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شماره قبیله گیک ها بصورت كامال

آخرین موضوعی كه میخواهم به آن

تخصصی به یک موضوع میپرداختیم،

اشاره كنم در مورد موضوعی است كه

ولی با پشنهاداتی كه از خوانندگان

دوستی در تماس مستقیم با مجله و با

عزیز دریافت كردیم تصمیم گرفتیم

اشاره به این نکته كه ما در قبیله گیک

بجاي تمركز و انتشار  11مطلب در باره

ها آموزش نمیدهیم پیشنهاد كرده

یک موضوع در یک شماره بهتر است

بودند كه نویسندگان تجربیات خود را

در هر شماره و بصورت دنباله دار

در موارد مختلف بصورت مطالب

مطالبی در مورد آن موضوع منتشر

آموزشی منتشر كنند.

كنیم.

باید خدمت این دوست عزیز و خوش

موضوع دوم مربوط به نحوه ارتباط

فکرمان عرض كنیم كه پیشنهاد حالب

بیشتر با اعضاي قبیله گیک ها میباشد

و مفید شما را شنیدیم و سعی خواهیم

 .در این باره یک گروه چت تلگرامی

كرد در شماره هاي بعدي مطالبی در

براي ارتباط بیشتر خوانندگان با

قالب آموزش داشته باشیم كه البته

نویسندگان و همچنین بعنوان محلی

شخصی

هستند ابتدا به عنوان نویسنده مهمان

براي

به

چالش

كشیده

شدن

برگرفته

از

تجربیات

نویسندگان میباشد.

نویسندگان از طرف خوانندگان راه

بیشتر از این مزاحم وقت شما نمیشوم

اندازي كرده ایم كه میتوانید از آدرس

و شما را به مطالعه شماره پنجم مجله

زیر به آن وارد شوید.
https://telegram.me/geekstrib

قبیله گیک ها دعوت میکنم.
@BoBzBoBz
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تاثیر بازي هاي رایانه اي بر

هاي اجتماعی آماده كند" .این موضوع

رایانه اي بر كودک است چون مهمترین

كودكان

حتی براي بازيهاي خشن هم صدق

مشخصه بازي هاي رایانه اي حالت

میکنه .والز درباره این موضوع میگه:

جنگی و مبارزه اي اون هاست ،كه

"بازيهاي كامپیوتري مشاركتی موجب

كودک باید براي رسیدن به مراحل

میشود تا حتی با افراد تیمِ رقیبِ شما

باالتر با نیرو هاي مخالف بجنگه.

كه قصد شکست دادن شما را دارند نیز

استمرار چنین بازي هایی كودک را

بهتر برخورد كنید" .این تحقیقات

ستیزه جو و پرخاشگر بار میاره و شاید

نشون داده كه خالی شدن هیجان و

یکی از دالیل مخالفت والدین با انجام

خشونت در محیط بازي هاي رایانه اي

بازي هاي رایانه اي كودكانشان همین

كه با همکاري دیگر انسانها انجام

بروز پرخاشگري باشه.

میشه ،موجب میشه كه فرد در دنیاي

سوالی كه در انتها ذهن هارو به خودش

واقعی ،بسیار مهربانتر و لطیفتر باشه

مشغول میکنه اینه كه در كنار مزایا و

و برخورد اجتماعی بهتري رو از خودش

معایبی كه مطرح شد میتوان ارزیابی

نشون بده.

درستی از مثبت در نظر گرفتن یا منفی

در كنار مواردي كه ذكر شد ،در بازي

انگاشتن بازي هاي رایانه اي داشت ؟ و

هاي رایانه اي به دلیل اینکه هنگام

در نهایت چه باید كرد كه در كنار

بازي چشم ها باید خیره به مانیتور

تمامی معایب و تاثیرات منفی ،بتوان از

باشه و دست ها دائما روي كنترلر،

جنبه هاي مثبت آن استفاده نمود و به

هماهنگی خوبی بین دست و چشم

هرچه بهتر رشد كردن كودكمان كمک

كودک به وجود میاد و همچنین بخاطر

كنیم ؟

در روند رشد و بزرگ شدن كودک،
انجام بازي براي رشد همه جانبه كودک
بسیار ضروریه .در واقع نخستین
گروهی كه كودک پس از خانواده با
اون آشنا میشه گروه هاي بازي دوران
كودكیه ،كه از این طریق كودک
احساس تعلق به گروه یا عضو گروه
بودن رو درک میکنه .با پیشرفت روز
افزون تکنولوژي و ورود كامپیوتر به
تمامی عرصه ها و شئون زندگی انسان
ها ،به تدریج بازي هاي كامپیوتري هم
در كنار بازي هاي سنتی مطرح شدن و
مورد توجه قرار گرفتن.
با پیشرفتی كه بازي هاي كامپیوتري
در سال هاي اخیر داشتن ،بازار اسباب
بازي رو به تسخیر در آوردن .از كانون
توجه قرار دادن حس كنجکاوي و
ماجراجویی كودكان و هدیه دادن
دنیایی از هیجان به كودكان ِ تشنه ي
جنب و جوش میشه به عنوان عاملی
نام برد كه بر تعداد طرفداران این بازي
ها افزود .حال سوالی كه اینجا مطرح
میشه اینه كه بازي هاي رایانه اي چه
تاثیري بر كودكان دارن؟
اگه این سوال رو در سطح جامعه مطرح
كنیم ،میبینیم كه با باالتر رفتن سن
افراد پاسخ دهنده ،پاسخ هاي نسبتا
منفی تري رو دریافت میکنیم ،در بین
همه ایرادهایی كه به بازيهاي رایانه اي
وارد میشه ،یکی از مهمترین موارد
مربوط به دور كردن فرد از اجتماع
است ولی تحقیقات جدید دانشمندان
نشون میده كه این مورد كامال
اشتباهه  .محققان با بررسی رفتارهاي
اجتماعی افراد دریافتن كه برخالف
باورهاي عمومی ،بازيهاي كامپیوتري
روي رفتار هاي اجتماعی افراد تاثیرات
مثبتی داره ،البته این امر تنها درباره
بازيهاي

گروهی

صادقه ،جان

والز ( )John Velezدراین مورد میگه:
"ما كشف كردیم كه انجام بازيهاي
كامپیوتري با كمک یک همراهِ خوب

اینکه در بازي تصمیم گیري باید در
لحظه صورت بگیره ،كودک مستقل و با

@mansourebrahimi

قدرت تصمیم گیري باال رشد میکنه.
بازي هاي رایانه اي به كودک یاد میده
كه باید براي پیشرفت و باز كردن در
هاي جدید به روي خودش سخت تالش
كنه چرا كه در صورت تالش نکردن
شخص به مراحل بعدي راه پیدا نمیکنه.
در واقع این امر ضرب المثل نابرده رنج
گنج میسر نمی شود رو در ذهن كودک
تداعی میکنه.
با این وجود ،بازي هاي رایانه اي معایبی
هم دارن .به علت خیره شدن مداوم به
مانیتور در هنگام بازي ،چشم هاي
كودک تحت تاثیر نور مانیتور دچار
آسیب دیدگی میشه .در بعضی اوقات
كودک جوري تو بازي غرق میشه كه
اصال توجهی نمی كنه كه ساعت هاست
بدون هیچ حركتی در یک وضعیت
ثابت نشسته و این موضوع ممکنه
استخوان بندي و ستون فقرات كودک
رو مورد تاثیر قرار بده .در كنار آسیب
هاي جسمانی كه بازي رایانه اي براي
كودک در پی داره ،مسبب آسیب هاي
روحی و روانی نیز هست.

میتواند موجب باال رفتن سطح توقعات

تقویت حس پرخاشگري یکی از

درباره فعالیت ها از دیگران شود و در

مواردیه كه اكثر افراد جامعه اعتقاد

حقیقت ذهن فرد را براي شروع فعالیت

دارن مهمترین اثر منفی بازي هاي
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بعد ها فهمیدم یکی از اولین مدل

نوجوانی می دونن.

رایانه اي یا موجوداتی ضعیف و دست

دستگاه هاي بازي هاي ویدیویی بود.

با بررسی انگیزه هاي دخترونه براي

و پا گیر محسوب می شن كه نقشی

كودكی

بازي كردن ،میشه دالیلی براي كمتر

فرعی و پیش پا افتاده رو به عهده

برد ،موشکافانه همه بازي هاي اون

بازي كردنشون در مقایسه با پسرها

دارن و یا كاراكترهایی همراه با

زمانو بررسی كردم ،خیلی راحت

بدست آورد .پسرها بیشتر از دخترها

جذابیت جنسی كه به واسطه ویژگی

میشد پیداشون كرد ،اونارو همه جا

به رقابت و چالش در بازي عالقه دارن،

هاي مردانه به یک قهرمان تبدیل می

میشد دید ،منظورم تفاوت هاست،

با توجه به تحقیقات ،بازي هاي رایانه

در مقابل دخترها بیشتر به همکاري در

شن.

فقط نیاز بود با دقت بیشتري

اي بین پسرها طرفدار بیشتري دارن،

بازي عالقه دارن ،از طرفی بیشتر بازي

دنبالشون بگردم.

در واقع دخترخانم ها اگر هم دوست

هاي رایانه اي محتواي خوشنت آمیزي

داشته باشن این بازي ها رو تجربه

دارن و دخترها عموما این بازي هارو

كنن به نتیجه خوبی نمی رسن ،چون

دوست ندارن .دلیل دیگه اي كه میشه

اكثر این بازي ها اصال با روحیاتشون

بهش اشاره كرد اینه كه پسرها به

سازگار نیست .البته سازنده هاي این

راحتی دوست هایی از جنس خودشون

از اونجاییکه دخترها ترجیح میدن با

بازي ها براي كسب درآمد بیشتر از

پیدا میكنن تا باهاشون درباره بازي

آواتارهاي زن (آواتار كاراكتري كه به

تا اونجایی كه یادم میاد بازي هاي

اینکه خانم ها رو به سمت بازي

بحث و تعامل نظر كنن ولی براي

نیابت ازبازیکن در بازي حضور دارد)

دخترونه اي كه انجام میدادیم شامل

هاشون جذب كنن بدشون نمیاد ،اما

دخترها مشکله كه دوست هایی از این

بازي كنن و این امکان در حال حاضر

عروسک بازي ،خاله بازي ،لی لی،

تاثیر گذاشتن روي دخترها كار آسونی

نوع پیدا كنن.

خیلی محدوده و حتی با انتخاب

قایم باشک (اون هم بعضی وقتها) و

نیست ،چون اكثر این بازي ها پر از

بازي هایی كه كامال جدا از مفهوم

خشونتن و بیشتر با روحیات پسرونه

رقابتی بود و همینطور میدونم كه آقا

جور در میان و با توجه به اینکه

پسرها همیشه بازي هایی رو انجام

دخترها عالقه اي سطحی و گذرا به

میدادن كه هیجان بیشتري داشت و

بازي ها دارن ،بیشتر به بازي هاي

مفهوم رقابتی بودن بازي اولویت

فکري و كوچیک روي میارن .میزان

باالیی تو انتخابش داشت.

عالقه دخترها به بازي هاي رایانه اي

توي بازي هاي پسرونه یا حتما باید

در حال افزایشه و این روند صعودي

دو شخصیت یا دو طرف برنده و

می تونه انگیزه اي باشه براي طراحی و

بازنده وجود داشته باشه یا اینکه اگه

تولید بازي هایی كه با روحیات

هیجان بازي كم بود و رقابتی نبود به

دخترها هماهنگی بیشتري دارن.

دخترها و بازي هاي رایانه اي
در افکارم غوطه ور شدم ،رویایی منو
با

خودش

به

دوران

كاراكترهاي زن هم در بازي كارهایی
رو انجام میدن كه جزء رفتارها و
توانایی

مردونه

هاي

است،

گرایششون به بازي هاي رایانه اي
نکته خیلی مهمی كه میشه بهش

كاهش پیدا میکنه.

اشاره كرد ،اینه كه بیشتر كاراكترهاي

میشه با ارائه راه حل هایی این موارد

بازي هاي رایانه اي مرد هستن و اگر

رو كاهش داد و شرایط رو براي حضور

هم از كاراكترهاي مونث استفاده بشه

دخترها در بازي هاي رایانه اي

به احتمال خیلی زیاد به صورت منفی

مساعد كرد ،به این صورت كه كمپ

به نمایش در میان.

هاي آموزشی طراحی و ساخت بازي

تحقیقات نشون می ده كه فقط 11

احتمال زیاد زد و خوردي بین آقا

درصد بازي هاي پرفروش داراي

پسرها اتفاق میفتاد تا بتونه جایگزین

كاراكتر هاي مونث هستن ،كه حدود

اون هیجانی بشه كه مقدارش توي

نیمی از آن  11درصد هم به جاي اینکه

بازي كم بود .یادم میاد روزي پدرم

در بازي فعالیت موثري داشته باشن،

دستگاهی رو به خونه آورد .برادرم

تماشاچی هستن و یا همراه كاراكتر

میشناختش اما واسه من خیلی

نقش اصلی .همچنین دخترها بیشتر

غریبه بود.

بسیاري از تحقیق ها نشون میده كه

در نقش كسانی هستند كه نیاز به

من زیاد بازي كردن رو دوست

بچه هاي پیش دبستانی (دختر و پسر)

كمک دارند ،قربانی هستن و یا جایزه

نداشتم و این شد كه اون دوست

به یک اندازه به بازیهاي رایانه اي

محسوب میشن.

جدید اومد تا من و برادرم به

عالقه دارن اما با بالغ شدن دخترها،

همراهش روزهارو جور دیگه اي

میزان عالقه اشون به بازي و زمانی كه

معموالخانم ها در بازي ها با اندام هاي

بگذرونیم.

