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پژوهشگران مشغول کارند
 لطفًا با احتیاط استفاده کنید!

مجله تخصصی مطالعات
سواد و بررسی محتوایی

بازیهای دیجیتال 

کنون به عنوان یک فیلم نامه  جایگزینی واقعیت مجازی به جای واقعیت حقیقی شاید ا
در آثاری چون ready player one به چشم بیاید اما هنوز  نمی دانیم که پیشرانان تکنولوژی 

می خواهند ما را به کدامین سو ببرند؟ بنابراین عاقالنه ترین کار، حرکت با چشمانی کاماًل باز و 
گر نقشه  راهنمایی هم فعال نداشته باشیم!  چراغی در دست است، حتی ا

برخی از والدین بر این باورند که این همه استقبال از تکنولوژی می خواهد چه بالیی بر سر 
رسم و رسومات و سبک زندگی سنتی و با صفای ما بیاورد؟! در پاسخ باید گفت که قرار 

نیست تکنولوژی های جدید جایگزین همه زمانه و همه مکانه در همه چیز زندگی برای ما 
شوند. ما باید بدانیم از هر وسیله ای به اندازه مناسب و در جای مناسب استفاه نماییم و 
در مورد فناوری های جدیدی که هنوز نمی دانیم چه تاثیراتی روی جسم و روح و روان ما 

گر به  می آورند، شرط عقل این است که کامال محتاط باشیم. این هشدار جدی است که ا
سراغ شناخت موضوع نرویم در آینده ای نه چندان دور با نسلی مواجه خواهیم بود که به 
معنای واقعی کلمه در دنیای متفاوتی از ما زندگی می کنند. هرچند تجربه بازی با واقعیت 

کز خرید  مجازی با هدست های رایانه ای و کنسولی، گران قیمت و در شهربازی ها و مرا
هم تفننی و هر از گاهی است، اما در عوض تجربه بازی با هدست های موبایل و همچنین 

بازی ها و دفترچه های نقاشی واقعیت افزوده در دسترس تر و ارزان تر هستند تا حدی که 
شما در متروی تهران هم می توانید دفترچه های نقاشی چهاربعدی یا همان واقعیت 

افزوده را با قیمتی چند هزار تومانی تهیه کنید. البته فناوری جدید واقعیت های مجازی 
و افزوده کاربردهای مفیدی هم دارد و محصوالتی مانند شبیه سازی وقایع کربال و برنامه 

آموزشی و پزشکی نیز با بهره از این فناوری ساخته شده است اما به هر حال به قول برخی از 
پژوهشگران مانند بیلنسون، برکلی و ... این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری دارد و ما باید 

در برخورد با آن محتاط باشیم.
سردبیر
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کنترل والدینی )5 و 6(

آگاهی والدین از
 بازی های واقعیت مجازی

شیرجه در اقیانوس دیجیتال، شاید غرقشان کند 
غریق نجات فرزندتان باشید! مرتضی جمشیدی           

کز تحقیقاتی  پیشرفت سریع تکنولوژی با هر هدفی که از سوی شرکت ها یا مرا
کردن در خصوص اثرات جانبی آن ها  و صنعتی صورت بگیرد، امکان تأمل 
و آشــنا شــدن بیشــتر پژوهشــگران با پدیده های نوظهور را محــدود نموده 
گیر شــدن بازی واقعیــت افزوده با  اســت. واقعیــت مجازی شــاید پس از فرا
گــو در ایران ظهور و بروز بیشــتری پیدا نمود  عنــواِن مشــهور بازی پوکمون 
که می شــود دنیاهای جدید  کرد  و در ذهن بازیکنان این وسوســه را ایجاد 
کردن دنیای واقعی  گاه با اسکن  که  کرد! تجربه متفاوتی  بازی را هم تجربه 
و نمایش موجودات خیالی یا آبجکت های بازی روی صفحه موبایل ظاهر 
کنسول  که به دســتگاه  گاهی هم با بر سرگذاشــتن عینک هایی  می شــود و 
کــه با موبایل،  و رایانــه وصــل می شــوند و یا حتی نمونه هــای ارزان قیمتی 
شــما را در دنیــای تعاملــی بازی های دیجیتــال با قابلیت تصاویــر 360 وارد 
که  که ما در دنیایــی زندگی می کنیم  می نماینــد. بــه هر حال بایــد پذیرفت 
کــودکان و نوجوانــان را به  ایــن پیشــرفت ســریع ابــزار ســرگرمی، آب دهــان 

علمــی  اســتفاده های  از  غ  فــار و  هدفمنــد راه می انــدازد  و 
اطرافشان را افراد بالغ، می تواند شــناخت آن ها از دنیای 

دستخوش طوفان های سهمگینی نماید. 
از اینــرو در این شــماره از مجموعه مطالب 
کنترل والدینی، به ســراغ آشــنایی والدین 

که دنیای  بــا ابزار جدیدی به نام واقعیت مجازی 
بازی های دیجیتال را تغییر داده است می رویم. برای 

پرداختن بهتر به این موضوع، از منابعی مانند وب سایت 
گرفته شده است. کامان سنس مدیا  بهره 

خ  که در اســتفاده از هدســت های VR برای انسان ر احساســی 
که انگار آدم روی یک ترن هوایی بسته  می دهد مانند این است 

شــده  اســت و یا داخل اعضای بدن انســان در حال حرکت اســت و 
فعالیت های مری را بررسی می کند و این احساسات جذابیت بسیار 

که  کوددکان و نوجوانان دارد. در حالی  باالیی برای همه به خصوص 
گرفته تا  کاربــرد بالقوه آن از آمــوزش  کــودکان - با وجود  تاثیــر VR  بــر روی 

دارو -  بــرای تمام افراد شــناخته شــده نیســت. واقعیت مجــازی می تواند 
باعث شود که شما گمان کنید چیزهایی که از واقعی نبودن آن ها مطمئن 
هستید را احساس می کنید . البته سایر رسانه ها هم می توانند حس "بودن 
در آنجا" را – چیزی شبیه حضور روانی – به شما بدهند اما خب نه در حد 

تکنولوژی واقعیت مجازی!

