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رخداد

 w w w . s a b a n e w s p a p e r . i rطاهره صفارزاده
صفارزاده در سال  ۱۳۵۵به اتهام نوشتن شعر مقاومت دینی و امضا نکردن برگه عضویت اجباری در حزب رستاخیز از دانشگاه اخراج شد .وی در اثر مشاهده پارهای خیانتهای سیاسی
و اجتماعی ،بیش از پیش متوجه حمایت خداوند شد و تمام وقت خود را وقف خواندن تفاسیر و مطالعات قرآنی کرد .دکتر صفارزاده در سال  ۱۳۷۱از سوی وزارت علوم و آموزش عالی
به عنوان «استاد نمونه» معرفی شد .در سال  ۱۳۸۰نیز پس از انتشار ترجمه «قرآن حکیم« به افتخار عنوان «خادمالقرآن« نائل آمد.
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سال دوم شماره 153سهشنبه27آبان24 ۱۳۹3محرم1436

کریمی قدوسی:

بازیهای ایرانی در نمایشگاه آلمان همه را شگفتزده کرد
نشست «رسانه و بازیهای رایانهای» پنجشنبه  22آبان با حضور
حسن کریمی قدوســی قائم مقام بنیاد ملی بازیهای رایانهای
و هادی کافی ســخنگوی این بنیاد و در بیســتمین نمایشگاه
بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها برگزار شد.
کافی در ابتدای این نشست گفت :رسانه یکی از ابزارهای مهمی
است که کمک زیادی به فرهنگ میکند و میتواند بستر خوبی
برای ارائه محصوالت فرهنگی ایجاد کند .حوزه رسانه در کشور ما
خوب جلو آمده است و میبینیم که رسانهای مانند صدا و سیما
سرمایهگذاری کرده و بودجههایش را از منابع خبری و صاحبان
آگهی تأمین میکند اما در عرصههای فرهنگی ،به عنوان کنشگر
عمل میکند .با اینحال برای سینما و حوزههای مشابه رسانه
وجود دارد ،اما برای بازیهای رایانهای نه.
کافی ادامه داد :در دهه اخیر کشور ما وارد عرصه تولید بازیهای
رایانهای شده اســت .نمیخواهم درباره اثرگذاری این حوزه و

اینکه چقدر کاربرد دارد ،صحبت کنم .حوزه بازیهای رایانهای
یکی از اثرگذارترین رسانهها در کشور است ،اما رسانههای ما با
این نگاه که بازیهای رایانهای کاربردی برای فرهنگ هستند،
به آن نگاه نکردهاند و در نتیجه این صنعت تا این لحظه با دست
خالی جلو آمده است.
در ادامه ،حســن کریمی گفــت :در حال حاضــر از نظر تولید
بازیهای رایانهای ،کشــور ما در خاورمیانه اول اســت اما برای
تبدیل شــدن به یک قطب تولید در این حوزه باید چندین کار
انجام داد .وضعیت بازار بازیهای رایانهای خراب است ،شاید نهاد
یا رسانهای نداشته باشیم که روی بازیهای رایانهای کار کند اما
در حوزههای دیگر رسانه وجود دارد .ممکن است انتشار مجله
سخت باشد ولی ســایتی هم وجود ندارد که بازیهای رایانهای
ایرانی را پوشش دهد .ما ســایتهای خبری پربازدیدی داریم
که برخی جزو پربازدیدهای الکسا هستند و اگر بخواهند در این

حوزه کار کنند حتماً این ظرفیت وجود دارد که روزانه اخباری را
در این زمینه کار کنند.
وی ادامه داد :یک نکته مهم که باید اتفاق بیفتد مشخص شدن
نســبت کیفیت و قیمت بازیهای ایرانی و خارجی اســت .به
عنوان مثال بازی خارجــی فیفا مث ً
ال  4هــزار تومان به فروش

گزارش اختصاصی صبا از مرحله تست بتا جدیدترین ساخت ه یوبیسافت« ،گروه»