به بازي كردن اختصاص میدن ،كمتر

برجسته و لباس هاي نامناسب نمایش

اسمش میکرو بود و دلیل خونه نشین

میشه .بیشتر محقق ها آغاز این

داده می شن و بر روي جذابیت جنسی

شدن ما و بچه هاي هم نسل ما ،كه

تفاوت رو در میزان استفاده از سن

اونها تاكید می شه ،اونها در بازي هاي

براي خانم ها برگزار بشه ،ایجاد كلوپ
هاي بازي در مدارس و به كارگیري
ایده هاي خانم ها در پروژه هاي
ساخت بازي مواردي هستن كه میشه
بهشون اشاره كرد.
در انتها از همه شما مخاطبان عزیز
دعوت میکنم كه نظراتتون رو توي
گروه قبیله گیک ها با ما به اشتراک
بزارید و با ما در تماس باشید.
@Sh_Ebrahiimii
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قبیله گیک ها
هنرEnviroment Design
شاخه اي از هنر طراحی بازي كه اگر
نباشد بازي ها به زیبایی كه شما
میبینید نخواهند بود.

بررسی میکنیم تا انتخاب درستی

 Animationو  Renderingاین نرم

داشته باشید ،قابل ذكر است كه این

افزار را بسیار متمایز كرده ،از دیگر
قابلیت

كه

موارد فقط ابزار كار شما هستند و

خصوصیات

مایا

استعداد و توانایی شما مهمترین مورد

Rendering

باال می باشد به این

در انتخابتان است.

صورت است كه شما قادر به خلق

به عنوان توضیحی خالصه راجع به این

آثاري با طول مدت زمان بیشتري می

دو نرم افزار میتوان گفت كه Maya

باشید ،یعنی اینکه مایا قادر خواهد بود

نرم افزاري است براي استفاده در

تا انیمیشن هایی با طول مدت زمان

صنعت فیلم سازي و  dmax3نرم

بیشتري در اختیار شما بگذارد ،نرم

افزاري است براي كمک به ساخت بازي

افزار مایا پکیج كاملی براي فیلم سازي

هاي رایانه اي.

و صنعت فیلم و سینما می باشد .

دلیلی كه باعث میشود شما در بازي

بسیاري معتقدند كه  dmax 3گزینه ي

احساس واقعی بودن داشته باشید و

بسیار خوبی براي ساخت انیمیشن هاي

حسی كه در اون جزئیات طراحی شده

كوتاه مدت مانند تیزرهاي تبلیغاتی می

در بازي باعث میشه شما تصور كنید

باشد .قابلیت  dmax 3براي مدل

كه خودتان در آن محیط حضور دارید.

سازي بهتر از مایا می باشد و گزینه ي

شاید فکر كنید كه كار طراحی بازي

خوبی براي بازیسازي بوده و در این

بسیار ساده است اما بهتر است بگویم

این دو نرم افزار شباهات هاي بسیاري

صنعت به عنوان یک پکیج كامل

كه شما اشتباه میکنید ،زیرا فقط

دارند و تقریباً كارایی هر دو یکسان

معرفی میشود ،اما كاربرد هاي دیگر

قسمت كوچکی از طراحی محیط ،در

است ،اما اگر دقیق تر شویم تفاوت ها

این نرم افزار در معماري و طراحی

بازي شامل پروسه اي بسیار پیچیده

نمایانگر می شوند و اولین تفاوت در

است كه توانایی و مهارت هاي خاص

قیمت این دو نرم افزار است به طوري

اشاره میکنیم .براي اینکه شما یک

نسبت به  dmax 3به بازار عرضه می

طراح محیط بازي شوید به چه مواردي

شود ،تفاوت دیگر در یادگیري می

و بعد از این موارد تمامی مدل ها در
صحنه در انجین هاي بازي چیده می
شود و موارد جزیی دیگه به صحنه اضافه
می شود كه شامل باد و فیزیک و صدا
هاي صحنه كه توسط صداگزار و صدا
ساز تهیه شده است … میباشد.
@rooham_inet

صحنه و  ...می باشد.

خود را می طلبد كه در این مقاله به آن كه نرم افزار مایا با قیمت باالتري و اما معرفی : zbrush

نیاز دارید ؟

باشد به طوري كه نرم افزار مایا

استعداد و عالقه در طراحی.

پیچیدگی هاي خاص خود را دارد و

در این مقاله بیشتر در مورد هنر  D3و

براي كسانی كه وارد این حیطه می

نیاز هاي شما جهت تبدیل به یک

شوند اولین پیشنهاد  dmax 3است.

 Enviroment artistمیپردازیم.

اما تفاوت عمده اي كه بسیاري از

كار شما از آنجایی شروع میشود كه

كارشناسان بر آن واقفند اختالف در

قبل از هر چیز محیط اولیه را روي

كمیت می باشد چرا كه نرم افزار

كانسپت هاي الزم

 dmax 3در خلق تعداد زیادي

كاغذ به همراه
طراحی نمایید.

كاراكتر موفق تر می باشد و كسانی كه
با این دو نرم افزار آشنایی داشته
باشند می دانند كه  dmax 3گزینه
بسیار مناسبی براي ساخت Video
 Gameبوده به طوري كه با این نرم

مرحله بعدي طراحی مدل هاي D3
مورد نیاز میباشد كه توسط نرم افزاري
هاي  D3طراحی میشوند ،مانند
 Maya-3d Max - BlenederCinama4D - Zbrush
توسط این نرم افزار ها مدل هایی

افزار شما قادر خواهید بود تا تعداد
فروانی از كاراكتر را در زمان كوتاهی
خلق كنیدكه یکی از ضعف هاي مایا در
این قضیه می باشد ،چرا كه اهداف
خلق این دو نرم افزار به گونه اي دیگر

در بعضی از سایت ها به اشتباه از این
نرم افزار به عنوان نرم افزار انیمیشن

سازي نام برده می شود كه كامال
اشتباه است .نرم افزار  zbrushبراي
( sculptحجاري كردن) بر روي مدل
می باشد و البته با توسعه این نرم افزار
امکان مدل سازي در نهایت كیفیت و
جزئیات از شروع تا پایان در آن
گنجانده شده است .اما در نسخه هاي
نخستین آن ،مدل سازها در نرم
افزارهاي دیگر مدل خود را می
ساختند و براي افزایش جزییات مدل
را به این نرم افزار انتقال میدادند و به
مدل هاي خود جزئیات دقیقی را اضافه
می كردند اما با توسعه این نرم افزار ،
ساخت انواع و اقسام مدل ها به راحتی
در آن صورت می گیرد .به صورتی كه
بیس مدل شما در  Dmax3ساخته و به
 zbrushمنتقل میشود و میتوانید روي
جزئیات مدل كار كنید.

است در واقع می توان گفت كه فراوانی

ساخته میشوند و توسط ابزارهاي

كاربرد مایا به بخش سینما و تلویزیون

خاصی متریال ها و تکسچر هاي مدل

بر می گردد كه قدرت این نرم افزار را

آمادهو روي مدل اعمال میشوند .در

در این

صنعت می توان به خوبی

ادامه تفاوت میان  D max3و مایا را

مشاهده كرد قدرت بسیار باال در
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مصاحبه با یک گیک
با سالم خدمت شما در این قسمت
مصاحبه اي در زمینه بازیهاي

بابز :اگر بخواهید به یکی از مهمترین

حمایتها از یک شركت بازي سازي

بازي در ایران صحبت كنیم .تیمهاي

مشکالتی كه بعنوان یک گیمر ایرانی

ناچیز است ،كسی نمی داند بازي

بازي موجود در ایران در حال حاضر

با اون روبه رو هستید اشاره كنید آن

چیست!

مورد چه میتواند باشد؟

كامپیوتري با یکی از گیک هاي

علیرضا :به موضوع بسیار مناسبی

بابز :آیا فکر میکنید صنعت ایران بعد
از گذر از مرحله تکامل و قدرت

چه ساختاري دارند و چطور تشکیل
میشوند؟
علیرضا :ساختار تیم هاي بازي هاي

(گیمر) ایرانی بنام علیرضا با آیدي

اشاره كردید.گیم نیازمند یک اینترنت

 @AAP1024خواهیم داشت كه شما

قوي با كمترین لگ ممکن است .اگر

گرفتن شانسی براي حضور در بازار

نداره گروهی از افراد معموال بین  21تا

رو به مطالعه آن دعوت میکنیم.

تاخیر بیشتر از  11میلی ثانیه باشد

جهانی بازیهاي كامپیوتري دارد؟

 25سال كه از میانگین بازي كنندگان

بابز :لطفا براي شروع كمی از خودتان

تیم ها بازي نمی كنند اما در ایران در

علیرضا :بله یک بازي خوب همواره

دیگر مهارت فردي باالتري دارند اگر

بهترین حالت ممکن بین  81تا 121

عالوه بر هزینه بردار بودن و طراحی و

بتوانند اسپانسر به دست بیاورند یک

و تجربیات گیکیتان در زمینه بازیهاي
كامپیوتري برایمان بگوئید تا بیشتر با
شما آشنا شویم.

متغیر است .نکته بعدي عدم حمایت
است البته طبیعی است ،به دلیل
اینکه نسل گذشته هنوز در حال گذر

علیرضا :با سالم خدمت خوانندگان

هستند .براي مثال اگر من پدر شوم

گرافیک و گیم پلی قوي نیازمند ایده
ي خالق هم هست از این دست موارد
می توان به  Flappy Birdاشاره كرد،

آنالین با سایر نقاط دنیا تفاوت خاصی

خانه جدا براي تمرینات دارند در غیر
اینصورت مکان بازي ها معموال گیم
نت هاست كه متاسفانه تنها دو مورد
باكیفیت در تهران مشاهده كردم .به

مجله قبیله گیک ها علیرضا هستم

مشخصا درک درست تري نسبت به

قرار نیست الزاما هزینه زیاد باشد

طور كلی اگر تفاوتهاي بین ایران و

 22ساله از ایران و شهر تهران

قابلیتهاي این زمینه نسبت به نسل

قرار است كه بازي چیزي براي ارایه

سایر نقاط دنیا در تشکیل تیم و

قبل خودم دارم این مشکل متاسفانه

شدن داشته باشد.

مشکالت را بخواهیم بررسی كنیم

محدود به ایران نیست و مردم از گیم

بابز :آینده صنعت بازي در جهان

دانشجوي كارشناسی نرم افزار و
عالقه مند/بازیکن بازیهاي كامپیوتري.
من بصورت حرفه اي بازي كردن رو با

به عنوان یک سرگرمی براي گذران
زمان یاد می كنند و این در حالی است

 Dotaدر سال  91شروع كردم و در

كه تمام ورزشها هم مثل فوتبال -

چگونه میتواند باشد و ما در آینده با
چه نوع بازیهایی روبه رو خواهیم بود؟

شاید مشکل سربازي و

خروج از

كشور هم جلب توجه كند عالوه بر
اینترنت نامناسب و فرهنگ جامعه
در مورد بی فایده بودن گیم .بابز :

حال حاضر  Dota2بازي می كنم

كشتی و یا تنیس دقیقا هدف

علیرضا :به نظر من بازي ها اینتراكتیو

معموال اعضاي این تیمها را چه

همچنین در یک تیم در حال تمرین

مشتركی را دنبال می كنند این مورد

تر می شوند ،شامل فعالیتهاي فیزیکی

اقشاري از جامعه تشکیل میدهند؟

هستم و به همراه این تیم اخیرا

با گذر زمان حل می شود.

بیشتري می شوند مخاطبانشان از

علیرضا:

بابز  :نظر شما در مورد صنعت بازي

سنین كم تا كهن ساالن افزایش می

در ایران چیست؟

یابد براي مفاهیم آموزشی و پزشکی و

بابز :لطفا كمی بیشتر در مورد این

علیرضا :با این وضع موجود من

روان شناختی به كار گرفته می شوند

درچند دوره مسابقات آماتور مثل
 Iran PGCشركت كردم.

همین طور به صورت مشخص دید

معموال

بیشتر

گیمرها

گروههاي دانشجویی هستند و یا در
حال گذراندن پیش دانشگاهی،
باتوجه به همه گیر شدن این گونه
بازي ها دسته بندي هاي قبلی براي

دوره مسابقات توضیح بدین و براي ما

امیدي به بازي سازي در ایران ندارم

تعریف كنید كه چه عاملی باعث شد

چرا؟ سال پیش سرانه فروش كل

كامال واضحی از  VRدر بازي سازي

بازیکنان وجود ندارد و تقریبا از هر

بازیهاي ایرانی حدود  151میلیون دالر

دارم كه زمینه ساز هرچه بهتر شدن

قشري بازیکن وجود دارد.

بود كه به نظر مبلغ قابل توجهی می

این صنعت می شود.

بابز :كمی در مورد تیمی كه در آن

رسد اما اگر به آمار بازي هاي بین

بابز :تخیل شما در مورد دستگاههاي

عضو هستید برایمان توضیح بدهید و

تصمیم بگیرید در این مسابقات
شركت كنید؟
علیرضا :به صورت كلی وقتی قصد
دارید چیزي رو به صورت حرفه اي

المللی نگاهی بیندازیم به اسمهایی
مثل League Of Legends Dota2
 World Of Warcraftبا مبالع

ادامه بدید مثل ورزش و یا بازي

نجومی فروش می رسیم .آیا این

كامپیوتري،

شما

دیگه

بازي آینده شامل چه سیستمهایی
میشود؟
علیرضا :مشخصه ،عینک هاي  VRو

طبقه خاص و شخصیت خاص

اینکه شما چگونه با این تیم و اعضاي
آن آشنا شدید؟
علیرضا :من و دوستان دانشگاهیم و
بعضی از دوستانی كه در استیم با هم

به دید

اشکال به بازي سازان ایرانی وارد

كنسولهاي قابل حمل تر امکاناتی

آشنا شده ایم یک تیم  5نفره Dota

سرگرمی به قضیه نگاه نمکنید و هدف

است كه چرا كم كاري می كنند؟ خیر

هستند كه تا چند سال آینده فراگیر

ایجاد كرده ایم كه از آن براي تمرین

شما تبدیل به كسب در آمد و یا مقام

به هیچ وجه به دالیل فرهنگی بازي

تر می شوند ،اما در آینده همان طور

در آن زمینه خاص می شه .همچنین
مسابقات و جامهاي داخلی و خارجی
باعث ایجاد هماهنگی اعزاي تیم و

هاي ایرانی باید سطح اخالقی خاصی
داشته باشند بنابراین مقداري از
بازارهاي خارجی از دست می رود،
كپی رایت به صورت كامل معنی ندارد

كه تلفن همراهمان دیگر جاي خود را
به تراشه هاي جاسازي شده در پوست
می دهد احتماال كنسولها هم تغییرات

همین طور كسب درآمد در صورت

و شما هیچ گونه پیگیري از مراجع به

بزرگی خواهند داشت.