کنید که باید بدان توجه جدی  کلی      موارد اساسی و 
گذشــته در دســترس افراد بیشــتری  که این ابزار هر روز بیشــتر از روز  حاال 
گاه در  قــرار می گیــرد بهتــر اســت شــما به عنــوان یک پــدر و مــادر فعــال و آ
عصر رســانه با ظرفیت ها و همینطور دام های این تکنولوژی بیشــتر آشــنا 
کودکان و  که شما می توانید در خصوص  گزارش های خوبی  شوید. یکی از 
کامان  گزارش منتشر شده از سایت  کنید،  واقعیت مجازی از آن استفاده 
کمک مدیر و موســس آزمایشــگاه تعامل انسان  که با  ســنس مدیا  اســت 
کاربرد  مجازی دانشگاه استنفورد تهیه شده است و یک نمای ابتدایی از 
کــودکان ارائه می دهــد. در زیر به  توســعه تکنولــوژی و اثــرات بالقــوه آن بر 
مطالبی در خصوص تعامل با عینک های واقعیت مجازی به عنوان آنچه 

کنید اشاره می شود: که نیاز است شما به عنوان پدر و مادر بدان توجه 
1-همه چیز در VR بسیار شدیدتر است

مانند تجارب واقعی پردازش از آنجا که مغز تجارب واقعیت مجازی را 
اضطراب، حواس پرتی می کنــد، می توانــد احســاس تــرس، 

را تحریــک  همچنیــن ، شــادی و هیجــان  کنــد. 
VR تاثیر بیشتری از ممکن اســت شــخصیت ها در 

کودکان داشته باشد که شخصیت ها در تلویزیون، بر روی 
باشد.این اثرات می تواند مثبت یا منفی 

2-واقعیت مجازی جنبه های 
منفی بالقوه و جدی دارد

بهتریــن  در  مجــازی  واقعیــت 
و  جدیــد  دنیــای  خــود،  حالــت 
آشــکار  را  تــازه ای  چشــم اندازهای 
کــودکان قادر بــه تجربه  که  می کنــد 
بــود  نخواهنــد  واقعــی  زندگــی  در 
را  کــودکان  حالــت،  بدتریــن  در  و 
قــرار  نامناســب  محتــوای  معــرض  در 
که " احســاس واقعــی " دارند.  می دهد 
مغــز،  بــر روی   VR مــدت  بلنــد  اثــرات 
ناشــناخته و در حال پیشــرفت هستند 
و همیــن عامــل، باعث نگرانــی والدین 
گزارش  و ســازندگان اســت. بر اســاس 
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اشــاره شــده در بــاال،60 درصــد والدیــن نگــران اثــرات منفــی VR بــر روی 
کودکانشان هستند. سالمت 

3-واقعیت مجازی بعنوان یک ابزار آموزشی برای کودکان مشتاق
دانش آموزان نسبت به یادگیری با VR مشتاق تر هستند تا بدون آن. اما 
VR لزومــا در یادگیری موثر نیســت! با وجود اینکه هنوز تمام پاســخ های 
کودکان را نداریم، اما برخی از مزایا و معایب آن را  مربوط به تاثیر VR روی 

باید در نظر داشته باشیم.

4-در خرید و استفاده از این بازی ها به رده سنی توجه جدی نمایید
کنید و اجازه  ســن توصیه شــده در روی بســته بندی هدســت را بررســی 
که برای بچه های بزرگتر طراحی  کوچکتر از محصوالتی  ندهیــد بچه های 
شده است استفاده کنند. این درجه بندی سنی بر اساس شواهد پزشکی 
مبنــی بــر اثــرات جانبــی روی مغــز و بینایی نیســت، اما بهتریــن حدس و 
کدام محصول برای چه سنی مناسب تر است . که  گمان سازندگان است 

5-عاقالنه بازی ها را انتخاب کنید
که تجربه بازی VR می تواند شــدیدتر از بازی های معمولی باشد ،  از آنجا 
کنید تا مطمئن شوید بازی، محتوا و موضوع مورد  که بررسی  مهم است 

کودک شــما مناسب است یا خیر. نظر، برای 
6-بچه ها ممکن است در طی بازی کردن به در و دیوار بخورند، پس 

بیشتر مراقبشان باشید

کــودکان از عینک دســتگاه اســتفاده می کنند ، خــود را با لمس  کــه  زمانــی 
کــردن دیوارهــا بــه ســمت اتــاق می برند ، پس بیشــتر مواظبشــان باشــید. 
همچنین بچه ها قادر به دیدن وسایل اطرافشان نیستند، پس برای آن ها 
یک زمین بازی خلوت و امن در خانه ایجاد کنید. مثال به اندازه یک فضای 

کنید. یک متر در یک متر )یا بیشتر( و اطراف آن را برای آن ها خالی 

7-توجه تان را به احساسات  هم فیزیکی و
 هم عاطفی معطوف کنید

گــر فرزندتــان دچار ســرگیجه، ناراحتی، دل درد و یــا عصبانی و مضطرب  ا
کنید . شد، برای مدتی استراحت او را به استراحت دعوت 

8-بازی های اکشن خشن را انتخاب نکنید
که باعث تقلید تجربیات خشن مانند استفاده از اسلحه  اجازه بازی هایی را 
کنید تــا کودکان را  کــودکان ندهید. در مقابل از VR اســتفاده  می شــود را بــه 
که به طور  کشور خارجی قرار دهید  در معرض چیزهایی مانند بازدید از یک 

عادی قادر به دیدن، احساس کردن و یادگیری آن ها هستند. 

9-با آن ها در مورد تجربیاتشان صحبت کنید و 
تفکر انتقادی را از یاد نبرید
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که VR بســیار واقعی اســت، زمان بســیار خوبی برای صحبت کردن در  از آنجا 
مورد تجربیات کودک شما در بازی است. بپرسید چه احساسی دارد؟ تفاوت 
بین VR و بازی های معمولی چیســت؟ و خالصه ببینید چگونه VR به شــما 
کمک می کند تا از ظرفیت های این سرگرمی تکنولوژیک با رعایت میزان استفاده 

از آن بهره ببرید.

10-تجربه ترس شدیدتر در اثر بازی های ترسناک و دلهره آور
گفته صحه  کرده باشند بر این  که با واقعیت مجازی بازی  آن دسته از افرادی 
می گذارنــد که دامنه هیجانــات و همینطور عمق آن ها در این دســت بازی ها 
شــدیدتر اســت. گویی غوطه وری در این بازی ها به حدی اســت که بازیکن را 
در عمق بیشتری از خود غرق می کند. تجربه ترس واقعی تر در بازی هایی مانند 
رزیدنــت اویــل، بتمن یا ... امکان بیشــتری را برای ایجاد اختــالالت خواب در 

کودکان و نوجوانان به ارمغان خواهد آورد.

11-امکان ضعیف شدن قوه تخیل 
زمانی که شــما از یک بازی واقعیت مجازی اســتفاده می کنید، فرصت جدید 
و جذابــی بــه نام تجربــه ورود و تعامل با یک دنیای جدید و نزدیــک به واقع را 
که به جای قوه تخیل شما، خیال پردازی می کند و  خواهید داشت. دنیایی 
شما در این دنیا بیشتر نظاره گر خواهید بود تا خیال پرداز! درست مانند حالتی 
که یک رمان می خوانید در مقابل حالتی که فیلم سینمایی آن رمان را تماشا 

می کنید.

12- عدم توانایی در تشخیص مرز دنیای مجازی و
 دنیای واقعی در اثر استفاده افراطی

بازی های اینچنینی قادر خواهند بود در صورت استفاده بیش از حد بازیکنان، 
منجر به عدم تشخیص مرز دنیای واقعی و مجازی شوند. ذهِن در حاِل توسعه 
کاملی از دنیای حقیقی، نیازمند اســت تا  کودکان و نوجوانان، برای شــناخت 
تجربیات حضور اجتماعی، شناخت طبیعت، شناخت ویژگی های خود و درِک 
درســِت احساســات را در دنیای واقعی تکمیل نموده و رشــد دهد در حالیکه 

تعامل زیاد با دنیای مجازی، شناخت ناقصی را برای ایشان حاصل می نماید.

