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در میان بازی سازان بزرگ دنیا 

هیدئو کوجیام را می توان از 

شناخته شده ترین و متفاوت ترین ها 

دانست. این بازی ساز را بیشرت با رسی 

بازی های «متال گیر» می شناسند. 

کوجیام در آخرین بازی خود یعنی 

Death Stranding باز هم به رساغ 
روایتی ساختارشکن و...

دستورالعمل های
از مربی

تریلیون دالری

گشت و گذاری در دنیای متفاوت ترین بازی نسل هشتم

سفر به رسزمین ویران شده

۴

فرصت های کرونایی را 
کشف کنید

گویــا کرونــا خیــال پــا پــس کشــیدن 

نــدارد و هــوای گــرم هــم جلــودارش 

نیســت. از ســوی دیگــر شــاهد آن بودیــم کــه 

ــری از  ــا و فاصله گی ــی در مراقبت ه ــر کم اگ

قرنطینــه ناپرهیــزی کنیــم، دوبــاره وضعیــت 

شــهرها قرمــز می شــود و آمــار مبتالیــان 

افزایــش می یابــد. ایــن امــر نشــان دهنده 

هشــداری اســت کــه می گویــد فعــال بایــد بــا 

ایــن وضعیــت ســاخت و خــود را با آن ســازگار 

کــرد. کســب و کارهایی کــه کرونا بازارشــان را 

کســاد کــرده اســت بایــد بــه دنبــال راه چــاره 

کــه  هــم  افــرادی  باشــند.  دیگــری 

می خواهنــد بر اســاس ایده ای، اســتارت آپی 

راه انــدازی کنند، بایــد فرصت هــای جدید را 

بــر مبنــای وضعیــت کرونــا بســنجند و اقــدام 

کننــد. فرصت هایــی از جنــس خدمــات 

یــا محصــوالت حــوزه ســالمت  آنالیــن 

پیــش رو جــزو  ماه هــای  توانــد در  می 

ترندهای اســتارت آپی باشــد. بحث دورکاری 

نیــز از آن ســوژه هایی اســت کــه در ایــن ایــام 

توانــد  حســابی روی بــورس اســت و می 

پرداخــنت  بــرای  مناســبی  فرصــت 

استارت آپ ها به این حوزه باشد.

ــه  ــت ک ــوزه ای اس ــر ح ــی دیگ ــوزه رسگرم ح

بایــد مــورد توجــه اســتارت آپ ها قــرار بگیــرد. 

هم اکنــون بازی هــای رایانــه ای و موبایلــی با 

خانه نشــین شــدن مــردم بــا اقبــال بســیاری 

روبــه رو هســتند و بــازار بازی هــای ایرانــی 

حســابی تشــنه محصــوالت جدیــد و خالقانــه 

اســت، محصوالتــی کــه شــاید بــا کمــی ذوق 

و قریحــه و بودجــه ای کــم، بتواننــد در گوشــه 

تلفــن همــراه خیلــی از مــردم ایــران جــا 

ــد. ــوش کنن خ

امــا مهم تریــن فرصــت پیــش رو در ایــام 

فرصــت  بایــد  را  کرونــا  و  قرنطینــه 

ــون  ــت. اکن ــود دانس ــذاری روی خ رسمایه گ

بهرتیــن زمــان اســت کــه از آموزش هــای 

مجــازی بــرای رشــد دانــش و ارتقــای 

تخصــص خــود اســتفاده کنیــد. دانــش و 

می کنــد  کمــک  شــام  بــه  تخصــص 

فرصت هــای بیشــرتی اطــراف خــود کشــف 

کنید. 

اینترنت ۵G در دام 
توسعه نامتقارن

در روزهای گذشته وزیر ارتباطات در 

حساب اینستاگرام خود خرب داد که 

تا چند هفته دیگر نخســتین سایت 5G کشور 

راه اندازی خواهد شد. آذری جهرمی همچنین 

اعــالم کــرد کــه مطابــق برنامه ریزی هــا، تا 

شهریورماه امسال ۵ منطقه تاریخی تهران زیر 

پوشش نسل پنجم تلفن همراه قرار می گیرد. 

در نــگاه اول، ایــن خــرب خوشــحال کننده و 

غرورآفرین اســت. تا امروز تعــداد محدودی از 

کشورهای دنیا به سمت توسعه شبکه ارتباطی 

5G رفته انــد. بــه نظــر می رســد این مســئله 
نشــان دهنده پیــرشو بــودن کشــور مــا در 

فناوری های ارتباطی باشد اما آیا واقعا وضعیت 

کشور از نظر بسرتها و امکانات فناوری های این 

حوزه هم سطح کشورهای توسعه یافته است؟ 

وب ســایت  گزارش هــای  آخریــن  طبــق 

«اسپید تست»، در اردیبهشت امسال ایران در 

رده ۷۱ فهرست رسعت اینرتنت تلفن همراه بین 

دیگر کشورهای دنیا قرار داشته است. در زمینه 

اینرتنت ثابت وضعامن از این هم بدتر است و در 

جایگاه ۱۴۱ جهان قرار داریم. ضعف بسرتهای 

ارتباطی، مشــکل آننت دهی موبایل در برخی 

نقاط کشــور، قیمت باالی خدمات در مقایسه 

باکیفیت آن ها و ... بخش دیگری از چالش های 

حوزه فناوری ارتباطات در کشور است که مردم 

روزانه با آن درگیرند.مجموع این مسائل احتامال 

باعث می شــود خیلی از مردم با شــنیدن خرب 

راه اندازی اینرتنت 5G در کشــور، موضوع را به 

حساب شوآف بگذارند و خیلی جدی نگیرند. 

زمانی که وزارت ارتباطات بسرتهای اولیه ارائه 

خدمات را توسعه منی دهد و هم زمان به رساغ 

راه انــدازی فناوری های بســیار گــران و هنوز 

کم کاربردی مثل اینرتنت 5G می رود، طبیعی 

اســت که از طرف مردم متهم به اقدامات رصفا 

منایشی بشود.اینرتنت 5G فناوری دهه آینده 

اســت و خواه ناخواه ما هم مجبوریم به ســمت 

توســعه آن حرکت کنیم اما توســعه نامتقارن 

فناوری های ارتباطی در کشور و مناسب نبودن 

بســرتهای اولیه مورد نیاز، تنها باعث می شود 

ژست حرکت به سمت فناوری های تازه را بگیریم 

و در عمــل، مردم هنــوز اندر خــم کوچه های 

ابتدایی توسعه مبانند. 
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ــداف هومشند در بازاریایب وفایی نیا  ورودی   حامد سرادار   اب اهـ
ــیرید ـتس بگــ دیجیــــــتال آیـل

عماد پورشــهریاری | زندگی بدون هدف، 
تالشی است در یک اتاق تاریک. اگر 

در کار یــا زندگی خــود «خیلی دقیق» 

منی دانید به دنبال چه هستید و هرچه 

تــالش می کنید بــه خواســته هایتان 

منی رســید، بایــد بدانیــد کــه یــک 

جــای کار حســابی می لنگــد. یک بار 

بنشینید و اهداف خود را مرور کنید. 

اهداف شام چقدر هوشمندانه تعیین 

شــده اند؟ دیجیتــال مارکتینــگ هم 

مانند هر کار یا پــروژه دیگری نیازمند 

اهدافی به شــدت هوشــمندانه است 

تا مانند یــک چــراغ پرنور، شــام را به 

رضایتمندی برســاند. امــا این اهداف 

هوشمند چه مواردی را شامل می شوند 

و اصال چطور می تــوان آن ها را تعیین 

کــرد؟ بــرای ایــن کار اجــازه بدهید با 

یک مثــال غیردیجیتالــی جلو برویم. 

ایــن مثال هــا را دقیــق بخوانیــد و 

اهداف خود را درست شــبیه به آن ها 

تعیین کنید.

فرض کنیــد نیازمند یک مــدرک زبان 

خارجی معترب مانند آیلتس هســتید. 

هدف شام «آیلتس گرفنت» است اما این 

هدف چندان هوشمند نیست. بیایید 

برای این کار از تکنیک SMART یا هامن 

هوشمند اســتفاده کنیم. هر حرف در 

SMART مناینــده یــک ویژگی اســت:

 S = Specific

(دقیق، واضح و مشخص)

مشــخص کنید دقیقا چرا و چطور قرار است به چه چیزی 

برســید. در فرض مــا، ممکن اســت بــرای رفــنت به یک 

دانشــگاه خارج از کشور یا به دســت آوردن یک موقعیت 

شغلی به مدرک آیلتس نیاز داشته باشید. کالس رفنت یا 

آموزش خودخوان هم می تواند شــیوه مدنظر شام باشد. 

در ایــن حالت، هدف شــام چیزی شــبیه به ایــن خواهد 

بــود: دریافت منره قبولــی در آزمون آیلتــس با رشکت در 

کالس های عمومی برای استخدام در یک رشکت معترب.

