسانهها درباره

اسکار یا به اصطالح  The Academyکه

همه چیز هستند .البته دیدیم که اسکار

حدی نیز پاسخگو واقع شدند.

یادآوری رسانهها .اینگونه هیچ وقت حافظه
نادیده گرفته شد» ،زیرا تا زمانی که این
آن صحبت میکنند و حرکت رو به جلو

شده باشید .نقشی که رویدادها در رشد و

میشوند و آن نیز پیشرفت و رشد جامعه

بیشتری هم مخاطب (مصرفکننده) و هم

یک راه حل ساده برای این مهم یادآوری

نمایشگاهها و رویدادهای رسانهای مطلع

واقع میتوان گفت که وجود و برگزاری هر

با جامعههای مشابه در دیگر نقاط جهان.

قیاس کنیم خودمان و مقیاس کارمان را

پرونده جمعوجور از اهمیت جشنوارهها،

کاربر ،برندسازی و غیره .همه این رویدادها

جمع میشن و از وجود همدیگه باخبر

نمایشگاهها و جشنوارهها برگزار شود .حال

دیگر فکر میکنم حرفی جا نمانده

باشد و امیدوارم بهواسطه خواندن این

ترقی یک جامعه چون صنعت بازی ایران

 Awardsبه خوبی از پس آن برآمده و به

ارتباط برقرار کنیم زیرا فعال نمیتوانیم

در همین حین که بیشتر داریم با

داریم».

نشان دادن پویا بودن جامعه ،کنفرانس

در این میان ،ممکن است یادمان برود که

تولیدکننده را به خودش جذب میکند.

تاثیرات و خوبیهای برگزاری رویدادها آشنا

گاهی دریافت جوایز ممکن است برای ما

رسانهای برای گردهمایی فعاالن رسانه و

دریافت جدیدترینها سرگرم نیز بشود.

فعاالن حوزه بازی و فناوری نیاز داریم تا از

بهصورت حضوری این کار را انجام دهیم».

بسیار عقبتر از جهان است و همواره باید

و آثار به ناشران و مصرفکنندگان ،رویداد

تمامی نیازهای ممکن میبایست رویدادها،

شکل بیسابقهای هر سال دارد با شدت

طریق راههایی جدید و خالقانه با یکدیگر

مردم خیلی مفید است .از طرف دیگر باید

و مختلفی است .جشنواره برای جایزه دادن

رویدادهای محلی ،کمک بیشتری به

عالقمندان شاخههای مختلف حوزهی

گیم با همدیگه هست .در یک رویداد چند
روزه ،عمال ً چیز خاصی نمیشه یاد داد یا

یاد گرفت .همینکه آدمها کنار همدیگه

میشن و مشکالت و داستانهای شکست و
اثر بسیار مثبتی داره .بهخصوص برای
جامعهی گیم ما که اکثرا ً قائم به شخص

هستند و تصور میکنند میتونن همهی
کارهای ساخت یک بازی رو شخصا ً انجام

بدن که یک تفکر محکوم به شکست هست.

ایفا میکنند را نمیتوان نادیده گرفت؛ در

چه بیشتر آنها ضروری نیز است .البته ،نباید

فراموش کنیم که میبایست اول نیازهایمان
را بشناسیم ،آنها را بهخوبی بسنجیم و

سپس به فکر برگزاری رویداد باشیم ،به

دیگران و کسانی که میتوانند عامل برگزار

شدن رویدادهای مورد نیاز باشند ،یادآوری

کنیم تا باعث پیشرفت ،رشد و نموی یکدیگر

شویم.
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با حرفهایهای صنعت .چنین رویدادهایی از

میشود .این نیازها با توجه به جامعهای

و باز شدن افقهای جدید در رویدادهای

 ،Dead Mageرا درباره بودن یک رویداد

و رشد آن جامعه نیز با اختالل روبهرو

40

صنعت بازیهای ویدیویی به دلیل ذات

جامعه به هم بذارن ،بار انتقال تجربیات

این عرصه نیازمند برگزاری رویدادهای متنوع

به صنعت تالش میکنند ،حال از طریق پیدا

کردن ناشر برای بازیشان یا برقراری ارتباط

حرکت بازمیایستد.

مل ّی و بینالمللی بیشتر هست .اما در

نشوند ،اعضای خاص و حتی تاثیرگذاری از

جامعه دور میشوند ،گوشهگیر میشوند

جامعه یا سرعتش کند میشود ،یا از

در مورد اینکه رویدادها میتونن اثر

بزرگتری از صرفا نزدیک کردن اعضای یک

کلون سازی در ایران
آرش حکیمی

ویدئوگیم سازی در ایران به تعبیری از کلون

کردن آثار مهم و مطرح جهان شروع شد.

بازیهایی که در دهه  ۷۰شمسی ساخته

توهم بازیسازان :در آن دوران ،بازی سازان

ما اغلب فکر میکردند که همه کار میتوانند

سوراخ کنند .و البته که انتشار گرشاسپ این

حمایتها قطع شود ،از بنیاد بازیها ایراد

«دزرت استرایک» ( ،)Desert Strikeآرکانوید

توهم را تبدیل به بیماری کرد.

ویدئوگیم در ایران متوقف شد و بار دیگر در

انتشار گرشاسپ و توهم بازیسازان

طوری که منتقدین خارجی از آن به نام کویک

بسیاری با «کویک» ( )Quakeداشت ،به
در بیابان نام میبردند.

وقتی بازی گرشاسپ که کلون ضعیفی از

گاد آف وار بود ،با سرمایهگذاری بنیاد بازیها

 ۴۰۰میلیون تومان بفروشد .البته بگذریم که

چند نکته بود که عرض میکنم:

ضعف دانش فنی بازیسازی :که باعث

میشد بازیها خیلی سنگین و پر از باگ

باشند.

بستن قرارداد مشارکت از بنیاد بازیها گرفته

تهران جایزهی خالقیت و نوآوری و بهترین

کرنایی که بنیاد بازیها راه انداخت ،این پروژه

بازی سازان ایران بعد از انتشار گرشاسپ

خیال کردند که هر چیزی که بسازند را بنیاد

بازیها میتواند تبدیل به پولهای میلیونی
(میلیاردی امروز) بکند.

به این روند اضافه کنید ،جلوگیری بنیاد

بازیها از انتشار انتقادات از محصوالتش.
رسانهها بازی ایرانی را نقد نمیکردند

نتیجهی آن این بود که فروش هلوگرام و حق
شد و بنیاد دیگر نتوانست از راههای عجیب
غریب غیر واقعی پول دربیاورد.

در این میان ماندند بازیسازانی که از قبل

با بنیاد قرارداد داشتند که همگی تا چند سال
بعد از رفتن مدیرعامل وقت هم لنگ در
نفروخت ،هیچ ناشری دیگر سراغ بنیاد

غازش نرفت و همهی آنها برگشتند به دورانی
که انگار بنیادی وجود ندارد.

طراح بازی را به عهده میگرفتند .راه اصلی

ببینند و از روی آن کپی کنند .همین موضوع

بازیها ،نشریات حتی دو درصد انتقاداتشان

نبودند ،اما دیگر لوح زرینی وجود نداشت که

ضعیف باشند که به لعنت خدا هم نیارزند.

اهرم زور و فشار استفاده نمیکرد ،ولی روند

بابت یک محصول درجه چند ،پول بدهد .این

باعث میشد که کلونهای ایرانی این قدر

را هم منتشر نمیکردند .البته که آن نهاد از

رایگان  Remaddeningبود که با گیم میکر
ساخته شده بود .اتفاقا ً گرنی و گریم هم با

گیم میکر ساخته شده بود.

تنها کسی که در آن سالها این موضوع

بازیها برای خرید محصوالت صد من یک

نمیکردند یا هیچ ایرادی نمیگرفتند .منظور

این است که باز هم با ترفندهای بنیاد

بازی سال را برد .این بازی یک کلون از بازی

کسی برایش مهم نبود که یک بازی کلون در

که یادم نمیآید .خیلی از پروژههایی که در آن
موقع شسکت خوردند اصال ًاز گرشاسپ بدتر

و محصوالت بنیاد بازیها چیزی منتشر

و گریم» در اولین جشنواره بازیهای مستقل

هوا مانده بودند .هیچ کدام از بازیهایشان

نشریات آن موقع در باب بازیهای ایرانی

منظور از جملهی باال این نیست که

اما کار کلونسازی در ایران به جایی رسید

را مطرح کرد من بودم و در کل هیچ

خورد ،ارتشهای فرازمینی خیلی کوچک شد،

طراحیشان هم این بود که فالن بازی را

مناسبی برای انتشار گیم به نظر میرسید.

هم از آنجا گرفته شد ،اما این رقم همهی

یا  ۹۱از بنیاد بازیها شکایت شد .بنیاد بازیها

ضعف گیم دیزاین :طراحی بازی در آن
دوران اساسا ًخیلی مفهوم خاصی نداشت

و معوال ًبرنامه نویسها خودشان نقش

تعداد قابل قبولی کاربر جذب کند و بستر

متهم به اختالس (دزدی از اموال دولت) شد و

میخواست یک بازی شبیه گیرز آف وار،

کردن نبودند .دلیل بد بودن این محصوالت

شده بود ،در طول سه چهار سال توانست

که در سال  ۹۳یک بازی کلون به نام «گرنی

به صورت یک موفقیت بزرگ معرفی شد.

بازیهای بیکیفیت و بدساختی بود که حتی
به زور نصب میشدند و اساسا ً قابل بازی

فروش هولوگرامهای بنیاد بازیها ،که

کافه بازار که در اواخر سال  ۸۹تاسیس

در همان سالها بنیاد بازیها به همان دلیل

موسسه تبیان ،کلون سازی در ایران نهادینه

نید فور اسپید ،کال آف دیوتی ،بتلفیلد یا

فروپاشی خانه پوشالی

کاری شبیه به فروش الیسنس بود باالخره

بازیسازان آن زمان را متحیر کرد و با بوق و

همچون چیزهایی بسازند .نتیجه این کار تولید

است که همواره در ایران امروز جواب

سازان با توجه به تغییرات اخیر آن زمان به

بعضیها را تحریک کرد و باالخره در سال ۹۰

گیمهایی که نمیشد آنها را بازی کرد

شد .اغلب بازیسازان در آن زمان دلشان

میدهد.

سراغ بازیهای اندرویدی رفتند.

در سال  ۹۰منتشر شد ،آن نهاد با ترفندهایی

متهم به اختالس و حق نظارت بر ویدئوگیم

در ادامه با ورود بنیاد بازیهای رایانهای و

نمیگرفتند .این یکی از سادهترین معادالتی

از حالتی به حالتی دیگر تبدیل شد و بازی

مبلغ فروش گرشاسپ و در عین حال

توانست گرشاسپ را به یک ناشر به مبلغ

اما کلون سازی در ایران تعطیل نشد ،بلکه

سیاوش شکست خورد ،شبگرد شکست

گرشاسپ  ۲ساخته نشد و خیلی اتفاقات دیگر

به خاطر هولوگرام فیفا ،بیاید و  ۴۰۰میلیون

عکسالعمل درستی دریافت نکردم .اساسا ً

جشنواره تهران جایزه خالقیت را گرفته است.
البته که بعدا ًمتهم شدم که چرا همچون

مطلبی را نوشتم.

اما کلونسازی از یک روال دست و پا

شسکته در سالهای گذشته ،امروز به

یکی از ارکان مهم بازیسازان ما ...ببخشید

فکر میکنیم کلون ساختن از بازیساختن
راحتتر است .پنجم :بازیسازی را با

ماستبندی و غیره و ذلک اشتباه گرفتهایم.

کلونسازان ما تبدیل شده است .البته که ما

بازیساز هم داریم و البته که کلونسازان غیر
از بازیسازان هستند.