    کارکردهای مثبت بازی های واقعیت مجازی
همانطور که در خصوص اغلب وسایل تکنولوژیک می توان محاسنی را برشمرد، 
در خصــوص واقعیــت مجازی نیز کارکردهای موثری همچون اســتفاده از این 
ابــزار در آمــوزش و کالس هــای درس مدارس، اســتفاده در آموزش مهارت های 
پزشکی و یا خلبانی، بهبود بیمارانی که دچار برخی اختالالت مغزی هستند، 
کمک به درمان بیمارانی که مبتال به فوبیا می باشند و ... را می توان ذکر نمود. 
همچنین بازی هایی که از ابزار واقعیت مجازی استفاده می کنند، می توانند در 
صورت رعایت رده سنی و همینطور زمان مناسب بازی کردن و محل استاندارد 

استفاده، بازیکن را در میزان باالتری از غوطه وری قرار دهند. 
    اثرات جانبی منفِی واقعیت مجازی

 Business کــودی لوییــس در یادداشــتی )2018( با الهــام از مقالــه ای در مجلــه
Insider بــه ذکــر برخــی از اثــرات منفــی ایــن تکنولــوژی جدید پرداخته اســت. 
مقاله ای که ما را به یکی از راه حل های ساده در خصوص استفاده از این وسیله  
توصیه می کند، راه حلی که در یک جمله خالصه می شود : "هر از چندگاهی از 
کار با دستگاه VR خود دست بکشید!". مسأله ای که او بدان می پردازد توجه 
کــه ما به اثرات بلند مدت این فنــاوری بر ذهن  دادن مــا به این مطلب اســت 

و بــدن انســان واقف نیســتیم؛ به عبارتی در موقعیتی قــرار داریم که می گوییم 
کی است، و البته همین مطلب در مورد  "ببینیم چه می شود!". موقعیت ترسنا
گوشی های همراه هوشمند نیز صدق می کند. اما اثراتی که بیزینس اینسایدر به 

آن ها اشاره می کند به همراه برخی از اثرات منفی دیگر عبارتند از:

1-از دست دادن آگاهی فضایی 
این اثر بیش از حد، واضح بوده و خب یک راه حل ساده دارد: قبل از پوشیدن 
گاه باشــید. اما مشــکل زمانیســت که به  دســتگاه VR از محیط اطراف خود آ
مدت طوالنی در حال استفاده از VR هستید )بیش از 30 دقیقه( که پس از آن، 
افراد اشیا ریز و درشتی را که در اطرافشان بوده، فراموش کرده و ممکن است به 

آن ها برخورد کنند و آن ها را به زمین بیاندازند. 

2-سرگیجه و گم  گشتگی
حد این اثر برای هر کســی تفاوت دارد؛ درســت مثل هر چیز دیگری در زندگی. 
 VR ورود افــراد مســتعد نســبت به بیماری های حرکتی و ســرگیجه بــه دنیای
گر هم مستعد به این شرایط  ممکن است کار چندان درستی نباشد، اما حتی ا
ناخوشایند هم نباشید، ممکن است با استفاده بیش از حد از VR به آن دچار 
گر این حس ناخوشــایند به شما دست داد، هدســت VR را از سرتان  شــوید. ا

بردارید. 

3-تشنج
گر مستعد به تشنج هستید، بهتر است به طور کلی از استفاده از این دستگاه  ا
کنش هایی در این زمینه را  خــودداری نماییــد؛ چرا که این فناوری می تواند وا
ع رنج نمی برند، الزم نیست نگران  بربینگیزد. البته افراد عادی که از بیماری صر
باشند. حداقل تا جایی که تجربه ثابت کرده، موردی از این قبیل گزارش نشده 

است. 

4-حالت تهوع
آنچه به عنوان"بیماری سایبری" ترجمه می شود، با وجود فناوری بسیار شایع 
شده است. توضیحاتی درباره ی بیماری سایبری در مقاله ای از نیویورک تایمز 
بدین صورت آمده است: "عدم هماهنگی در بیماری حرکتی معمول و متداول 
زمانی رخ می دهد که جنبش هایی در ماهیچه ها و مفاصل و همچنین اعضای 
مارپیچی و درهِم گوش داخلی خود حس کنید، اما نتوانید آن ها را ببینید. به 
همین علت اســت که ایستادن بر عرشه کشــتی و نگاه کردن به افق در بهبود 
حالتان به شما کمک می کند. اما این مطلب در مورد بیماری حرکتی دیجیتال 
برعکس اســت. شــما نظاره گر حرکاتی همانند چرخش هــا و پیچش های یک 
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کدام را حس نمی کنید؛  که هیچ  فیلم سینمایی یا بازی رایانه ای هستید 
که  امــا نتیجــه همــان اســت: احتماال بــه تداخلی حســی دچــار شــده اید 

موجب شده است حس تهوع به شما دست بدهد."

5-درد  چشم
درســت مثل تماشــای طوالنی مــدت تلویزیون یا خیره شــدن به صفحه 
کوتاه مدت چشــم در VR عادی اســت. با این  نمایشــگر رایانه، خســتگی 
کمــی دســت کاری در تنظیمــات سیســتم خــود می توانیــد ایــن  حــال، بــا 
مســئله را برطرف نمایید. طول عمر این فناوری هنوز آن قدر زیاد نیست 

که اثرات بلندمدت قابل توجهی بر دید انسان، مشخص شده باشد. 

6-سوژه ی دوربین های مخفی و کلیپ های خنده دار و
 شاید هم گریه دار می شوید!

بــا حضور فنــاوری در هر جنبــه ای از زندگی، جایگزینــی "واقعیت مجازی" 
کلمــه روز بــه روز محتمل تر  بــه جــای واقعیــت حقیقی بــه معنای واقعــی 
کــه نمی دانیم فنــاوری به چه ســمتی در  می شــود. حقیقیــت ایــن اســت 
که به آن نرسیم هم نخواهیم فهمید.  با این  حال حرکت است و تا زمانی 
که یکی از جنبه های منفی این فناوری این اســت  حال، به نظر می رســد 
کســی از شما فیلم  گلی به آب دهید و  گر حین اســتفاده از VR دســت  که ا
کلیپ های خنده دار شــبکه های اجتماعی  بگیــرد، احتماال ســر از یکــی از 

در می آورید. 

VR آشنایی با انواع هدست های    
بــا همــه این تفاســیر باالخــره نیاز اســت تا والدیــن اطالعات خــود را برای 
کنند. به همین جهت انواع عینک های  کامل  تهیــه ابزار واقعیت مجازی 
کوتاهی  واقعیــت مجــازی از هدســت های ارزان قیمــت تــا لوکــس را مــرور 
می نماییــم. البتــه بیــان قیمت هــا مربوط بــه زمــان منبع مورد اســتفاده 
اســت )2016( و از ایــن بابــت در ایــن یادداشــت ذکــر شــده اســت تــا یــک 

مقایسه پولی بین هدست ها برای شما امکان پذیر باشد.