در یک قدمی فتح دنیای اتومبیلها

بسیاری از گیمرها و منتقدان« ،گروه» را آیند ه بازیهای مسابقهای در صنعت بازی میدانند .در شرایطی که سری نید فور اسپید با روزهای اوج خود فاصله
بسیاریداشتهوتاجپادشاهیاینژانربرسرمجموع هفورتزاجاخوشکردهاست،خألحضوریکعنوانمسابقهایمولتیپلتفرمبیشازپیشاحساسمیشود.
تیمیوبیسافتدرکنار«سگهاینگهبان»«،تفرقه»وچندینعنوانمتفاوتدیگر،بهسراغیکعنوانمسابقهایبلندپروازانهرفت.عنوانیکهباشبیهسازی
کاملنقش هامریکاقصدداردتاخودرابهعنوانمدعیتازهایدربازارعناوینمسابقهایوخصوص ًازیرشاخ هآرکیدمعرفیکند.ماهمفرصتراغنیمتشمردهوبا
ثبتنامسریعدرسایتورجتوانستیمکددانلودبتااینبازیرابهدستآوریم.مطلبپیشرویشمانتیجهگشتوگذارچندساعتهتیمصبادرعنوانیاستکه
پتانسیلتحولژانررانندگیرادارد.یوبیسافتچندماهپیشنسخ هبتامحدودبازیرابررویرایانههایشخصیعرضهکردونسخههایکنسولیرابهماهجاری
میالدیموکولکرد.درادامهگزارشاختصاصیتیمبازیصباازروندتستبتا«گروه»رامطالعهخواهیدکرد.

میرسد در حالی که بازیهای خارجی از یک دالر تا  100دالر
به همان
قیمتگذاری میشــود ولی بازیهای ایرانی بــا توجه 
فیفای  4هزار تومانی قیمتگذاری میشود .اولین کاری که بنیاد
ملی بازیهای رایانهای میخواهد انجام بدهد همین مشــخص
کردن نسبت قیمت و کیفیت بازی است .امیدواریم طی یک سال
آینده وضعیت خوبی ایجاد شود تا بازی ایرانی بتواند با بازیهای
خارجی رقابت کند.
قائم مقام بنیاد ملی بازیهای رایانهای ادامه داد :مســئله دیگر
توزیع دیجیتالی بازیهاست .توزیع سنتی در حال از بین رفتن
است و در حال حاضر حدود  60درصد فروش بازیهای خارجی
دیجیتالی است باالخره ما هم باید اســتارت این کار را بزنیم و
پلتفرم فروش دیجیتالی بازیها را راه بیندازیم.
وی افزود :همچنین یکسری اهرم قدرت مانند هولوگرام و دادن
مجوز به بازیهای خارجی وجود دارد که ســعی داریم استفاده

درس
گرفتن از اشتباهات گذشته

برخالف رایانههای شخصی ،نسخه بتا «گروه» بر روی
کنسولهای خانگی عرض ه شکوهمندی داشت .فارغ از حجم باالی
بتا 15-گیگابایت-کیفیت سرورها ،خدمات یوبیسافت و رویدادهای آنالین
بازی طی این چند روز ،بهترین نمونه در بین تستهای بتا چند سال اخیر به شمار
میآیند .سیستم یکپارچهسازی آنالین یوبیسافت-یوپلی-به خوبی با بازی همگام بود
و چند روز قبل و پس از عرضه بتا نیز با اخبار و پوشش کامل رویدادهای مرتبط با «گروه»،
گیمرها را از تمامی حواشی مرتبط با بازی بیخبر نمیگذاشت .عالوه بر این ،یوبیسافت با
وجود حضور چندین عنوان بسیار مشهور در فهرست انتظار خود ،به بتا کنسولی «گروه» توجه
خاصی نشان میداد« .فار کرای« ،»4کیش آدمکش :اتحاد»« ،کیش آدمکش :سرکش» و
چندین عنوان دیگر ،چند روز در حاشیه قرار گرفتند تا دیگر مشکالت رایانههای شخصی بر
روی کنسولهای نسل هشتمی تکرار نشود .البته ارتقای بازی نسبت به بتای رایانههای
شخصی ،به موارد مذکور محدود نمیشود .تمامی رویدادها و قرارهای آنالین تنظیم
شده توسط یوبیسافت بازنویسی شدند تا در چند روز تست بتا ،کاربران طعم
همکاری چندنفره و قابلیتهای وعده داده شده بازی را نیز بچشند .همچنین
سیستم انتخاب کاربران توسط تیم سازنده نیز تا حدی سهلتر به
گزینش گیمرها پرداخت تا افراد بیشتری «گروه» را بر روی
پلیاستیشن 4یا ایکس باکس وان خود تجربه
کنند.