 M = Measurable

(قابل اندازه گیری)

هر هدفی که عدد نداشته باشــد و قابل اندازه گیری نباشد، انگار اصال 

وجود ندارد. برای رسیدن به هدف مشــخص خود، قرار است هفته ای 

چندبار در کالس حضور داشته باشید؟ چند ساعت در روز برای درس 

خواندن زمان خواهید گذاشــت؟ هدفتان را اندازه گیری شدنی کنید، 

اندازه ای که استاندارد و راه دســت یافنت به آن ساده باشد. در مثال ما 

منره آیلتس معیار اندازه گیری است. پس هدف ما چنین چیزی خواهد 

شــد؟ دریافت منره ۷ در آزمون آیلتس از طریق رشکــت در کالس های 

عمومــی به صورت هفته ای ۳ جلســه بــرای اســتخدام در یک رشکت 

معترب.

 A = Attainable

(دست یافتنی)

هدف هوشمند هدفی دست یافتنی است. در تعیین اهداف 

به رساغ رؤیاها و فانتزی ها نروید. بررسی کنید که آیا دیگران 

هم به این هدف شام رسیده اند یا نه. چقدر خود را در حد و 

اندازه این هدف می بینید. در مثال ما دریافت باالترین منره 

در این آزمون کار هرکسی نیست. البته که نشد ندارد اما اگر 

تاکنون با زبان انگلیسی رس و کاری نداشتید ،بهرت است به 

دنبال منره های منطقی تر باشید.

 T = Time Bound

(داشتن زمان بندی)

اگر قرار باشــد برای رســیدن به هدفتان 

زمانی مشخص نکنید، خیلی زود خسته و 

فرسوده می شوید. در مثال آزمون آیلتس 

دقیقا مشخص کنید در چه بازه زمانی به 

این هدف خواهید رسید. این بازه زمانی 

هم باید منطقی باشــد. مثال شام در یک 

هفته زبان انگلیسی را فرا نخواهید گرفت 

یا یک زمان پنج ســاله هم ممکن اســت 

خیلی زیــاد باشــد! فرامــوش نکنید که 

وضعیت و توان شــام تا اندازه زیادی این 

زمان را مشخص خواهد کرد.

بعد از اینکه دقیقا اهداف آیلتس گرفنت 

خود را تدوین کردیــد، فکر کنید اهداف 

کسب وکار دیجیتال شام چقدر هوشمند 

اســت. معیارهایی مثل فــروش، افزایش 

مخاطب، وفاداری مشرتی، توسعه بازار، 

رتبه الکسا و مواردی از این دست می تواند 

در تعیین اهداف هوشمند به شام کمک 

کند. اگر اهدافتــان را به موارد کوچک تر 

اما پشــت رس هــم تبدیل کنیــد هم کار 

خیلی راحت تر خواهد بود.

 R = Relevant

(مرتبط بودن)

این ویژگی هدف هوشــمند به شام 

یادآوری می کنــد هرچه در هدفتان 

قرار می دهید باید با یکدیگر مرتبط 

باشــد. مثال بــاال بردن منــره آزمون 

آیلتــس بــا مــرصف ویتامین هــای 

موردنیاز بدن کامال بی ربط اســت. 

خواندن کتاب های ترجمه شده هم 

کمکی به تقویت زبان انگلیسی شام 

نخواهد کرد!
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 گفت وگو با بنیان گذار استودیوی بازی سازی طراحان سفید کهگشت و گذاری در دنیای متفاوت ترین بازی نسل هشتم

توانسته است در بازار خارجی حرفی برای گفتن داشته باشد
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گای کاوازاکی
Alltop کارآفرین و بنیانگذار

ایده پردازی ساده است
اجرا کردن سخت است

دستورالعمل هایی 
از مربی تریلیون دالری

شــاید نام بیــل کمپل به گوشــتان 

نخورده باشد. با این حال، او یکی از 

تأثیرگذارترین مربیان و مشاوران رهربی در 

کسب موفقیت گوگل و رشکت های دیگر در 

سیلیکون ولی است. آن گونه که اطرافیانش 

او را معرفی می کنند، یک مربی دلسوز است 

که دوست دارد نور راهنامی چراغ همواره بر 

دیگران بتابد و خودش در ســایه مباند. به او 

لقب مربی تریلیــون دالری را داده اند زیرا با 

راهنامیی های ارزشمند و دستورالعمل هایی 

که بر پایه ی چند اصل اســتوار بود، توانست 

ارزش تریلیــون دالری برای ایــن رشکت ها 

بسازد. او مربی و راهنامی مهم ترین مدیران 

جهان بــوده اســت. اپــل و گوگل بــدون او 

منی توانستند در چنین موقعیتی باشند؛ اما 

راز موفقیــت او چــه بــود؟ کتــاب «مربــی 

تریلیون دالری: دســتورالعمل های رهربی 

بیل کمپل از سیلیکون ولی» پاسخی به این 

سؤال است.

درس هــای الهام بخــش و عملــی بــرای 

موفقیــت در کســب وکار در کتــاب «مربی 

تریلیون دالری» توصیه شده است. این کتاب 

توســط تیم ســه نفره ای از اعضــای قدیمی 

رشکت گوگل نوشته شده است که بر اعتبار 

آن می افزاید.

مترکز کتــاب بر مصاحبه های زیادی اســت 

که در حوزه ی فناوری و کسب وکار با افرادی 

شده اســت که آشــنایی و نزدیکی زیادی با 

بیل کمپل داشــته اند. این کتــاب راهنام با 

آموزش رمزهای کسب احرتام و نوع عملکرد 

به عنوان یک مدیر خوب، نگرشــی را توصیه 

می کند که برای همه کسانی که می خواهند 

در رهربی خود توفیق داشته باشند کاربردی 

و مفید است.

پیشتازی و موفقیت بیل کمپل بر چند اصل 

اساســی اســتوار اســت که در کتاب حارض 

به تفکیک به طــور مفصل به آن هــا پرداخته 

شــده و در هر بخــش، چگونگــی عملکرد و 

مشــاوره های بیل کمپل نیز رشح داده شده 

است.

کتــاب حــارض از پرفروش تریــن کتاب های 

ژورنال و  اســرتیت  تایمــز و وال  نیویورک 

همین طور USA Today است که سال ۲۰۱۹ 

در ۲۴۰ صفحه به زبان انگلیســی و با عنوان 

 Trillion Dollar Coach: The Leadership
 Playbook of Silicon Valley's Bill
Campbell به چاپ رسیده است. این کتاب 
در دسته بندی کتاب های مربیگری و مشاوره 

در کسب وکار طبقه بندی شده است. 

 کتاب باز  

صادق جبلی

تاریخ تولد

 ۱۳۶۹ 

محل تولد

 بجنورد

مدرک تحصیلی

کارشناسی 

مهندسی 

فناوری اطالعات 

از دانشگاه آزاد 

مشهد

ما در حوزه 

بازی های رایانه ای 

و دیجیتال در 

متام بخش ها 

شامل آموزش 

بازی سازی، تولید، 

انتشار، مشاوره، 

تحقیقات بازار و 

رسمایه گذاری 

مشغول کار 

هستیم و سعی 

کردیم در حوزه 

بازی برای منطقه 

رشق کشور یک 

چرخه کامل را 

تشکیل دهیم

به دفتر کار 

خانگی 

خوش آمدید

آیا شام هم جزو آن دسته از افرادی هستید که 

با شــیوع کوویــد۱۹ مجبــور بــه کار در خانه 

شــدند؟ اگر پیش از این نیز دفرت کار و محل ســکونت 

شام یکی بوده و اکنون نیز منی دانید تا چه زمانی این 

رشایط ادامه پیدا می کند، PC Magazine در شــامره 

جدید خود ۱۰ راهکار ساده و ارزان برای رونق بخشی به 

دفرت کار خانگی شام ارائه کرده است. پس پیش از آنکه 

هزینه بیشرتی رصف تجهیز دفرت خود کنید یا غرق در 

کار شوید، این توصیه ها را بخوانید.

۱. در هدفون سرمایه گذاری کنید

منصفانه کــه نگاه کنیــم، این مــورد توصیــه چندان 

ارزان قیمت و مناســبی برای رشوع فهرست نیست اما 

محل سکونت، دفرت کار اصلی شــام نیست و دیگران 

متایلی به شنیدن مکاملات شام ندارند. پس مجبورید 

ساعات طوالنی در روز آن ها را به گوش داشته باشید. 

انتخاب یک هدفون مناسب که نویز محیط را به خوبی 

بگیرد و روی گوش شام سنگینی نکند رضور است.

۲. بالشت پشتی

در منــزل بــه میــز و صندلــی مدیریتــی گران قیمت 

احتیاجی ندارید زیرا به راحتی می توانید با یک پشتی 

یا بالشــتک، صندلی معمولی منزل را استفاده کنید. 

می توانید به جــای پرداخت هزینه و خرید کوســن، با 

بالشت های تخت خواب نیز نیاز خود را رفع کنید.

۳. مانیتور یا لپ تاپ خود را باال نگهدارید

هنگام نگاه کردن به رایانه، چشامن شام باید منایشگر 

هم ســطح باشــد. به طــور معمولی، صفحــه منایش 

رایانه ها پایین تر هســتند که موجــب خمیدگی گردن 

و آســیب های بعدی می شــوند. اگر مانیتور استفاده 

می کنید، مشــکل با گذاشــنت چند کتاب زیر آن حل 

می شود. اما کاربران لپ تاپ باید به فکر صفحه کلید و 

موس جانبی باشند. افزایش ارتفاع لپ تاپ اگرچه برای 

چشم مناسب است، تایپ با صفحه کلید باالتر از سطح 

معمول به مچ دست آسیب می رساند.