روال امروز خیلی از استودیوها این است

که با بررسی کج و کولهای که از بازار جهان

میکنند ،تشخیص میدهند که فالن بازی را
اگر کلون کنیم و به کافه بازار بیاوریم خوب
خواهد فروخت .این تفکر که قطعا ًبه دلیل

نداشتن خالقیت مکفی و جسارت الزم برای
ساخت بازی است باعث شده که خیلی از

محصوالت ما در کافه بازار امروز کلون باشند.

شاخ همهی کلونهای ایران
اما شاخصترین کلونی که در ایران ساخته

شد بازیای به نام هردمبیل بود که طی حدود

سه سال ،چند میلیار تومان هزینه برداشت
و بعد از انتشار هیچ نفروخت .هردمبیل

ساخت استودیوی دیدما ،کلونی از روی کلش
رویال بود که توسط شرکت هولدینگ بزرگی

سرمایهگذاری شده بود .آن شرکت که فکر

میکرد فتح خیبر کردهاست ،حدود  ۱۰میلیارد
تومان را صرف یک کلون ضعیف و بیمایه

کرد و در نهایت در انتهای سال  ۹۷استودیوی

دیدما تعطیل شد.

چرا ما کلون میسازیم؟
به زعم من این موضوع چند دلیل دارد.

اول :چون فکر میکنیم ریسکش کمتر است.

دوم :تا چیزی را به چشم نبینیم نمیتوانیم
تصور کنیم که میتواند وجود داشته باشد.
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سر گرفته شد .پایان معصومیت شباهتهای
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اواسط دهه  ۸۰با بازی «پایان معصومیت» از

و طبیعتا ًنشریات هم که نمیخواستند این

دهه  ۹۰و کافه بازار

بکنند و فقط تنها مشکلی که دارند پول است.

میشدند کلونهایی بودند از روی بازیهای

و غیره .اما در اواخر دهه  ۷۰روند تولید

نشریات! بنیاد بازیها نشریات و وبسایتهای

 ۸۰تعطیل شد.

دهه  ۸۰را حمایت مالی و غیر مالی میکرد

اگر پول داشته باشند میتوانند سقف فلک را

مثل «پرینس ،)Prince of Persia( »۱

خیلی راحتتری را پیش گرفته بود .حمایت از

طور شد که صنعت کلون سازی ایران در دهه

کلون سازی امروز

سوم :راحت طلب و تنبل هستیم .چهارم:

ارواح تاریک بازیسازی!
یا چطور یکی یکی غولهای انتشار در خارج از ایران را شکست بدهیم

سید طه رسولی

بازیسازی کار سختی است .منتشر کردن

بازی هم کار سختی است .از همهی اینها

سختتر ،منتشر کردن بازی در بازارهای

بینالمللی است .از همهی همهی اینها

هم سختتر ،ساختن و منتشر کردن بازی

نفروخته؟ روی پلتفرم مورد نظرتان (استیم،
اپیک استور ،اپ استور ،نینتندو ایشاپ،
ساعت هوشمند ،یخچال یا هر چیزی که

هست) چه گیمهایی میآیند؟ گیمها چطور

دیده میشوند؟ اگه فکر میکنید بررسی بازار

استفاده نکردن از سپر و جاخالی ندادن!

دارد پس ما در بدترین حالت  ۵۰هزارتا

بدون لول آپ کردن ،با شمشیر شکسته،

همانطور که شما از ب بسمهللا

نمینشینید پای دارک سولز و به عنوان اولین
بار با شرایط ذکر شدهی باال بازی را تمام

نمیکنید ،توصیهی من هم این است که از

همان اول به فکر ساختن بازی برای بازارهای

بینالمللی نباشید .اما برای کسانی که

کنجکاو هستند که بدانند در مسیر ساختن

بازی برای خارج چه غولهایی در انتظارشان

فالن بازی همسبک ما  ۱۵۰هزارتا صاحب

میفروشیم و  ۵۰هزار تا ضرب در  ۲۰دالر

میشود  ۱میلیون دالر که  ۷۰۰هزارتایاش

گیر خودمان میآید با دالر فعلی میشود ۱۰

میلیارد تومن ،با کمال احترام خودتان هم

باید بروید داخل همان کوزهای که ایدهیتان

رفت.

در حال حاضر استیم از شدت اشباع

دارد منفجر میشود .گیمها دیده

نشستهاند و با چه نوع باسفایتهایی طرف

نمیشوند .پابلیشرها در حال تقال هستند

به قدمی تهیه کنم.

تخمینهایی که دو سال پیش برای فروش

هستند تالشام را میکنم که راهنمای قدم

نکتهای که الزم است در طول این راهنما

همواره در خاطرتان باشد این است که اگر
کسی هست که میخواهد فقط و فقط

بازیای که دوست دارد را بسازد و جایی
منتشر کند ،فروختن یا نفروختن هیچ

اهمیتی برایاش ندارد ،هیچ محدودیت

زمانیای هم برای پروژهاش قائل نیست و

پول درنیاوردن از بازی مشکلی در زندگیاش

ایجاد نمیکند مخاطب این مطلب نیست.

غول اول :بازار و پلتفرم
ایدهی شما هیچ اهمیتی ندارد .مطلقا.

ایدهیتان را فعال بگذارید در کوزه و به نظرم
آباش را هم نخورید .حداقل فعال نخورید.

اولین کاری که باید بکنید این است که ببینید

تا بازیهایشان را بفروشند .بیشتر

کار میکردند امسال با اختالف غلط هستند.

باید  Untitled Goose Gameو DEEEEER

 Simulatorبسازید تا کسی بازیتان را ببیند.
اولین غولی که جلویتان ایستاده تاثیر

زیادی روی گیمتان میگذارد .باید ببینید چه
آرت استایلی جواب میدهد .چه گیمپلیای
در حال حاضر مورد اقبال کاربرها قرار

میگیرد .اگر میخواهید سراغ اپیکاستور
بروید چارهای ندارید جز این که از آنریل

انجین استفاده کنید .اگر میخواهید پیکسل

آرت کار کنید بهتر است قید اپاستور را

بزنید .خالصه که غول اول بسیار بسیار
بیرحم و افسرده کننده است.

ممکن است با شنیدن  USPیاد یک نوع

پورت بیفتید یا ذهنتان به سراغ یک نوع

مسلسل نیمهخودکار برود ،اما  USPدر واقع
مخفف  Unique Selling Pointیا همان

«ویژگی بفروش» است ،که البته واقعا تنها
سالح شما در این بازار محسوب میشود.

حاال وقت آن است که با تجربهی شکست

دادن غول اول ،ایده را از کوزه درآورده و

دوباره بررسی کنید .احتمال خیلی زیاد دیگر

به دردتان نمیخورد .حاال چه به درد میخورد
چه نمیخورد ببینید ویژگی بفروش گیمتان

کجاست؟

گیم باید حتما یک عدد از این ویژگیهای

بفروشنده داشته باشد اگر نه کسی محل

سگ هم به آن نخواهد گذاشت .اگر عشق

بازی نقشآفرینی هستید و میخواهید

یک نقشآفرینی اکشن داستانگو بسازید

که هر قسمتاش از یک بازی دیگر به ارث

برده شده بازیتان  USPندارد و قطعا دیده
نخواهد شد.

این ویژگی بفروش میتواند در یک ایدهی

خالقانه نهفته باشد ،یا در یک آرت استایل

خاص یا هر چیز دیگر .ولی مخاطب باید

بتواند در کمتر از  ۱۰ثانیه از ویژگی بفروش
گیم شما با خبر بشود .اینطور به قضیه

نگاه کنید که رفتهاید در سایت دانلودها و

میخواهید یک گیم کرک شده دانلود کنید.

همینطور که اسکرول میکنید انواع و اقسام

گیمهای پیسی ریلیز شده و نشده جلویتان
هست .چطور تصمیم میگیرید کدام یک

را انتخاب کنید؟ آیا واقعا بیشتر از  ۱۰ثانیه

وقت دارید که روی بررسی هر کدام وقت
بگذارید؟

باحال است (شما را یاد بازی خوبی میاندازد)

سرمایهگذاریشان سودده است .در بهترین

اصلیاش خوشتان میآید ،یا متوجه

کنید و بخواهید مثال  ۵۰درصد سودتان را با

یا آرت استایلش باحال است ،یا از کاراکتر

حالت اگر مثال  ۵۰۰میلیون سرمایه دریافت

میشوید در سبک همان بازیای است

او شریک بشوید و بازیتان در خارج از ایران

که دوستش دارید انتخاب شما میشود.

سال میشود  ۱میلیارد ،آن هم با ریسک ۹۰

حل میکنند و در دراز مدت فاجعه درست

بازی انتخاب میکنند .پس ویژگی بفروش

باید در  ۱۰ثانیه برای مخاطب واضح بشود.

این موضوع برای ناشرهایی که میخواهید

بازیتان را به آنها نشان بدهید هم صدق

میکند.

نکتهی تستی« :قصه»ای که آدمها باید

حداقل دو سه ساعت پیگیرش باشند تا

ببینند چقدر قشنگ است ویژگی بفروش

این حرفهاست .معموال ما عادت نداریم

خیلی دراز مدت فکر کنیم و نقشه بکشیم.

وضعیت فروشی بهتر از متوسط داشته باشد،

متاسفانه آدمها در استیم هم همینطوری

گیمی که در خارج میخواهید منتشر کنید

مشکل خیلی ریشهایتر و فرهنگیتر از

معموال راهحلها (در این مورد راهکارهای فنی

 ۵۰۰میلیون سرمایهگذار بعد از مثال یک

که شما از دانلودها بازی انتخاب میکنید

میشود .مشکل از بازیسازها هم نیست

ساخت بازی) خیلی کوتاه مدت مشکالت را

درصدی .سرمایهگذاری که انتظار داشته باشد

میکنند .تیمهای بازیسازی ایرانی مخصوصا
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انتظار دارد پولاش خیلی بیشتر برگردد.

جلسه گذاشتن و جلسه رفتن فراری هستند

یادداشت
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است .در حد تمام کردن دارک سولز است،

این است که برویم در استیماسپای ببینیم
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به عنوان یک ایرانی در بازارهای بینالمللی

در بازار چه خبر است؟ چی فروخته چی

اولین و آخرین سالح شماUSP :

احتماال در نهایت یک بازی که اسمش

با هیچ مدل اقتصادیای راضی کرد که

ما تولید کردن کار خیلی سختی محسوب

سرمایهگذاری پرخطر انجام بدهد معموال

اگر قرار باشد سرمایهگذار  ۵۰۰تومن به شما
بدهد و «شاید» بعد از یک سال پولاش

دوبرابر بشود خیلی راههای کمریسکتری
برای سرمایهگذاری پیش رویاش هست.

در خارج از ایران نهادهای زیادی هستند

آنهایی که خیلی فنی هستند معموال از

اما واقعیت این است که در تیمهای خارجی

معموال بخش زیادی از زمانشان صرف

جلسه گذاشتن برای برنامهریزی دقیق

فیچرها و بازبینی کارهای انجام شده و اصالح

ایراد در روالها میگذرد.

که سرمایهگذاری از نوع حمایتی میکنند .اما

از هر تیم بازیسازی بپرسی معموال ۹۰

است که از بیرون بازی آدمهایی که بازی را

آن نهادهای خارجی هم نمیشود پول گرفت

مانده که همان  ۱۰درصد عموما سه برابر ۹۰

مجبور باشی حتما بازی را بازی کنی.

از روش حقوق ندادن بازی بسازید حواستان

غول دوم :سرمایهی تولید

بیشتر از مثال یک سال تولیدش طول

محسوب نمیشود .ویژگی بفروش چیزی

نخریدهاند جذب کند نه اینکه برای دیدنش

بازی خود به خود تولید نمیشود .نیروی

انسانی الزم دارد و نیروی انسانی هم

حقوق .اینطوری هم نیست که بگویید

حقوق برنمیدارم .حتا اگر خودتان هم

حقوق برندارید برای کارهای برونسپاری

در ایران همان هم دیگر پیدا نمیشود .از

چون به ایرانیها نمیدهند .اگر میخواهید
باشد که سراغ ساخت بازیای نروید که

سرمایهگذاری کند .دلیل اصلیاش هم این
است که سرمایهگذارها را نمیتوان.