یک
نقش ه بزرگ و گیمپلی نه
چندان بینقص

بازگشت
روح داستانسرایی

یکی از موارد امیدوارکننده در رابطه با «گروه» ،بازگشت یک خط
روایی آشنا به روند آن است .طی چند سال اخیر جای خالی روایتهای
کالسیک مسابقهای در میان بازیهای این ژانر به شدت احساس میشد.
عناوینی چون «تحت تعقیب» و «مسابقات زیرزمینی» داستان پیچیدهای را برای
مخاطب بازگو نمیکردند ،اما با این حال با روایت یک فرم کهن الگویی ،گیمر را به ادامه
دادن بازی ترغیب میکردند .گویا «گروه» نیز قصد دارد تا با استفاده از تمامی کلیشههای
رایج ،به موفقیت عناوین مذکور از سری نید فور اسپید دست یابد .شخصیت اصلی بازی الکس
نام دارد .او به دلیل یک توطئه ،به قتل برادرش محکوم شده و پنج سال از زندگی خود را در
زندان ایالتی به سر برده است .الکس پس از گذشت دوران محکومیت خود و به واسط ه یکی از
دوستانش در پلیس ،FBIقصد دارد تا عالوه بر پیدا کردن قاتل برادرش ،به عالق ه دیرین خود
یعنی مسابقات خیابانی اتومبیل نیز بپردازد .متأسفانه در نسخ ه بتا تمرکز چندانی بر روی
داستان گذاشته نمیشود و همه چیز فدای رونمایی سریع از قابلیتهای متنوع بازی
میشود .در هر صورت میتوان امیدوار بود که «گروه» ،به عنوان نسبتاً خوبی در
بازار کمرونق عناوین مسابقهای آرکید تبدیل شود .البته جمل ه پایانی در
صورتی محقق خواهد شد که ضعفهای ریز و درشت گیمپلی
بازی برطرف شوند و «گروه» به یک گیمپلی
پایدار برسد.

رخداد

 EAقابلیت اشتراکگذاری
پلی استیشن 4را تحریم کرد
قابلیت اشتراکگذاری بازیهای پلی
استیشن 4دوهفتهپیشدرقالبآپدیت
 2.0به این کنسول اضافه شد .ویژگی
مذکور اجــازه میدهد کــه بازیبازها،
بازیهای خــود را با دوستانشــان به
اشتراک بگذارند .به طور مثال گیمر X
میتواند بازی فارکرای 4خود را با گیمر
 Yبه اشــتراک بگذارد ،آن هم در حالی
که گیمر  Yبازی را نخریده اســت .در
این حالت گیمری که بازی را ندارد میتواند  1ساعت به بازی بپردازد .با این حال به نظر
میرسد سازندگان چندان از این قابلیت راضی نیستند و آن را تحریم کردهاند .آخرین
سازندهای که به موج تحریمها پیوسته EAاست .بر اساس بررسیهای انجام شده گیمرها
نمیتوانند از این قابلیت در فیفا 15استفاده کنند .پیش از این اکتیویژن هم این ویژگی را
تحریمکردهبود.درفهرستتحریمیهانامبازیهایمشهوریهمچون«مهاجممقبره»،
«ولفنشتاین» و «ندای وظیفه :جنگ افزار» مدرن دیده میشود.