۴. نورپردازی

اگر در طول ساعات کاری از متاس تصویری استفاده 

می کنید، پشــت به نور (پنجره یا المپ) نباشــید. اگر 

اتاق به خودی خود کم نور است، نور یک چراغ مطالعه 

کمک کافی است.

۵. شارژر کجاست؟

شارژر همه وســایلی که در طول روز استفاده می کنید 

باید در دسرتس باشند. وقت باارزش خود را رصف پیدا 

کردن پریز یا سیم شارژر نکنید.

۶. گره نخورید!

بسیاری از دفاتر و خانه ها در محل پرینرت، رایانه، تلفن 

همراه، هارد اکسرتنال و شارژرها با آشفتگی کابل های 

درهم تنیده مواجه هســتند. آن ها را جدا کنید و حتی 

اگر نخواهید هزینه کنید، با یک تکه چســب نواری به 

یکدیگر متصل و از آشــفتگی میزکار خــود جلوگیری 

کنید.

۷. دستمال کجاست؟

اجــازه ندهید مــوی حیوانــات خانگی، گــرد و خاک 

پنجره های باز یــا رس خوردن فنجان چــای همه دیتا 

و متاس هــای شــام را نابود کنــد. از دســتامل های 

مخصوص میکروفیرب گرفته تا دســتامل کهنه خشک 

کردن ظروف یا حتی دستامل توالت می تواند برای این 

منظور استفاده شــود، البته به رشطی که در دسرتس 

باشند!

۸. هوا را داشته باشید

آروماتراپی یا رایحه درمانی روشی برای 

ایجاد آرامش در محیط است. یک شمع 

یا چند قطره روغن معطر را در یک فنجان 

حاوی آب گرم بریزید تا انرژی و آرامش را به 

شام هدیه دهد.

۹. سبز باشید

پژوهش ها نشــان می دهند کــه مجاورت بــا طبیعت 

می تواند آثار مثبتــی بر خلق و خــو و کارایی کارکنان 

داشته باشــد. پس نگاه کردن از پنجره به منظره ای با 

درختان و گل ها یا قــراردادن گلدان های کوچک روی 

میز کار را فراموش نکنید.

۱۰. پارازیت، مهمان همیشگی

دفاتر کار خانگی از پارازیت ها و اختالل های محیطی 

غیرکاری در امان نیســتند اما دســت کم می توانید با 

حذف هرچه ممکن است برای شام حواس پرتی بیاورد 

از اثرگذاری آن ها بکاهید. 

داز
م ان

چش

عادل نجفی
مترجم

ایستگاه

رایتل اعالم کرده که خطای 

انساین بوده. از طریف 

رگوالتوری هم گفته که 

اطالعات قدیمی بوده. آخه 

اطالعات قدیمی یعین چی؟ 

مگه کسایی که از قدیم 

مشرتک بودن، اطالعاتشون 

تغییر کرده؟ این هم شد 

دفاعیه آخه؟ 

اطالعات ۵/۵ میلیون نفر از 

کاربران رایتل هک شده و فقط 

اب ۱۰۰۰ دالر به فروش یم رسه. 

فک کمن هکرجان ارزون حساب 

یم کنه مشرتی بشیم. 

وقیت چندروز یک ابر اطالعات 

کاربری یه سازمان توی 

اینرتنت پخش یم شه، ابید 

انتظار هرجور کالهربداری 

اب اون اطالعات رو داشت. 

آخرین مورد هم اطالعات 

کاربران رایتل بود و هیچ کس 

هم اپسخ گو نیست. 

چرا این همه اتفاق در حوزه 

امنیت اطالعات کاربران و 

نقض حریم خصویص مردم 

رخ یم دهد؟ چرا امنیت 

اطالعات را جدی منی گیریم؟ 

کاپیتان هشبازی هسمت. 

بنده اب ۳۵ سال سابقه، 

خدمت مشا عرض یم کمن 

هک شدن رسیایل اطالعات 

کاربران رایتل، بیمه، ابنک، 

آتش سوزی های زاگرس، 

اپرک چیتگر و ... در ایران 

امکان ندارد. 

رایتل ابید حساب پس بده یا 

خسارت این اتفاق رو برپدازه. 

اگه منی توین اپراتورت رو جمع 

کین، خب بده دست یه بچه 

برات جمعش کنه. 

به جای اینکه بشینید 

مکامله رایگان بدید و این 

مسخره ابزی ها، به فکر امنیت 

اطالعات کاربرهاتون ابشید. 

Bahar.SayarAmirara_doostimahboubemmkh_ashkanCapshahbaziHosseinTah17saabaabmaanaam

سونامی افشای اطالعات به رایتل رسید

انگار قرار اســت رسیال درز اطالعات کاربران ایرانی 

حاالحاالها ادامه داشته باشــد و هر روز شاهد منونه 

تازه ای از این موارد باشیم. پس از منونه های فراوانی 

مثل لو رفنت اطالعات مردم در سازمان ثبت احوال، 

نشت اطالعات کاربران تلگرام، گویا این بار نوبت به 

هک شــدن اوپراتور رایتل رسیده اســت. در روزهای 

گذشته اطالعات حدود ۵٫۵ میلیون کاربر رایتل هک 

شده است و در اینرتنت به فروش می رسد، موضوعی 

که واکنش زیادی را به همراه داشته است.

راهبرد

 برای مشاهده گفت و گو
بارکد را اسکن کنید

ترند

کنید کنیدن  کنیدن  ناسکناسک 

کارگاه آنالین تفکر خالق در کسب و کار

۲۰ خرداد

ساعت ۱۸

yun.ir/hp5su1 :لینک ثبت نام

کارگاه آنالین اصول مقدماتی فناوری نانو

۲۱ خرداد

ساعت ۱۶:۳۰

yun.ir/mxqqee :لینک ثبت نام

تجربیات استارت آپی در دوران کرونا

۲۶ خرداد

ساعت ۱۸

yun.ir/g5lv44 :برای ثبت ناملینک ثبت نام

روی خود 
سرمایه گذاری کنید

شامره جدید هفته نامه Tech Life با 

انتشــار تصویــری از فضــا و تیرت 

«پیاده روی فضایی» ســعی کرده اســت از 

فضای کرونایی فاصله بگیرد، تالشی شایان 

تقدیر اما همچنان ناکام زیرا همچنان سوژه 

محبــوب رســانه های جهــان توصیه های 

بهداشتی و جلوگیری از شیوع هرچه بیشرت 

در  «آمریکایی هــا  اســت.  کوویــد۱۹ 

جست وجوی راه هایی برای فعالیت با رعایت 

فاصله گذاری» عنوان پرونده ای است که در 

این شامره به جست وجوی پاسخ این پرسخ 

پرداخته است که وقتی اتفاقات این روزهای 

جهان پیرامون خود را می بینید، چه کاری 

می خواهیــد انجــام دهیــد. پیشــنهاد

 Tech Life بعد از تجربه نگاری چند مورد، در 
یک عبــارت خالصــه می شــود: روی خود 

رسمایه گــذاری کنید. همه گیــری ویروس 

جدیــد کرونا توجــه بــه دنیــای بازی ها و 

رسگرمی را دوچندان کرده و Tech Life بسته 

پیشــنهادی ۱۰ بــازی را که ایــن روزها در 

خانواده محصــوالت اپــل می توانید انجام 

دهید به مخاطبان خود عرضه کرده است. 

 Apple Arcade اکنون هشتمین ماه عرضه

یا هامن فضای اختصاصی بازی در شبکه 

محصوالت اپل اســت و بالغ بر ۱۰۰ عنوان 

بــازی در آن عرضــه شــده اســت. برخــی 

بازی های پیشنهادی نرشیه عبارت اند از 

SPACELAND 

PAC-MAN PARTY ROYALE 

ASSEMBLE WITH CARE 

 SAYONARA WILD HEARTS 
LEGO BUILDERS JOURNEY 

 SUPER IMPOSSIBLE ROAD 

 CARD OF DARKNESS 

 MURDER MYSTERY MACHINE 

 RAYMAN MINI 
دنیای ورزش این روزهــا اگرچه در خواب 

عمیقی فرو رفته است، پزشکان ورزشی و 

اهالی دنیای فناوری دســت به دست هم 

داده اند تا طرحــی نو دراندازنــد. آژانس 

 WADA ضــد دوپینــگ و رشکت فنــاوری

در کانادا و آملان در حــال آزمایش هوش 

مصنوعی برای شناســایی عالئم استفاده 

از داروهای ممنوع در میان ورزشــکاران 

هســتند. اگرچه این فراینــد می تواند از 

بســیاری پرونده هــای تقلب رمزگشــایی 

کنــد، چالش هــای اخالقــی زیــادی 

درباره حد و مــرز اســتفاده از فناوری در 

رفتارها و کنش های انســانی ایجاد کرده 

است.

سال خانه نشینی
«در آستانه تابســتان و تعطیالت تابستانی 

هستیم. برنامه ریزی برای ســفر، استفاده 

از طبیعت، شــنا و موج ســواری و ... اما نه. 