وارد بازار شدهاند و مخاطب از بازی کردنشان

غیرممکن است.

گرفتن آنهم در وضعیت اقتصادی فعلی ما

نکتهی تستی :روی کیک استارتر به هیچ

است.

قصد انتشار در خارج از ایران ساخته میشود

و تعداد پروژههایی که واقعا تمام شدهاند،

و روان و بدون مشکل باشد در تاریخ

بودن جزو مشکالت بازیسازی محسوب

سرمایهگذاری پیدا کرد که روی بازیای که به

که نیمهکاره رها شدهاند سر به فلک میزند

بکشد .چون واقعا تولید چند ساله بدون پول

شده و هزینههای پیشبینینشده پول الزم

میشود .در ایران خیلی به سختی میشود

درصد اول طول میکشد .تعداد پروژههایی

راضی بوده از انگشتان دست تجاوز نمیکند.

عنوان حساب نکنید که دیگر دورانی که

دارید .اینجا اولین جایی است که ایرانی

درصد کارش انجام شده و فقط  ۱۰درصد

گیمها میتوانستند سرمایه جمع کنند گذشته

غول سوم :تولید
غول سوم همانجایی است که بیشتر

تیمها گیم اور میشوند .این هم باز دوباره
به خاطر ایرانی بودن ماست .کال در کشور

بازیای که به معنای واقعی صیقل خورده
بازیسازیمان خیلی کم داریم.

همهی این «نبودن»هایی که من از آنها

حرف میزنم در واقع نشان کمبود «تجربه»
هستند و تجربه مهمترین چیزی است که

در روند تولید الزم است .تجربه همان چیزی

است که باعث میشود یک تیم بازیسازی
با سه نفر آدم در سه سال بازیای مانند

 Hollow Knightبسازند و در ایران تیمهای
 ۱۵-۱۰نفره با چند صد میلیون هزینه و

چندین سال تولید پروژ هیشان را رها کنند

و بروند پی کارشان.

راهکارش هم یاد گرفتن از معدود کسانی

است که تجربهی موفق دارند و توانستهاند

46

این مشکالت را برای خودشان به نحوی حل

کنند.

اگر کسی بتواند غول سوم را شکست

بدهد بخش زیادی از راه را طی کرده است

اما هنوز غولهای زیادی هستند .مهمترین
غول همین روابط عمومی یا  PRاست .در

طول دورهی تولید مهمترین کار مدیریت

کردن روابط عمومی و تولید محتوای تبلیغاتی
برای بازی است که به دیده شدن آن کمک

کند .نمیتوانید بروید در غار بازی بسازید و
بیایید بیرون و انتظار داشته باشید همه از

باید شما را دیده باشند یا به نحوی شما را

شناخته باشند.

که دارید یعنی  USPباید حساب باز کنید.

این اسلحه را هم با یک Pitch Document

قوی میشود آپگرید کرد .بسیاری از تیمهای

بازیسازی نه میتوانند سند درست و درمانی

دسترسی درستی به ناشرها دارند .بهترین راه

پر دردسر و وقتگیر و هزینهبر است .ما

بازی را میخرند اطالع پیدا کرد .اگر حوصلهی

در هر مسابقه یا رقابتی است که دوباره ما

که مربوط به بازی کردن و بازیساختن

که بازیشان چند میلیون ساعت توسط

محرومیم.

این افسانه که «پول بدیم استریمرها گیم

ما را استریم کنند» را هم فراموش کنید.

با کمی جستوجوی ساده میتوان از نرخ

تبدیل تماشاگرهای استریمرها به کسانی که
جستوجو هم ندارید از امیرحسین عرفانی
تعداد زیادی استریمر پر مخاطب استریم

شد بپرسید بازیشان در نهایت چند نسخه
فروخت.

غول پنجم :پیدا کردن ناشر
اصوال قید این را بزنید که خودتان بازیتان

را منتشر کنید .به این فکر کنید که پالتینیوم

برای معرفی بازیشان درست کنند و نه اصال
رفتن در رویدادهای مختلف و شرکت کردن
به خاطر ایرانی بودن ،از همهی این کارها

اینجاست که میفهمید آیا ویژگی بفروش

بازیتان واقعا همان چیزی هست که

اگر بخواهید از ایران کار روابط عمومی

مداوم در رویدادهای بینالمللی سعی

چند برابر بیشتر میکند.

معموال بازیسازی مستقل با شرکت کردن

میکنند خودشان و محصولشان را به ناشرها
و رسانهها و آدمهای کلیدی صنعت نشان
بدهند ،کاری که ما از انجام آن عاجزیم.

نه پول سفر خارجی داریم و نه ویزا و نه

کسی حرفمان را گوش میکند .باید در

کرد اما داشتن ناشر شانس موفقیت بازی را

غول بعدی پیدا کردن یک ناشر است.

ندارند بنشینند با دقت سند شما را بخوانند

خیلی راحت میآیند و کالهتان را برمیدارند.

همان  ۱۰ثانیهی اول اگر ویژگی بفروش را

مقابل باج ندهید .قرارداد را هم با دقت زیاد

نشر بازی از اقصا نقاط دنیا دارند حوصله

ناشری پیدا کنید که حاضر باشد با شما به

عنوان ایرانی قرارداد ببندد .یا شما بتوانید

بخوانید به خصوص بندهای مخصوص به آثار

فسخ قرارداد.

غول آخر :دریافت پول
پس از این که بازی با موفقیت منتشر شد

و به درآمد رسید نوبت به غول آخر میرسد
که همانا گرفتن پول فروش بازی است.

میکنید سختتر از این نمیشود و بعد وارد

رو بیاندازید یا پول بدهید و شرکتی در یک

شوخی بوده .فاز اول این است که یک ناشر

پر دردسر هستند و وقتگیر .هر چقدر برای

که مثال اگر قرار باشد ناشر پول را به یک نفر

رفتن در نمایشگاهها و رویدادهای ارایه به

ناشر و قرارداد بستن با ناشر حداقل  ۷-۶ماه

صرافیای چیزی پول را دریافت کنید دو سه

تا فاز دارد .از آنهایی که در فاز اول فکر

سعی کنیم پیآر کنیم که خب کار بسیار

پیدا کنید .آنهم از راه دور ،بدون امکان

کلیدی صنعت با یک توییت کردن میتوانند

فاز دوم این باس فایت این است که

اصال مذاکرات را شل نگیرید و اصال به طرف

متاسفانه از آن غولهایی هم هست که دو

خانه بنشینیم و در حالی که تمام آثار مبنی

سختی هم هست .درست است که آدمهای

غول پنجم  -فاز  :۲قرارداد بستن
با ناشر

و کافی است بو ببرند شما ایرانی هستید،

به نحوی او را گول بزنید که ایرانی نیستید و

فاز دوم که میشوید تازه میفهمید فاز اول

بر ایرانی بودنمان را داریم مخفی میکنیم

هستند .کامال برعکس ،االن تقریبا همهی

هم معموال چون روزانه صدها درخواست

صدایتان را میشنود .شاید در اپ استور

انجام بدهید خیلی خیلی کار سختی است.

اصال فکر نکنید که ناشرهای خارجی صرفا

قرارداد و جابهجا کردن پول مشکل دارند

نفهمند میروند سراغ گیم بعدی.

بشود بدون ناشر یک گیم ایندی خیلی

کل پروژه را به باد بدهیم.

نیاید احتماال گیمتان نمیفروشد .ناشرها

چیزها نیست ،هنرشان در پیآر کردن درست

خالقانه با آرت خوب را بدون کمک منتشر

نباشند را نداریم و خیلی وقتها با یک

تصمیم اشتباه یا قرارداد اشتباه ممکن است

دنیا میدانند که ایرانیها چقدر در بستن

چون اگر ناشرها از گیم شما خوششان

بعدی خودش را منتشر کند .بدون ناشر نه
کسی بازیتان را میبیند نه هیچ رسانهای

بازیسازها هم که معموال حوصلهی کارهایی

فکر میکردید و آیا واقعا بفروش هست؟

یا ویدیوی گیمپلی را کامل تماشا کنند .در

موفق تازه جرات کرده که خودش بازی

که هر روشی استفاده کنید بسیار بسیار

چون خارجی هستند آدمهای درستی هم

بازیتان استقبال کنند .جناب استاد کوجیما

است.

متفاوتی میشنوید .تنها چیزی که همهی این

راهحلها با هم در اشتراک دارند این است

گیمز تازه بعد از  ۱۳سال و این همه بازی

هنرشان در نوشتن قصههای خفن و این

و راهکار مشخصی ندارد .از هر کسی هم

که این غول را شکست داده بپرسید راهحل

ناشر و امثالهم.

اگر به عنوان یک غیر ایرانی قرارداد بسته

با حساب اولیه متفاوت باشد مقداری هم

به خاطر تبدیل واحدهای پولی به هم باید
بدهید .مثال اگر ناشر به دالر به شما پول

بدهد و شما گفته باشید به یک حسابی

یورویی یا لیر ترکیهای بریزد و بعد بخواهید

یورو را به ریال تبدیل کنید چند بار باید

کارمزد بدهید .یک وقتهایی هم ممکن
است پول را نتوانید سریع نقد کنید و در

حساب ارزی بماند و مجبور باشید روشهای

عجیب و غریبی را برای گرفتن پول پیدا

کنید .خیلی وقتها هم مجبور هستید از

واسطههایی برای انتقال پول کمک بگیرید که

آنها هم برای خودشان درصد برمیدارند.

سخن پایانی
هدف از این مطلب این بود که بگویم

درست است که باید جهانی فکر کنیم و

برای بیرون از ایران بازی بسازیم و صادرات
کنیم و این حرفها ،اما این کار اصال کار

سادهای نیست .اینها تنها بخشی از

مشکالتی بودند که در این سالها خودم با

آنها دست و پنجه نرم کردم و یا دیدهام
که دوستان بازیسازم درگیرشان بودهاند.

خیلی از تیمهای بازیسازی که تازه کارشان

را شروع کردهاند و یا اعتقاد دارند بازیهایی
که دوست دارند بسازند مخاطبشان در

ایران نیست در مسیر بازیسازی گیر یک یا
چند عدد از این غولها میافتند و شکست

میخورند.

قرارداد ببندید .مثال به کسی در خارج از ایران

باشید که باید پول اول برود به حساب کسی

کشور دیگر تاسیس کنید .همهی این راهها

جریان هر انتقال درصدی کارمزد کم میشود

بین المللی داشته باشد باید آمادگی

بدهد که او برای شما بریزد و شما بخواهید از

داشته باشد که «تولید» بازی و توانایی

بار کارمزد کم خواهد شد.

راه موفقیت در این مسیر سخت به اشتراک

تولید بازی زمان گذاشتید برای پیدا کردن
به آن اضافه کنید.

که قرارداد را بسته بعد به حساب شما .در

به دست میآورند.

به هر حال اگر تیمی قصد دارد پروژهی

روبهرویی با همهی این مشکالت را هم
ساخت فقط یکی از این مشکالت است .تنها
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غول چهارم :روابط عمومی

شما را به دنیا بشناسانند ،اما این افراد اول

اینجاست که حسابی روی تنها اسلحهای

زدن فاز  ۲این غول هیچ فرمول طالیی

این وسط اگر یکی از حسابها واحدش

گذاشتن تجربیات و دانشی است که تیمها

پرونده اولین جشنواره
منتقدان بازیهای ویدیویی
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داوران ویگما چطور
بازیها را ارزیابی کردند؟

اتحادیه مراقبان
سعید زعفرانی

مخاطبان رویدادها گاهی به این فکر

میکنند که تولد این رویداد چه مزایایی

بازیهای ویدئویی ایرانی را در

جشنوارهای که برگزارکننده ،تاثیرگذار ،داور

دارد .برگزارکنندگان رویداد اما ،پیش از تولد

و انتخابکنندهی نهایی خودشان هستند

آن چه ضرورتی دارد .و پس از آن همواره

بازیهای ویدئویی ،کار خود را با یک ایده

همواره به این فکر هستند که برگزار کردن

در این اندیشهاند که آن را در بهترین حال

به وجود آورند .اولین جشنواره منتقدان

و یک اتاق فکر چهار نفره آغاز کرد .اعضای

ممکن سپری کنند و برای دورهی بعدی آماده

هیئت اصلی برگزاری رفته رفته بیشتر شدند

باور بودیم که به وجود آمدن یک «جشنواره

رسیدیم ۹ .عضو تصمیمگیرنده و تاثیرگذار

شوند .پیش از تولد ویگما ،همه ما بر این

و در چشم به هم زدنی به یک شورای  ۹نفره

نهایی داوران بودند ،از ابتدا توسط اعضای

ویگما به جمع بازیهای شرکتکننده در

رقابت اضافه شدند .مراحل بعدی به صورت
موازی طی شد .اطالعیهها از پیشرفت

روند برگزاری خبر میدادند ،در پشت پرده

کارها با فشردگی جلو میرفت و تصمیمات
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باید به رسمیت شناخته نشده بود .اگرچه

میگرفتند.