از آنها را قانونی کنیم .اگر از بازیهای خارجی گمرک دریافت
شود هزینه آن روی فروش اثر میگذارد و قیمت بازی خارجی
بیشتر میشود .همچنین قرار است صندوق حمایتی هم تشکیل
بدهیم که در  3مرحله انجام میشود و در حال حاضر در مرحله
سوم آن قرار داریم .وجوهی که از محل عوارض دریافت میشود
به این صندوق واریز خواهد شد.
وی با تأکید بر تشکیل صنف بازیســازان افزود :در حال حاضر
بازیســازی در ایران یک شغل موجه نیســت .در کشورمان هر
کاری که بخواهد به نتیجه برسد باید به صورت صنفی جلو برود.
تشکیل صنف منجر به دیده شدن بازیسازان میشود .با کسانی
که خواستار تشکیل صنف بودند چندین جلسه گذاشتیم .صنعت
بازی در ایران ترناول خیلی محدودی دارد ولی با این حال ســر
همین هم دعواست .بنابراین همه باید دست به دست هم بدهیم
که  5سال دیگر نه سینما و تلویزیون ما که بازیهای ما دیده شود.

فارغ
از حجم باالی بتا15-
گیگابایت-کیفیت سرورها ،خدمات
یوبیسافت و رویدادهای آنالین بازی طی این چند
روز ،بهترین نمونه در بین تستهای بتا چند سال اخیر به
شمار میآیند .سیستم یکپارچهسازی آنالین یوبیسافت-
یوپلی-به خوبی با بازی همگام بود و چند روز قبل و پس از عرضه
بتا نیز با اخبار و پوشش کامل رویدادهای مرتبط با «گروه» ،گیمرها
را از تمامی حواشی مرتبط با بازی بیخبر نمیگذاشت .عالوه بر این،
یوبیسافت با وجود حضور چندین عنوان بسیار مشهور در فهرست
انتظار خود ،به بتا کنسولی «گروه» توجه خاصی نشان میداد.
«فار کرای« ،»4کیش آدمکش :اتحاد»« ،کیش آدمکش:
سرکش» و چندین عنوان دیگر ،چند روز در حاشیه
قرار گرفتند تا دیگر مشکالت رایانههای شخصی
بر روی کنسولهای نسل هشتمی تکرار
نشود

یادآوری

وکتور ،انتخاب اول
دوستداران هیجان

محبوبیت روزافزون ورزشهای مهیجی چون پارکور و دو
آزاد سبب شد تا فعاالن هنر هشتم نیز به فکر الهام گرفتن
از این فعالیتهای محبوب بیفتند .حاصل تالش تیمهای بزرگی چون الکترونیک آرتز
به عناوین جریانسازی چون «لب ه آینه» ختم شــد و دیگر استودیوهای مستقل نیز با
محوریت این ورزشها ،بازیهای متفاوتی را روان ه بازار کردند .یکی از این عناوین متفاوت،
وکتور نام دارد .وکتور در عین سادگی واسط کاربری ،جلوههای بصری و دیگر المانهای
تشکیلدهند ه گیمپلی ،ارزش تکرار به شــدت باالیی دارد .بازی با دستمایه قرار دادن
ســوژهای تکراری و در عین حال پرطرفدار ،به راحتی مخاطب را با خود همراه میکند.
بازی در حال حاضر بیش از صد حرکت متنوع از ورزشهایی چون پارکور و دو آزاد را در
خود جای داده و با ترکیب آنها با یکدیگر ،تنوع خاصی به روند خود میبخشد .وکتور در
حال حاضر بر روی تلفنهای هوشمند ،شبک ه عرضه محتوا استیم و همچنین بسیاری از
شبکههای اجتماعی شناخته شده در دسترس عموم قرار دارد .چندی از نسخههای همراه
بازی به صورت کام ً
ال رایگان عرضه شدهاند و برخی دیگر نیز با قیمتی کمتر از  2دالر بر
روی شبکههای آنالین موجود هستند .نسخ ه رایانههای شخصی بازی نیز با قیمت  6دالر
در دسترس گیمرهاست .شایان ذکر است که به تازگی ،تعداد کاربرانی که وکتور را تجربه
کردهاند از مرز  50میلیون نفر گذر کرده است.