صــرب کنید! امســال ســال خانه نشــینی 

اســت.» این هــا جمــالت ورودی کارول 

 ،PC Magazine منگیــس، رسدبیر نرشیــه

در یادداشــت ابتدایــی شــامره جدید این 

نرشیه است. او با اشاره به برنامه ریزی برای 

معرفی نرم افزارهای ســفر، وبســایت های 

تفریحی و گردشــگری و ... در شامره های 

تابستانی PC Magazine می نویسد: امروز 

در جهان پاندمی، برخالف همیشه، نتایج 

جست وجوگرها نشــان می دهد که «کار در 

منزل» بیشرتین فراوانی جســت وجو را در 

ابتدای تابســتان دارد. او به طرح روی جلد 

نرشیه اشاره می کند با تیرت «دورکاری هرگز 

مانند گذشته نخواهد بود و این اتفاق خوبی 

است.» یکی از حواشی اقتصادی کووید۱۹ 

این روزها خود را در بازار رایانه های شخصی 

به خوبی نشان داده اســت. رشکت ها باید 

برای نیروهــای خود تجهیزات بــه روز تهیه 

کنند و والدین برای حضور فرزندانشان در 

کالس های درس آنالین بــه رایانه احتیاج 

دارند. وب کم، مانیتورهای چشم نواز، پرینرت 

و هدفــون از دیگــر محصــوالت جانبی ای 

هســتند که به تدریج با افزایش سفارش ها 

در حال نایاب شــدن می باشند. در بخش 

بــازار، PC Magazine بــه رساغ محصــول 

جدید و میان رده TCL رفته اســت. گوشــی

 TCL 10 Pro بــا طراحــی زیبــا، منایشــگر 

AMOLED و قابلیــت ارتقــا بــه اندروید ۱۱ 
است. عملکرد باتری آن خیره کننده گزارش 

شده و دوربین ۶۴مگاپیکسلی با دقت رنگ 

باال و ۶ گیگابایت رم نظــر کاربران را به خود 

جلب خواهــد کرد. در بخش آموزشــی این 

شامره نیز PC Magazine باز هم از کووید۱۹ 

غافل نشده و به کاربرانی که نیازمند ارتباط 

وب کمی هســتند اما منی خواهند هزینه 

جداگانه ای برای آن بپردازند راهکارهایی را 

پیشنهاد کرده است. همچنین برای کاربران 

 DROIDCAM اندروید اســتفاده از نرم افزار

و بــرای کاربــران اپــل EPOCCAM توصیه 

PC Magazine اســت. بخش پایانی نکات 
آموزشــی این شــامره به خالقیت و نوآوری 

پرداختــه اســت. توصیــه متفــاوت جیل، 

نویســنده این شامره، شــاید کمی عجیب 

به نظر برســد اما او می گوید برای خالقیت 

بیشــرت، اســرتاحت کنید! او معتقد است: 

دورکاری و رشایط این روزهای نیروهای کار 

و مدیران بیش از هر زمانی متشــنج است و 

این امر به کیفیت کار و خالقیت ما آســیب 

می رساند. پس بدون اســرتاحت واقعی در 

میان کار، خربی از نوآوری نیست. پیشنهاد 

جیل برای ۸ ســاعت کار روزانه، ۵۸ دقیقه 

اسرتاحت در ۵ نوبت دوازده دقیقه ای است.

نویســنده البتــه تأکیــد می کند بررســی 

ایمیل ها، شــبکه های اجتامعی یا صحبت 

درباره کار به جای انجام دادن آن، اسرتاحت 

به شامر منی رود!

دکه مطبوعات  نجفی 

مربی تریلیون دالری
نویسنده: اریک اشمیت | مترجم: هادی بهمنی

انتشارات: نشر نوین

هم اپسخ گو نیست. هم اپسخ گو نیست. 

بازی کسب وکار من است
گفت وگو با بنیان گذار استودیوی بازی سازی طراحان سفید

که توانسته است در بازار خارجی حرىف برای گفتن داشته باشد

بازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من استبازی کسب وکار من است

 نياز به سرگرمى بخشى جدايى ناپذير از زندگى بشر است و افرادى كه براى خود اوقات فراغتى داشته باشند به روش هاى 
مختلف به دنبال سرگرم كردن خود هستند. مهم ترين روش پاسخ به اين نياز انجام بازى است. بازى هاى الكترونيكى بر بستر 

رايانه، كنسول ها و تلفن هاى همراه نقش پررنگ ترى در زمينه گذران اوقات فراغت دارند به طورى كه درآمد صنعت بازى سازى 
توانسته است از صنعت فيلم سازى سبقت بگيرد و برخى بازى ها به تنهايى توانسته اند درآمدى بيش از مجموع چندين كشور 

داشته باشند. براى مثال، درآمد بازى Fortnite در سال 2018 ميالدى بيش از درآمد ساليانه 29 كشور جهان بوده است! اين 
صنعت پول ساز در كشور ما سال ها با بى مهرى روبه رو بود اما در سال هاى اخير دسترسى مردم به تلفن هاى هوشمند افزايش 

چشمگيرى پيدا كرد و همين امر موجب شد بازى سازهاى مستقل بتوانند با بودجه هاى كمتر و بدون نياز به حمايت خاصى، بازى هاى 
مطرحى ارائه و در حوزه بازى سازى رشد كنند. تيم بازى سازى طراحان سفيد از آن دسته بازى ساز هاى ايرانى است كه سال ها قبل، زمانى 

كه بازى هاى داخلى هيچ فرصتى براى عرض اندام در ميان رقباى خارجى خود نداشتند، وارد اين عرصه شد و با ايمانى كه به رؤياهاى خود و 
توانايى هايش داشت، توانست چرخه كاملى از بازى سازى را در شرق كشور ايجاد كند. با صادق جبلى، بنيان گذار اين استوديوى بازى، به 

گفت وگو مى پردازيم تا با داستان او و موفقيت هايش بيشتر آشنا شويم.

مطرحى ارائه و در حوزه بازى سازى رشد كنند. تيم بازى سازى طراحان سفيد از آن دسته بازى ساز هاى ايرانى است كه سال ها قبل، زمانى 
h. sarad
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حامد سرادار

از نظر طراحی گرافیکی در مقایسه با بازی های خارجی چه وضعیتی دارید؟
از هامن ابتدا از نظر گرافیک یک رس و گردن از بازی های کشورمان باالتر بودیم 

و در مقایسه با محصوالت جهانی به رقابت بپردازیم. هرچند منی توانیم با برخی 

بازی های بزرگی که پشتوانه چندمیلیارددالری دارند رقابت کنیم، محصوالمتان 

با منونه های بدنه بازی سازی دنیا قابل رقابت است. مخاطبان هم باید بدانند که 

بسیاری از بازی سازان دنیا توان رقابت با رشکت های غول دنیای بازی را ندارند 

و توقع از بازی سازان هم باید با توجه به توان آن ها باشد. گردش مالی بعضی از 

این رشکت ها حدود یک چهارم تولید ناخالص ملی ساالنه کشور ماست. باید 

این موضوع را در زمان مقایسه بازی های آن ها با بازی هایی که ما تولید می کنیم 

در نظر گرفت.

آیا بازار بازی در ایران اشباع شده است یا هنوز ظرفیت 
حضور در آن وجود دارد؟

جــدا از بحــث فنــی و کیفــی، در ایران 

فرصت های رقابتی خوبــی در بازار بازی 

داریم. طبــق آمار بنیاد ملــی بازی های 

رایانه ای، حدود ۴۰ میلیون نفر مخاطب 

بازی داریــم. اگر در ایــن زمینه بخواهیم 

وضعیتامن را با مالــزی که تقریبا وضعیت 

مشابهی با ما دارد مقایســه کنیم، به ظرفیت 

کشــور پی می بریم. گردش مالی بازی هــای دیجیتال در موجــود در 

مالزی بالغ بر ۴ میلیارد دالر در ســال اســت اما در ایران این عدد حدود ۱۰۰ 

میلیون دالر در سال تخمین زده می شود. به قدری بازار بازی های دیجیتال در 

کشورمان بکر است که حتی محصوالت با کیفیت پایین هم می توانند حرفی 

برای گفنت داشته باشند.

مدل درآمدزایی در بازی سازی چگونه است؟
راه های درآمدزایی از بازی تنوع زیادی دارد. اگر بخواهیم تنها به مسیرهای 

درآمدزایی در تولید بازی بپردازیم، یکی از ساده ترین راه ها فروش نسخه های 

محصول اســت. روش دیگر درآمدهای تبلیغاتی در محیط بازی ها اســت. 

بازی هایی در کشور داریم که از همین بخش درآمد تبلیغاتی ماهی ۷۰ تا ۱۰۰ 

میلیون تومان کســب می کنند. راه دیگر هم پرداخت هــای درون برنامه ای 

اســت. خیلی از بازی های بزرگ دنیا از این مدل برای درآمدزایی اســتفاده 

می کنند. مدل های دیگــر درآمدزایی هم وجود دارد مثل شــیوه پرمیوم که 

بیشرت در بازی های داستانی استفاده می شود. به این صورت که یک قسمت 

را به صورت رایــگان در اختیار کاربر قرار می دهنــد و اگر کاربر بخواهد بقیه 

قسمت های داستان را بازی کند، باید هزینه ای مشخص را پرداخت کند.