هوشمندانه و دقیق از سوی دیگر ،همزمان با

همان اولین جشنوارههای بازی بنیاد را هم

منتقدان برگزار کردند و در کنار بازیسازها

ویگما باالخره متولد شده بود .خیلی

داوری بخشهای مختلف را بر عهده داشتند،

سریع همکاران برگزاری دور هم جمع شدند

و این موضوع تا زمان جشنوارهی هشتم

قرار بود از بازیهای برتر سال تقدیر کند و

رفته رفته از این دایره تاثیرگذاری خارج شدند

و اتحادیهی مراقبان را شکل دادند .جایی که

بسپاریم به تیم اجرایی که حاال کمتر از ۱۵

تمام بازیهایی که از کیفیت یا شرایط الزم

و ...هیچ نقشی در انتخابها نداشتند و

بیشتری بازیهای برگزیده قضاوت شوند.

میکرد .بنابراین فارغ از اینکه چه نتایجی

بازیسازی برای جوانترها ،برنامهریزی

رویداد و اختتامیه ،و همهی اینها در یک

هماهنگسازی تیم داوری طی یک پروسهی

پیش رفتن تقویم و رسیدن به روز موعود.
در حالی که تیم برگزارکنندهی ویگما

پرونده داوری ویگما شنبه  ۳اسفند بسته

شد و نتایج محرمانه باقی ماند تا روزی که

کرونا سایهی سنگینش را از زندگی پرتالطم
این روزهای ما بردارد .اما برای اینکه ویگما
عادالنه باشد و به میزان خطای حداقلی

میهمانان و سخنرانان و مدعوین ویگما ببندد

هم جمع باشیم را از معادله فاکتور بگیریم،

بنیاد ختم شد .اما پس از آن ،همه همچنان

اولین دوره از رویداد خود تنهای تنها نبودند.

در ایران زنگ خطری جدی برای آنان بود.

آنالین و غیرحضوری برگزار شد و مرحله به

تاثیرگذار منتقدان در جشنوارهها خالی است.

اطالعات و بنیاد ملی بازیهای رایانهای در

برگزارکنندگان ،پیش از هر گونه دستورالعمل

به درازا کشید .اوج تالش منتقدان برای

مراقبان ،نمیتوانست چشم بر سالمت

شدن منتقدان به آکادمی داوران جشنواره

مجموعهی رسانههای بازی دیگر در برگزاری

و به همین خاطر ،شیوع ویروس کرونا

بازیهای ویدئویی ،در سال  ۹۷به اضافه

بر این باور بودند که جای نظر تخصصی و

پس خودمان دست به کار شدیم.

با رشد رسانههای تخصصی بازیهای

ویدئویی در سالها اخیر ،نظر منتقدان بازی

بیش از پیش جدی گرفته شد .به طوری

که استقبال از یک بازی یا فروش کم آن

به نظر منتقدان گره خورد و نوشتههایی که

زمانی آغازگر بحثهای طرفداری بین بازیها
بودند به پایاندهندهی جنگ طرفداران

تبدیل شدند .در این فضا ،اتحاد منتقدان

سازد .اولین حامیان به ویگما پیوستند و

همراهی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری

روند داوری  ۲ماههی ویگما هم تمام و کمال
مرحله نتایجش ثبت شد تا شفافسازی به
حداکثر برسد.

قدمهایی بود که اتحادیه مراقبان با قدرت

است که با فروکش کردن تب کرونا در کشور،

که نمیخواهیم مثل جشنوارههای دیگر،

رویداد توجه نشان دادند ،فراخوان دریافت

اما اگر باز هم شرایط برای برگزاری مساعد

ما اگر واقعا منتقدین بازیهای ویدیویی

است» در ترتیب دادن چهرهی آن اولین

برداشت .بعد از آن حامیان دیگری به این

آثار منتشر شد و بازیسازان برای رقابت در

جشنواره منتقدان آماده شدند.

دریافت آثار بخش مهمی از هر جشنواره

است .اما همانطور که محسن وفانژاد،

در حالی که بنیاد از برگزاری جشنوارهی

تا منتقدان خودشان هم دست به کار شوند

تصمیم گرفتند فضایی برای رقابت بهتر

آخر که بیشتر بهانهای بود برای اینکه دور

برگزاری ویگما و حمایت «استودیوی خالقه

سرپرست تیم داوری ویگما نوشته است،

بعدی در سال  ۹۸صرف نظر کرد ،منتقدان

همهی تصمیمگیریها و کارهای اجرایی مهم

و توصیهای از هر کجا ،به تعویق افتاد اولین

برای متولد کردن یک رویداد بزرگ در ایران
اتفاقی کمنظیر بود که باالخره محقق شد.

از اولین رویدادهای اسفند ماه که تسوط

برای ویگما این همهی ماجرا نبود .نیاز بود

و بازیهای منتخب خود را به میدان بیاورند.

بسیاری از بازیهایی که در میان انتخابهای

دوره جشنواره منتقدان بازی بود .حاال امید

این رویداد در پایان ماه فروردین برگزار شود،

تعداد بازی محدودی را قضاوت کردند؛
معموال بین  ۱۰تا  ۱۵بازی .اگر قرار بود

نمیشد اعتبار زیادی داد .بنابراین این رویه

جلسات متعدد گروهی برگزار شد اما به

برگزاری ویگما را به تعویق انداخت .اتحادیه

تاثیرگذاری در یک جشنوارهی رسمی و دولتی

در مرحله دوم  ۱۵داور به مدت یک ماه،

شیوهی مدرن و آنالین .در دورانی که بحث

را به صورت آنالین انجام داد .اگر جلسهی

ضمنا فضایی برای انتقال تجربه و به اشتراک

برخوردار نبودند را حذف کردیم تا با تمرکز

داورها همهی بازیها را بازی کنند (حتی با

برای اجرایی کردن برنامههای خود و محک

گذاشتن روایت پیروزیها و شکستها برقرار

نداشت ،بنابراین در همان مرحله اول

برسیم از چند ماه پیش از سوم اسفند بارها

از دورکاری و کرونا نبود ،تیم ویگما تقریبا

جدیاش آماده میشد ،اتفاقی ناگوار

و آثاری که انتخاب کردیم در نهایت  ۵۰بازی

در مرحله اول داوری برای ما واضح بود

بازیسازها برای ما آثارشان را بفرستند.

گرفت تا هر بازی توسط حداقل  ۴داور مورد
قضاوت قرار بگیرد که نتیجه در نهایت قابل

استناد بود.

 ۱۵داوری که در این مرحله مشارکت

داشتند  ۱۱۸۱رای در دستهبندیهای مختلف
ثبت کردند و نتایج نهایی دور دوم که

نامزدهای اصلی را مشخص میکرد براساس

این آرا به دست آمد .در مرحله سوم و پایانی

که  ۳اسفند به صورت حضوری برگزار شد،

نامزدها و برندهها مشخص شدند.

از همان ابتدا به عنوان سرتیم داوری اصرار

دیگر ،با ویگما حداقل برای عالقهمندان به

حقیقت این موضوع دو جنبه داشت .اول

واضح باشد و دوم اینکه تکانی به خودمان

بدهیم و فراموش نکنیم که در کنار آثار بزرگ
دنیا ،باید توجه بیشتری به بازیهای ایرانی

داشته باشیم .بنابراین تمام بازیهای حاضر
در پروسه داوری توسط تیم اجرایی ویگما

انتخاب شد .اما راهی هم برای کسانی که

را انتخاب کنیم که حرفی برای گفتن و ارزش
توجه را داشته باشند.

قطعا که هیچ کاری بیایراد نیست و

را کنار گذاشتیم و تقسیم وظیفهای صورت

انتخاب شوند .پس از بحثی طوالنی و شنیدن

بازیهای ویدئویی داغ شود.

حاصل شدند ،سعی کردیم فقط بازیهایی

دیگری هم وجود داشته باشد که از چشم

نبود ،تا فرصتی دیگر صبر خواهیم کرد .شاید

اینکه تمایزمان با جشنوارههای جایزه محور

کیفیت نهایی بازیها بود که ما را جذب خود

درنظرگیری مدت یک ماهه) ،به اعداد حاصل

هستیم ،بنابراین توان تشخیص و انتخاب

تابستان بدون  E3و المپیک و رویدادهای

موبایل ،فریمیوم ،پریمیوم ،کژوال ،استراتژی

نواقص روند داوری ویگما هم در طول

داشتم که برندهها نه با اعداد و ارقام ثبت

بهترین بازیهای ایرانی را هم داریم .در

نمیشناسند و به آن توجهی ندارند ولی

شده ،بلکه با گفتگوهای طوالنی بین داوران

استدالل داوران حاضر در جریان ،رای هر فرد

ثبت شد و براساس همان آرا برندهها انتخاب
شدند که فعال و تا زمان برگزاری رویداد

محرمانه باقی میماند.

نه برای من و نه برای باقی داورها ،ژانر

و فرمت بازیها هیچ تاثیری در انتخابها

انجامش مشخص شدند؛ شاید ایرادات

من دور بودهاند و بعد از برگزاری رویداد شما

بهتر ببینید .بنابراین خوشحال خواهم شد اگر

این ایرادات را از طریق ایمیل @Mohsen

 vigiato.netبرایم تعریف کنید تا بتوانیم
سال آینده ،ویگما را بهتر برگزار کنیم و

نتایجش برای همه مفید و مستند باشد.
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ویدئویی در ایران هرگز توسط برگزارکنندگان

غیرحضوری دیدگاههای خود را برای آیندهی

جشنوارههای مختلف در ایران آنچنان که

با کمی واهمه برگزار کردیم تا تالشهای چند

برگزیده شد .باال بودن این رقم هیچ اهمیتی

حقیقت امر چنین نیست .پی سی ،کنسول،

بر قضا اولین جلسهی حضوریش بود را هم

گزینههای ممکن برای انتقال تجربیات

سو و برنامهریزی و اجرای روند داوری آثار و

ویگما مطرح کرده و برای آن تصمیم

ملی با کرونا ،آخرین جلسهی ویگما که دست

ویگما بوده گذاشتیم .از بین تمام آثار ارسالی

روز وقت داشت تا تدارک مراسم را ببیند.

سخنرانیها ،انتخاب و دعوت از بهترین

فکر میکردند بازیشان شایسته حضور در

نداشت .تصور عموم بازیسازها بر این

است که ژورنالیستها بازی موبایل را

سخت و تاثیرگذار اتخاذ میشدند .برپا کردن

منتقدان بازیهای ویدئویی» در ایران ضرورت
دارد .جایگاه منتقدان در ارزیابی بازیهای

دو سه روز مانده به شروع مبارزه جدی و

ماه اخیر را جمعبندی کنیم و باقی ماجرا را

به هدایت علی فخار دبیر جشنواره ،که

هر هفته در جلسهای مفصل به صورت

محسن وفانژاد ،سرتیم داوری اولین جشنواره منتقدان بازیهای ویدیویی (ویگما)

ویگما ،مسیری برای
همافزایی حداکثری
علی فخار ،دبیر اولین دوره جشنواره منتقدان بازیهای ویدئویی (ویگما)

چند سالی بود که در ذهنم راهاندازی

رویدادی مشابه ویگما که امور آن توسط

منتقدان انجام شود را در ذهن داشتم .اما

داشته یا خواهد داشت چرا که نخستین

شرایطی مهیا نشد تا قدمی در راستای عملی

نشوند.