كسب مقام می شوند.

صورت جدي نمی بینید،

بابز  :خوب كمی در مورد تیمهاي

گروهی و فردي استفاده میکنیم .در
كل تعداد گیمرهاي ایران آنقدر
محدود است كه به چند گیم نت و
تعدادي در حدود  11تیم مطرح
محدود میشوند كه غالبا در تهران
فعالیت دارند چون بیشتر تورنومینتها
و امکانات مورد نیاز براي بازي كردن
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در این شهر در كنار هم جمع شده اند.

علیرضا:

بابز :هر روز چه مدت زمانی را به بازي

كامپیوتري براي  PCبه دلیل نبود

دنبال می كنند من در تیم نقش

كردن اختصاص میدهید و این مدت را

تحریمها و یا وابسته بودن بازي هاي به

ساپورت و كمک كننده به سایر اعضاي

چگونه میگذرانید؟
علیرضا :بازیکن هاي حرفه اي معموال
بین  8تا  12ساعت از زمان روزانه
خودشان را به گیم اختصاص میدهند

در

دنیاي

هاي

بازي

یک معماري خاص معموال بازي هایی كه
در ایران هستند و بازي هاي كه در
كشورهاي دیگر هستند تفاوت آنچنانی

بازیکن با یکدیگر یک هدف خاص را

تیم را دارم ،كه آنها نقش هاي هجومی
تر و پررنگ تري را دنبال می كنند
افرادي كه

نقش فعال تري دارند

وظیفه هایی مثل كشتن دشمن و یا

من به صورت متوسط بین  2تا 5

ندارند ،بازي هایی مثل

Dota

تخریب كردن تجهیزات دشمن را دارند

ساعت هر روز در استیم مشغول بازي

 WOW،CS GO،HON،LOL،بازي هاي

اما افرادي كه نقش ساپورت و یا كمک

هستم كه با زمان متوسط هر بازي 1

مطرح بین المللی هستند كه در ایران

را دارند بیشتر به كارهاي جانبی و

ساعت تقریبا بین  2تا  5بازي در هر
روز به همراه تیم انجام میدهم.
بابز :براي كسانی كه میخواهند وارد

هم طرفداران خاص خودشان را دارند.
بابز :بازي بصورت تیمی چه مزایایی

كمک كردن به این افراد می پردازند.
بابز :براي صنعت بازي در ایران چه
آینده اي رو تجسم میکنید؟

دارد و چرا ترجیج میدهید در یک تیم

علیرضا :به نظر من صنعت بازي در

چه پیشنهادي دارید؟

بازي عضو باشید؟

ایران راه زیادي تا تبدیل شدن به یک

علیرضا :به عنوان یک گیمر و كسی كه

علیرضا :می تونیم اینجوري بگیم اگر

صنعت پولساز را دارد .اما دید مردم

با دوستانم در استیم در ارتباط هستم

شما بازي رو مثل ورزش ببینید یکسري

نسبت به بازي باید مثل یک ورزش

به نظر من ابتدا اگر در ایران هستید به

از ورزشها گروهی هستند یکسري

باشد ،مثل یک تفریح كه مردم براي

دنیاي بازیهاي مدرن كامپیوتري شوند

فکر سربازي و اتمام تحصیالتتان باشید
به دلیل مشکالتی كه دوستانم براي
رفتن به تورنومنت هاي بین المللی
داشتند به نظرم نیاز به اشاره داشت،
نکته بعدي داشتن یک تیم هستش كه

فردي ،فرقی بین مدال طالي تیم
بسکتبال با مدال طالي یک فرد در یک

لذت و گذران وقت آنرا انجام می دهند.
وقتی این دید به وجود بیاید
مسلما استعدادهاي زیادي در این

دومیدانی نیست ،بیشتر بستگی به

زمینه شکوفا خواهد شد .به عنوان

بازي و شخصیت فرد داره ،كه دوست

مثال بازي  The Witcherیک بازي
لهستانی فوق العاده است كه با حمایت

با همدیگر دوست و هم سطح باشید و

داره در تیم باشد و یا فردي به این

در آخر هم پیدا كردن یک كاپیتان

مسئله نگاه كند.

مردم و دولت این كشور به نماد لهستان

مناسب براي رهبري تیم كه با تجربه تر

بابز :براي برقراري ارتباط صوتی بین

تبدیل شده تا حدي كه در هنگام سفر

از بقیه باشد به نظرم با این تفاسیر به
همراه  2سال تمرین متوالی می توانید
در سطح حرفه اي مدعی قهرمانی
باشید.

اعضاي تیم در بازیهاي تیمی از چه
ابزاري استفاده میکنید و نحوه انجام
كار به چه صورت است ؟

پرزیدنت اوباما به لهستان به عنوان
هدیه به ایشان اهدا شد كه این نشان از
ارزش گذاري باال براي یک بازي را دارد.
بابز :با تشکر از حضور شما در این

بابز :كمی تخصصی تر به دنیاي بازیها

علیرضا :ما از نرم افزار Team Speak

مصاحبه براي سخن آخر اگر مطلبی

بپردازیم .بنظر شما در حال حاضر چه

بر روي یک  VPSاستفاده میکنیم و

هست بفرمائید.

نوع سخت افزاري در ایران در بین

همین طور خود بازي امکان مکالمه و

علیرضا :امیدوارم با گذر زمان و

بازیکنهاي حرفه اي مورد استفاده قرار
میگیرد؟
علیرضا :خب به نظر من براي گیمرهاي
تازه كار و یا افرادي كه دانش كمی در

چت را براي بازیکن ها ایجاد میکند و
بعضی ها كه در كشورهاي توسعه یافته
هستند و از اینترنت بهتري استفاده می

گسترش گیمینگ خانواده بازیکن ها و
افراد نسل قبل جامعه درک درستی از
مفهوم گیم داشته باشند گیم الزاما
مثل سایر ابزارها هم میتواند كاربردي

كامپیوتر دارند  PSو یا  XBOXگزینه

كنند با تماس  Skypeدر طول بازي یا

مناسب براي وقت گذراندن و آموزش

مناسبتري هستش و آمار فروش این

قبل و بعد بازي با همدیگر هماهنگی

داشته باشد و هم میتواند بسیار مخرب

كنسولها با آمدن كنترلر هایی مثل

هاي تکنیکی و تاكتیکی رو انجام می

باشد.

كینکت بیشتر هم شده ،اما براي گیمر

دهند.

هاي حرفه اي هیچ چیزي جاي Pc
 Master Raceرا به دلیل قدرت و
قیمت نمیگیره.

@BoBzBoBz

بابز :میشه كمی بیشتر در مورد بازي
كه انجام میدید توضیح بدین و بگید كه

بابز :در همین رابطه نظرتون در مورد

هدف در این بازي چه میباشد و هر یک

بازیهایی كه در حال حاضر بیشتر

از اعضاي تیم چه مسئولیتی دارند؟

توسط بازیکنهاي حرفه اي ایرانی در

علیرضا :خب  Dotaیک بازي مبارزه

داخل ایران بازي میشه چیه؟

اي  5به  5هست ،یعنی در هر تیم 5

pg. 6

شماره پنجم – بهار 59

قبیله گیک ها

تفریح گیکی
به باور بسیاري از روان شناسان و جامعه
شناسان ،بهترین روش آموزش چه
براي كودكان و چه حتی براي بزرگ
ساالن بازي كردن است .امروزه بازي
هاي رایانه اي عمیقاً با زندگی انسان
ها پیوند خورده اند ،در روحیه و تکوین
شخصیت آنان ،اثر عمیقی بر جاي می
گذارند و باعث تسریع و تسهیل

این بازي  code combatنام دارد،

آمده است كه براي سنین 111-1

نوعی بازي اكشن و استراتژیک می

میتوان استفاده شود .با وجود پیشرفت

باشد و تفاوت آن با سایر بازي هاي

هاي علم و تکنولوژي آموختن برنامه

كامبت این است كه كلیه حركت ها با

نویسی در آینده ي نزدیک مانند

استفاده از زبان برنامه نویسی انجام می
شود و با یادگیري این بازي میتوانید

این سایت  khan academyنام دارد و

اهمیت پیدا می كند پس چه بهتر كه

یک برنامه نویس حرفه اي شوید.

از زبان هاي مختلف از جمله زبان شیرین

به جاي بعضی بازي هاي تکراري شروع

درحال حاضر  1زبان مختلف را می

فارسی هم پشتیبانی میکند .این آكادمی

به انجام بازي هایی كنیم كه برنامه

توانید با این روش فراگیرید از جمله:

سازمانی آموزشی است كه وبسایتی با

نویسی را نیز در قالب آنها بیاموزیم.

 CoffeeScript,Ioو Python, Lua

همین نام دارد و هدف اصلی آن« ،ارائه

,javascript ,Clojure

امکانات آموزشی با كیفیت و استاندارد

یادگیري می شوند كه از آموزش زبان و

سازمان غیرانتفاعی خان در سال  2111به

هماهنگی میان چشم و دست و پرورش
عضله ها را شامل می شود.
بسیاري از مهارت هاي زندگی را تمرین
كنیم و به نظر برخی از پزشکان  ،بازي
هاي رایانه اي به بیماران كمک می كنند
كه زودتر سالمت خود را بازیابند و به
داروهاي مسکن ،كم تر نیاز پیدا كنند.
بر اساس مقاله ي منتشر شده در مجله
نیچر محققان دانشگاه روچستر بیان
داشته اند كه بازي هاي كامپیوتري،
ارتباط موثري با افزایش آي كیو ،با
استفاده از تقویت مهارت توجه بصري
دارند.
ممکن است در نگاه اول یک بازي اصال
به نظرتان آموزش دهنده نیاید و فقط
براي سرگرمی بازي كنید اما چقدر
خوب می شود اگر این بازي به همراه
سرگرمی مواردي براي آموزش ارائه
دهد كه در دنیاي واقعی یادگیري شان
طاقت فرسا و خسته كننده است .این
آموزش آن قدر با چالش ها و تصاویري
كه برایمان آماده می كند جالب است كه
گذشت زمان را متوجه نمی شویم و

دست سلمان خان ،آمریکایی-بنگالدشی
تمامی این زبانها را می توان بسیار

تبار كه خود دانش آموخته موسسه

ساده بوسیله این بازي گرافیکی به

فناوري ماساچوست ( )MITاست پایه

راحتی و تقریبا مجانی آموخت.

گذاري شده است .در این وبسایت بیش

نسخه ي بتا ي این بازي از سال 2113

از  111دوره آموزشی درباره برنامه

ساخته شده است .نویسنده گان این

نویسی ،ریاضیات ،فیزیک ،شیمی ،زیست

بازي معتقدند كه سرعت یادگیري

شناسی ،اقتصاد ،تاریخ ،پزشکی و… به

برنامه نویسی با استفاده از آن افزایش

رایگان ارائه شده است كه در وبسایت

چشمگیري دارد .این وبسایت در حین

یوتیوب نیز در دسترس است و میتوانید

بازي مفاهیمی ماننده سینتکس حلقه

زبان هاي برنامه نویسی مانند

– C

ها ،تابع ها ،آرایه و دیگر نکات مهم

– HTML4 – HTML5 – CSS3 – PHP
JAVASCRIPT – JAVA – PYTHON
و… را با روش هاي مختلف از جمله بازي

برنامه نویسی را آموزش می دهند .پس
می توان با یک تیر دو نشان زد و در
مواقعی كه وقت آزاد داریم لذت ببریم و

هاي آنالین آموزش ببینید.

آموزش ببینیم و با دوستانمان بازي
كنیم .این بازي داراي مراحل جالب و
هیجان انگیز زیادي می باشد كه بعالوه
ي آنها امکان بازي كردن دونفره به
صورت آنالین وجود دارد .در این وب
سایت چالش هاي آنالینی برگزار می
شود كه برنامه نویسان می توانند
توانایی هاي برنامه نویسی خود
رابسنجند،

امروزه آموزش برنامه نویسی از سنین
پایین توصیه می شود زیرا باعث بهتر
فکر كردن و افزایش خالقیت و تصمیم

ساعت ها بازي می كنیم .حتی می تواند

گیري هاي درست در آینده می

نقش بسزایی در عالقه مند كردن ما به

شود .اپلیکیشن  lightbotداراي یک

موضوع داشته باشد  .البته تمامی این

محیط گرافیکی زیباست كه در قالب

بازي ها ماننده بسیاري از بازي هاي

بازي فکري برنامه نویسی را نیز آموزش

كامپیوتري نیاز به دانستن زبان
انگلیسی دارند.

@Emitiss

باال ،به هركس و در هر كجا» است.

برنامه نویسی گرفته تا كمک به

برخی از بازي ها به ما كمک می كنند تا

آموختن رانندگی و یا زبان انگلیسی

این نکته باعث محبوبیت بیش از پیش
این بازي شده است .جالب تر از همه
اینکه  11نفر برتر هر چالش به
مصاحبه
تکنولوژي

در

شركت

هاي

بزرگ

در

شهر

سان

واقع

فرانسیسکو دعوت می شوند.

می دهند این اپلیکیشن می تواند از
سنین پایین به عنوان بازي جالب و
هیجان انگیز براي بچه ها مورد استفاده
قرار گیرد.
بیشتر وب سایت ها و اپلیکیشن هاي
مربوط به بازي هاي آموزش برنامه نویسی
رایگان هستند و اكثرا در جزئیاتشان
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خطرات بازي هاي كامپیوتري

می شود .یکی از بیماري هاي چشمی

عصبانیت هاي بی دلیل و ترس هاي

 -1تقویت حس پرخاش گري

تمامی ساخته هاي دست بشر و حتی

رایج براي عالقمندان به بازي هاي رایانه

اجتماعی است .همچنین كودكانی كه

مهم ترین ویژگی برخی از بازي هاي

انواع موجودات و دیگر موجودیت ها

اي ،چشم هاي قهرمان گپتار نام دارد.