عکس روز
مسابقات جهانی
دانشجوی بازیساز

حمزه آزاد مسئول برگزاری
مسابقات جهانی دانشجوی
بازیساز در گفتگو با صبا خبر
از شرکت بیش  800بازیساز
در این رقابتها داد .این
 800نفر در قالب  57تیم با
یکدیگر به رقابت میپردازند.
مسابقات جهانی دانشجوی
بازیساز 24ساعته  29آبان
از ساعت  11:30به صورت
آنالین با مدیریت ایران
برگزار میشود.

با ورود به بخش بتای بازی اولین مسئلهای که جلب نظر میکند ،حرکات اغراق شده و
آزاردهنده دوربین است .پیش از این ،عناوین آرکید حرکات دوربین خود را به طور کام ً
ال ثابت
نگه میداشتند و بازیهای ژانر تلفیقی همچون فورتزا نیز با اندکی تغییرات زاویه ،وظیف ه اصلی کنترل
دید را بر عهده گیمرها مینهادند .در «گروه» و در تمامی زوایا اعم از کاک-پیت (زاویه دید درون اتومبیل)،
پشت اتومبیل و دیگر حالتها ،بازی دوربین را به سمت باال و پایین حرکت داده و کنترل خود را برای گیمر
دشوار میکند .البته این تنها نکت ه منفی «گروه» در زمین ه گیمپلی نیست .بازی در دو زمین ه بسیار مهم هندلینگ
و فیزیک نیز چندان موفق عمل نمیکند .این بدین معناست که سازندگان تفاوتی میان یک اتومبیل SUVبا سدان
در روند بازی قائل نشدهاند و تفاوتهای اندکی میان کالسهای مختلف خودروها حکمفرماست .مسئل ه هندلینگ
و کنترل خودروها نیز هنگامی به چشم میآید که از جاده خارج شوید و قدم در مسیرهای آف-رود بگذارید .البته در
رابطه با هندلینگ و با توجه به تعداد کم اتومبیلهای موجود در تست بتا بازی نمیتوان به درستی نظر داد ،اما هر چه
که باشد بازی تا به حال نمره قبولی را در زمین ه المانهای مرتبط با گیمپلی دریافت نمیکند .مسئل ه دیگر ،پسرفت
گرافیکی بازی نسبت به نمایشهای پیش از این و یا حتی نسخ ه بتا رایانههای شخصی است .بازی با توجه به وسعت
باالی نقشه ،گرافیک چندان بدی را به نمایش نمیگذارد ،اما با توجه به تجرب ه کوتاه ما از بتا بازی بر روی دیگر
پلتفرمها میتوان اینگونه نتیجه گرفت که یوبیسافت تمام توان خود را بر روی نسخه بتا کنسول نگذاشته
است .البته این مسئله در رابطه با نقش ه بازی صادق نیست .نقش ه اصلی «گروه» شامل امریکای شمالی
و تمامی ایالتهای شرقی و غربی آن است .ایالتهایی که با جزئیاتی مثالزدنی بازسازی شده
و تمامی نقاط شناخته شده آنها به راحتی در روند بازی یافت میشوند .یوبیسافت با
دست و دل بازی ،تمامی نقاط نقش ه بازی را در نسخ ه بتا نیز قرار داده تا گیمرها
پیش از تجرب ه عنوان نهایی نیز از دقت باالی تیم سازنده در
شبیهسازی امریکای امروزی مطلع شوند.