تا این که باالخره در نیمه دوم سال ۹۸

و پس از کمتر شدن مشغلههایم ،فرصتی
یا جشنواره منتقدان بازیهای ویدیویی

بروم ،چرا که به نظرم با تمام مشکالت و

محدودیتهایی که رسانههای تخصصی بازی
در ایران دارند ،حداقل در منطقه خودمان
از نظر تعداد منتقدان بازی و رسانههای

تخصصی حرف زیادی برای گفتن داریم که
خیلی اوقات این پتانسیل دیده نشده و

نتوانسته ظرفیت واقعی خود را نمایش دهد.
هدف از تشکیل ویگما این بود که

باالخره جشنوارهای شکل بگیرد که اصولی

است .یعنی داوری برعهده منتقدان است
و رسانههای تخصصی با مشارکتشان

میتوانند در شناساندن بازیها برتر ایرانی به
مخاطبان ،نقش مثبتی را در ایجاد حرکت رو

به جلو برای صنعت بازیسازیمان ایفا کنند.
از آن طرف بازیسازان و سرویسدهندگان

نیز این فرصت را خواهند داشت تا با ارائه

تجربیاتشان ،به ایجاد جامعهای پویاتر و

حرفهایتر کمک کنند .رویداد ویگما بهنحوی
برنامهریزی شد که تقریبا همهی ارکان

صنعت بازیسازی بتوانند از آن بهره ببرند .با

استقبال و حمایت از ویگما ،مطمئنا میتوانیم

در آینده نزدیک قدمهای بلندتری برداریم و
شاید بتوان امیدوار بود «ویگما» به یکی از

جشنوارههای معتبر منطقه تبدیل شود.

معموال گزارشهای خاصی منتشر میکند.

گیم نیوز بخشهای مختلف بازی و سینما را

درس گرفته و سعی میکنیم در آینده تکرار

پوشش میدهد و با نشر مطالب گوناگون،
بستر مناسبی برای عالقهمندان ایجاد کرده

دست به دست هم
دادیم برای ویگما
قطعا برگزاری ویگما ،نیازمند کمک و

حمایتهایی بوده که راه را برای این رویداد
هموارساختهاند .همانطور که در اخبار

مربوطه هم اعالم شد همکاران برگزاری این

رویداد عبارتند از سایت دنیای بازی ،مجله

بازینامه ،سایت بازی سنتر ،سایت گیمنیوز،

سایت زومجی ،مجله بازینما ،سایت ویجیاتو
و استودیو خالقه است .این رسانهها و

استودیو خالقه است ،برگزارکنندگان اصلی
رویداد ویگما در اولین سال خود هستند.
در کنار این برگزارکنندگان ،بنیاد ملی

بازیهای رایانهای و پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات از نهادهایی هستند که

در برگزاری ویگما کمک کردهاند .عالوه بر

این ،ویگما حامیان طالیی و نقرهای نیز دارد

که عبارتند از تپسل ،پلی پاد و آپارات گیم
(حامیان طالیی) و تسکو و شاتل موبایل

(حامیان نقرهای) .در ادامه این مطلب به

سراغ معرفی برگزارکنندگان و حامیان رویداد

میرویم.

دنیای بازی
دنیای بازی یکی از نشریات قدیمی حوزه

بازی در ایران است .دنیای بازی با مجله

و سپس روزنامه کار خود را ادامه داد و در

حال حاضر تنها به عنوان یک سایت خبری

فعالیت خود را ادامه میدهد.

بازینامه
بازینامه به عنوان یک نشریه دیجیتال

تخصصی و آموزشی از سال  ۹۴فعالیت خود

را آغاز کرده و اصلیترین بخش محتوایش به

آموزش بازیسازی و معرفی بازیهای ایرانی
و مستقل اختصاص دارد.

بازی سنتر
یکی از سایتهای قدیمی حوزه بازی در

ایران که در سایت متاکریتیک نیز به ثبت

رسیده است .بازی سنتر همواره از پیشروهای
رسانه بازی در ایران بوده و عملکرد بسیار
خوبی از خود بجای گذاشته است.

است.

زومجی
پرمخاطبترین سایت حوزه بازی ایران

که روزانه میزبان مخاطبان بسیاری است.

زومجی به واسطه برنامههای ویدیویی متنوع
و پوشش به موقع اتفاقات دنیای گیم و

سینما در طول فعالیت خود عملکرد بسیار

خوبی داشته است.

بازینما
یکی از معدود نشریات قدیمی که هنوز

به فعالیت خود ادامه میدهد .البته بازینما

اخیرا به صورت دیجیتال عرضه میشود و قرار
است به زودی فعالیتهای جدیدی در قالب
سایت و ویدیو آغاز کند.

ویجیاتو
از سایتهای حوزه بازی که به نسبت

مدت فعالیتی که دارد ،مخاطبان زیادی

جذب کرده .مخاطبانی که به واسطه فعالیت
مستمر و با کیفیت ویجیاتو جذب این

رسانه شدهاند .ویجیاتو با انتشار برنامههای
ویدیویی و حضور فعال در شبکههای

اجتماعی به رسانه مطرحی تبدیل شده است.

استودیو خالقه است
از دیگر همکاران برگزاری ویگما که در

زمینه کارهای گرافیکی با ویگما همکاری

کرده است .استودیو خالقه است تا به حال
در رویدادهای مختلفی حضور و با برندهای

مطرحی همکاری داشته است.

تپسل
نمایش تبلیغات در بازیهای موبایلی

یکی از مهمترین روشهای درآمدزایی است.

شرکت تپسل نیز یکی از شرکتهای پیشرو

در این زمینه است که بازیهای زیادی با آن

همکاری میکنند .تپسل از حامیان طالیی
ویگما است.

پلی پاد
یک سیستم کالد گیمینگ جذاب و قدرتمند

که بازیبازها این قابلیت را داده تا بدون نیاز

به داشتن کنسول ،بازیهای به روز و یا حتی

سیستمهای قوی بتوانند بهترین بازیهای
روز دنیا را تجربه کنند .پلی پاد از دیگر
حامیان طالیی ویگما است.

آپارات گیم
بخش مخصوص بازی سایت آپارات که با

استریمرها و رسانهها همکاری خوبی دارد.
آپارات گیم با ایجاد بستر برای استریمرها،
سبب شده تا استریمرهای زیادی در آن

فعالیت کنند .آپارات گیم سومین حامی
طالیی ویگما است.

تسکو
شرکت تسکو با عرضه محصوالت مختلف

حوزه تکنولوژی سعی دارد تا نیازهای

مخاطبان را رفع کند .از فعالیتهای اخیر این

شرکت میتوان به عرضه محصوالت اشتراک
صفحه موبایل روی تلویزیون و اجرای

بازیهای اندرویدی اشاره کرد.

شاتل موبایل
سیم کارتهای شاتل موبایل با ارائه

یک سرویس مناسب ،تجربهای متفاوت از

اینترنت را برای کاربران به ارمغان میآورند.

حتی این سیستم برای عالقهمندان به بازی

است که راحتتر بتوانند بازی کنند.

جایی برای انتقال
تجربه
ویگما صرفا یک جشنواره ساده نیست و

کار و تعامل پرداخته میشود .نکاتی که

قرار نیست تنها شاهد داوری بازیها باشیم.

قطعا برای بازیسازهایی که به دنبال نشر

اختتامیه با سخنرانیها و پنلهایی میزبان

کاربردی خواهد بود.

رویداد ویگما قرار است پیش از شروع

شرکتکنندگان باشد .البته نکتهای که باید به
آن اشاره کرد این است که این سخنرانیها

و پنلها خیلی ماهیت آموزشی ندارند؛

بلکه قرار است صرفا در آنها انتقال تجربه

صورت بگیرد .حال میخواهیم نگاهی به این

سخنرانیها و پنلها داشته باشیم.

تعامل با ناشر بینالمللی؛ بایدها و
نبایدها
سخنران :امیرحسین فصیحی ،مدیر
استودیو بازیسازی فنافزار
امیرحسین فصیحی یکی از مدیران موفق

بازیسازی ایران است .او که در این چند

محصول خود در خارج از ایران هستند

توسعه بازار بازیهای اندرویدی در بستر
تلویزیون
سخنران :جمال جعفری مدیر عامل
تسکو
این روزها بازیهای موبایلی در حال

گسترش هستند و دور از ذهن نیست که

حتی تا چند سال دیگر بازیهای مهم سال

از بازیهای موبایل باشند .اما چیزی که

احتماال در مورد بازیهای موبایل همیشه

قابل بحث است ،تجربه کاربری محدود در

صفحههای کوچک موبایل است .حال برخی

شرکتهای بزرگ مانند تسکو این امکان

سال اخیر بازیهای موفقی روانه بازار کرده،

را به وجود آوردهاند تا بازیهای اندرویدی

دارد .فصیحی به واسطه اینکه بازیهای

کاربران تجربهای خاص داشته باشند .جمال

به عنوان یکی از سخنرانها در ویگما حضور

خود را در بازارهای خارجی نیز منتشر کرده

و تجربههای موفقی در خارج از ایران دارد،

پیرامون تعامل با نشرهای بینالمللی قرار
است سخنرانی کند .در این سخنرانی به

چگونگی ارتباط گرفتن با ناشرها و پیش بردن

در بستر تلویزیونها به راحتی قابل اجرا و

جعفری مدیر عامل شرکت تسکو قصد دارد تا

پیرامون این موضوع در ویگما صحبت کند و
اهمیت این بازار را به تصویر بکشد.
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فراهم شد تا به سراغ شکلدهی به ویگما

از سایتهای مستقل حوزه بازی که

تجربه جدی برگزاری رویداد برای بسیاری از

به دلیل مشغلههای زیاد و این که خود مرتبا

کردن این افکار بردارم.
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مسلما نخستین دوره ویگما کاستیهایی

اعضای آن است ،اما قطعا از این اشتباهات

درگیر رویدادهای مختلفی طی سال بودم،

گیم نیوز

نیز سرویسهای به خصوصی تهیه کرده

چگونه به عنوان یک هنرمند مستقل،
درآمد ارزی داشته باشیم؟
سخنران :امین شهیدی ،مدیر استودیو
بازیسازی بلک کیوب گیمز
استودیو بلک کیوب گیمز این روزها به

خاطر بازی «قصه بیستون» سر زبانها

است .اثری جذاب که داستانی ایرانی را
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پنل  :۱مقایسه مسیر ژورنالیسم آیتی و
ویدیوگیم در ایران
مدیر پنل :آرش عیاری | کارشناسان:
مسعود یوسفنژاد
مانی قاسمی
امیر گلخانی

روایت میکند .ولی از خود بازی جذابتر،
سر گذاشتهاند .آنها در این مدت به کمک

حوزه آیتی عملکرد خوبی از خود بهجا
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امین شهیدی مدیر این استودیو قرار است در

نگاه کنیم ،این دو حوزه ژورنالیسم متفاوتی

میتوان با تیمهای خارجی ارتباط گرفت

را طی کردهاند .حال مسعود یوسفنژاد

و درآمد ارزی داشت .با توجه به وضعیت

اقتصاد کشور و همینطور مشکالتی که در

داشته باشد.

احتماال با این وضعیت اقتصادی خرید

به خرید کنسول و سیستمهای مخصوص
بازی! پس چاره نیست؟ احتماال چاره

استفاده از سیستمهای کالد گیمینگ است.
پلی پاد که یکی از پیشتازان کالد گیمینگ

در ایران است تا به حال عملکرد خوبی از

خود نشان داده و مخاطبان زیادی برای خود

جمع کرده است .پویا ایماندار ،مدیر پروژه

این سیستم در این سخنرانی قصد دارد تا در

مورد این سیستم و البته آینده آن در ایران

صحبت کند.