بازي هاي خشونت آمیز را مدام تکرار

رایانه اي ،حالت جنگی بیش تر آن

در این كره خاكی دو روي سکه دارند،

در این بیماري ممکن است ساعت ها از

می كنند تصورات خیالی خشونت باري

كه یک روي آن بهره گیري درست و

بازي كردن گذشته باشد اما چشم هنوز

دارند و رفتارهاي تهاجمی بیشتري از

مفید به جهت پیشرفت امور است و

درگیر تصاویري است كه ساعت ها به

خود نشان می دهند.

چنین بازي هایی ،نوجوان را پرخاش

روي دیگر آن استفاده نادرست و نابه

آن خیره شده و آنها را می بیند.

 -4كاهش و افزایش وزن نامعقول

گر و ستیزه جو می سازد و تالش می

جا كه گاه با آسیب همراه است ،در

 -2انگشت نینتندو

،اعتیاد

كند خواست هایش را با زور و تهاجم

این سو ،بازي هاي رایانه اي هم از این

بیماري انگشت نینتندو به نام «نینتن

 -5مرگ

به دست آورد.

قاعده مستثنی نیستند .در مورد

دینیتیس» نیز شناخته شده است .در

افرادي كه به بازي هاي رایانه اي

فواید و مضرات بازي هاي رایانه اي

بازي رایانه اي «وي اسپرت» فرد دو

اعتیاد دارند ساعت ها وقت خود را

نظرات گوناگونی مطرح است كه

دسته حركتی در دست می گیرد و می

صرف بازي میکنند بدون اینکه متوجه

سلیقه شخص نظر دهنده هم خالی از

بایست تعادل خود را مثل شکلی كه در

شوند چقدر زمان گذشته است .سال

اجتماعی پویا با دیگران ناتوان

و

بازي می بیند حفظ كند .این حفظ

 2111جوان  28ساله اي اهل كره

خواهند بود .این روحیه انزواطلبی

متخصصین علم روانشناسی بر این

تعادل كه شکل هاي گوناگونی دارد به

جنوبی پس از اینکه ساعت ها در یک

باعث می شود كه نوجوان از گروه هم

عقیده اند كه مضرات بازي هاي رایانه

زانوها و ستون فقرات آسیب جدي وارد

كافی نت مشغول بازي بود بیهوش شد.

ساالن جدا شود كه این خود زمینه

اي بسیار بیشتر از فواید آن می باشد

می كند و حتی گاهی اوقات به دلیل

پس از انتقال وي به بیمارستان و به

و تمامی پدران و مادران را بر این

اینکه فرد تعادل خود را از دست می

هوش آمدن جوان  28ساله ،او به

دانستند كه باعث جلوگیري استفاده

دهد و به زمین می افتد ،در قسمت

پزشک معالج خود گفت كه  12ساعت

تر ،كودک و نوجوان با ساخته ها و

دائم فرزندان خود از بازي هاي رایانه

هایی از بدنش دچار شکستگی می

تمام در حال بازي بوده و در این مدت

برنامه هاي دیگران روبه روست و كم

اي شوند هر چند این امر را متذكر

شود .مبتالیان به این بیماري پس از

غذاي بسیار كمی خورده ،به حمام

تر قدرت دخالت و تصرف در آن ها را

شدند كه حتما "الزم است انسانها

مدتی بازي پی در پی ،دست و مچ

نرفته و استراحت كافی نداشته است.

می یابد ،حالت انفعال گرفته و اعتماد

بازي هاي رایانه اي را تجربه كنند اما

دست هایشان شروع به درد گرفتن می

به گفته پزشکان ،اعتیاد شدید به بازي

به نفس او در برابر ساخته ها و پیش

به میزان كمی از اوقات فراغتشان"

كند .در این بیماري انگشت هاي فرد

هاي رایانه اي ممکن است مرگبار

 -1مشکالت بینایی

متورم می شود و درد می گیرد.

باشد.

نگاه كردن و خیره شدن بیش از حد

 -3رفتارهاي خشونت بار و مشکالت

 -1سندروم تونل كارپال

بازي ها ،نوجوانان وقت بسیاري را

به هر نوع صفحه تصویري ،باعث بروز

ذهنی

سندرم تونل كارپال زمانی ظهور می

صرف آن می كنند و در واقع ،با

مشکالت چشمی می شود حتی

كند كه اعصاب اصلی بین دست و

مصرف انرژي عصبی و روانی خویش و

كتاب .افرادي كه بیش از حد بازي

ساعد تحت فشار قرار می گیرد .این

با چشمان و ذهنی خسته به بستر می

هاي رایانه اي انجام می دهند به دلیل

فشار زمانی اتفاق می افتد كه تونل

لطف

نیست.

پژوهشگران

استفاده طوالنی از بازي و مراحل
بازي كه ممکن است به طول بینجاند
نیز از این قاعده مستثنی نیستند و
بیماري هاي چشمی بیشتري آنها را
تهدید می كند ،خصوصا اینکه چشم
شخص نزدیک بین هم باشد .خیره
شدن به صفحه تصاویر سفیدرنگ
براي چشم بسیار مضر است ،خصوصا
اینکه وقتی فرد به صفحه نمایش
خیره می شود پلک هم نمی زند و
همین مساله باعث خشک شدن چشم

كارپال یعنی قسمتی از مچ كه اعصاب

هاست و این كه فرد باید براي رسیدن
به مرحله بعدي بازي ،با نیروهاي به
اصطالح دشمن بجنگند .استمرار

 -8انزوا طلبی
افرادي كه همیشه با بازي هاي رایانه
اي درگیرند ،به انزوا و درون گرایی
متمایل شده و در برقراري ارتباط

ساز ناهنجاري هاي دیگر است.
 -9تنبل شدن ذهن
در این بازي ها ،به دلیل این كه بیش

رفت دیگران ،متزلزل می شود.
 -11افت تحصیلی
به دلیل جاذبه مسحور كننده این

روند و گاه ،صبح زودتر از وقت
معمولی بیدار می شوند تا پیش از
مدرسه نیز اندكی بازي كنند .بی

مطالعات نشان می دهد افرادي كه بیش

اصلی و تاندون ها از آنجا می گذرد

از اندازه بازي هاي رایانه اي انجام می

متورم می شود .افرادي كه بیش از حد

دهند همیشه نگران تر و افسرده تر از

خواهد شد .البته این مقاله فقط و فقط

بازي هاي رایانه اي انجام میدهند در

در مورد خطرات بازي هاي كامپیوتري

انسان هاي دیگر هستند .معموال

در خطر ابتال به این سندروم قرار دارند

بود و همانگونه كه در ابتداي مقاله

كودكان بیشتر در خطر رفتارهاي

و تنها نشانه فیزیکی ابتال به این

گفته شد روي دیگري نیز دارد كه

خشونت بار اجتماعی هستند و حتی

بیماري ،اعتیاد به بازي هاي رایانه اي

خطر اعتیاد نیز در آنها وجود دارد.

است.

از جمله نشانه هاي بیماري هاي رفتاري

البته استفاده بیش از حد از موس

در شخصی كه بیش از حد بازي رایانه

رایانه نیز ممکن است باعث ایجاد

اي انجام می دهد ،نگرانی بیش از حد،

حساسیت و تورم تونل كارپال شود.

تردید ،این عالقه ،سبب افت تحصیلی

فواید آن است و میتوان ازفواید بازي
هاي رایانه اي نیز سود جست.
@An0nym0u3
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قبیله گیک ها
مشاهده نبود را ممکن می سازد .استیم

صورت نسخه آزمایشی در دسترس

اشاره كرد كه می توان از آن براي

فرض كنید صاحب یک شركت بازي

سرویسهاي

و

همگان قرار گرفت و در سال  2113نسخه

اینترفیس هاي كنسولی و یا اتصال به

سازي با حاشیه سود چندین میلیارد

پروفایلهایش را بر روي سرویسهاي

رسمی آن ارائه شد در طول این  13سال

كامپیوتر استفاده كرد.

دالري در سال  2112هستید ،عناوین

ابري اش ارائه می دهد كه قابل به ذكر

شاهد اتفاقات بسیار زیادي بودیم از قبیل

از نکات دیگر می توان به ساختن

موفقی مثل  CSو یا مثل Half Life

به نظر می رسید..

ارائه بازي پر طرفدار  HalfLife 2و ایجاد

 Itemها و یا سایر موارد فروشی در

و… دارید.آیا براي شما این موفقیت

استیم بر روي تمامی سیستم عاملهاي

شدن جامعه مجازي بازیکنان توسط

بازي اشاره كرد .كه بعضا در سیستم

كافیست؟ آیا درآینده هم شما به فکر

دسکتاپی پرطرفدار از قبیل لینوكس ،

استیم ،سیستم پیدا كردن بازي براي

طراحی شده توسط  Valveبا آوردن

فروش سنتی هستیدآیا براي شما CD

ویندوز و مک كالینت دارد و خدمات

بازیکنان به صورت اتوماتیک و سایر

راي مشخص می توانند وارد استیم

و  DVDو یا سایر ابزارها و روشهاي

خود را به گیمر ها ارائه می دهد

موارد اما آخرین تغییر بنیادي كه قابل

ماركت شوند و به فروش برسند.

فروش كافی هستند و یا به فکر هدفی

همانطور كه در نسخه قبلی گفته شد

ذكر است ایجاد  Steam VRاست به

به صورت خالصه می توانم اذعان كنم

بزرگتر هستید یک هدف انقالبی! بله

استیم نقش بسیار مهمی در فراهم

صورت كامال مشخص واقعیت مجازي

كه استیم در حال حاظر بهترین

شركت  Valveبه مدیریت گیب هدفش

آوردن امکان بازي براي كاربران

آینده بازي هاي رایانه اي است دیگر

سیستم توزیع و فروش گیم می باشد.

از زمانش جلوتر بود .قصد آنها ایجاد

لینوكس داشته است .این سرویس در

نیازي به موس و كیبرد براي بازي كردن

با تجربه باالي شركت  Valveو عناوین

یک سیستم بی نقص فروش و توزیع

فوریه  2111داراي  125میلیون یوزر

پشت سیستم بدون هیچ گونه تحرک

شاهکاري مثل Half Life-CS GO-

براساس اینترنت بود كه دیگر نیازي به

فعال بوده كه رقمی بسیار قابل توجه

ندارید دیگر نباید نگران اضافه وزن و یا

 Dota2وهمین طور سایر بازي هاي

پچ هاي وقت گیر و سخت براي باگ

می باشد .به نظر بنده این رقم در

مشکالت مچ و یا خیلی مشکالت فیزیکی

فوق العاده این شركت و با توجه به

هاي غیر عادي ،نیازي به خرید دیسک

سالهاي آینده رشد بسیار بیشتري

ناشی از كم تحركی باشید.

آینده نگري فوق العاده این شركت

هاي جا گیر و همین طور دیگر نیازي

خواهد داشت و استیم به تک قطب

نسبت به واقعیت مجازي ( )VRاین

به آنتی چیتهاي دست و پا گیر نبود

دنیاي پخش گیم هاي دیجیتال تبدیل

شركت به این زودي ها این بازي را به

دیگر نباید در فروشگاهها منتظر می

خواهد شد.كمپانی  Vlaveپش از ارائه

رقیبان واگذار نمی كند.

ماندید ،و باالخره تنها چیزي براي

استیم و موفقیتهاي روزافزونش دست

اینکه بدانید چاله خرگوش چقدر عمیق

به ارائه محصوالتی جانبی هم زد كه

پس از دانلود استیم و استفاده از

است نصب كردن استیم دوست

بتواند خود را در رقابت با كنسولهاي

آن نوبت به خرید از استیم می رسد شما

داشتنی بود.

بازي حفظ كند از این دست اقدامات

براي این كار باید ازآدرس روبرو

می توانیم به ساخت كنسول و كنترلر

https://steamcommunity.com/
 marketاستفاده كنید .به دلیل تحریم

و همین طور یک سیستم عامل بر

بودن ایران و مشکلت خرید از استیم

مبناي دبیان (گنو/لینوكس) براي

معموال بازیکنان ایرانی مشکالت زیادي را

كسانی كه قصد خرید و هزینه بر روي

تجربه كنندكه باعث شرم ساریست .در

یک سیستم عامل جدا مثل ویندوز را

هر صورت استیم امکاناتی مانند استیم

ندارند و قصدشان تنها خرید سخت

گارد را براي جلوگیري از كالهبرداري

افزار است اقدام كرد كه با موفقیت در

فعال كرده كه بسیار عملکرد مثبتی دارد

مقایسه هاي انجام شده مقدار مناسبی

و همین طور اگر یک آیتم و یا شی و یا

از هماهنگی با سخت افزارهاي موجود

بازي از اكانت شما دزدیده شود با گزارش

و همین طور بازي هاي موجود در

به استیم و رو كردن گزارش اكانت شخص

digital distribution platform
است كه سرویسهایی از قبیل ارتباطات

استیم را در تست ها نشان داد و امید

خاطی بن شده و از الگ این شدن و

مناسبی براي این شركت و بازي

معامله فرد با افراد دیگر جلوگیري می

اجتماعی بین گیمر ها و همچنین

دوستان ایجاد نمود.