1-هدست های VR مناسب برای
 خانواده ها با بچه های کم سن و سال

هدســت های VR )بــرای موبایــل( دســتگاه های دســتی ارزانــی هســتند 
کــه نماهــای ســه بعدی و احســاس حضور در یک مــکان متفــاوت را ارائه 
گســترش عمیــق تصاویر ثابت یا انیمیشــن  می کننــد . لنزهای دســتگاه با 
که با محیط خود تعامل داشته  کار می کنند ، اما به شما اجازه نمی دهند 
 Google یــا iTunes باشــید. بــرای اســتفاده از این دســتگاه ، از ســایتهای
گوشی هوشمند  کنید و سپس  play  ، چند نرم افزار VR  را دانلود و نصب 
گوشــی شــما یا یک  کثر دســتگاه ها از دکمه  کنیــد . ا خــود را وارد دســتگاه 

کنترل عمل استفاده می کنند . کلید ورودی اصلی دیگر برای 

کلیدی : گی های  ویژ
    ارزان بودن

بــا نــرم  IOS و اندرویــد      ســازگاری بــا اغلــب دســتگاه های هوشــمند 

VR افزارهای
VR بیشتر شبیه به یک فیلم سه بعدی است تا    
    برای محتواهای آموزشی و بازی ها بهترین است

کیفیت باال در حال حاضر محدود است     انتخاب برنامه های 

محصوالت این دسته :
 Google cardboard

) 14.99 دالر (
واقعــا از مقــوا ســاخته شــده 
اســت. ایــن ابــزار دست ســاز 
قــرار  هــم  کنــار  در  شــما  کــه 
می دهیــد، یــک روش بدیــع 

و جدیــد بــرای تجربــه واقعیــت مجــازی اســت. می توانیــد از برنامه هــای 
گوگل  کنید.  گوشی های هوشمند و ios و اندروید استفاده  کاربردی VR و 
گوگل  بســیاری از دستگاه های مختلف از جمله Steam punk  )تکنولوژی 

در VR ( را ارائه می دهد . 

 Smart هدســت واقعیت مجــازی
Theater ) 19.99 دالر (

ایــن دســتگاه شــامل یــک نمایشــگر 
مناسب با لنزهای قابل تنظیم، یک 
بنــد دور ســر و یــک ورودی راه انــداز 
که با یک  آسان برای اســتفاده است 
کنتــرل دســتی ســروکار دارد و برخــی 

گوشــی های  OOMPH هــا را بــه بــازی اضافــه می کند . می توان با بیشــتر 
کرد . کار  هوشمند و برخی ios ها و اندرویدها با این دستگاه 

واقعیت مجازی View – Master  ) 29.99 دالر (
اســت.  بــازی  و  یادگیــری  از  ترکیبــی 
که  این دســتگاه چند مجموعه دارد 
به شــما اجازه می دهد دایناســورها، 
فضا ، حیــات وحش و بســیاری دیگر 
کنیــد. هر مجموعه شــامل  کشــف  را 
قابــل دسترســی  حلقــه عکس هــای 
گفتــه Mattel ایــن برنامه  اســت. بــه 
و  هوشــمند  گوشــی های  تمــام  بــا 

که به طور خاص طراحی  کاربردی  کاربردی VR  و برنامه های  برنامه های 
کار می کند .  شده اند 

2-هدست  های VR مناسب برای کودکان بزرگتر و 
نوجوانان )رده سنی 9 تا 12 سال (

هدســت های VR  از نظــر قیمــت و تکنولــوژی در حــال رشــد هســتند . 
کــه می توانیــد برنامه هــای VR را از  آن هــا شــبیه دســتگاه هایی هســتند 
گوشــی خود را داخــل آن ها قرار  کنید و  فروشــگاه های نــرم افــزاری دانلود 
دهیــد . هدســت های بــا برنامه هــای دقیق تری نســبت به دســتگاه های 
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کار می کنند .) به جز Samsung  و Google Day dream  ( . اما تجربه  دیگر 
همه جانبه ای به شما می دهند. مزایای زیاد هدست ها و راحتی استفاده 
که استفاده از آن ها بیشتر شود . آن ها لنزهای بهتری  از آن ها باعث شده 
دارند و اغلب دارای درگاه هدفون هستند . به همین دلیل برخی دوست 
کنند . این دســتگاه ها فیلم را  دارنــد از آن هــا برای دیدن ویدیو اســتفاده 
ســه بعــدی نمی کنند اما تجربه یک ســینمای شــخصی را فراهم می کنند 
کننــده بــازی در خــود هدســت هســتند و  کنتــرل  . آن هــا معمــواًل دارای 

امکانات بیشتری نسبت به سایر دستگاه ها ارائه می دهند . 

کلیدی : گی های  ویژ
    قیمت باالتر 

 Google و  Samsung گوشی های هوشمند ) به جز     ســازگاری با بیشــتر 
Day dream  ( و ios  و اندروید

    باورپذیری بیشتر، اما توانایی محدود برای تعامل با محیط
    برای بازی ها ، محتواهای آموزشی و دیدن فیلم خوب است 
کیفیت باال در حال حاضر محدود است      انتخاب برنامه های 

کنید      قبل از خرید به رده بندی سنی هدست ها توجه 

محصوالت این دسته :
Merge VR Goggles  ) 79 دالر (
این هدســت به رنــگ بنفش پررنگ 
پذیــر  انعطــاف  فــوم  جنــس  از  و 
ســاخته شــده و دارای درگاه صوتی و 
کنترل  کلیدهای ورودی دوگانه برای 

کار می کند .  آسان بازی است و در بیشتر دستگاه های ios  و اندروید 

 Google Day dream
) 79 دالر ( 

ایــن هدســت ســبک وزن، به طور 
 Day dream VR خاص بــرای برند
طراحی شــده است . این پلت فرم 
)دســتگاهی   Day draem شــامل 
برنامه هــای   ،  ) تلفــن  شــبیه 
کننــده اســت .  کنتــرل  کاربــردی و 
کننده این دستگاه ،  شرکت تولید 
50 برنامه از جمله بازی و محتوای 

آموزشی و خدمات پخش برای دستگاه دارد . 

Samsung Gear VR
 ) 99 دالر (

 برای 
ً
کــه منحصــرا   VR تجهیــزات

طراحــی  سامســونگ  گوشــی های 
پــد  یــک  شــامل  و  اســت  شــده 
که  کنار هدســت اســت  ورودی در 
کار می کنــد و بــه شــما  بــا بلوتــوث 
اجــازه می دهــد به راحتــی بازی ها 

کنید . را هدایت 
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هدست VR Kix  ) 49.99 دالر (

گانــه و یــک جــای مناســب بــرای  لنزهــای قابــل تنظیــم جدا
کنید  گوشــی را در آن فیکس  که می توانیــد  گوشــی هوشــمند 
گوشــی هوشــمند  کیفیت در هر  گزینه مناســبی برای VR با   ،
کار  گوشــی های ios  و اندروید  اســت . این هدســت در بیشتر 

می کند . 