بعد از انتشار بازی «تیک آف» در چه مســیری حرکت کردید و به سراغ چه 
بازی دیگری رفتید؟

تیم ما تا یک ســالی درگیر اضافه کردن آپدیت ها و ماشــین های تازه به بازی 

«تیک آف» بود، بعد از آن به رساغ ساخت بازی «شاهین» که فضایی اکشن در 

سبک هواپیامیی و خلبانی دارد رفتیم. «شاهین» موفقیت خوبی داشت. هم در 

بازار کشور استقبال خوبی از آن شد و هم در حال مذاکره با نارش خارجی برای 

عرضه جهانی آن هستیم. این بازی که در سال ۹۵ عرضه شد جزو پرفروش ترین 

بازی های ایرانی در حوزه اکشن به حساب می آید. در این بازی ۱۲۰ کیلومرت 

مربع را شبیه سازی ماهواره ای کردیم و حتی توپوگرافی مناطق را نیز به دقت 

در نظر گرفتیم.

ساخت بازی «شاهین» چه مقدار سرمایه الزم داشت؟
اگر با به روزرســانی های بازی بخواهیم محاســبه کنیم، بیش از ۲۰۰ میلیون 

تومان هزینه داشته است. هنوز هم در حال ارائه به روزرسانی های جدید برای 

این بازی هستیم.

با سرمایه خودتان ساخته شد یا سرمایه گذار داشتید؟
با رسمایه خود رشکت این بازی را ساختیم.

بعد از بازی شاهین چه پروژه های دیگری را آغاز کردید؟
بعد از «شــاهین» یک ســال هیچ بازی ای تولید نکردیم و مشغول تحقیق و 

توسعه در بازار شدیم. به این نتیجه رســیدیم که اگر بخواهیم با بازی های 

خوب دنیــا رقابت کنیم، باید به ســمت اســتفاده از فناوری هــای روز دنیا 

برویم. به همین دلیل مترکز خود را به ســمت توســعه فناوری های ساخت 

بازی هایامن بردیم. هر روز از فناوری های تازه ای در ساخت بازی ها استفاده 

می شود و ما هم باید به ســمت اســتفاده از آن ها برویم، چون کاربرانی که 

اهل بازی هســتند این را می خواهند. به همین دلیل، مدتی مشــغول کار 

روی ساخت چند محصول آزمایشی شــدیم که در آن ها از فناوری های روز 

دنیا استفاده بشود. ما از معدود رشکت های کشور هستیم که رسویس های 

آنالینی که استفاده می کنیم به طور اختصاصی تولید خودمان است. متام 

بســرتهای ســخت افزاری و نرم افزاری و معامری های پشــت این شبکه ها 

ساخت خودمان است و به همین دلیل دست ما برای ایجاد انعطاف پذیری 

در محصوالمتان باز است.

پس از یک سال تحقیق، در سال های ۹۷ و ۹۸ رساغ ساخت ۳ بازی باکیفیت 

رفتیم. از این ۳ بازی، ۲ عنوان در یک ماه آینده منترش خواهد شد. اولین بازی 

«سیستان لجند» اســت که یک بازی سه بعدی اکشــن چندنفره است. بازی 

دیگرمان هم «رویال اسرتایک» نام دارد در سبک تیراندازی آنالین و حال و هوای 

بتل رویال. در یک ماه آینده این ۲ بازی در بازار ایران و جهان منترش خواهند شد.

شما با یک ناشر روس قرارداد بســته اید. با توجه به تحریم ها، چطور موفق 
به جذب ناشر خارجی شدید؟

تحریم ها دســت و پا گیرند، اما در تجــارت بین املللی، اگر راهــی برای انجام 

کسب وکار پیدا کنید، همه حارض به همکاری با شام هستند، مخصوصا زمانی که 

در رسانه ای به اسم بازی دارید کار می کنید که به نوعی زبان مشرتک متام مردم 

جهان است. یک بازی خوب بدون مشرتی منی ماند. تحریم ها اذیت می کند اما 

راه های مقابله با آن ها زیاد است.

شما به سراغ ناشرهای خارجی رفتید یا آن ها به سمت شما آمدند؟
هردو. با هر پروژه ای به صورت جداگانــه و اینرتنتی با نارشان ارتباط گرفتیم. 

معموال نارشان بازی های موبایلی روزانه با بیــش از ۵۰ پروپوزال بازی روبه رو 

می شوند و به این شکل نیست که حتام مجبور باشید حضوری با آن ها جلسه 

بگذارید. این کار قواعدی دارد که با رعایت آن ها می توانید با نارشان خارجی 

کار کنید. حتی تیم هایی در ایران داریم که با تولید بازی های کوچک و جذاب، 

تا ماهی ۲۰ هزار دالر درآمد دارند و مشغول کار با نارشان خارجی هستند.

فضای کار در مشــهد را به چه صورت می بینید؟ هیچ وقت تصمیم نگرفتید 
برای توسعه بیشتر کارتان به تهران بروید؟

به این موضوع فکر کرده ام. با اینکه ممکن است در تهران رشد تجاری بهرتی 

داشته باشیم، کیفیت زندگی را در مشهد بیشرت می بینم. هربار که برای کار 

یا جلســه به تهران می روم، بیش از ۳ روز طاقت ماندن منی آورم. در مشــهد 

تعادلی بین کیفیت زندگی و جاه طلبی های شغلی برقرار است. از نظر کاری 

هم هزینه ها در مشهد کمرت است. عالوه بر آن، در این شهر با یک جامعه بزرگ 

فنی روبه رو هستیم. چندین دانشگاه فنی قوی در مشهد داریم که خروجی های 

نرم افزاری خوبی دارند. دانشگاه های هرنی مشهد هم افراد خوبی را تربیت 

می کنند. از طرفی، به واســطه قوی بودن صنعت مشهد، افراد زیادی در این 

شــهر وجود دارند که می توانیم به عنوان رسمایه گذار روی آن ها حســاب باز 

کنیم. درست اســت که بازار ما در مشــهد کمی کوچک تر از تهران است، اما 

مزیت این بازار تعداد کم رقبای ماست و مثل تهران با چندصد رقیب مختلف 

روبه رو نیستیم.

به افرادی که قصد دارند به حوزه بازی سازی وارد شوند چه توصیه می کنید؟
زبان انگلیسی خود را خیلی قوی کنند. حوزه بازی دامئا در حال رشد است و 

برای اطالع از این تغییرات، باید بتوانند مطالب مختلف موجود در اینرتنت را رصد 

کنند. در کنار این، حتام یک زبان برنامه نویسی یاد بگیرند. زمانی که بتوانند 

منطق کامپیوتر و محدودیت های آن را درک کنند، قادر خواهند بود بازی های 

بهرتی بسازند. نکته دیگر هم این است که عجله نکنند. مخصوصا در اوایل کار 

پروژه های بزرگی که بیش از ۳ ماه تا متام شدن زمان می خواهند رشوع نکنند. 

کار را با پروژه های کوچک آغاز کنند و حتی ســعی کنند بازی هایی را که قبال 

ساخته شده اند از ابتدا دوباره بسازند تا بتوانند تجربه الزم را به دست بیاورند. 

عموما گفته می شود که ۱۰ بازی اولی که یک بازی ســاز می سازد، بازی های 

خوبی نیستند چون باید تجربه کند تا راه و روش درست کار را به دست آورد. پس 

از این تجربه هاست که کم کم می توانند راه و روش ساخت بازی های خوب و مدل 

درآمدزایی از آن ها را پیدا کنند. راه دیگر هم این است که وارد رشکت های ساخت 

بازی شوند و کارآموزی کنند. 

چطور با بازی سازی آشنا شدی؟
از دوران دبیرستان زبان انگلیســی کار می کردم و 

تسلط نسبی به آن داشتم. همین موضوع باعث شد با 

گشت و گذار در محتواهای موجود در اینرتنت، مخصوصا 

ویدئوهای یوتیوب، با فضای بازی سازی آشنا شوم. به صورت 

کلی، در اینرتنت، خودآموز با حوزه بازی ســازی آشــنایی پیدا کردم و در 

مقطع دانشگاه سعی کردم با محتوای آکادمیکی هم که در دنیا تدریس 

می شود آشنا شوم.

اولین بازی ای که ساختی چه بود و چه زمانی آن را ساختی؟
در سال ۸۵ یک بازی با موضوع نربد خرمشهر در فضای سه بعدی تیراندازی 

برای رایانه ساختم. البته به دلیل نبود رسمایه گذار و بازار، هیچ و قت منترش 

نشد. به نسبت امکانات و دانشی که در آن زمان داشتم، بازی جذابی شده 

بود. حتی با چند نهاد در بجنورد هم برای منترش کردن آن صحبت کردم، 

اما در نهایت این محصول روانه بازار نشد.در آن مقطع هنوز دانشجو نبودم، 

اما در مجموع عالقه زیادی به فضای نرم افزار و مخصوصا بازی داشــتم. 