شود كه این موارد در هیچ جامعه ي

سیستم رعایت حقوق دیجیتال براي

خب پس از معرفی محصوالت و ویژگی

گیمینگ دیگري تاكنون مشاهده نشده

ساده سازي

ها كمی به بررسی تاریخچه استیم و

است .از نکات قابل توجه و جالب دیگر

عملیات آپدیت و پچینگ گیم ها به

اهدافی كه تاكنون به آنها دستیافته

صورتی كامال ساده كه پیش تر قابل

است بپردازیم .استیم در سال  2112به

استیم /سیستم عامل استیم

Voice

و

چت

نسبتا گران قیمت Steam Machine

با این مقدمه كه خواندید تا این لحظه
متوجه شدید كه قصد بررسی Steam
محصول انقالبی شركت  Valveرا دارم.
در دنیاي امروز گیمر ها كمتر كسی
پیدا می شود كه نامی از استیم نشنیده
باشید استیم یک Internet-based

ناشرین و همین طور

@AAP1024

می توان به اضافه شدن Big Picture Mode
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قبیله گیک ها

هسته با ساختار معماري X86-64

این دستگاه از )CPU AMD(APU

از نظر طراحی كنسول Xbox One

میتوان این را برداشت كرد كه شركت

استفاده می كند كه از معماريx86-

بزرگتر از  PS4می باشد ،كه اندازه و

سونی از پردازنده قوي براي ساخت این

64

دستگاه استفاده كرده است GPU .از

مایکروسافت بر روي افزایش فضاي

 x27.4x33.3 cm1,9اما ابعاد PS4

 18واحد محاسباتی براي تولید یک

ابري كه براي  xbox oneقرار داده

برابر است با x27.5x30.5 cm5,3

عملكرد بسیار عالی و قدرت اوج

اند بود تا بتواند به یکپارچه سازي بازي

 PS4یک كنسول باریک می باشد

در دنیاي بازي شركت هاي بزرگ

نمایش از  TFLOPS 1.8ساخته شده

و سرگرمی هاي دیگر این دستگاه كمک

 xbox oneیک مستطیل بزرگ  ،قوي

هستند كه كارشان ساخت كنسول هاي

است .قدرت حافظه این دستگاه DDR5

به سزایی كرده باشد .كینکت یکی از

و

و

بازي است و تمام این شركت ها سعی

است كه درحال حداكثر استفاده به

گجت هاي  xboxدر همه نسخه هاي

 xbox oneداراي اتصاالت بیشتري

دارند قدرت خود را به شركت هاي

فركانس  2.5500 MT/sمیرسد و

كه تا به حال ساخته است می باشد و با

نسبت

رقیب نشان دهند و بگویند آنها هستند

همچنین پهناي باندي كه در این حافظه

استفاده از این گجت كه داراي قابلیت

اما در نهایت كنسول  PS4مورد نظر

كه با ساخت كنسول هاي مختلف بازار

نهادینه شده است معادل با GB/s 111

تشخیص صدا و حركتی كاربر است به

خیلی هاست كه به دنبال خرید آن می

را در دست خود گرفته اند و همچنان در

میباشد.

انجام بازي هاي كه نیاز به تحرک دارد

باشند.

آن به پیشرفت و آینده فکر می كنند.

قابلیت هاي كه در این دستگاه به كار

كمک می كند .امکانات سخت افزاري

دسته ها یا كنترل كننده بازي در هر دو

با این حال سعی كردیم در مورد 2

رفته

از:

كه درون  xbox oneبکار رفته

كنسول ساختار اصلی خود را دنبال می

كنسول معروف از دو شركت بزرگ بحث

 WiFiو  Ethernetبراي اتصال به شبکه

عبارتنداز  8گیک رم  DDR3با پهناي

كنند اما در این میان كنترل كننده بازي

كنیم و قایلیت هاي هر كدام را بررسی

اینترنت Bluetooth،كه براي ارتباط

باند  86.3GB/sو همچنین یک حافظه

 PS4تغییر قابل توجهی به خود دیده

كنیم.

دسته ها با كنسول می باشد 2 ،عدد

 32 subsystemمگابایت به صورت

است در صورتی كه  xbox oneاز

پورت  USB 3می توان براي شارژ دسته

 staticجاسازي شده است .داراي

همان دسته كنترل

ها استفاده كرد و اینکه هارد یا فلش در

درایور  Blue-rayبراي اجراي بازي

 xbox 360استفاده كرده است و

صورت لزوم می توان متصل كرد ،پورت

هاي كه براي دستگاه ساخته می شود

تغییري در آن دیده نمی شود.

 Auxiliryكه براي وصل كردن دوربین

كه از تکنولوژي  blue -rayاستفاده

Mono

می شود .داراي  511گیگ فضاي هارد

 Headsetكه بر روي دسته ها موجود

داخلی كه از این فضا  138گیگ آن را

می باشد و همچنین خروجی كابل

سیستم عامل پوشش داده و مابقی فضا

 HDMIبراي اتصال به تلویزیون.

براي ذخیره بازي می باشدxbox .

مقایسه كنسول هاي بازي

عبارت

اند

به  PS4می باشد ،خروجی

ویدیوي میباشد كه در  15نوامبر سال :Xbox One

شركت سونی به بازار عرضه شد .PS4
نظیر  Microsoft Xbox Oneو
 Nintendo WII Uدر رقابت بود و
مقایسه می شد.

به

PS4

است.

@Badrinex

 )(2160pاست كه براي باال بردن

هشتم از سري كنسول بازيهاي

در زمانی كه عرضه شد با كنسول هاي

محکم

است

كند به عبارتی دیگر (x2160) 3841

در میان گیم بازها جا افتاده است نسل

اروپا ،آمریکاي جنوبی و استرالیا از

می

برابر

 oneاز وضوح تصور  4kپشتیبانی می

 PlayStation 4یا به عبارتی  PS4كه

 2112در شمال آمریکا و  29نوامبر در

باشد.

تاكید

شركت

ابعاد

Xbox

است

با

شركت مایکروسافت هم مانند شركت
هاي بزرگ در ساخت كنسول بازي هاي
ویدیویی فعالیت می كند و تا به حال سه
دستگاه به بازار ارائه داده است .در 21
می  2113سومین كنسول خود یعنی
 Xbox Oneرا معرفی كرد ،این
كنسول را  xoneهم می نامندXbox .

 PS4از پردازشگر شركت  AMDكه

 Oneمانند رقیبان خود  PS 4و

همکاري خیلی خوبی با شركت سونی

 Nintendo Wii Uاز نسل هشتم

دارد استفاده میكند كه تركیبی از

كنسول بازي هاي ویدیوي می باشد.

 CPUو  GPUمی باشد .این دستگاه از

اولین كشورهاي كه  xbox oneرا در

امکانات دیگره بهره برده است مانند

تاریخ  22نوامبر سال  2112در ماركت

كنترل كننده حافظه و decoder

خود داشتن از آمریکاي شمالی ،اكثر

ویدیو CPU.اي كه درون  PS4به كار

كشور هاي اروپاي ،استرالیا و نیوزلند

رفته است از  2ماژول  4هسته اي

بودند ،و همچنین در تاریخ  21ام همان

جگوار تشکیل شده كه جمعا میشود 8

ماه در كشورهاي دیگر به بازار آمد.

كیفیت نمایش بازي طراحی شده است.
چند تفاوت و مقایسه در رابطه با PS4
و

Xbox

One

قیمت دستگاه  PlayStation 4به
صورت

زیر

می

باشد

PlayStation 4
£299,99
Ultimate Play 1TB Edition
 Black/White PS4با قیمت £285
 PS4 Bundleبا قیمت £329
اما دستگاه هاي  Xbox Oneبا
اختالف كمی از  PS4ارزانتر می باشد
كه عبارتند از:
>= Xbox One 1TB Console
£285
£211 >== Xbox One Console
£299 >== Xbox One Bundle
قیمت هاي درج شده براي تاریخ 11
سپتامبر  2115می باشد.

pg. 10

شماره پنجم – بهار 59

قبیله گیک ها

بررسی بازي Dota2

كنار اسامی مثل یوبی سافت و یا

تابستان رخ می دهد همان اینترنشنال

ظاهر شوید؟ آیا دوست دارید DPS

بازي آنالین و مفهومی نسبتا جدید در

بلیزارد می باشد .در هر صورت قصد

و بزرگترین رویداد آن سال Dota

زیادي داشته باشید و یا دوست دارید

صنعت بازي هاي كامپیوتري است از

دارم تا تجربه ي خودم را به عنوان یک

خواهد بود كه به میزبانی  Valveو در

دیرتر بمیرید؟ همه ي این موارد

زمانی كه اینترنت وارد زندگی ما شد و

بازیکن نیمه حرفه اي در این بازي با

سیاتل برگزار می شود .از مسابقات كه

سبک خاصی از بازي فرد را مشخص

تمام ابزارهاي مورد استفاده ما را

شما به اشتراک بذارم امیدوارم لذت

بگذریم اشاره به این نکته جالب به نظر

می كنند كه معموال در دسته بندي

دگرگون كرد ،مشخصا بازي هاي رایانه

ببرید.

می رسد كه این بازي در كنار بازي

هاي زیر قرار می گیرند

هایی مثل  WOWو  LOLجزو  11بازي

هیروهاي Support -Carry-Nuker

اي هم تغییراتی اساسی را تجربه

پردآمد سال  2115میالدي قرار گرفته

-Ganker -Scapeو ...هستند.

كردند .این تغییرات در نگرش و ابزارها

است پس جوایز چندین میلیون دالري

هنگامی كه این هیرو ها را انتخاب می

مثل جایزه  18میلیون دالري سال

كنید عالوه بر ویژگی هاي مخصوص

زندگی و چگونگی ارتباط افراد در یک

 2115كه براي برندگان تورنومنت هاي

خودشان شما در تیم هم نقشی بر

 Dota 2بر روي استیم ارائه می شود و

جامعه كوچکتر به نام بازیکنان و

بزرگ ذكر شده دور از ذهن نیست.

عهده می گیرید كه معموال به ترتیب

قابل اجرا بر روي لینوكس ،ویندوز و

در هر صورت از بحث هاي اقتصادي كه

زیرند:

طراحان و به صورت كلی هر كسی كه

مک نیز است پس از این لحاظ می

بگذریم بحث گیم پلی مطرح می شود.

Midlane-Safelane-Offlane

ارتباطی با طراحی ،ساخت ،پیاده سازي

توان آن را یک بازي مولتی پلتفرم

این بازي به صورت نبرد بین دو تیم 5

 Jungleالبته در بازي همواره موقعیت

و اجراي یک بازي دارد را شامل

نامید كه این مورد به جذب مخاطب

نفري به نام هاي  DIREوRadiant

هاي غیر عادي و پیش بینی نشده اي

میشود .با توجه به گستردگی انواع ژانر

كمک شایانی كرده است .در مورد

صورت می گیرد اعضاي تیم پس از

هم رخ می دهد كه از این حاالت

هاي بازي آنالین قصد دارم به معرفی

عملیات  Match Makingو پیدا شدن

خارج است اما سعی ما ارائه و بررسی

ژانر بازي

بازي باید به انتخاب هیرو مورد نظر

كلی گیم پلی بازي و دوري از جزییات

multiplayer

خود براي نقش آفرینی در بازي فکر

فراوان است .همان طور كه در شکل

می باشد.

كنند معموال در بازي هاي عادي این

زیر

رولهاي

مرحله 11ثانیه طول می كشد ،پس از

بازیکنها بر اساس مکان آنها در

آن اعضاي تیم ها اقدام به  Pickكردن

 Laneها مشخص شده است.

هیروي مورد نظر خود از Hero Pool

به صورت كلی این بازي با اجتناب از

می كنند و بازي شروع می شود .به

هرگونه زبان و صحنه هاي نابهنجار
اجتماعی یک بازي مناسب براي

باعث تغییر روشهاي درآمد زایی ،روش

دوتا ،خود بازي در

و

یک بازي معروف و جذاب بپردازم كه

هاي  MOBAو یا

خودم هم به صورت مشخص بازیکن آن

online battle arena

هستم و با دوستانم از گذراندن زمان با

این بازي یک بازي كامال رایگان و یا

آن لذت می بریم.

اصطالحا  Play Free Toمی باشد كه

بازي مورد نظر بنده  DOTAو یا

یک مستند بسیار جالب هم شركت

 Defense of the Ancientsمی

 Valveدر همین مورد ساخته و به

باشد .این بازي توسط یک طراح به نام

صورت كلی هیروهاي دوتا به  3دسته

بررسی زندگی  3بازیکن مطرح این

 Ice Frogدر زیر مجموعه هاي بازي

تقسیم می شوند كه البته هر كدام از

نوجوانان و بزرگساالن به حساب می

بازي یعنی ,Lim "Hyhy" Benedict

آنها داستان خاص خودشان را دارند و

آید .اشاره به این نکته هم الزم است

 WarCraft IIIو به شکل یک
 Custom Modeمطرح شد كه بعد ها

and Ishutin "Dendi" Danil
 Loomis "Fear" Clintonمی

ما سعی میکنیم از بررسی جزیی

كه تیم هاي خوبی در ایران در حال

هیروها خودداري كنیم و تنها اشاره اي

فعالیت هستند كه باعث افتخار

یعنی در سال  2115به نام Dota All

پردازد .این مستند بین گیمر بسیار

به سه دسته ي اصلی تقسیم بندي آنها

آفرینی ایرانیان در سطوح بین المللی

 Starsنامیده و معروف تر شد  ،در حال

مورد اقبال قرار گرفت و نشان می دهد

داشته باشیم.

نیز شده اند .در نهایت با توجه به

حاظر ایشان در استخدام شركت

كه این صنعت به عنوان یک سرگرمی،

 Valveمی باشند و بازي مورد نظر ما

یک ورزش و یک شغل به زودي به

 Dota2نامیده می شود .البته ذكر یک

صورت جدي تري مطرح می شود .این

نحوه

نامگذاري

بودجه و سرمایه گذاري هاي عظیم
شركت  Valveبر روي محبوب ترین
بازي اش و همین طور استقبال از
تورنومنت هاي بزرگ برگزار شده

نکته ضروریست كه پس از یک تغییر

مستند به بررسی وقایع این بازي در

این  3دسته عبارند ازStrength :

توسط این شركت با جوایز چندین

اساسی در ساختار بازي و موتور

سال  2111در اولین Tournament

و Agilityو  Intelligenceکه هر کدام

میلیون دالري اش این بازي می تواند

گرافیکی در چند ماه گذشته نام این

بین المللی  Dotaكه به  TI1معروف

از آنها بسته به موقعیت مورد نظر می

براي گیمر ها موقعیتی مناسب براي

بازي بعضا به  Dota Rebornهم

است می پردازد .پس از گذشت  5سال

توانند به کار گروهی و بازی تیم کمک

سرمایه گذاري و نتیجه گیري باشد.