3-کنسول های VR مناسب برای رده سنی 12 سال به باال
کنســول بازی VR توســط شــرکت ســونی  در حال حاضر تنها 
ارائــه شــده اســت . ایــن هدســت نــه تنهــا بــرای PS4 هــای 
کار می کند . این  معمولــی بلکــه بــا  pro  PS4 و slim PS4  نیز 
هدســت ها یــک تجربه همه جانبه و تعاملــی با محیط فراهم 

می کند .

کلیدی :  گی های  ویژ
گران قیمت     

    بــرای دســتگاه های پلــی استیشــن ســونی محــدود شــده 
است

کامال همه جانبه و تعاملی     
    بازی های فراوان

    مناسب برای رده سنی 12 سال به باال

محصوالت این دسته :
 PlayStation VR Launch

Bundle ) 499.99 دالر (
که شما  شــامل هر چیزی است 
نیاز دارید تا PS4  را به دســتگاه 
جملــه  از  کنیــد.  تبدیــل   VR
یــک هدســت ، یــک دوربیــن ، 
کننــده حرکتی ، یک  کنتــرل  دو 

کابل ها بازی و 

Slim 4 PlayStation ) 299.99 دالر (
 PS4 یــک نســخه تــازه و بــاز طراحــی شــده از
گرافیک بهتر شده و  است . در این دستگاه ، 
کننده روشــن دارد و آرامتر حرکت  کنترل  یک 

می کند . 

Pro 4 PlayStation ) 399.99 دالر (
گرافیک بهتر ، اقدام ســریعتر و بهینه ســازی 

بهتر با بازی های خاص 
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4-هدست قدرتمند VR مناسب برای نوجوانان 
 . باشــید  HTC Vive شــنیده  و   Oculus Rift از  اســت شــما  ممکــن 
که یک تجربه همه جانبه  این ها هدســت های قدرتمند VR هســتند 
را فراهــم می کننــد. برخی آن هــا را HOLODEK ) هولودک ( می نامند 
که بیــش از 500 دالر  . ایــن دســتگاه ها بــه رایانه هــای قوی نیــاز دارند 

قیمت دارند .

کلیدی: گی های  ویژ
گران قیمت     بسیار 

    نیاز به بازی های سازگار مانند Everest VR و رایانه های قدرتمند
کامل با محیط     تعامل 

    بازی ها قابل پیشرفت هستند
    بــرای خانواده هــای دارای نوجوان مناســب اســت . حداقل ســن 

بــرای  و  اســت  ســال   13  ، مناســب 
کودکان مناسب نیستند . 

محصوالت این دسته :
HTC Vive ) 799 دالر (

  Steam گــر فرزنــدان شــما در شــبکه ا
 HTC بــازی می کنند ، قطعًا تبلیغات
را می بیننــد . شــرکت Steam در حال 
که برای  ارائــه چند بازی زنده اســت 

منحصــر  قابلیتهــای  از  اســتفاده 
به فــرد هدســت ها طراحی شــده 

است .

Oculus Rift ) 599 دالر (
 VR از همه چیز به جز رایانه برای
اســتفاده می کند . یک هدســت ، 

کس  کننده ایکس با کنترل  کابل ها ، یک  یک سنسور ، یک ریموت ، 
و یک بازی

کنون شما کمی بیشتر به ابزار بازی واقعیت مجازی  با این توصیفات ا
کردها و تأثیرات آن نزدیک شــده اید. فناوری های جدید علیرغم  کا و 
جذابیت و استفاده در سراسر دنیا در زمینه پژوهش های بلند مدت 
کامل بررســی نشده اند. حتی  پزشــکی و روانشناســی هنوز به صورت 
گذشــت بیش از نیــم قرن از تولد  در خصــوص بازی هــای ویدیویی با 
آن ها هنوز اندیشمندان این حوزه در خصوص زمان استاندارد بازی 
کردن در روز به نتیجه متفق القولی دست نیافته اند. حال، شما خود 
در خصوص اثرات ناشناخته و بررسی نشده و بلند مدت عینک های 
کنیــد. علیرغــم تمــام ویژگیهــای مثبت و  واقعیــت مجــازی قضــاوت 
کنون با آن ها مواجه بوده  که بشــر تا  کردن محدودیت هایی  برطرف 
اســت توســط ایــن ابــزار تکنولوژیــک اما بــاز هــم نمی توان بــه صورت 

مطمئن این ابزار را وارد دنیای سرگرمی های ثابت خود نمود.
که زمان بر و  کنند این است  که والدین باید به آن توجه  مسأله مهمی 
هزینه بر بودن سایر سرگرمی ها مانند پارک، شهربازی، سینما، تئاتر و 
باشگاه های ورزشی این اجازه را به ما نمی دهد که فرزند خود را بدون 
که هیچ شــناختی نســبت بــه آن نداریم.  کنیم  اطــالع در دنیایی رها 
کارشناســان از  کمی آشــنا باشــیم، باز هم  گر ما هم با این دنیا  حتی ا
کودکان و نوجوانان با انواع  نزدیک شــدن بی حد و حصر و مســتقالنه 
کرده اند. همگی قبول  ابزارها و بازی های واقعیت مجازی ابراز نگرانی 
کــه هیچ پدر و مادری فرزند خــود را درون یک اقیانوس واقعی  داریــم 

تنها رها نمی کند!

منابع:
www.commonsensemedia.org 

 Aubrey, J. S., Robb, M. B., Bailey, J., & Bailenson, J.  
)2018(. Virtual Reality 101: What You Need to Know
.About Kids and VR. San Francisco, CA: Common Sense
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گیم دیزاین
محسن سعیدی            بازی های واقعیت مجازی

شــاید بتــوان ورود تکنولوژی واقعیــت مجازی به عرصه عمومی را تحولی جــدی در عرصه طراحی بازی های 
رایانــه ای دانســت، این تکنولــوژی به دالیلی همچون: جلب انحصاری توجه و نگاه مخاطــب، ایجاد درک از 
کرده  کنترلرهای حرکتی می تواند به راحتی مخاطبانش را درون خود غرق  عمق و ابعاِد اجسام و استفاده از 
کار ســاخت یک محیط و یک  کافیســت دســت به  که با یک دنیای مجازی روبروســت.  کند  و فرد فراموش 
مکانیک ساده در واقعیت مجازی شوید و شاهد باشید که همان محیط و مکانیک ساده در واقعیت مجازی 
تا چه حد می تواند جذاب و سرگرم کننده باشد. در این مقاله تالش شده است بخشی از پتانسیل موجود در 
این تکنولوژی برای طراحی بازی های رایانه ای بیان شود و نکاتی که می تواند برای ایجاد یک تجربه واقعیت 