مدیر عامل استودیو بازیسازی مدریک،

محمد زهتابی مدیرعامل استودیو بازیسازی

پاییزان ،آرش حکیمی منتقد و بازیساز و

سپهر ترابی مدیر مسئول مجله بازینامه در
این پنل حضور دارند.

در این پنل قصد دارند تا با هم به بحث

رسانه و شرایط رسانهها را بررسی کنند.

پنلی که حرفهای زیادی برای گفتن خواهد
داشت.

سپهر ترابی
بررسی سیر تکاملی بازار بازیهای
دیجیتال در ایران
سخنران :حامد نصیری ،معاون پژوهش
بنیاد ملی بازیهای رایانهای
بازیهای دیجیتال در ایران از دیرباز تا

بنیانگذار و سردبیر زومیت ،مانی قاسمی

سردبیر دیجیاتو ،امیر گلخانی دبیر تحریریه

بپردازند و تفاوتهای این دو حوزه از دید

بازی هم مقرون به صرفه نیست ،چه برسد

مورد بررسی قرار بگیرد .محمدمهدی بهفرراد

داشتهاند و مسیرهای منحصر به فرد خود

بازیسازی ایران وجود دارد ،به نظر میرسد

ابری که از آن بازی میبارد؛ آینده کالد
گیمینگ در ایران
سخنران :پویا ایماندار ،مدیر پروژه
پلیپاد

ندارد .در دومین پنل ویگما ،توسط دو

منتقد و دو بازیساز قرار است این بحث

رسیدهاند .اگر دقیقتر به موضوع بخواهیم

مجله بازینما و آرش عیاری سردبیر زومجی

صحبتهای امین شهیدی جذابیت زیادی

باید همراه باشد و کلون ساختن ارزشی

این یک رویداد
ضروری است!

کنون سرگذشت جالبی داشتهاند .از زمان

درآمدزایی و نمایش تبلیغات صنعت
بازیسازی در سال ۹۸
سخنران :سعید صادقی،قائم مقام
مدیرعامل و معاون عملیاتی تپسل
یکی از دغدغههای اصلی و همیشگی

بازیسازها ،بحث درآمد است .درآمدزایی از
بازیها روشهای مختلفی دارد که یکی از

آنها نمایش تبلیغات در طول بازی است.

سعید صادقی ،قائم مقام مدیرعامل شرکت

تپسل ،در این سخنرانی قصد دارد بهطور

آماری میزان درآمد بازیسازها از تبلیغات را

مورد بررسی قرار داده و پتانسیل این سیستم

را شرح دهد .سیستمی که میتواند به

درآمدزایی بازیسازها کمک شایانی کند.

چگونه بحران روابط عمومی را مدیریت
کنیم؟
سخنران :علی فخار ،مدیر روابط عمومی
هوآوی
روابط عمومی مبحث بسیار مهمی است.

مبحثی که احتماال در ایران مخصوصا در حوزه

بازیسازی خیلی جدی گرفته نمیشود .بارها

دیدهایم که شرکتهای مختلف در

حوزههای گوناگون به دلیل نداشتن یک

تیم روابط عمومی خوب چه ضربههای بدی

خوردهاند .ضربههایی که خیلی از آنها

جبران ناپذیر بوده است .علی فخار ،مدیر
روابط عمومی هوآوی قصد دارد در این

سخنرانی مهم ،به بحران روابط عمومی

بپردازد .بحرانهایی که میتوان به درستی
آنها را مدیریت کرد .از همینرو این

سخنرانی یکی از مهمترین سخنرانیهای

ویگما خواهد بود که حرفهای زیادی برای

گفتن دارد.

کنسولهای قدیمی تا االن که به نسل نهم
رسیدهایم .حامد نصیری ،معاون پژوهش

بنیاد ملی بازیهای رایانهای قصد دارد تا در

مورد تکامل این بازیها در ایران صحبت کند.

صحبتهایی که میتوان به رشد و آگاهی

بازیسازها کمک شایانی کند .قطعا تکامل
این مسیر ،و آگاهی از آن ما را با سلیقه

مخاطب نیز آشنا میکند .چیزی که مهره
مفیدی در بحث بازیسازی است.

اصال چرا باید چیزی به اسم ویگما داشته

باشیم؟ قطعا این سوال خیلی از عالقهمندان

به بازی و بازیسازی است .خب تا همین

پنل  :۲راه موفقیت از کولنسازی
میگذرد یا نوآوری؟
مدیر پنل :سپهر ترابی | کارشناسان:
محمدمهدی بهفرراد – محمد زهتابی –
آرش حکیمی

اجرا کردهاند یا خیر؟ حداقل از نظر من جواب

وجود دارد؛ آیا کلون ساختن کار خوبی است

است .یا اینکه آن جشنوارهها نظارت شدید

در صنعت بازیسازی یک بحث همیشگی

یا خیر؟ نظرهای ضد و نقیضی در این رابطه

وجود دارد .خیلیها بر این باور هستند که

امسال جشنوارههای متعددی در ایران

داشتیم که اتفاقا به بازی پرداختهاند .ولی
سوال اینجاست که آیا آنها واقعا رسالت

و هدف یک جشنواره کاربردی را به درستی

منفی است .عمده دلیل آن هم دو مورد بوده

ارگانهای دولتی را به همراه داشتهاند و یا

اینکه تیم داوری آثار را ،بازیسازها تشکیل

میدادند .که البته موضوع دوم بیشتر از هر
چیزی آنها را از جشنواره بودن دور میکرد.

عمده تفاوت جشنواره منتقدان بازیهای

ویدیویی یا ویگما عمده با سایر جشنوارههای

بازی این است که اوال تیم برگزاری آن و

هیئت داوران را فقط منتقدان بازی تشکیل

میدهند و دوم آن که این جشنواره کامال
مستقل است و توسط هیچ ارگان یا نهاد

خاصی برگزار نمیشود .بنابراین نوع نگاه

این جشنواره بیشک اثربخش خواهد

بود .راستش را بخواهید هر سال داوری

جشنوارههای مختلف سرشار از حاشیه بوده

است! اگر اشتباه میکنم و چنین نبوده حتما
به ما اطالع دهید تا ما نیز آگاه شویم .ولی

همیشه داوریها سرشار از ایراد بوده .از

سالی که دو بازی برتر سال داشتیم بگیرید تا

سالهایی که بازی برتر نداشتیم و یا سالی
که بهترینهای هر ژانر جابجا شده بودند.

مواردی که فقط ایراد سهوی نبودند .حال

جشنواره منتقدان بازیهای ویدیویی در اولین
قدم سعی دارد همین بحث مهم داوری را تا

حد زیادی بهبود ببخشد .این بار ،منتقدانی
که سالها مشغول داوری بازیهای داخلی
و خارجی بودهاند قصد داوری بازیهای یک

جشنواره را دارند .پس با تمامی تفاسیر ،این
یک رویداد ضروری است!
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همکاری با شرکتهای خارجی و درآمد ارزی

ویگما در طی یک سخنرانی به ما بگوید چطور

عقیده دارند بازیسازی با خالقیت و نوآوری

و ویدیوگیم میپردازد .به مراتب رسانههای

گذاشتهاند و رسانههای بازی اخیرا به آنها

توانستهاند به مسیر خود ادامه دهند .حال

را تضمین میکند و از سوی دیگر خیلیها

در میان سخنرانیهای ویگما ،دو پنل نیز

وجود دارد که پنل اول به ژورنالیسم آیتی

داستانی است که اعضای استودیو پشت

کلون ساختن تا حد زیادی موفقیت شما

بهترین بازی های سال
بدی که گذشت
سال  ۹۸اگر برای ایران سال خوبی

نبود ،ولی از نظر انتشار بازیهای خوب و

دوستداشتنی ،سال خوبی بود! حتی سال

در آن رویداد بهترینهای ایران و

همینطور بهترین بازی سال ایران معرفی

میشوند از معرفی و رایگیری بهترین بازی

 ۹۸برای بازیسازی ایران هم به نوعی سالی

ایرانی منصرف شدیم و آن را به ویگما واگذار

دیدیم .حال که وارد سال  ۹۹شدهایم،

برخی دستهبندیها دو انتخاب داریم که به

خاص و متفاوت بود و بازیهای ارزشمندی

کردیم .این نکته را نیز باید یادآور شوم که در

نوبت آن رسیده تا بهترینهای  ۹۸را بررسی

تریب برنده آن بخش و بازی سزاوار هستند.

و هم بازیهای ایرانی را به دقت بررسی و

دستهبندی میرویم.

کنیم .ما در بازینامه هم بازیهای خارجی

از ایران و اسمشو نبرترین بازی سال» که

ایرانی ،بهترین بازی ایرانی ساخت خارج

مخصوص بازیهای ایرانی است ،در سایر

بخشها بازیهای ایرانی و خارجی را با هم

کلون ترین بازی سال ایران
شاید این دستهبندی کمی غلطانداز

باشد .برخالف برنامه کلون نباش ،در این

رایگیری کردیم .احتماال این سوال نیز برای

دستهبندی منظور بازیهای کلونی هستند که

سال ایران از نگاه بازینامه چه شود؟ با توجه

حرفهای برای گفتن داشته باشند .انتخاب

شما پیش میآید که تکلیف بهترین بازی
به اینکه رویداد ویگما را در پیش داریم و

اتفاقا خیلی خوب کار شدهاند و توانستهاند

اول ما ،بازی «گلمراد» است که در جذب

کرده است .انتخاب دوم یا همان بازی

سزاوار ،ایربالز است که یک کپی برابر اصل

تمیز ولی سرگرمکننده و در عین حال جذاب

است.
1

که فقط و فقط یک گزینه داشت و آن هم

بازی اسمشو نبر بود .امسال فقط یک بازی

از آن چیزی بگویند و حتی اگر قرار بود از

«سرگذشت» آن حرفی بزنند باید اسم فارسی

ایربالز

به کار میبردند و اسم انگلیسی رسما ممنوع

بهترین بازی ایرانی ساخت خارج از ایران
Beethoven: Follow the Music

بتلفیلد  ۳هم بیشتر بود و خب ما هم اسم

بود .میزان اسمشو نبر این بازی حتی از

یک بازی جذاب و متفاوت ایرانی که البته

آن را مستقیم نیاوردیم و فقط اشاره کوچکی
به نام فارسی کردیم!

بازی و چگونگی شکلگیری آن بهطور کامل

در همین شماره توضیح دادهایم پس صحبت

بهترین روند بازی
1
2

بهترین داستان گویی
1
2

Control
Star Wars Jedi: Fallen Order

My Friend Pedro
The Legend of Zelda: Link s
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ناامیدکننده ترین بازی سال
1

خارج از ایران ساخته شده است .در مورد این

دیگری نمیکنیم.

2

Sky: Children of Light

داشتیم که رسانههای ایرانی حق نداشتند
گلمراد

2

دستهبندی عجیب و دوستداشتنی امسال

1

Ori and the Will of Whisps

Ghost Recon Breakpoint

ابلهانهترین بازی سال
1

Untitled Goose Game

الیقترین بازی سال که دیده نشد

بهترین موسیقی

1

1

Sayonara Wild Hearts

2

Death Stranding

بهترین صداگذاری
1

Sekiro: Shadows Die Twice

2

Call of Duty: Modern Warfare

بهترین بازاریابی سال
1

Fifa 20

2

Death Stranding

بهترین اتفاق سال
1

Two Point Hospital

2

Death Stranding

Fire Emblem: Three Houses

بهترین بازی
سال
1
2

Sekiro: Shadows Die Twice
Disco Elysium

بهترین بازی های سال 98
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دستهبندیهای گوناگونی آماده کردیم .به

در ادامه متن به سراغ بهترینهای هر

مخاطب و آمار دانلود فوقالعاده عمل

اسمشو نبرترین بازی سال

خوشگلترین بازی سال

در باب بزی ،جشنواره طراحی و
ساخت بازیهای رومیزی
در تابستان  ،۱۳۹۹جشنوارهی طراحی

و ساخت بازیهای رومیزی بزی ،توسط

استودیو لوبیا در دو بخش دانشآموزی و

دانشجویی برگزار خواهد شد.