در دوران دبیرستان مادهای مختلفی برای بازی های می ساختم و آن ها 

را ویرایش می کردم. کم کم با زبان های اسکریپت نویســی و انجین های 

معمولی، بازی های اول خود را ســاختم و به مرور، با این فضا بیشرت آشنا 

شدم. با اینکه رشته دبیرســتانی من تجربی بود، عالقه به نرم افزار و بازی 

باعث شد تصمیم بگیرم در کنار کنکور تجربی، در کنکور ریاضی هم رشکت 

کنم. خوشبختانه مهندسی فناوری اطالعات در مشهد قبول شدم و این 

مسیر را برای ادامه تحصیل انتخاب کردم. در دانشگاه یکی دو بازی کوچک 

دیگر هم ساختم و برنده شدن این بازی ها در رقابت های بین دانشگاهی 

باعث افزایش اعتامدبه نفس در من برای ادامه این مسیر شد.

نظر خانواده درباره تغییر رشته تحصیلی شما چه بود؟
در زمان کنکور آن ها اطالعی از اینکه هم زمان در کنکور ریاضی هم رشکت 

کرده ام نداشــتند، اما پس از اینکه دیدند به حوزه نرم افزار عالقه دارم، با 

تصمیمم موافقت کردند.

صنعت بازی در دنیا از پول ســازترین صنایع به شــمار می رود، اما در 
کشور ما هنوز خیلی رشدیافته نیست. چرا تصمیم گرفتی در این مسیر 

بمانی و آن را به کار اصلی خودت تبدیل کنی؟
معموال در فرهنگ ما بلندپروازی صفت چندان مثبتی به حساب منی آید 

اما به نظر من بلندپروازی باعث رشد انسان می شود و از یکنواختی و درجا 

زدن جلوگیری می کند. البته رصف داشنت یک رسی آرزو در ذهن، ما را به 

جایی منی رساند. باید بر مبنای بلندپروازی هایامن، اهداف و قدم های 

رسیدن به آن ها را مشخص کنیم. من با چنین نگاهی وارد حوزه بازی سازی 

شدم. عالقه به ساخت بازی و ظرفیتی که در بازار بازی کشور می دیدم باعث 

شد وارد این مسیر شوم و اهداف میان مدت و بلندمدتی را برای خودم قرار 

دهم. سختی های زیادی هم در مسیری که تا االن گذرانده ام وجود داشته 

است، اما چون در کنار اهداف بلندمدت، هدف های کوتاه مدتی هم تعریف 

کرده بودم، رسیدن به همین هدف های کوتاه مدت انرژی و توان الزم برای 

ادامه مسیر را به من می داد.

داستان استودیوی «طراحان سفید» از کجا شروع شد؟
داستان طراحان سفید از حدود ۱۲ سال پیش رشوع شد. ابتدا به تنهایی 

مشغول کار بودم و کم کم بچه های دیگر هم اضافه شدند و مجموعه شکل 

یک رشکت را به خود گرفت. ما در حوزه بازی های رایانه ای و دیجیتال در 

متام بخش ها شامل آموزش بازی سازی، تولید، انتشار، مشاوره، تحقیقات 

بازار و رسمایه گذاری مشــغول کاریم و ســعی کردیم در حوزه بازی برای 

منطقه رشق کشور یک چرخه کامل را تشکیل دهیم.البته ما در سال های 

ابتدایی به دلیل آماده نبودن فضا و کم تجربگی، فراز و نشیب های زیادی 

داشتیم. از سال ۸۸ در دانشگاه به صورت جدی کار را آغاز کردیم. هدف ما 

بازی سازی بود، اما خیلی وقت ها پروژه های دیگری هم انجام می دادیم تا 

بتوانیم درآمد آن ها را به پروژه های بازی سازی تزریق کنیم. با رسمایه ای که 

جمع کردیم و کمک هایی که از رسمایه گذاران گرفتیم، کم کم تیم را توسعه 

دادیم و با وجود مشکالتی که در مسیر داشتیم، پروژه های بزرگ تری را در 

زمینه های غیربازی سازی مثل سامانه های موردنیاز در برگزاری جلسات 

شورای شهر مشــهد قبول کردیم و به درآمدهای بزرگ تری رسیدیم. اما 

همیشــه محور اصلی فعالیت ما در زمینه بازی بود تــا زمانی که باالخره 

توانستیم اولین بازی بزرگامن را بسازیم. اولین بازی بزرگامن «تیک آف» 

بود که در ۳ نسخه و طی سال های ۹۲ تا ۹۳ منترش شد. با ارائه «تیک آف» در 

بازار بازی ها شناخته تر شدیم، یک بازی جهان باز موبایل که می توانستید 

در آن با خودرو به هر نقطه ای بروید و خودرو را شخصی سازی و در مسابقات 

آنالین رشکت کنید. البته مقایسه شدن ما با بازی های بزرگ دنیا کار را 

کمی سخت می کرد. اگر با تجربه االن قرار بود دوباره بازی را بسازیم، سعی 

می کردیم به شــکلی آن را طراحی کنیم که ویژگی های خاص بیشرتی 

داشته باشد و با منونه های دیگر کمرت مقایسه شود.

در زمینه آموزش نیروی کار هم فعالیت می کنید؟
بله، ما به دنبال کامل کردن چرخه ساخت بازی در منطقه رشق 

کشور بودیم: چرخه نیروی کار، تولید، نرش و درآمدزایی. با 

ایجاد این چرخه می توانیم تا ســال ها از ساخت بازی به 

درآمدزایی برسیم. در زمینه آموزش کار خیلی کاملی انجام 

نشده بود. به همین دلیل در یک سال و نیم گذشته به 

صورت ســازمان یافته مجموعه ای تأسیس کردیم که به 

طور تخصصی کار آموزش بازی سازی را انجام می دهد. از 

دل این آموزش ها تیم هایی شکل می گیرند و پس از شکل گیری، 

آن ها را به شتاب دهنده های فعال در زمینه بازی معرفی می کنیم 

تا بتوانند در آنجا کارشــان را آغاز کنند. عالوه بر حوزه بازی، افراد با 

دیدن آموزش ها می توانند در رشکت های مختلف مانند پیام رسان ها، حوزه 

سالمت و ... مشغول به کار شوند.

یک تیم بازی ساز به چه تخصص هایی نیاز دارد؟
در گام اول بایــد ببینیم که قصد ســاخت چه مــدل بــازی ای را داریم. 

می خواهیــم یک بــازی موبایلی بســازیم یــا محصولی برای کنســول 

پلی استیشن ۴ و رایانه و دیگر بسرتها تولید کنیم؟ هرکدام از این بسرتها 

ویژگی های خاص خود را دارد اما عموما تیم های بازی سازی ایرانی به تولید 

بازی های موبایلی عالقه مندند. برای یک تیم موبایلی بین ۲ تا ۵ نفر عضو 

نیاز است. تخصص های نفرات هم عموما برنامه نویسی، حوزه هرنی مثل 

طراحی گرافیک و رابط کاربری و موســیقی و ... . بخش آخر هم طراحی 

هرنی بازی است که بیشرت به طراحی تجربه بازی می پردازد.

تیم شما چند نفر است؟
حدودا ۳۰ نفریم. بعضی از اعضای تیم به صورت پروژه ای جذب می شوند 

ولی بدنه اصلی تیم ســی نفره اســت. رشکتی دانش بنیان در حوزه گیم 

هستیم و از معدود رشکت های این حوزه ایم که با ساختار اداری منسجم 

پیش می رویم.

اعضای تیم شما همه مشهدی هستند؟
اعضای اصلی تیم مشهدی هستند، اما در کارهای پروژه ای با افرادی از 

رسارس کشور کار را انجام می دهیم.

چرا بازی سازان ما به سمت تولید محصوالتی می روند که نمونه های 
خارجی قدرتمندی دارند و با تیم های بزرگ تری ساخته شده اند؟

تقریبا منی توان بازی ساخت که مشابه خارجی نداشته باشد. ولی ما سعی 

کردیم در محصوالت تازه خود، هویت بیشرتی به محصول بدهیم. مثال در 

ساخت بازی اسرتاتژیک، چند املان ثابت در متام بازی ها وجود دارد که 

منی تواند حذف شود اما برای ایجاد هویت جدید در بازی هایامن هم از 

نظر هرنی و هم از نظر تجربه بازی، سعی می کنیم تجربه جدیدی به کاربر 

بدهیم. چنین راهربدی باعث می شود حتی کاربرانی که تجربه بازی کردن 

منونه های قدرمتند خارجی را داشته اند، بتوانند از تجربه این بازی ها هم 

لذت بربند. البته چنین فرایندی به شدت سخت است، اما تالش می کنیم 

با حفظ کیفیت، بتوانیم هویت خود را داشته باشیم. در آخرین محصوملان 

با نام «سیستان لجند» بخش هایی به گیم پلی اضافه کردیم که مخصوص 

خودمان است. در این بازی ۴۰ کالس مختلف رسباز و ۳۰ کالس مختلف 

قهرمان داریم. هرکدام از قهرمان ها توانایی های خاص خودشان را دارند 

و عمق محتوایی باالیی در بازی وجود دارد. برای ایجاد تفاوت، قوانینی 

در «سیستان لجند» قرار دادیم که در منونه های مشابه وجود ندارد. مثال 

بازی های اسرتاتژیک زیادی هستند که در آن ها کاربر قهرمان هایی را در 

اختیار دارد، اما تجربه ای را که با قهرمان های «سیستان لجند» خواهید 

داشت، در آن بازی ها منی بینید.