گردد. مجازی مفید باشد به خواننده محترم منتقل 

16
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تحقق یک رویا
کنترل  عینک هــای واقعیــت مجــازی به همــراه خود شــیوه ای نوین بــرای 
بازی های رایانه ای ارائه داده اند. ترکیب کنترلرهای حرکتی با این تکنولوژی 
موانــع بزرگــی را از ســر راه طراحان بازی برمی دارد. شــاید پیش از ظهور این 
ابــزار، بســیاری از طراحان بــازی، در فرآنید ایــده پردازِی خود بــا ایده هایی 
که بــه دلیــل محدودیــت ابزارهای  جــذاب و شــورانگیز روبــرو شــده باشــند 
کنترلرهای  گشــته اند، اما ترکیــب  گرفتن آن ایده  کنترلــی، ناچــار به نادیــده 
حرکتــی و عینک هــای واقعیت مجازی در عین ســادگی می توانــد امکانات 
کنتــرل رونــد بــازی در اختیار ما قــرار دهد. مثال پیــش از این  فراوانــی بــرای 
کدام از افعــاِل بازیکن مانند  در یــک بــازی تیراندازی اول شــخص برای هــر 
گیری، پرش، نشســتن، سینه خیز شــدن و... باید یک  تیراندازی، نشــانه 
کنون می توان بــا اســتفاده از ابزارهای  دکمــه اختصــاص پیــدا می کرد، امــا ا
واقعیــت مجــازی تمــام ایــن افعــال را شــبیه بــه دنیــای واقعــی و بــا امکان 

کرد. یادگیری آسان پیاده سازی 
در عرصــه طراحی مراحل و معماها نیز تکنولوژی واقعیت مجازی می تواند 
کنــد، بگذاریــد بــا یــک مثــال بــه ایــن تفاوت  تغییــرات چشــمگیری ایجــاد 
بپردازیم. تصور کنید بازیکن با یک در بسته روبرو شده است و کلید این در، 
کنترلی قدیمی احتماال  کوزه مخفی می باشد. در سیستم های  داخل یک 
روند بازی چنین می شــد: بازیکن با در بســته روبرو می شود، داخل محیط 
می چرخد تا دکمۀ تعامل بر روی صفحه نمایش داده شود، دکمه را فشرده 
کلید را از داخل  و شــخصیت بازی، در یک انیمیشــن از پیش تعیین شــده 
کوزه پیدا می کند، اما در تجربۀ واقعیت مجازی می توان مراحل حل معما را 
کرد: بازیکن با در بسته رو برو می شود، تمام زوایای  به این صورت طراحی 
کوزه افتاده، بدون اینکه دکمۀ تعامل روی  محیط را می گردد، چشمش به 
کرده  گون  کوزه را واژ کوزه از دور برق بزند،  صفحه نمایش داده شود یا آنکه 
کلید  کوزه صدای  کــردن  کند یا شــاید در حین جا به جا  کلیــد را پیــدا می  و 
کند. ممکن اســت در این  کوزه بشــنود و از این طریق آن را پیدا  را از درون 
کنترلی ساده  که می توان با  مثل مناقشــه باشــد اما مراد از بیان آن این بود 
و یکدست و بدون ایجاد تحوالت اساسی در مکانیک اصلی بازی، معماها 
که بسیار بیشتر از قالب های یکنواخت و یک  و ماجراهایی را طراحی نمود 
گذشــته رضایت بازیکن را برانگیزد و حس هوشمندی و درایت را به  شــکل 

او منتقل نماید.
خ می دهد،  کشــن نیز ر گفته شــد در طراحی یک بازی ا مانند آنچه در باال 
کردن خشــاب، جاخالی دادن،  مکانیک هایــی مانند نشــانه گیری، عــوض 
پرتاب نارنجک، مشــت زدن، شمشیر زدن و... همگی در واقعیت مجازی 
در عین ســادگی و یکدســتی عمق بیشــتری پیدا می کنند، به عنوان مثال 

دیگر الزم نیســت مانند بازی چرخدنده های جنــگ )Gears of War( برای 
ایجاد عمق در مکانیک تعویض خشــاب و آزمودن تبّهر بازیکنان، یک ســاز 
کرد. بلکه می توان با ایجاد مکانیکی شبیه  کار خاص و ناملموس طراحی  و 
به تعویض خشــاب در دنیای واقعی مهارت بازیکنان را با دقت باال و عمق 
بیشــتری ســنجید. البتــه این ســخن به معنــای انکار ارزش سیســتم های 
ابداعی و انتزاعی گذشته نیست، بلکه منظور بیان امکاناِت خاِص واقعیت 

که افزون بر قابلیت های پیشین هستند. مجازی است 

مالحظات
اما به دلیل محدودیت های موجود در تکنولوژِی واقعیت مجازی که برخی 
ســخت افزاری و برخــی بنیــادی هســتند مالحظــات و محدودیت هایی در 
که در زیــر به برخی از آن ها  طراحــی بازی بــرای واقعیت مجازی وجود دارد 

می پردازیم:

1-جا به جایی
بازیکــن در هنگام اســتفاده از عینک واقعیت مجازی خــود را درون دنیای 
دیجیتــال تصور می کند، اما همچنــان در دنیای واقعی حضور دارد و قواعد 
کم اســت، لذا بــه راحتی احتمال  و محدودیت هــای دنیــای واقعی بر او حا
برخــورد بازیکــن بــا موانع واقعــی وجــود دارد و بازیکن نمی توانــد به صورت 
گر محیــط اطراف بازیکن  ج شــود، حتی ا فیزیکــی از محوطــه ای خاص خار
نیــز باز باشــد بــه دلیل اتصال عینک بــه رایانه و محدودیت دامنۀ پوشــش 
کرد  سنسورهای تشخیص حرکت، نمی توان آزادانه در محیط بازی حرکت 
و قدم برداشــت. برای این مســاله راه حل های سخت افزاری مثل تردمیل 
های 360 درجه ارائه شده است، اما این ابزارها به دلیل قیمت بسیار بسیار 
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کنــون امکان عمومی شــدن نیافته اند. لذا ناچار به اســتفاده از یک  بــاال تا 
مکانیک حرکتی ثانویه در بازی های واقعیت مجازی هستیم، یک مکانیک 
که بازیکن با  گونــه ای  رایــج در این بازی ها سیســتم تلپورت می باشــد، به 
اشاره به ناحیۀ مشخصی، از محل قبلی ناپدید شده و در محل جدید ظاهر 
که  گفته مشــخص اســت  می گــردد. راه حل هــا در این عرصه فراوانند، اما نا
کنترل بازی می گذارد. به  ایــن محدودیــت تاثیر جدی در تجربۀ مخاطب و 
عنــوان مثــال مکانیــک تلپورت ممکن اســت در یــک بازی با حــال و هوای 
گرایانه و  جادویــی و خیالی پذیرفته شــود امــا در یک بازی تیرانــدازی واقع 
گیم پلی و چه از جهت  شاید چند نفرۀ رقابتی چنین مکانیکی چه از جهت 