شناخته می شود اما به صورت كلی

از آن تاریخ  Dotaتغییرات زیادي را

کنند .نکته بعدی در بازی دوتا انتخاب

بین بازیکنان به  Dota2معروف است.

به خود دیده است ،از این تغییرات می

نحوه بازی است که پس از سالها در

ما شركت  Valveرا از بازي Half Life

توانیم به این مورد اشاره كنیم كه به

شخصیت فرد شکل میگیرد که به

و  Team Fortressمی شناسیم ،این

جاي یک  Tournamentدر كل سال

و

در هر فصل در هرجاي دنیا شاهد یک

شركت

یکی

از

بزرگترین

سودآورترین شركتهاي بازي سازي در

 Majorهستیم اما رویدادي كه در

@AAP1024

صورت خالصه فرد باید در ذهنش به
سواالت روبرو پاسخ دهد" آیا دوست
دارید درگیر شوید یا خیر؟ آیا دوست
دارید در نقش كمک كننده به دیگران
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قبیله گیک ها

بررسی بازي GTA V

شخصیت بازي آزاد شده باشند می

پس از حضورش در جنگ,ترور با مایکل

قایق و كشتی و جت اسکی و وسایل نقلیه

توانید در هر لحظه اي از بازي شخصیت

آشنا می شود .پس از مدتی هر دو می

جنگی كه می توان آنها را در جاهاي

دهید.

فهمند كه براي دزدي و جنایت ساخته

مخصوصی كه براي آنها تعیین شده پیدا

Franklin

شده اند .بعد از مدتی تروور براي كار

كرد و استفاده كرد.

نام

هاي خالف به مایکل می پیوندد .نهایتا

شخصیت هایی می باشد كه در این

هر دو در اولین تالش هایشان در كارشان

 Rockstarدر كارنامه خود بازي هاي

نسخه از بازي با آنها به بازي كردن

خبره می شوند .چندي نگذشت كه

همچون  Max Payne , GTAو غیره

مشغول می شوید.

بینشان اختالف در گرفت و شکافی در

هاي

خود

را

تغییر

 Michael De Santaو
Clinton

و Philips

Trevor

را دارد ،شركت  Rockstarاولین

دوستی آنها پدیدار شد (برخی بر این

سري از بازي هاي  GTAخود را در

باورند كه عامل این اختالف همکاري

البته باید توجه داشت كه درون شهري كه

سال  1991به بازار ارائه داد و در آن

مایکل با  FIBدر دنیاي جی تی آي) بوده

مشغول به بازي می باشید داراي مکان ها و

سال توانست طرفداران زیادي جذب

است .این نسخه از بازي در شهر Los

امکانات مخفی می باشد ،یعنی می توان به

 Santosاست و داراي مناطق مختلف

عنوان رازهاي درون بازي به حساب بیایند.

است كه دور تا دور شهر دریا می باشد و

براي اینکه بتوانید به این نکات مخفی پی

و این شهر از چند منتطقه مختلف

ببرید نیاز دارید در هر جاي كه هستید و یا

تشکیل شده است و داراي جنگل ،كوه و

میروید دقت باالیی براي یافتن نشانه ها به

مناطق مسکونی می باشد .همچنین

كار ببرید .به طور مثال در مناطقی از شهر

داراي برج هاي بلندي است كه چهره

میوه هایی وجود دارند .كه با خوردن آن

شهر را بسیار زیبا كرده است و تمام

شخصیت بازي به یکی از حیوانات درون

امکانات یک شهر واقعی را دارا می باشد.

بازي تبدیل می شود.

كند .این بازي داراي چند ژانر در یک
قالب می باشد كه عبارتند از :مسابقه
اي ،ماجراجوي و اكشن سوم شخص.
آخرین نسخه این بازي  GTA Vمی
باشد كه در سال  2113به بازار آمد و
در حال حاضر آخرین پرچمدار سري
بازي هاي  GTAمی باشد.
 GTAمعموال اولین روش ارائه خود
را براي كنسول ها و گیم پد هاي
شركت سونی ،مایکروسافت و نینتندو
و در نهایت براي  PCبنا نهاده است.
طرفداران بازي هاي  GTAبراي خود
یکی از این دستگاه هاي ذكر شده را

Michael
De
Santa
مایکل د سانتا یک دزد بانک بازنشسته
است ،كه با پلیس فدرال یک معامله
كرد تا بتواند به شهر  Los Santosبرود
و در كنار خانواده خود زندگی كند  .او
خانه اي بسیار زیبا و مجلل در شمال
شهر دارد .بعد از مدتی كه در
كنارخانواده خود وقت خود را سپري می
كرد ،در این زمان او را با یک خالف كار

همچنین با رفتن به مکان هاي اسرار آمیز،

مکزیکی اشتباه گرفتند و این اشتباه

شاید این مکان ها در روز قابل مشاهده

باعث شد تا او دوباره به زندگیه خالف

نباشند اما در شب همان مکان می تواند

كارانه خود بازگردد .سپس اولین كارش

نماي دیگري را از آن منظره به شما نشان

را با دوست سابقش به نام تروو شروع

براي انجام بازي تهیه می كنند .دلیل

نمایی از  Vinewoodرا می توان در كوه

كرد.

انتخاب آنها را می توان باال بودن

هاي اطراف مشاهده كرد كه همانند

Franklin Clinton
فرانکلین در لوس سانتوس شمالی

عالمت  hollywoodدر شهر لس

باشد ،آخرین نسخه  GTAهم از این

متولد شد .او هیچوقت خانواده,پول و

ویژگی برخوردار می باشد .همانطور

تحصیالت نداشت تا به آنها وابسته

كه گفتیم  GTAداراي چند ژانر است

باشد و مجبور شد روي پاي خودش

كه باعث شده بازي داراي تنوع

بایستد .او از همان دوران جوانی به

خاصی باشد .زیرا در حین بازي می

تشکیالت گانگسترها پیوست و به

توان مسابقه داد ،ماموریت هاي

فروش دارو هاي مخدر پرداخت و دیري

ماجراجویانه انجام داد و همچنین می

نپایید كه دستگیر شد .او در زندان

توان به عملیات هاي اكشن پرداخت.

تصمیم می گیرد كه كار هاي خالفش را

كیفیت و سرعت در پردازش بازي

 Grand Theft Auto Vداراي سه

در یکی از محله هاي شهر ادامه دهد.

@Badrinex

آنجلس آمریکا می باشد .جاده هایی با
طبعیت بسیار زیباي اطراف آن كه جلوه
خاصی به بازي داده است كه باعث شده
مخاطب جذب بازي شود و از آن لذت
ببرد.
در این بازي ماشین هاي بسیاري را می
توانید مشاهده كنید كه در خیابان و
جاده ها در حال تردد می باشند .شركت
 RockStarسعی كرده است در این
نسخه از وسایل نقلیه بسیاري نسبت به
نسخه هاي قدیمی استفاده كند ،مانند

كاراكتر می باشد كه هر یک از آنها در

Trevor Philips
تروور در برهه اي از زندگیش در ارتش

ماشین هاي اسپرت ،ماشین هاي

همچنین داراي ماموریت هاي مختص

به عنوان كار آموخته ي جنگی در جنگ

كالسیک و قدیمی ،انواع موتور سیلکت،

به خود می باشند ،وقتی هر سه

و خلبان خدمت می كرده است.

دوچرخه ،ماشین هاي سنگین ،انواع

نقطه اي از شهر سکونت دارند و

دهد.
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قبیله گیک ها
بازي سازي در ایران

اثري كه كار ساخت آن بیش از  2سال

كار آموز رفتم بعد همانجا برنامه نویس

نرم افزار هاي مختلف دسترسی رایگان

به طول انجامید و بیش از  15میلیون

و مدیر یکی از پروژه ها شدم و حدود

داشت كه نسبت به كشور هاي داراي

تومان هم از جیب سازندگان براي آن

یک سال و نیم روي آن كار كردم البته

قانون كپی رایت امتیاز بزرگی محسوب

خرج شد .سازندگان براي ساخت این

به طور پاره وقت ولی به دالیل مالی

میشود ولی همین موضوع ضربه بیشتري

اثر از موتور بازي سازي كانتر

پروژه در حد پیش تولید باقی ماند.

به بازار بازیهاي كامپیوتري در ایران می

استرایکكه یکی از محبوب ترین

در دو پروژه بازي پی سی دیگر هم

زند و دلیل آن هم تهیه آسان و رایگان

در ایران ،صنعت بازيسازي یک صنعت

بازيهاي خارجی نزد گیمرهاي ایرانی

حظور كم رنگی داشتم كه هردو متوقف

بودن بازي هاي بزرگ كه در سطح جهانی

نوپا محسوب میشود .هماكنون طبق

است ،استفاده كردند .پایان معصومیت

شدند.

قرار دارند براي بازي كنان است و یک

اعالم بنیاد بازيهاي كامپیوتري ،تعداد

در نهایت سال  84و با قیمت 2511

 -در زمینه بازي سازي از چه نرم

بازیکن ایرانی عادت كرده است براي

بازيهاي

تومان روانه بازار داخلی شد و توانست

افزار ها و زبان هاي برنامه نویسی

بهترین ها هم پولی پرداخت نکند چه

كامپیوتري به بیش از  31شركت

جوایز زیادي از جمله  5جایزه از

استفاده میکنی؟

برسد به بازي هاي نو پاي ایرانی!

تولیدكنندگان

داخلی

میرسد و این در حالی است كه تعداد

جشنواره رسانههاي دیجیتال دریافت

نرم افزار هاي كوچک و بزرگ زیادي

نکته آخر این كه در ایران به دلیل این كه

بازيهاي كامپیوتري تولید شده توسط

كند  .پس از این بازي بود كه آثار سه

براي ساخت نیاز است ولی مهم ترین

سطح فنی تا حدي از سطح جهانی پایین

آنها از مرز  111اثر گذشته است.

بعدي دیگري همچون سرزمین گمشده

زبان ها و ابزار هایی كه من استفاده

تر است بسیار راحت تر میتوان بازي

در این مقاله قصد ما این است كه به

و رانندگی در تهران وارد بازار شدند.

میکنم از این قرار است:

هایی ساخت كه بین رقباي ایرانی خود

طور اجمالی نگاهی داشته باشیم به

تمامی این بازيها به عنوان نسل اول

نرم افزار فتوشاپ ،موتور بازي سازي

ممتاز باشد و در صدر قرار بگیرد.

تاریخچه بازي سازي و وضعیت ساخت

بازيهاي رایانهاي داخلی شناخته

یونیتی ،زبان برنامه نویسی سی شارپ

 -آینده بازي سازي در ایران چطور

بازي در ایران و مسائل و مشکالت این

میشدند و با توجه به بیتجربگی

و جاوا اسکریپت ،نرم افزار مایا ،نرم

میبینی؟براي آینده چه برنامه اي داري؟

صنعت ،هم چنین گفت و گویی با جناب

سازندگان آنطور كه باید و شاید از آنها

افزار مکس

درحال حاظر بهترین و امن ترین راه براي

آقاي روحیان ,یکی از بازي سازان

استقبال نشد .در اینجا مصاحبهاي

 -چه نظري در مورد بازي سازي در

حضور در عرصه ساخت بازي ،بازي هاي

ایرانی خواهیم داشت.

كوتاه با محمد روحیان یکی از بازي

ایران داري؟

تحت پلتفرم هاي موبایل است و به
خصوص بازي هایی كه قابلیت بازي چند

سازان ایرانی خواهیم داشت تا از
نظرات ایشان در مورد بازي سازي در

شرایط كنونی مشخص می كند كه نمی

نفره به صورت شبکه را فراهم كند .برنامه

ایران بهرمند بشیم.

توان به این زودي ها براي ساخت بازي

من هم تشکیل یک تیم قوي و كار روي

هاي بزرگ و با هزینه باال ( ) AAAاقدام

ساخت بازي هاي چند نفره روي تلفن

براي شروع لطفا خودتو براي

كرد ،بدلیل این كه در ایران قابلیت

هاي هوشمند است.

خوانندگان ما معرفی كن.

بازگشت سرمایه براي اسپانسرینگ

سالم محمد عزیز
تاریخچه ساخت بازيهاي ایرانی به
سالها پیش باز میگردد؛ زمانی كه

محمد هستم و در حال حاظر در حال

بازي وجود ندارد و ارگان هاي دولتی

دوستداران بازي داخلی به وسیله

تحصیل در رشته مهندسی نرم افزار،

هم با پول دادن بی حساب كتاب بدلیل

برنامههاي مختلف دست به ساخت

مقطع كارشناسی ،عاشق هركاري كه

رقابتی نبودن بازار نمی توانند كار به

عناوین ساده و عموما فلش میزدند .در

بشه با كامپیوتر انجام داد هستم ،به

جایی ببرند و نتیجه خوشایند نخواهد

طول این سالها بسیاري از عشاق بازي

خصوص بازي سازي.

بود ،از دیگر نقاط ضعف میتوان به این

تصمیم به ساخت یک بازي كامل

-

چند وقته كه با دنیاي كامپیوتر و

اشاره كرد كه در حال حاظر بسیاري از

گرفتند اما مشکالت مالی و نبود نیروي

بازي سازي آشنا شدي ؟ كمی در

شركت ها و موسسه هاي فرهنگی

چرا صنعت بازي رایانه اي ایران سود آور

كار با تجربه سبب شد بسیاري از این

مورد تجربیاتت براي ما توضیح بده.