۲

۳

ــه ۳ شنبــــ
۲۰ خــــرداد ۱۳۹۹
۱۷ شوال ۱۴۴۱ شماره ۳۱۲۳

ــه ۳ شنبــــ
۲۰ خــــرداد ۱۳۹۹
۱۷ شوال ۱۴۴۱ شماره ۳۱۲۳



سفر به سرزمین ویران شده
گشت و گذاری در دنیای متفاوت ترین بازی نسل هشتم

اسنپ چت هم 
به جنگ ترامپ رفت

حدود ۲ هفته پیش بود که شــبکه اجتامعی 

توییرت بعضی توییت های رئیس جمهور آمریکا 

را به دلیل محتوای خشــونت آمیز از دید کاربران خارج 

کرد، مسئله ای که با خشــم ترامپ و تهدید او به ایجاد 

محدودیت برای شبکه های اجتامعی مخصوصا توییرت 

همراه شــد. در این تقابل، بــه نظر می رســد نرم افزار 

اسنپ چت هم طرف توییرت را گرفته و اعالم کرده است 

حساب کاربری ترامپ را تحت تأثیر سخنان نژادپرستانه 

و تهدیدآمیز وی حذف می کند.

رشکت توســعه دهنده پیام رســان اســنپ چت که در 

سال های اخیر توانسته توجه تعداد زیادی از کاربران 

را در رسارس جهان به خود جلب کنــد، به تازگی اعالم 

کرده است قصد دارد حســاب کاربری دونالد ترامپ، 

رئیس جمهوری ایــاالت متحده آمریــکا، را تحت تأثیر 

پیام توییرتی و ســخنان تهدیدآمیز و نژادپرستانه وی 

حذف کند.

به گزارش رویرتز، این بدان معناســت کــه نام کاربری 

ترامپ دیگر در بخش Discover این نرم افزار مشاهده 

منی شود و کاربران به آن دسرتسی نخواهند داشت.

در بیانیــه ایــن رشکت آمده اســت: «خشــونت، ظلم، 

بی عدالتی و نژادپرســتی هیچ جایی در جامعه آمریکا 

نخواهد داشــت و ما همگی در کنار همــه آن هایی که 

خواستار آزادی، صلح، برابری و عدالت هستند خواهیم 

ایستاد.»

تأخیر در رونمایی
از پلی استیشن ۵

سونی در همراهی با اعتراضات آمریکا، 
رونمایی از کنسول جدید خود را عقب انداخت

در چند ســال گذشــته، هواداران دنیــای بازی های 

ویدئویــی بی صربانه منتظــر رومنایی از نســل جدید 

کنســول های بــازی بودنــد و به نظــر می رســید این 

انتظار جمعه هفته گذشــته به پایان برسد. قرار بود در 

بامداد روز جمعه رشکت ســونی در رویدادی آنالین از 

پلی استیشن ۵ و برخی بازی هایی که برای آن ساخته 

می شــود رومنایی کند. امــا پس از قتل جــورج فلوید 

توسط پلیس آمریکا و اعرتاضات گسرتده به دنبال این 

حادثه، سونی در بیانیه ای اعالم کرد این رویداد را برای 

«شنیده شدن صداهای مهم تر» به تاریخ دیگری موکول 

کرده است.

ســونی در حســاب رســمی توییرت خــود اعــالم کرده 

اســت: «ما متوجهیم کــه گیمرها در رستــارس جهان 

بــرای بازی های پلی استیشــن۵ هیجان زده هســتند 

اما احســاس منی کنیم اکنــون زمان مناســبی برای 

جشن گرفنت باشد. فعال عقب می ایستیم تا صداهای 

مهم تری شنیده شود.»

اقدامی که ســونی انجام داد آن قدر اهمیت داشت که 

هواداران بازی های ویدئویی صدها بار آن را در توییرت 

بازنرش کنند.

بنابرایــن توییــت صفحه رســمی پلی استیشــن حاال 

پربازدیدتریــن توییتی اســت که در تاریخ این شــبکه 

اجتامعی درباره صنعت گیم منترش شــده است. این 

توییت تا ایــن لحظه بیش از ۵۵۶ هــزار الیک دریافت 

کرده، ۱۹هزار کامنــت دارد و ۱۲۳ هزار بــار ریتوییت 

شده است.

هنــوز تاریخ جدیــدی برای برگــزاری مراســم معرفی 

پلی استیشــن۵ مشخص نشده اســت. با این حال، بر 

اساس شــنیده ها، این برنامه ۲۰ خرداد برگزار خواهد 

شد. 

داستان بازی در 

آینده نزدیک 

روایت می شود، 

جایی که برشیت 

نه با روبات های 

یاغی، بیگانگان 

فضایی و موجودات 

اهریمنی، بلکه با 

خطر و تهدیدی 

جدید روبه رو 

می شود

 در ميان بازى سازان بزرگ دنيا هيدئو كوجيما را مى توان از شناخته شده ترين و متفاوت ترين ها دانست. اين بازى ساز را بيشتر با 
سرى بازى هاى «متال گير» مى شناسند. كوجيما در آخرين بازى خود يعنى Death Stranding باز هم به سراغ روايتى ساختارشكن و 

متفاوت رفته است.او در اين بازى با شعار اتصال دوباره يك دنياى ويران شده، مى كوشد بازى اكشن و ماجراجويى متفاوتى را خلق كند، 
اثرى كه در نهايت به محصولى كامال سليقه اى تبديل شده است و مى تواند برخى را شيفته خود كند. از طرفى شايد حوصله طيف ديگرى 

از بازيكن ها را كه به دنياى معمول بازى هاى ويدئويى عادت دارند سر ببرد.با اين وجود، اگر اهل تجربه فضايى متفاوت در ميان انبوه 
بازى هاى موجود در بازار هستيد، Death Stranding يكى از بهترين انتخاب هاست.
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علیرضا وفایی نیا

نصب کنیم یا نه؟
چگونه از قدرت رایانه خود
برای اجرای بازی ها باخبر شویم؟

معموال وقتی با یک بــازی رایانه ای جدید 

روبه رو می شوید اولین سؤالی که برایتان 

پیش می آید این است که «آیا کامپیوتر من 

قادر بــه اجرای ایــن بازی اســت؟». چه 

بخواهید یک عنوان معروف خیلی سنگین 

را امتحان کنید چه یک بازی کالســیک و 

ساخته شده توسط توسعه دهندگان مستقل و 

رشکت های کوچــک، اینکه رایانه شــام به اندازه 

کافی برای اجرای آن قوی باشد بسیار مهم و حیاتی 

است. اما از کجا باید بفهمیم بازی مورد نظرمان را 

می توانیم با کیفیت مطلوب روی سیستم خود اجرا 

کنیم.

یکی از راه هــای فهمیدن این موضوع اســتفاده از 

وبسایت Can You Run it است، یک ابزار آنالین که با 

بررسی قدرت سخت افزاری سیستم، 

بــه شــام می گویــد می توانیــد 

بازی های مــورد نظرتــان را اجرا 

کنید یا نــه. Can You Run it از 

 System Requirements

Lab اســتفاده می کنــد و پــس از بررســی قدرت 
سخت افزاری رایانه، داده های استخراج شده را در 

کنار اطالعات مختلفی از جمله سیستم پیشنهادی 

هر بازی می گذارد و نتیجه را با جزئیات نسبتا خوبی 

در اختیار کاربر قرار می دهد.

برای اســتفاده از این قابلیت، 

کافی است با اسکن کد زیر 

وارد وبسایتشان شوید، 

بازی مورد نظرتان 

را انتخاب کنید و سپس ابزاری را که 

این سیســتم برای ادامه کار به شام 

پیشــنهاد می دهد روی سیســتم خود 

نصب کنید.این ابزار اطالعات سیستم شام 

را می گیرد و برای Can You Run it می فرستد. پس 

 Can You از نشسنت اطالعات رایانه تان در رسورهای

Run it، این وبسایت ۲ داده مهم در اختیارتان قرار 
می دهد. ابتدا خیلی ســاده توضیــح می دهد که 

سیستمتان کشش اجرای بازی مورد نظر را دارد یا 

نه. همچین این ابزار سیستم شام را با قدرمتندترین 

و ضعیف ترین ســخت افزارهای فعلی مقایســه 

می کند و بــه شــام می گوید ســخت افزار 

پی سی تان دقیقا چه وضعیتی دارد. در 

کل، Can You Run it ابــزار نســبتا 

خوبی است و می توان با آن به طور 

نســبی از وضعیت اجرای بازی ها 

روی سیســتم های مختلف باخرب 

شد. 