حال و هوای بازی مشکل آفرین باشد.
که  که در هنگام جا بــه جایی بازیکن وجود دارد آن اســت  معضــل دیگــری 
موانــع دنیــای بــازی، مجازی هســتند و محدودیــت فیزیکی بــرای بازیکن 
ایجــاد نمی کننــد، لذا بازیکن می توانــد از هر دیواری رد شــود و به داخل هر 
چیزی سرک بکشد! مثال ممکن است بازیکن رقیب شما، پشت دیوار باشد 
اما تفنگ خود را از دل دیوار عبور داده و به سمت شما شلیک کنید، برخی 
بازی ها مانند بازی Gorn برای جلوگیری از این اتفاق محیط بازی را تکان 
که شــما بخواهید ســر خود را داخل یک دیوار  می دهند، یعنی در صورتی 
کرده و مانع از ورود ســر شــما  کنید دیوار و تمام دنیای اطرافتان حرکت  فرو 
کاری ممکن است به ایجاد سردرد و سرگیجه  به دیوار می شوند، اما چنین 
که در ادامه بیشــتر به آن خواهیــم پرداخت. اما  در مخاطــب منتهی شــود 
کــه این معضــل با تمهیــدات فنی قابــل حل و  گفــت  در مجمــوع می تــوان 

پیشگیری است.

2-جهت دهی به بازیکن
از جمله مسائل چالش بر انگیز در طراحی بازی های واقعیت مجازی جهت 
کنترل نــگاه و مرکز توجه اوســت. در بازی های گذشــته  دهــی بــه بازیکــن و 
طراح بازی می توانست به راحتی زاویۀ دید بازیکن را تغییر دهد و نگاه او را 
به سوژه مورد نظر جلب نماید اما اینکار در واقعیت مجازی ممکن نیست، 
کــه تغییــر زاویه دیــد بازیکن بــه راحتی می تواند بــه ســرگیجه و آزار وی  چــرا 
بیانجامد، لذا در بازی های واقعیت مجازی به رفتارهایی پویا نیاز داریم که 
کنند.  بتواننــد بــه صورت ناملموس نگاه و توجه بازیکن را به ســویی جلب 
کند الزم اســت پرنده یا برگ  مثال برای اینکه بازیکن به ســمت شــمال نگاه 
غ از زاویۀ دید اولیۀ بازیکن در مقابل او ظاهر شده و با حرکت و  خشکی، فار

کند. رفتار خود نگاه بازیکن را به سمت شمال متمایل 

3-طراحی پویا
برای طراحی یک تجربۀ واقعیت مجازی مناسب بیش از گذشته به طراحی 
کنید بازیکن قرار اســت با مشــت به دشــمن  دقیق و پویا نیاز داریم، فرض 
خود حمله کند. در بازی های گذشته با فشردن دکمۀ مورد نظر، انیمیشن 
مشــت زدن اجرا می شــد و در صــورت اصابت آن به حریف، یک انیمیشــن 
مشــخص نیــز توســط وی اجرا می شــد تــا بازیکن متوجه شــود مشــتش به 
کرده اســت. اما در یک بازی واقعیت مجــازی به دلیل زاویۀ  هــدف اصابت 

که بازخورد  گذشــته انتظــار دارد  کنترل آن بازیکن بیش از  دیــد بازی و نوع 
بازی نسبت به مشت ضعیف یا قوی و یا مشت به سر یا سینه و... متفاوت 
باشد. لذا به نظر می رسد در برخی از بازی های واقعیت مجازی الزم است 
کــه امکان تاثیــر و تاّثر فیزیکی بر روی حرکات و انیمیشــن ها  تکنیک هایــی 
گرفته شــوند. بازی Gorn نمونۀ نســبتا موفق این  کار  را فراهــم می کننــد به 

تکنیک در واقعیت مجازی می باشد.

4-سالمت بازیکن
حرکت های ســریع و پیوســته یــا َدَوران بازیکن در دنیــای واقعیت مجاری و 
یا افت فریم می تواند موجب ســردرد، چشــم درد یا ایجاد حس عدم تعادل 
گر بازیکن درون دنیای مجازی ســوار یک  گــردد. به عنوان مثال ا در بازیکــن 
گون شود ممکن است تعادل خود را از دست داده  خودرو باشد و خودرو واژ
و بر زمین سقوط کند یا دچار سردرد و چشم درد گردد. شاید یکی از مواردی 
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که می تواند احساس سرگیجه و سردرد بازیکن را کاهش دهد 
تنها نبودن بازیکن در حین حرکت و دوران اســت، به عنوان 
کابین یک هواپیما  که بازیکن خود را درون  مثــال در صورتی 
که خود را  کمتری نســبت به زمانی  ببیند احساس سرگیجۀ 

معلق در آسمان و زمین می بیند پیدا می کند.
عالوه بر نکتۀ فوق در صورتی که هیجان و اضطراب شدیدی 
به بازیکن منتقل شــود ممکن اســت به حرکات خطرآفرینی 
بیانجامد که سالمت بازیکن و دیگران را به خطر می اندازد. به 
عنوان مثال ممکن است فردی درون بازی بخواهد به رقیب 
خــود مشــت بزنــد، در صورتــی که فواصــل اســتاندارد رعایت 
نگردد بســیار محتمل اســت که بازیکن با تمام قدرت مشت 
خــود را به دیــوار واقعی پیــش روی خود یا صورت دوســتش 
بکوبــد! لــذا بــه نظر می رســد الزم اســت هــر بازی بــا توجه به 
ســطح درگیــری و غیرقابــل پیــش بینــی بودنش ناحیــۀ امن 
مشخصی را به بازیکن نمایش دهد تا مانع لطمه دیدن وی 
گردد. البته سیستم های واقعیت مجازی برای این معضل به 
صورت پیش فرض تمهیداتی را اندیشیده اند، اما در مواردی 
این تمهیدات پاســخگوی نیاز و شــرایط بازی نخواهد بود و 
الزم اســت طراحان بازی برای جلوگیری از خطرات احتمالی 
چاره اندیشی کنند. به عنوان مثال بازی Gorn در این زمینه 
موفق ظاهر نشــده اســت و به راحتی می تواند برای بازیکنان 
خطر آفرین باشــد، در مقابل بازی Beat Saber با پیش بینی 
کردن طراحی  و نمایــش محل ایســتادن بازیکن و همخــوان 
بــازی بــا محدودیت های ســخت افــزاری توانســته تجربه ای 

جالب و استاندارد به مخاطبان خود ارائه دهد.