استودیو لوبیا یک استودیوی انسانی

خالقیت است که سعی بر ایجاد فرایندی

میان رشتهای دارد تا از رهگذار آن در

جستجوی نگاهی تازه به مقولههای فرآیند،
محصول و انسان باشد.

این استودیو با تکیه بر ایدهپردازی و

برنامهسازی با محوریت خالقیت ،دغدغهی
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آگاهی بخشی به نسل حاضر و نسلهای بعد
را دنبال میکند.

یک جشنوارهی بازی برای نوجوانان و جوانان

طراحی و برنامهریزی کند .چراکه امروزه

به سبب پیشرفت تکنولوژی ،تمامی ابعاد

موضوعهای خالقیت ،خلق ،ساخت ایدهها،
کار گروهی و ...که در مسیر حرکت شرکت

کنندگان قرار دارد ،میتواند نگاهی نو نسبت

به مفهوم و زمینهی بازی در آنها ایجاد کند.
و از سویی دیگر چنین بارقههایی در

مقاطعی از شکلگیری ذهن نوجوانان

میتواند اندک امیدواری برای آیندهی صنعت
نوپای بازیسازی در ایران باشد تا شاید

مخاطبان این عرصه بتوانند از فرصتهای

این جشنواره ایدههای بزرگتری را رقم بزنند

و نگاهی عمیق و تخصصی به فرآیند ساخت

بازی پیدا کنند.

دو :در بخش کارگاهی هدف ایجاد

بستری است تا پل ارتباطی مستحکمی

میان بازیهای رومیزی و افراد به وجود

آید؛ به همین منظور کارگاههایی جهت

افزایش آگاهی و آشنایی هر چه بیشتر

معنی کلمه بَزی :کلمه بَزی کلمهای است

از فارسی باستان و در مورد معنی آن سه نظر

وجود دارد:

 -1کلمه بَزی به معنی جاودانگی و

همیشگی است.

 -2گروه دوم بر این باورند که بَزی متشکل

(ب)
از دو بخش (زی) به معنای (زیست) و َ

فعل امر در زبان فارسی باستان که در زبان

(ب) است .و اینها با جمع این
فارسی امروزی ِ

دو بخش کلمه بَزی به معنای (زیست کن) را
میسازند.

 -3گروه سوم بر این باورند که بِزی باتوجه

به تشدیدی که روی حرف (ز) وجود دارد به

معنی شاد زیستن است.

شرکتکنندگان ،عالقهمندان و عموم مردم

که هرسه نظر به هم شبیه و درست است.

غیر دیجیتال در زندگی روزمره است .از طرفی

ویژه بازیهای رومیزی ارائه میشود و در

و اما مثل یه بز شاد زندگی کن ...

در مواجهه با این دگوگونی هستند؛ چراکه به

گرفته تا پرزانته و تبلیغات برگزار میشود.

زیستی ما دستخوش تغییر شده و یکی از

این تغییرات ،کمرنگ شدن نقش بازیهای

نوجوانان و جوانان از آسیبپذیرترین گروهها

منظور رشد ابعاد مختلف شخصیتی و کسب

مهارتهای فردی و اجتماعی ،نیاز به حضور

در جمع دوستان و انجام بازیهای فیزیکی -و

نه صرفا مجازی -دارند.

این جشنواره در بخش دانش آموزی خود

که ویژهی نوجوانان است و اوایل تابستان

آینده برگزار خواهد شد ،سه هدف اصلی را
دنبال میکند که به شرح زیر آمده است:
یک :در بخش مسابقه که مخاطب

در زمینهی بازی و بازیسازی و به طور

طیفهای گستردهای از ایدهپردازی و سناریو

سه :در بخش عمومی جشنواره سعی بر

طراحی و اجرای بازیهای محیطی متعدد

برای شهروندان در فضای کارگاه  -مسابقه
بوده است تا ضمن ایجاد نشاط فردی و

اجتماعی ،میزان تعامل افراد با جشنوارهی

بازی و به طور کلی مقولهی بازی افزایش یابد

و مخاطب حضور خود را در فرآیند بازی بیابد

چرا که وجود چنین جشنوارههایی با نگاه به
حضور فعال مخاطب و ایجاد کنش ،بسیار

حائز اهمیت است تا مخاطب نیز به نوعی در

نوجوانان هستند ،هدف درگیر کردن آنها

ثبت خاطره جمعی شهر خود نقشی ایفا کند.

درگیری که در فرایند ایده پردازی ،طراحی و

برگزارکنندگان بزی امیدوار هستند با روی

با مقولهی بازیهای رومیزی است و این

ساخت به باالترین حد خود میرسد ،میتواند

دادن این جشنواره بتوانند گامی در راستای

بیشتر مهارتهای فردی و گروهی حاصل از

برای تبدیل ایدههای ذهنی به واقعیت،

امیدی باشد برای توسعه و تثبیت هرچه
این تجربه در شرکتکنندگان.

پویایی و خالقیت جامعه برداشته و بستری

فراهم آورند.
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به همین منظور این استودیو بر آن شده تا

و از طرفی چالشهای مواجهه با

و اما چرا بُزی ،چرا بَزی نه یا حتی بِزی؟

بتهوون؛ از تجربه تولید لذت تا
تولیدی ورای لذت
مصاحبه با یاسمن فرازان ،بازیساز مستقل — پرستو منطقی

برنامهنویس گیمپلی بازیهای ویدیوئی،
یک بازیساز مستقل که البته عالوه

بر تیم مستقل و اصلی خودم یعنی

کردهام .مثال سمتهایی مانند انیماتور

شماره _30زمستان 98

شاهد حضور خانمها هستیم .البته گاهی

این حضور فراتر هم رفته و برخی خانمهای
بازیساز ،تیم مستقل خود را نیز دارند.

احتماال یاسمن فرازان یکی از این دست

بازیسازها است که در این مدت نام او را زیاد
شنیدهایم .او در بازیهای پرطرفدار و موفقی
مانند دبرنا آنالین حضور داشته و عمال یکی

از بازیسازهای موفق ایران به شمار میرود.
حال او در حدود  ۳سال است که از ایران

به قصد ادامه تحصیل در حوزه طراحی بازی

به آلمان مهاجرت کرده و همراه همسرش،
مسیر خود را در آن کشور دنبال میکنند.

به بهانه ساخت بازی بتهوون به گفتوگو

با فرازان پرداختیم تا مسیری که پشت سر

گذاشته و البته تولد اثر جدیدش را برای ما

شرح دهد.

لطفا از سوابق تحصیلی و ساخت بازی
و خودت بگو.
من یاسمن فرازان هستم طراح و

و شرکتها در آلمان ،با تیم خودمان یعنی

کارشناسی مشغول هستیم .که البته ،در این

و حتی پژوهشگر در بخش توسعه بازیهای

کردیم .مثل همکاری با تیمهای مختلف در

دانشگاه در جهتدهی رویکرد ما نسبت به

اهدافمان؛ یعنی ساخت بازیهایی بیشتر

بازیسازی داشتم.

برخی شرکتهای

را از دانشگاه تهران گرفتم ،و حدودا از ۶

سال پیش یادگیری ساخت بازی را شروع

کرده و در این حوزه مشغول به کار شدم .از

همان ابتدا بهصورت تجربی در گیمجمهای

مختلف با همسرم صادق برومند که ایشان

میان مشاغل متنوعی را در این حوزه تجربه

ی آموزشی برای مدارس و کار در
ساخت باز 
بازیسازی و حتی

تجربه ساخت نوعی

اپلیکشنهای شبیهساز
سالمت  VR/ARدر

فرصت برای ما مفید نبوده .و عالوه بر این،

بازیسازی هم مؤثر بوده .از این جهت که
بازیها فارغ
از سرگرمی

میتوانند

کاربردهای

دیگری هم

دور در ارتباط هستیم و در آستانه رسیدن به

خالق که حرف جدید برای گفتن داشته باشند
و شاید با اهداف با ارزشتری ساخته شوند.

را سال بتهوون بنامند و با رویدادهای

را با هدف سرمایهگذاری بر بازی منتخب و

با همکاری  CGLبرگزار کرد .بازی ما بهنام
واقعیت افزوده است انتخاب شد .در این

قطعه آهنگاش را تکمیل کند و در هر

مرحله با توجه به موسیقی مربوطه ،دورتادور

در واقع اسیدگرینگیمز و ساخت بازی

جایی که ایستادهاید ،فضایی رویاگون پدیدار

متفاوت و گستردهتری به ما داد و باعث شد

سوحال است و شما با حرکت گوشی
هم ح 

حتی با مفاهیمی مثل طراحی داده-محور،

میکنید .این بازی بر روی دو پلتفرم اندروید

میشود که با نوایی که بهگوشتان میرسد

موبایل خود و دستتان حس قطعه را تکمیل

تحلیل داده ،رفتار کاربر ،تحلیل آمار فروش،

و  iOSقابل اجراست و میتوانید لینکهای

این مفاهیم را در توسعه بازی بهکار ببریم.

 Miniteamپیدا کنید.

اقتصاد بازی موبایل و غیره هم آشنا بشیم و

آلمانی هم کمی برایمان دردسر ساز میشد و

را برایمان تسهیل میکرد .در کل از شروع گیم
ماه درگیر بودیم و بعد از آن هم تنها حدود 5

ماه زمان برای ساخت پروژه داشتیم که کمی

و در ماه مارس گیمجم -۴۸ساعته بتهوون

به ساختن بازیهایی که در سلیقه خودمان

بهعنوان تیم مستقل توسعه دهنده بازی،

بستیم .راستش ،عدم تسلط ما به زبان

تولد بتهوون -که البته در  ۲۰۲۰جشن گرفته

بازی شما به بتهوون کمک میکنید تا یک

موبایل بهعنوان خدمات سرگرمی ،دید

شدیم و تحت پوشش آنها با  WDRقرارداد

ساختمانهای WDRـمجموعه رادیو-تلویزیون

برای پلتفرمهای اندروید و  iOSمنتشر کردیم،

است بپردازیم.

ممکن نبود ،باز هم توسط دانشگاه با تیم

آلمانی  Massive Miniteamآشنا و همکار

ما را در تنگنای زمانی قرار میداد .چون پروژه

 Beatheavenکه یک تجربه موسیقیایی

به این امید که با درآمد حاصل از این بازیها

قانونی قرارداد در آلمان که با شخص ما

هست و قرار شده در آلمان ،سال ۲۰۲۰

را با دوستانمان تشکیل دادیم و کمی بعد با

دبرنا آنالین را هم در بازارهای آنالین مختلف

در روند تولید اصلی پروژه ،بهدلیل شرایط

جم تا بستن قرارداد تولید با  WDRحدود 4

خب ،دسامبر تولد  ۲۵۰سالگی بتهوون

نــ در دانشگاه کلن قرار دارد
اصلی غرب آلما 

شده و تاکنون دو بازی  Live TV Tycoonو

اکبری ،طراح هنری.