صرفا براي اینکه بگویند ما در راستاي

نیست؟

ایم

نبود ناشر براي سفارش بازي ،هزینههاي

مانده و سازندگان آنها هیچگاه طعم

اولین زمانی كه كامپیوتر داشتم چهارم

محصوالت بی كیفیت را تولید میکنند و

ساخت باال و ضررهاي عموم سازندگان

عرضه یک اثر سه بعدي را نچشند .این

ابتدایی بود ،در سالهاي راهنمایی تا

به میزان مورد نیاز حاظر به هزینه

سبب شده كه ساخت بازي در ایران به

پروژهها در همان برزخ پیشتولید باقی

بازي

سازي

قدمی

برداشته

مشکالت ادامه داشت تا اینکه چند تن

حدي از حالت صرف بازي كردن با

كردن نیستند و اینطور به نظر می رسد

كاري طاقتفرسا تبدیل شود .ساخت

از افراد نسبتا باسابقه در زمینه رایانه و

كامپیوتر خارج شدم و براي درس هاي

كه اصال كیفیت برایشان مهم نیست و

بازي به یک صنعت تبدیل نشده و همین

گرافیک در استودیو هنري پویا دست به

مختلف اسالید می ساختم و در دوران

در صحبت هایی كه با چند مورد داشتم

موجب شده كه عموم سازندگان از

ساخت بازي با نام "پایان معصومیت"

دبیرستان با زبان هاي برنامه نویسی و

این را دیدم كه آنها میگفتند ما

مشکالت مالی رنج ببرند .بسیاري از آنها

زدند .جرقههاي ساخت این بازي در

موتور هاي بازي سازي آشنا شدم كه

میخواهیم بگوییم در این زمینه كار

مجبور هستند از جیبهاي خود هزینه

اواخر دهه  11زده شد هر چند

نقطه عطفی بود در زندگی من و باعث

كردیم همین! البته نمی توان این

ساخت بازي را پرداخت كنند .البته بنیاد

سازندگان با توجه به كمبود امکانات

شد كار با كامپیوتر را براي آینده خود

موضوع را به همه نسبت داد و هستند

بازيهاي رایانهاي حاضر شده بخشی از

مجبور شدند تا اوایل سال  82منتظر

انتخاب كنم ،در دانشگاه هم دو سال

آدم هاي دلسوز كه كیفیت برایشان

هزینههاي ساخت بازيهاي داراي مجوز

بمانند .تیم هنري پویا به رهبري پویا

است به طور جدي به ساخت بازي هاي

مهم باشد .یک نکته هم این كه در

را بپردازد اما مشکل اینجاست كه كمک

دادگر و با داشتن نزدیک به  11سازنده

كامپیوتري با نرم افزار یونیتی می

ایران به دلیل نبود قانون كپی رایت

هزینههاي بنیاد در بسیاري از مواقع

در ساخت این بازي فعالیت میكردند؛

پردازم .ابتدا در یک شركت بصورت

میتوان به راحتی به منابع یادگیري و

بسیـــار پایینتر از میزانی است كه
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قبیله گیک ها

براي

سازندگان

خرید

سازندگان به آن نیاز دارند.

میشویم.

نبود كپی رایـــت سد راه سود ناشران

موتورهاي قدرتمند حداقل نیازمند به

بازي به فروش رفته است.

سیاوش :پس از گرشاسب حاال نوبت به
دیگر اسطوره مشهور ایران رسیده كه

بازي ساخته شده از سوي بازي سازان

پرداخت مبلغی بیش از  511میلیون

وارد بازيهاي رایانهاي شود .سیاوش

خیلی سریع كپی میشود و كسی كه

تومان هستند كه همین موضوع سبب

محصول تالشهاي سه ساله استودیو

میخواهد همین بازي ساخت ایران را

شده تمامی آنها عطاي این موتورها را

بازيسازي سورنا است كه به تازگی وارد

خریداري كند وقتی میبیند بازيهاي

به لقاي آنها ببخشند و به همین خاطر

بازار شده است .این بازي در سبک

درجه یک دنیا با قیمت هزار یا دو هزار

است كه استودیوهاي داخلی مجبور به

مبارزه در خلیج عدن:

تومان در بازار فروخته میشود و یا حتی

استفاده از موتورهاي ارزان قیمت یا

توانسته به محبوبیت فوقالعادهاي دست

و شباهت بسیاري به سري مشهور

میتواند از طریق اینترنت به صورت

مجانی خارجی میشوند كه نه تنها از

پیدا كند ،طوري كه بسیاري این بازي را

دیابلو دارد .این بازي با استقبال خوب

رایگان دانلود كند ،دیگر سراغ خرید

كیفیت

پایینی

 call of dutyایرانی خطاب

دوستداران بازي در نمایشگاه بازي

بازيهاي داخلی نمیرود .در این بین

برخوردارند ،بلکه مشکالت بسیاري

میكنند .مبارزه در خلیج عدن در حال

تهران روبهرو شد و انتظار میرود

باید به بحث تبلیغات نیز اشاره كرد كه

براي سازندگان به وجود میآورند زیرا

حاضر به عنوان بهترین بازي اول شخص

قسمت دوم آن هم طی دو سال آینده

بسیار كم است و از سوي دیگر چون

آنها مجبور هستند براي ساخت اثر

موجود در بازار داخلی شناخته میشود

عرضه شود.

محصوالت بیكیفیت قبلی وطنی،

مورد نیاز خود تغییرات زیادي در موتور

و به لطف استفاده از موتور یونیتی

هزینه ساخت  251:میلیون

ذهنیت بدي را نزد كاربران ایجاد كرده

به وجود بیاورند .خوشبختانه به تازگی با

گرافیک آن یک سر و گردن از دیگر

است در نهایت تمامی این عوامل به

عرضه موتور ارزان قیمت و در عین حال

آثار هم سبک ایرانی باالتر است.

فروش كم و سود اندک دامن میزند.

كارآمدي همچون  Unityكار ساخت

هزینه ساخت  121:میلیون تومان

چرخش چرخ بازي ساز با حمایت دولت

بازي براي سازندگان بسیار راحتتر از

به اعتقاد بسیاري از فعاالن صنعت بازي

پیش شده است .مبارزه در خلیج عدن

سازي ،حمایت دولت ایران از بازي ساز

جدیدترین عنوانی است كه از این موتور

ساخت

بسیار

با نام

این بازي

میتواند بستر خوبی براي ادامه كار

استفاده كرده و به لطف آن میتوانیم

باشد تا رفته رفته بازي ساز بتواند با این

شاهد جذابترین  FPSاي باشیم كه تا

حمایت به سود برسد .محمد عرفان

به امروز در كشور ساخته شده است.

گرشاسب (گرز ثریت)  :سري رب النوع

رستمی یکی از بازي سازان ایرانی در

راهکار دیگر براي این مشکل استفاده از

جنگ یکی از مشهورترین بازيهاي

گفتگو خود با روزنامه ایران بیان كرده

موتور  UDKاست كه در اصل یک نسخه

جهان است كه در عین حال طرفداران

است كه حمایت دولت از بازي سازها

مجانی از موتور  Unreal Engineبه

پر شماري در ایران دارد .محبوبیت

میتواند بازاري را براي بازي هاي ایرانی

حساب میآید و مخصوص سازندگانی

باالي این بازي در كشور سبب شد كه

فراهم كند ،چرا كه براي بخش خصوصی

است كه توانایی خریداري این موتور را

استودیو فنافزار شریف دست به ساخت

در ابتداي كار ،سود ده نیست و این

ندارند .البته سازندگان پس از عرضه

بازي بزند كه المانهاي بسیاري را از

شركت ها در این حوزه ورود نمیكنند.

بازي موظف هستند درصد مشخصی از

عنوان مشهور سونی قرض گرفته است.

از این رو براي راهاندازي چرخه

فروش بازي را به استودیو Epic

داستان بازي حول محور گرشاسب

اقتصادي این صنعت باید ابتدا دولت در

(سازندگان این موتور) تقدیم كنند.

ملقب به اژدها كش میچرخد كه جزو

این حوزه ورود كند تا هم ایجاد شغل و

بهترین بازيهاي ایرانی

اساطیر مشهور كشور به حساب میآید.

هم تکنولوژي این صنعت را وارد كشور

اكشن  /نقش آفرینی دسته بندي شده

@Geek_072

به جرات میتوان گفت گرشاسب تنها

كند .متأسفانه در این زمینه هنوز كار

چند سال گذشت و باز هم تیم هنري

عنوانی است كه قابلیت رقابت با آثار

خاصی انجام نشده است .صنعت بازي

پویا با عرضه لطفعلیخان زند و شمشیر

مشهور خارجی را دارد.

سازي در سایر كشورها در دست بخش

نادر به ترتیب در سال  81و ،88

هزینه ساخت  311:میلیون تومان

خصوصی است و چون قانون كپی رایت بازيهاي رایانهاي داخلی را وارد نسل سیاوش
رعایت میشود ،سرمایه گذاري كالنی

دوم خود كرد .به نظر میرسید آثار نسل

در این زمینه میشود و هم بازي ساز و

دوم از كیفیت باالتري برخوردار باشند

هم ناشر سود میكنند ولی متاسفانه در

كه با عرضه گرشاسب در سال  89شاهد

ایران اینگونه نیست .بیشتر سازندگان

نخستین عنوان داخلی بودیم كه از

داخلی ترجیح میدهند یا بهتر است

كیفیتی در سطح آثار بینالمللی

بگوییم مجبور هستند از موتورهاي

برخوردار بود .ساخت گرشاسب در واقع

آماده براي ساخت عناوین خود استفاده

زمینهاي شد براي آشتی مردم با

كنند .در اینجاست كه با مشکل دیگري

بازيهاي تولید داخلی طوري كه تا به

باز هم با نام هزینههاي گزاف روبهرو

امروز نزدیک به  211هزار نسخه از این
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بررسی برنامه نویسی بازي

شکل میباشد كه در سود فروش هر

كه به صورت اختصاصی براي ساخت

پشت هر بازي كه در بازار یافت میشود

بازي  5درصد از آن را با بازي سازان

بازي با زبان برنامه نویسی دلفی به

شریک می شوند .با نرمافزار unreal

وسیله  Mark Overmarsنوشته شده.

 engineمیتوان بازيهاي مختلف براي

 Game makerقابلیت ایجاد بازي

 Console ،Desktopو موبایل بازي

 cross platformو  multi genreرا

دنیایی از طراحی و برنامه نویسی وجود
دارد كه این میتواند كار یک شخص یا
یک گروهی باشد كه مسئولیت هاي
مختلفی در ساخت یک بازي را دارند.
اكثر برنامه نویسان یا طراحان بازي از
ابزار ها و برنامههاي براي پیش برد كار
خود استفاده میكنند .در این بین

ساخت.

دارد كه با  drag and dropو دانستن

Desktop :Windows ,Mac , Linux
Console: PS4 ,XboxOne
Mobile: iOS/Android
تمامی بازيهاي كه به وسیله این برنامه

یک زبان برنامه نویسی میتوان یک

تعدادي از نرمافزار هاي كه به منظور

طراحی و ساخته میشوند  3بعدي

ساخت و بازي سازي در بازار موجود

هستند.آخرین نسخهاي كه ریلیز شده

هست را بررسی میكنیم ،كه هر یک از

است  Unreal Engine 4میباشد كه

آنها چه قابلیتی دارد و در چه سیستم

در سال  2114به بازار آمد.

عامل هایی قابل اجرا میباشند و در

Construct 2
یک ویرایشگر و بازي ساز  2بعدي

مناسب است.

میباشد كه پایه اصلی آن بر مبناي

نهایت خروجی آن براي چه دستگاههاي

بازي خلق كرد .بازي ساز

Game

 Makerبه برنامه نویسان تازه وارد
كامپیوتر این اجازه را میدهد تا بازي
مورد عالقه خود را بدون داشتن دانش
برنامه نویسی با قالب و طراحی هاي
آماده كه برنامه در اختیار كاربر قرار
میدهد بسازد.

 HTML 5طراحی شده است كه به
وسیله شركت  Scirraارائه گردید.
هدف اولیه این ابزار طراحی و بازي

Unreal Engine
یک موتور بازي سازي است كه گروه
 Epic Gameآن را توسعه داده است.
براي اولین بار بازي تیرندازي اول شخص
به نام  Unrealبه نمایش درآمد .هر چند
این گروه پایه اصلی ابزار خود را براي
ساختن بازيهاي اكشن اول شخص
طراحی كردهاند ،اما توانستند در ژانر
هاي دیگر هم موفق باشند.
نرمافزار  Unreal Engineبا امکانات و
قابلیتهاي كه در اختیار بازي سازان
قرار داده است ،باعث جذب توسعه
دهندگان بسیاري به سمت این برنامه
شد .اولین بازي با زبان  C++را در این
نرمافزار ساختند ،اما یکی از قابلیتهاي
دیگري كه این برنامه دارد برنامه
نویسان زبان  C#هم قادر خواهند بود
بازي خود را طراحی كنند.

سازي بدون استفاده از زیان برنامه

شركت  YoYoGamesدر سال 1999

نویسی است .نخستین ارائه نرمافزار

اولین نسخه از برنامه  Game Makerرا

 Constructدر سال  2111بوده است ،و

عرضه كرد ،این برنامه در دو نسخه

آخرین نسخهاي كه به امروز در

رایگان و پولی در دسترس میباشد كه

دسترس است در  18ژانویه سال 2111

اگر كسی بخواهد به صورت حرفهاي از

عرضه شد و این نسخه پایدار می باشد.

این ابزار استفاده كند باید مبلغ $111

قابلیت  Drag and Dropاین نرمافزار

پرداخت كند .در حال حاضر تنها

كار بازي سازان را بسیار ساده كرده

سیستم عاملی كه میتواند از Game

است كه هر شخصی بتوان یک بازي با

 Makerاستفاده كند  Windowsمی

نوع و ایده مورد عالقه خود بسازد .

باشد .آخرین نسخه ریلیز شده از این

همانطور كه گفتیم پایه اصلی برنامه

برنامه براي سال  2112میباشد كه در

 HTML 5میباشد اما با زبانهاي C++

دسترس همگان می باشد .با Game

و  javascripهم میتوان برنامه نویسی

 Makerمیتوان بازيهاي دو بعدي براي

كرد.