ترفند
مظــنه

Galaxy A9 2018 سامسونگ
۵۳۸۸۰۰۰ تومان

Mi 9T M1903F10G شیائومی
۵۵۹۰۰۰۰ تومان

S70 دوجی
۵۷۹۹۰۰۰ تومان

Nova 5T YAL-L21 هواوی
۶۱۳۵۰۰۰ تومان

Galaxy A51 سامسونگ
۶۲۴۵۰۰۰ تومان

Mi 9T M1903F10G شیائومی
۶۴۹۹۰۰۰ تومان

S80 دوجی
۶۹۹۹۰۰۰ تومان
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مرثیه ای برای تنهایی بشر

داســتان بازی در آینده نزدیــک روایت می شــود، جایی 

که برشیــت نه با روبات هــای یاغی، بیگانــگان فضایی و 

موجودات اهریمنی، بلکه با خطر و تهدیدی جدید روبه رو 

می شود. سلسله انفجارهای گسرتده با منبع نامشخص و 

مبهم، برخی اتفاقات و پیش آمدهای ماوراءالطبیعه به نام 

Death Stranding را کلید می زنند. در نتیجه این حوادث، 
رس و کله موجوداتی ماوراءالطبیعه به نام بی تی در زمین 

پیدا می شــود. بی تی ها، خود، می توانند انفجارهایی به 

نام Voidout به وجود بیاورنــد و همچنین بارانی مرگ بار 

و فوق العاده خطرناک بــه نام تایم فال ایجــاد می کنند. 

تایم فال پس از برخورد با هر موجود زنده یا هر جســمی با 

شــدت زیاد و رسعت باال، فرایند افزایش سن و عمر مفید 

آن ها را ترسیع و در نتیجــه، آن ها را نابــود می کند. همه 

این اتفاقات باعث شده است ارتباط مناطق مختلف دنیا 

با هم قطع و برشیت در آســتانه انقراض قرار گیرد. در این 

دوره دیگر خربی از جامعه، مردم و زندگی گروهی نیست 

و بیشــرت ســاکنان باقی مانده، در انزوا بــه رس می برند. 

حال، شــام باید با کنرتل «ســم پورتر بریجز» تالش کنید 

با برقرار کردن دوباره این ارتباط، یک بار دیگر شــهرهای 

ازهم گسیخه دنیای سابق را به شــبکه «کایرال» زیر نظر 

شهرهای متحده موســوم به UCA متصل کنید. در دنیای 

این بازی، قرار نیست دشمن اصلی را نابود کنید، بی تی ها 

را ریشه کن کنید یا کارهای مشــابهی انجام دهید. تنها 

کاری که باید انجام دهید اتصال دوباره جامعه انســانی 

به یکدیگر اســت، آن هم با تحویل بسته های گوناگون به 

گروه های مختلف انسانی، کسب رضایت و اعتامد آن ها و 

کمک به ایشان برای بقا.

رودررو با هیوالها

درکنار راه رفنت، اپیزودهای چهارده گانه Death Stranding شامل نربدهای کامال اکشن نیز می شود، هرچند این مراحل تنها چند ساعت 

از بیش از ۵۰ ســاعت گیم پلی را به خود اختصاص می دهند. در جریان بازی، سم در رشایطی مختلف مجبور به رویارویی با موجودات و 

انسان های متفاوتی با توانایی های منحرصبه فرد است. برای مثال، با ورود به کمپ میول ها یا هومو دیمن ها توسط حسگرها تشخیص 

داده می شوید و به صورت پراکنده باید با دشمنان روبه رو شوید. در حالی که میول ها تنها سعی دارند شام را با نیزه های برقی خود متوقف 

کنند و بسته ها را بدزدند، هومو دیمن ها با سالح های کشنده سم را هدف قرار می دهند. سم به دلیل توانایی بازگشت به زندگی، بعد از هر 

بار مرگ، در منطقه ای که کشته شده است به زندگی باز می گردد. با این حال، باید برای بازپس گیری سالح ها و بسته ها به رساغ مخفیگاه 

دشمنان برود.

خوشبختانه به ویژه بعد از اپیزود چهارم، شاهد حضور سالح های مختلفی در بازی هستیم که تجربه ای کامال اکشن را به گیم پلی می دهد. 

کوجیام سعی کرده است مراحلی کامل اکشن را در بازی به شکلی بگنجاند که بازیکنان بعد از طی کردن مسافت های طوالنی بتوانند 

دقایقی نیز هیجان نربد رو دررو را تجربه کنند.

طراحی سرزمینی منحصر به فرد

دنیای بــازی بی شــک یکــی از 

زیباترین دنیاهای ساخته شده در 

صنعت بازی های ویدئویی است. 

جزئیاتــی گرافیکی چشــم انداز 

بازی Death Stranding هر لحظه 

چشامن شام را نوازش می کند و 

می توانید این جزئیات را هرلحظه 

چه در کوهستان های برفی و چه 

در طراحی رودها مشاهده کنید. 

تنها کافی است با موتورسیکلت 

به منطقه بی تی ها وارد شــوید تا 

رسعت تغییر محیط را شگفت زده 

کنــد. در زمــان حمله بی تی ها و 

زمانی کــه گیزرها ســعی دارند تا 

شــام را به نربد با کچرهــا بربند، 

با جزئیات باالیی شــاهد حرکت 

ایــن موجــودات و البتــه تقالی 

سم هســتیم. از طرفی غول های 

بازی نیز هرچنــد الگوی حرکتی 

محــدودی دارنــد، بــا طراحــی 

خودمنایــی  منحرص به فــرد، 

می کنند. انیمیشن های حرکت 

ســم در رشایــط مختلــف مانند 

زمانی کــه اســکلت مکانیکــی 

پوشیده اســت یا پابرهنه حرکت 

می کند تفاوت زیادی با یکدیگر 

دارد و کامال مشــخص است روی 

همه این حرکات فکر شده است.

فارغ از میان پرده ها که کارگردانی 

عالی دارند، چهره شخصیت ها به 

شــکل فوق العاده ای با جزئیات 

طراحی شده است. ســازندگان 

حتی بــه جزئیــات ریــزی مانند 

واقعــی بــودن لبخند یــا حرکت 

انــد.  توجه کرده  مــو  چشــم و 

در جریــان بــازی و خــارج از 

بــا  به نــدرت  میان پرده هــای 

شخصیت ها روبه رو می شوید، اما 

هامن چند شخصیت نیز در زمینه 

چهره ها انیمیشن رضایت بخشی 

دارنــد. دنیــای عظیــم بــازی از 

صحراهــای قرمزرنــگ بگیرید تا 

کوه هــای رسســبز، جنگل های 

مرموز یا کوهستان های یخبندان 

را در بر می گیرد و همه در بهرتین 

رشایــط بــرای یــک بازی نســل 

هشــتمی قرار دارند. یخ زدن سم 

در برف، گیر کــردن در رود یا لیز 

خوردن زمــان باالرفــنت از کوه، 

همگی، در جایگاه خوبی ارزیابی 

می شوند.

اتصال دوباره دنیای ویران شده

گیم پلــی بــازی از ۳ بخش انتقــال بســته های مختلف، 

مخفی کاری و نربد با دشــمنان تشــکیل شــده است که 

به طور خاص، انتقال بسته ها مهم ترین و بیشرتین زمان را 

از شام می گیرد. یکی از مهم ترین ویژگی های بازی تعریف 

یک سازوکار مشخص برای مکانیک راه رفنت و دویدن سم 

در رشایط مختلف اســت. برای مثال، پارامرتهایی نظیر 

میزان بار حمل شده، استفاده از تجهیزات برای جابه جایی 

بسته ها، حرکت آهســته، حرکت با تریگرها، عبور از طول 

رود، عبور در هوای برفی یا کوالک و در نهایت عبور از روی 

صخره ها هرکدام تفاوت ها و محدودیت هایی را در مقایسه با 

دیگری در برمی گیرد و طبیعتا در جریان بازی نیز تأثیر گذار 

است. فرضا در صورتی که سم استقامت کمی داشته باشد 

و مدت طوالنی در سفر باشد، هنگام عبور از رود، به راحتی 

خسته می شود و حتی در آب می افتد. همچنین هنگام گیر 

افتادن در ماده ســیاه رنگ (Tar) بی تی ها، در صورتی که 

رسحال باشد، با کمک شام می تواند از دست موجوداتی به 

نام Gazer پیش از رویارویی با کچرها فرار کند. این موضوع 

زمان باالرفنت از کــوه و حرکت روی زمین های ناهموار نیز 

صدق می کند. چالش های گیم پلی مواردی مانند عبور از 

ریزش کوه یا نربد با کچرها را شــامل می شود و هرکدام به 

شیوه خود روی رسعت حرکت سم تأثیر می گذارد.

چگونه از قدرت رایانه خود
برای اجرای بازی ها باخبر شویم؟

معموال وقتی با یک بــازی رایانه ای جدید 

روبه رو می شوید اولین سؤالی که برایتان 

را امتحان کنید چه یک بازی کالســیک و 

ساخته شده توسط توسعه دهندگان مستقل و 

رشکت های کوچــک، اینکه رایانه شــام به اندازه 

کافی برای اجرای آن قوی باشد بسیار مهم و حیاتی 

بــه شــام می گویــد می توانیــد 

بازی های مــورد نظرتــان را اجرا 

Can از  You Run it .کنید یا نــهRun it .کنید یا نــهRun it
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کافی است با اسکن کد زیر 

وارد وبسایتشان شوید، 

بازی مورد نظرتان 

Run it، این وبسایت 
می دهد. ابتدا خیلی ســاده توضیــح می دهد که 

سیستمتان کشش اجرای بازی مورد نظر را دارد یا 

نه. همچین این ابزار سیستم شام را با قدرمتندترین 

و ضعیف ترین ســخت افزارهای فعلی مقایســه 

می کند و بــه شــام می گوید ســخت افزار 

پی سی تان دقیقا چه وضعیتی دارد. در 
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