کار کردن با یک تیم آلمانی زبان این همکاری

هم برنامه نویس هست بازی میساختیم .و

رویکردی جدیتر وارد شتابدهنده آواگیمز

یاسمن فرازان بهعنوان کارگردان خالقیت

پروژه ،صادق برومند ،برنامهنویس و کیوان

بازی بتهوون (موسیقی را دنبال کن)
چیست؟ و از کجا به این بزرگمرد تاریخ
موسیقی بشر رسیدید؟

متنوع ،یادبود او را جشن بگیرند .یکی از

بهتدریج از  ۴سال پیش تیم اسیدگرینگیمز

که بعدا  ۳نفر ما بازی را توسعه دادیم؛ من،

دانلود رایگان آن را از سایت رسمی Massive

باید تا دسامبر  ۲۰۱۹تمام میشد –تاریخ

میشود و خوشبختانه موفق به اتمام آن و

انتشارش در  ۶ژانویه  ۲۰۲۰شدیم .نکته جالب

اینجاست که  WDRبه نحوه بستن قرارداد با

دانشجوهایی مثل ما از قبل فکر نکرده بود و
خب این اشکاالت ارتباطی به وجود آمد.
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فرق کرده و در خیلی از تیمهای بازیسازی

یعنی واحدهای درسی که ما تا کنون

در حال حاضر ،عالوه بر همکاری با تیمها

گذراندیم به اندازهی نقش دانشگاه در ایجاد

در ایران ،کارشناسیام در طراحی صنعتی

اما در این چند سال اخیر خوشبختانه شرایط

تحصیل در رشته طراحی بازی در مقطع

آلمان خود دانشگاه بوده و هست.

همین آموزش و سالمت بهکار بروند.

اسیدگرینگیمز هم بهصورت جدی از راه

رومیزی را هم در سوابق کاریام در حوزه

هر دلیلی ،حضور به نسبت کمتری داشتهاند.

آلمان مهاجرت کردیم و در آزمایشگاه بازی

«اسیدگرینگیمز» ،در تیمها یا پروژههای

سهبعدی ،طراح رابط کاربری /تجربهکاربری

در صنعت بازیسازی ایران ،خانمها بنا به

ادامه تحصیل در حوزه بازیسازی به کشور
دانشگاه کلن ( )Cologne Game Labبه

دیگری هم با عناوین متفاوت همکاری
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من و همسرم حدودا سه سال پیش برای

 . Anima Resاکثر این فرصتهای شغلی و

در واقع پل اصلی ارتباطی ما با این صنعت در

داشته باشند و در حوزههای جدیتری مثل

در ابتدا تیم ما در گیمجم  ۴نفر ایرانی بود
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پس منظورت این هست که در آلمان
آکادمی تالش زیادی برای مرتبط سازی
صنعت و فرهنگ با بازی دارد و در اصل
بازی به مثابه تکهای از بدنه فرهنگ
بهشمار می آید و بازیهای جدی بیشتر
طرفدار دارند؟ و در اصل میتوان گفت
تعاملی بودن تجربه است که اهمیت
دارد؟

در حوزههای جدی و کاربردی رایجتر است.
با این وجود ،حتی در این کشور مدرن و

پیشرفته هم ،امر بازی و یا تعاملیسازی
هنوز هم در تمام سازمانها فراگیر و یا

شناخته شده نیست و یکی از اهداف بنیادین

آکادمی ،ایجاد چنین ارتباطاتی است .مثال
همین آشنایی ما با  WDRو توسعه بازی

بتهوون که بدون وجود دانشگاه و کمکهای

آنها امکانپذیر نبود.

افزودهای است که به شخصیت برجستهای
همچون بتهوون میپردازد ،پس باز هم به

پیشنهاد مدیریت  CGLبه  ،WDRمعرفی

اتفاقا در راستای همین بحث ،در جریان

پژوهشی بینالمللی Clash of Realities

در خود  CGLو در نشست  SUBOTRONدر

وین نیز مورد توجه قرار گرفته .این دو ظاهرا

رویکرد جامعتر و آوانگاردتری به اصل بازی

دارند!

میشود دربارهی سخنرانیات در
کنفرانس  CoRتوضیح بدی؟
کنفرانس  Clash of Realitiesبه واقعیت

ترکیبی (تلفیقی) تاکید زیادی دارد؛ اینکه

بازی چطور میتواند در دنیایی خارج از دنیای
مجازی بازی معنی دهد یا تاثیرگذار

درباره رویکردهای مختلف بازی (و بازیهایی

بینایی مثل کوررنگی دارند ،و حتی قابلیت

از  ۲۰۰۴با برگزاری نشستهای تخصصی

پروژه در  CoRبرنامهریزی شد .نکته جالب

تجربیتر) فعالیت میکنند.

بود که بازی ما هنوز کامل نبود و چون به

چهطور با شما آشنا شدند و چه چیزی در
بازی شما آنها را جلب کرد؟

اینکه ،تاریخ این کنفرانس در نوامبر ۲۰۱۹

پستمورتم بازی نرسیده بودیم اسم ارائه را
میدمورتم گذاشتیم.

در این کنفرانس من بههمراه مدیر

- Massive Miniteamمیالن پینگل -در
قالب «پرسش و پاسخ» نمایشی را اجرا

کردیم ،به این صورت که پرسش درباره روند
تولید بازی از طرف او به عنوان مدیر پروژه،

و پاسخ از طرف من بهعنوان نماینده تیم

توسعه بود .محتوای سخنرانی ما در اینجا
شامل اشارهی مختصری به نحوه بستن

قرارداد با  ،WDRاهداف کوتاه مدت و نحوه
برنامهریزی و توسعه بازی و در کل تجربهی
تولید بازی بود.

هستم که بازی بتهوون در دهمین کنفرانس

فرهنگ بازی در شهر وین هستند که حدودا

نوشتهها به بزرگ و کوچک ،انتخاب رنگهای

فکر میکنم با ما از طریق ارائه در

کنفرانس کلش آشنا شده باشند اما این

بار سابوترون مستقیم با خود من در تماس

بود .در این ارائه من تنها بودم و حتی WDR
هم حضور نداشت و خب دستم بازتر بود

برای صحبت درباره چالشهایی که اونها

سبب شده بودند .مثال بحث Accessibility

یا دسترسیپذیری یکی از مهمترین و

بهروزترین مباحث دنیای تعاملی است و

 WDRاز ما انتظار داشت ویژگیهای خاصی

را برای ارتقا دسترسی بازی لحاظ کنیم که از
قبل به آنها اشاره نکرده بود.

مناسب برای کسانی که ناتواناییهای خاص

باب روند تولید و کنترل زمان و بودجه پروژه.
دربارهی دستاوردهای فنی باید بگویم

خوانش متن توضیحات بازی برای نابینایان

که تجربه گیمجم و مواجهه با مشکالت

بازی پیادهسازی میکردیم و خب ما ناچار

خوشبختانه صادق موفق به خلق یک لول

بازی به موقع تکمیل شود ،حذف کنیم .اما

اضافه کردن نحوه حرکت دست در هر بخش

است که باید تمام اینها را در  ۵ماه در

شدیم یکی از مراحل بازی را برای اینکه

نکته جالب اینجاست که این خواسته از

مقامات باالتر به آنها ابالغ شده بود و این

نشاندهنده توجه سازمانهای اجتماعی
به نیازهای اقشار مختلف است .ولی ما

این دغدغه را کمتر در ایران مشاهده

میکنیم .حتی خودشان یک متخصص

تجربی دسترسیپذیری را بهعنوان مشاور در

اختیارمان گذاشته بودند که تجربه آموزندهای

برای ما بود .این بازی بسیار به مکانیزم

دیداریاش وابسته است .و  WDRدنبال

ما را برای ساخت لول ادیتور ترغیب کرد.

ادیتور در ماه اول پروژه شد که امکاناتی مثل
از قطعه داشت که در کنار موسیقی قابل

رویت بود .حتی جلوههای ویژه نیز با کمک
این ادیتور قابل اضافه شدن بود.

یکی از چالشهای ما با - ARکه البته رایج

است -مسئله پرفورمنس یا همان عملکرد

همان محتوای  CoRبود با کمی افزودنی و

محوریت بر پستمورتم.

در مورد روند کلی ساخت بازی نکتههایی
هست که برای خودت قابل توجه باشه؟
هسته اصلی تیم تولید بازی ما سه نفر

ایرانی بودیم و تیم Massive Miniteam
در زمینههایی ما را یاری میکردند مانند؛

ارائه منتورشیپ ،دادن دفتر کار در کنار دفتر
خودشان در Cologne Game Houseـمرکز

برایمان استریم کنند.

جلسه تست حدودا  ۸-۷ساعت به طول

انجامید و  ۶نفر در یک روز و هر کدام برای
یک ساعت در روند تست شرکت کردند.

طرح مالی این بازی و قرارداد  WDRبا
شما چگونه است؟
در کل بازی  Free to Playاست .چون

رندر است و همزمان تصاویر درون بازی

روی آن نشان داده میشود و برای درست

که برای ساخت پروژه داشتیم در نهایت

در واقع عمده سخنرانی من در اتریش

آزمایشگاه آنها مناسب این ویژگی نبود

و برای چاره از آنها خواستم تا صفحه را

عموم قرار میگیرد و به ما هم دستمزد

در  ARهم تصویر دوربین گوشی در حال

دیگر محدود بودن دستگاههایی است که

بازی پیادهسازی کنیم.

و در این جلسه متوجه شدیم که تنظیمات

بازی بر روی دستگاههای مختلف بود .اینکه

راهی بود که تجربه این بازی را برای نابینایان

موفق شدیم که قابلیت خوانش متن را در

گوشی یکی از بخشهای مهم بازی است

بودجه هم از موسسه فرهنگی دولتی تزریق

دیده شدن قاب مورد نظر و جلوگیری از بروز

نیز ممکن کند .ما با توجه به زمان محدودی

مطرح شد این بود که در بازی ما تکان دادن

اختالل در بازی باید تالش زیادی کرد .مشکل

قابلیت اجرای  ARرا دارند که باعث میشود

مخاطب بازی محدود شود چرا که روی خیلی
از گوشیها اجرا نمیشود .دقیقا به همین

میشود و بازی بهطور رایگان در دسترس

مشخصی بابت تولید داده شده .در واقع مثل

پروژهی سفارشی اما با طرح خودمان.

خودت بازی و تیم خودت را چطور
تعریف میکنی؟
بازی ما یک بازی موزیکال واقعیتافزوده

موبایل برای مخاطب کژوال است که در آن

دلیل نمره بازی در گوگلپلی حدودا  ۳اما در

سعی کردیم مکانیکهای جدید را در AR

زمانبر بود و امکانات تست کردن و برطرف

نداریم که بتوان تعریفش کرد.

اپل حدودا  ۴است .راه حل این مشکل هم

کردن آن را در فرصت محدود نداشتیم.

یک نکته قابل توجه کار کردن با ،WDR

داشتن فرصت پلیتست حرفهای بازی با

بودجه آنها بود .روند این کار حرفهای بود

و الزم بود ابتدا من و یک نماینده از طرف

 WDRبا متخصص تست آن آزمایشگاه

جسلهای داشته باشیم تا دربارهی امکانات

و حتی مخاطب مورد نظرمان صحبت کنیم.

تجربه کنیم .فعال در آلمان تیم منسجمی

چرا به بازی بتهوون نمیگی بازی تجربی؟
واقعا شاید بشود گفت چون مکانیکهای

مختص خودش را هم دارد.

خب ،نمیشود گفت که این بازی از

نمونههای دیگر الهام نگرفته .مکانیک اصلی
یعنی حرکت دست آن را از بازی Bit Saver

الهام گرفتم ،یا مثال یک بازی روی  PS2که
با دوربین  EyeToyبازی میشد که در یکی

از مینی گیمهای آن ،بازیکن باید یک ارکستر

را رهبری میکرد .یا مثال بازی Just Dance

که جلوههای بصری قابل توجهی برای یک

بازی موزیکال دارد .فضا و حال و هوای بازی

را نیز از انیمیشن فانتزیا ،از آثار قدیمی ولی

کمتر شناخته شدهی دیزنی ،الهام گرفتهام.

که ریتم موسیقی و حرکات در آن با هم

هماهنگی چشمنوازی دارند.
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بله ،اصوال در آلمان میل و تقاضا برای

محصوالت واقعیت افزوده/مجازی و غیره

باشد .از طرفی هم بازی ما هم واقعیت

 SUBOTRONجامعهای پیشگام در

از جمله این موارد ،قابلیت تنظیم سایز

رشد جدیدی در کلن ـ و ارائه مشاوره در

یکی از نکتههای مهمی که در این جلسه

تا به حال بازی مثل این دیدهای؟ آیا
بازی شما کلون است یا اصالت خودش
را دارد؟