دستگاه و سیستمهاي كه در ذیل ذكر

بازيهایی كه به وسیله این ابزار طراحی

شده طراحی كرد:

میشوند را میتوانید در اكثر سیستمها

Desktop: Windows/ Mac/ Linux
Mobile:iOS/Android/WP8/Tizen
Consoles : PS3 / PS4 / PS Vita
)Web : All Browsers (HTML5

و پلتفرم ها استفاده كرد كه عبارتنداز:
Windows/

Mac/
Linux
Mobile: iOS/ Android/ WP8/
BB/ Tizen
Consoles: Wii U
)Web : All Browsers (HTML5
نرمافزار

2

Desktop:

Construct

@Badrinex

در

حالت  Standardرایگان میباشد اما
 Unreal Engineبراي پلتفرم هاي

اگر بخواهید از نسخه حرفهاي آن

 Window,Linuxو  Macقابل دسترس

استفاده كنید باید مبلغ  141دالر

میباشد ،برنامه رایگان نمی باشد و

پرداخت نمایید.

هزینه پرداختی كه در نظر گرفتهاند

Game Maker : Studio
نام اصلی آن  Animoبوده است كه

براي دریافت از مخاطبان خود به این

بعدها به  Game Makerتغییر یافته.
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 چرا یونیتی؟ در جواب این را باید

معرفی انجینunity 5

بگویم :چرا یونیتی نه!!! یونیتی یک

پایه اي ترین امکاناتی كه توسعه دهنده

نرم افزار قوي و صد البته كاربر

هاي گیم به آن نیاز دارند موارد زیر

پسند است و در كنار این قدرت

است:

بسیار منعطف است یعنی توانایی
همیشه بحث بین طراحان بازي كه روي
 Unreal , UDKكار میکردند و كسانی
كه  Unity 3dكار میکردند بوده و
همیشه بحث قدرت بین این انجین ها
در میان بوده كه كدام یک پرچمدار
آینده میباشد ،البته كسی آینده را
ندیده ولی میتوان با مقایسه ویژگی هاي
هر كدام بهترین انتخاب را براي كار
خود داشته باشید .شمایی كه دارید این
مقاله را میخوانید یا قصد دارید بازي
سازي را دنبال كنید و یا عالقه دارید
كه در این زمینه فعالیت كنید ،در این
مقاله من سعی كردم تا ویژگی هاي
 Unity 5رو بیان كنم و باهم ببینیم كه
چه چیزي در این نسخه اضافه شده كه
باعث
سمت

حركت

Unity

به

NextGen Game Engine

گشته كه در حال حاظر انجین هایی
مانند  Unreal 4و  Cryبه این سمت
حركت میکنند خب  Unityهم از قافله
عقب نمانده است.
خوب بگذارید اول با چند سوال شروع
كنیم:
یونیتی چیست؟ یونیتی یک نرم افزار
گرافیکی است كه امکان تولید بازي
2بعدي و سه بعدي را بصورت ساده و
سریع فراهم میکند.
 چه كسانی میتوانند از این موتور
استفاده كنند؟ هر كسی كه عالقه
دارد چیزي خلق كند !
 پیش زمینه اي براي استفاده از
یونیتی نیاز است؟ بله؛ عالقه و
پشتکار
 براي استفاده از یونیتی چه مدت
زمان براي آموزش نیاز است؟  1روز!!!
به وفور دوستانی را دیدم كه در زمان
بسیار كمی شروع كردند و البته
موفق هم بوده اند؛ هرچقدر با یونیتی
بیشتر كار كنید بیشتر عالقمند
میشوید و دانش و تجربه الزمه را
كسب میکنید.

است.

 سیستم مدیریت و ویرایش انیمیشن

باالیی براي خروجی به بیشمار

 سیستم ناوبري و تشخیص مسیر

پلتفرم را دارد.

 سیستم كدنویسی پویا و ساده

 چرا یونیتی منعطف است؟ یونیتی
توانایی خروجی براي حدود 23

 سیستم پارتیکل
 سیستم فیزیک و رفتار

پلتفرم مختلف را دارد .از ویندوز تا

 سیستم نورپردازي و سایه زنی

كنسولها و حتی هالو لنز!!!

 و ...

اما مهمترین بروز رسانی یونیتی در
نسخه

5

فیزیکال

شدن

سیستم نورپردازي یونیتی بود كه
توانش را از سیستم Enlighten
میگیرد .این سیستم یکی از بهترین راه
كارهاي محاسبات سنگین نور در
 RealTimeمیباشد كه قبال در بازیهاي
بزرگی مثل  NFS The Runو BF3
مورد استفاده قرار گرفته است .دیگر
امکانات این نسخه:
X64 Support .1
Audio Mixer .2
New Tools For Nav Mesh .3
Physical Base Matterial .4
HDR SkyBox .5
New Platforms Support .1
Test Utility .1
بهتر است بگویم كه یونیتی در حوزه

یونیتی در رندرینگ  RealTimeو
كلیپهاي سینمایی با همه بروزرسانی
هایی كه در نسخه  5یونیتی اتفاق افتاد،
یونیتی توان رندرینگ بسیار با كیفیت
فیزیکال بیس را دارد .از اینرو یونیتی
در بین كاربران حوزه انیمیشن و تولید
كننده هاي كلیپ هاي سینمایی
هم وارد شده است .یکی از بهترین
كارهایی كه با یونیتی در این حوزه
تولید شده است تیزر سینمایی
 BlackSmithاست كه در زیر مشاهده
می نمایید:

هاي مختلفی میتواند مورد استفاده قرار
گیرد .گیم ،شبیه سازي ،معماري،
سینما و  ...از این موارد میباشد .در این
قسمت به بررسی امکانات یونیتی در

@rooham_inet

این موارد میپردازیم.
بی شک یونیتی یکی از بهترین
موتورهاي بازیسازي میباشد و با
امکانات بسیار زیادي كارهاي توسعه
گیم شما را كاهش میدهد اما قدرت
اصلی یونیتی در این حوزه بیشتر بخاطر
توانایی بسیار باال در بستر موبایل و
دستگاههاي همراه است .جالب است
بدانید كه بیش از  81درصد بازیهاي
موبایل با یونیتی توسعه داده میشوند و
این یکی از برترین ویژگی هاي این
موتور است .یونیتی نسبت به آنریل و
كراي بشدت سبکتر اجرا میشود و
نیازهاي سخت افزاري بسیار كمتري
براي كاربرهاي بازیهاي تولیدي شما
ایجاد میکند كه این مورد هم بسیار مهم
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آن دارد گفته میشود.

برمیگزیند و آن را با تقسیم به زیر هدف

سریعتر باشند اما بخش زیادي از قدرت

احتماال از دوران كودكی خود بازي

در سال  1951بود كه در دانشگاه

هاي كوچکتر ،پردازش میكند.

پردازشی باالتر ،به بهبود گرافیک

ساده  x-oرا بیاد دارید كه با تعداد

منچستر سیستمی ایجاد شد و فردي

محفظه هاي سوراخ :این روش تركیبی از

اختصاص یافته است.

به نام  Dietrich Prinzبا یک برنامه یا

دو روش گفته شده است .روش كار ساده

گاهی وضعیت بسیار پیچیدهتر و دشوارتر

حرف مربوط به خود سه خانه پشت

به عبارتی بهتر یک بازي “شطرنج”

است ،دو محفظه دارید و چند نوع كار:

است ،مثالً حالتی كه قرار است یک

سر هم را پر كند و برنده شود.

توانست به دستاوردي فوق العاده در

فرار ( ،)fleeمبارزه ( )fightو پركردن

شخصیت غیربازیکن به پدیدهاي ناگهانی

زمینه ي هوش مصنوعی بازي هاي

تفنگ ( )restockرا در نظر میگیریم.

در اطراف خود واكنش دهد ،پردازش

رایانه اي برسد .این الگوریتم ساده در

محفظهها مقداري از محتواي خود را با

هوش مصنوعی و تخصیص واكنش

واقع پایه ي اكثر الگوریتم ها در علم

گذشت زمان از دست میدهند.

مربوطه مثل ترس ،دویدن ،فرار ،خنده و

هوش مصنوعی امروز است.

رویدادهایی كه اتفاق میافتند ،این

… باید با سرعتی بسیار باال انجام شود.

هوش مصنوعی در بازي

حاالت محدود ،هر كس می توانست با

با ورود به سال  ،1911اولین بازي

محفظهها را با ارزشهاي مختلفی پر

كامپیوتري بوجود آمد .این بازي شامل

میكنند و این محفظهها پر و خالی

یک جنگنده ي فضایی و تعدادي هدف

میشوند .براي نمونه دشمن مجازي را در

اگر تمام حاالت ممکن را در نظر

بود كه باید توسط این جنگنده از بین

موقعیتهاي زیر در نظر بگیرید كه

بگیرید محدود و قابل پیش بینی است

می رفتند .سپس بازي هاي دیگري در

میتوان بسته به طراحی بازي عددهاي

و می توان برنامه اي نوشت كه درتمام

این سبک معرفی شدند كه از نمونه

زیر را كم و زیاد كرد.

حاالت خاص رفتاري هوشمندانه انجام

هاي اولیه بهتر و پیشرفته تر بودند.

داد.

سال  ،1912سال طالیی در دنیاي بازي

تصور كنید با یک بازي اكشن دشمنان

هاي رایانه اي آركید نام گرفت و

فقط در جاي خود ثابت ایستاده اند و

شركت هاي بازي سازي تازه وارد هم

شما با هر درجه از سختی ،بازي را

چون  Atariو  Taitoبراي ساخت بازي

بدون كوچکترین زحمتی به پایان

هاي خود از تجربه هاي قبل و الگوریتم

برسانید .اینجاست كه هوش مصنوعی

هاي هوش مصنوعی ابتدایی استفاده

به یک نیاز اساسی تبدیل می شود.

می كردند.

بطور كلی امروزه بازي ها به پیشرفت

با آغاز سال  1918و انتشار بازي

چشم گیري رسیده تا آنجا كه ما
امروزه ترجیح می دهیم در بازي ها به

محبوب و فوق العاده Space
 Invadersبازي هاي رایانه اي آركید

مدل واقعی حریف خود نزدیک شویم

به اوج محبوبیت خود رسیدند .این

رفتار حریف خیالی

بازي شامل مراحل بسیار سختی بود كه

هوشمندانه تر باشد هیجان بازي

همه ي آنها از هوش مصنوعی قابل

بیشتر شده و جذابیت بیشتري پیدا

تحسین بازي نشات می گرفت.

و هر چه

می كند .امروزه براي بکار گیري

 انواع هوش مصنوعی در بازي ها

اگر چه پردازش صدا به اندازهي پیشرفت
گرافیک بازيها ،موجب پیچیدگی هوش
مصنوعی نشده باشد اما به هر حال صداي
شخصیتها ،محیط ،جلوههاي ویژه و
رویدادها ،به پردازش اضافی نیازمند
است .جالب است كه برخی عناوین برتر

در كل می توان گفت بازيهاي كامپیوتري

امروزي،

اكشن ،ماجرایی  -اكشن و تیراندازي،

خستهكننده دارند.

بیش از بازيهاي ژانرهاي دیگر از هوش

و در آخر می توان گفت از آنجایی كه

مصنوعی استفاده میبرند.

بازي هاي كامپیوتري دنیاي امروزي را

هوش مصنوعی در بازي در جایی مشخص

فراگرفته و حتی شركت هاي مربوطه نیز

می شود كه باید در كسري از زمان این

حضور هوش مصنوعی را بسیار جدي می

سیستم پاسخ گوي مشکل صدها كاراكتر

دانند می توان گفت هوش مصنوعی براي

روي نقشه باشد.

بازي كردن و همچنین ایجاد مراحل

از بازي هاي پر طرف دار امروزه می توان

جدید نیازمند منطق ،آگاهی از موقعیت،

به  Need For Speedو  FIFAو

خالقیت و مهارتهاي تصمیمگیري

 Clash of Clansنام برد.

هستند كه همه این موارد جزو اهداف

چنین هدفی به سراغ هوش مصنوعی

هوش مصنوعی رویدادگرا :این هوش

می رویم و با كمک علم آن باید

معمولترین نوع هوش مصنوعی است.

هوشمندانه رفتار كنیم به طوري كه در

رویداد میتواند شامل هر چیزي اعم از

تمام فعالیت هاي انجام شده بتوانیم

اتفاقات بازي تا دستوراتی باشد كه

استنتاج ،خالقیت و یادگیري را در

كاربر به شخصیت مجازي خود میدهد.

قالب الگوریتم ها و دستور ها به

براساس هر رویدادي كه در بازي انجام

به طور كلی می توان گفت هوش

رفتار

میشود ،یک واكنش هوشمندانه نیز

مصنوعی در حقیقت هوشی از جنس

كامپیوتر

دهیم

و

انتظار

هوشمندانه داشته باشیم.

روي میدهد.

محققان

صداگذاري

هوش

تکراري

مصنوعی

و

محسوب

میشوند

هوش بشري نیست ،بلکه مجموعهاي از

 هوش مصنوعی

هوش مصنوعی هدفگرا :این نوع هوش

یک عامل هوشمند سیستمی است كه

مصنوعی از هوش مصنوعی رویدادگرا

پاسخهاست .اگر پاسخ سوال دیر دریافت

با شناخت محیط اطرافش ،شانس

مستقل است .ولی هوش مصنوعی

شود و یا پردازش پاسخ ارایه شده،

موفقیت خود را باال میبرد.

رویدادگرا میتواند در طراحی یک

طوالنی باشد ،ادامهي فرآیند غیرممکن

هوش مصنوعی به هوشی كه یک

بازي ،هدفهاي موتور هوش مصنوعی

میشود .بنابراین موازيسازي پردازش

ماشین از خود نشان میدهد و یا به

هدفگرا را تامین كند .این نوع هوش

هوش مصنوعی ،بسیار دشوارمی باشد.

دانشی در كامپیوتر كه سعی در ایجاد

مصنوعی ،هدف با ارزش بیشتر را

شاید پردازندههاي امروزي ،دهها برابر

سواالت

متعدد

و

سپس

بررسی

@Mehnaty
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