5-زاویۀ دید دوربین
ابزارهای واقعیت مجازی بیشــترین همخوانــی را با بازی های 
اول شــخص دارنــد امــا ایــن زاویۀ دیــد تنها بخشــی از عالیق و 
ســالیق بازیکنان را پوشــش می دهد، لذا این ســوال به وجود 
می آید که آیا می توان از این تکنولوژی برای ساخت بازی هایی 
با زاویه ی دوربین متفاوت مانند بازی های سوم شخص یا باال 
به پایین و... استفاده کرد؟ به نظر می رسد پاسخ این سوال به 
نوع حرکت دوربین و طراحی محیط های بازی بســتگی دارد، 
مثال بازی Moss زاویۀ دوربینی شــبیه بازی های سوم شخص 
دارد اما بازیکن در حکم یک ناظر ثابت به صحنه نگاه می کند 
و هیــچ گونــه حرکــت یــا دوران ناخواســته ای را تجربه نخواهد 
کرد. در چنین بازی هایی از جهت نوع حرکت دوربین مشکل 
گر بخواهیم همانند بازی های  خاصی به چشم نمی خورد، اما ا
ســوم شــخِص رایج، دوبین را به همراه بازیکن جا به جا کنیم 
ممکن است مشکالتی بروز نماید، چرا که بازیکن بدون اختیار 
خــود در محیط حرکت می کند و ممکن اســت به یــک باره زیر 
پــای خــود را خالی ببیند یا دچار چرخــش و جا به جایی های 
گهانــی شــود و این امر احتمــاال موجب ســرگیجه و ناراحتی  نا
بازیکن می گردد. به عنوان نمونه بــازی Edge Of Nowhere در 
کرده است از  که تجربۀ جالبی برای بازیکنان خلق  عین حالی 
این جهت مورد انتقاد قرار گرفته است. لذا به نظر میرسد پیاده 
کــردن فرمول هــای ســنتی بازی ســازی در واقعیت مجــازی با 

چالش هایی روبرو باشد.

6-رعایت حد تعادل
معموال در بازی های واقعیت مجازی بازیکن بســیار بیشــتر از بازی های معمولی درون 
بازی غرق می شــود. شــاید برای بســیاری از ما یک الی دو ساعت فعالیت بدنی مستمر 
امری سخت و غیر عادی به نظر بیاید، اما کافیست خود را درون دنیای واقعیت مجازی 
و در حال مبارزه با تعدادی گالدیاتور بیابید تا متوجه شوید بدن شما چه قابلیت هایی 
که باال و پایین  که یک باره به خود آمده و می بینید چند ســاعت اســت  دارد. تا جایی 
می پرید و متوجه خستگی و درد عضالنی خود نشده اید، این خود نشان از غرق شدگی 
ِک عــادی ورود به  شــدید بازیکنــان در واقعیــت مجــازی دارد. مثــال در یک بازی ترســنا
کثر بازیکنان امری  ک به نظر بیاید، اما برای ا یک اتاق تاریک ممکن است اندکی هولنا
ممکن و قابل پذیرش است. اما قدم گذاشتن در یک اتاق تاریک در بازی های واقعیت 
ک تر از بازی های معمولی  مجازی شــجاعتی خاص می خواهد و می تواند بســیار هولنا
کاهش رضایت وی  گردد و می تواند  که ممکن است موجب آزار بازیکن و  باشد تا جایی 
گذارد. لذا به نظر می رســد در طراحی  تاثیــرات مخــرب روحی و روانی برای فرد به جای 
بازی هــای واقعیــت مجــازی الزم اســت بیــش از پیــش از روندها و حــال و هواهای تک 
که عالوه بر تاثیر مخــرب روحی و روانی،  کرد چرا  بعــدی، یکنواخت و اغراق شــده پرهیز 
کند.  ممکن اســت برای بســیاری از بازیکنان زننده بوده و آنان را از ادامۀ بازی منصرف 
به عنوان مثال به نظر می رسد در بازی Arizona Sunshine که یک بازی با حال و هوای 
آخرالزمانی و مملو از آدمخواران اســت، از بذله گویی ها و شــوخی های شــخصیت اصلی 
کاهش تلخی و یکنواختی بازی اســتفاده شــده اســت. اما به دلیل روند  داســتان برای 
یکنواخــت و پراضطــراب بازی این تدبیر چندان موفق نبوده و حالت تک نفرۀ بازی به 
دلیل یکنواختی ممکن است برای بسیاری از بازیکنان آزاردهنده و بیش از حد مضطرب 

کننده باشد.
واقعیت مجازی ابزاری بسیار جذاب برای تولید تجربه هایی تاثیر گذار می باشد، تجربه 
هایی که نمی توان آنان را الزامًا ارزشمند یا بی ارزش تلقی کرد، لذا همچنان همه چیز به 
تولیدکنندگان بازی، معلومات و قدرت روحی و فکری آنان باز می گردد. امید است این 
که بر اســاس تجربیاتی محدود نگاشته شــده است بتواند برای شما خوانندگان  مقاله 

گرامی مفید واقع گردد.
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داستان پردازی
 یا همان چیزی که بازی های

 ویدیوئی را به بازی های VR نزدیک می کند!
داستان، بالی برای پرواز به ناکجاآباد تخیل

ماه منیر داستانپور           

کــه بازی های رایانــه ای زبان برقراری ارتبــاط با کودکان  پذیــرش این حقیقت ، 
امروز جهان است ؛ شما مخاطب عزیز را به یاد چه هشداری از سوی گذشتگان 
که  می اندازد ؟ درســت اســت ! از قدیمی ترها شــنیده ایم که می گفتند : "چون 
بــا کــودک ســر و کارت فتاد ؛ هم زبان کودکی باید گشــاد " . این ســخن ارزنده ی 
موالناست که اشاره به این حدیث نبوی دارد : " کلموا الناس علی قدر عقولهم 
" . و نیز فرمایش گوهربار موالی متقیان که ما را به پیش گرفتن رفتار کودکانه در 

برخورد با آن ها دعوت می کند .
حال چگونه می توانیم از پند این خردمندان در بازی های رایانه ای که رفیق راه 
این روزهای فرزندان دلبندمان هستند ؛ بهره گیریم ؟ بدون شک عنصر خیال 
می تواند ابزار خوبی برای برقراری ارتباط باشد که صد البته ظرف بیان آن داستان 

است و بس . 
که یکی پس از دیگری باید از  در اینجا مراحلی در برابر نویسندگان عزیز قرار دارد 
کرده و پیش روند . در اولین مرحله می بایســت آموزش های الزم برای  آن عبور 
رده ی سنی مخاطب ، سنجیده و دسته بندی شود . در بخش بعدی بازینامه 
نویس باید آموزش ها را به قالب خیال ریخته و در نهایت برای تخیل هنرمندانه ی 
خویش ، داستانی درخور خلق کند که مخاطب بازی را برای پذیرش آن تعالیم 

آماده و مهیا سازد .
داستان بال پرواز مخاطب در آسمان تخیل نویسنده است و دست پشت پرده ی 
بازی یا همان بازینامه نویس ، آموزگار این سال های کودکان جهان . اما آیا از کالم 

گاهی رســانی به کودکان داشــت یا  هــر داســتان پردازی می تــوان امید نجات و آ
ممکن است تخیل او زهری باشد که به جان فرزندان ما ریخته می شود ؟! این 

بخش را با بررسی یک بازی برای شما مخاطبین گرامی ، شرح می دهم .
نمــی دانم تا به حال بــه بــازی Brothers : A tale of Two Sons برخورد کرده اید یا 
نه ؟ بازی جذابی که در ســال 2013 و ابتدا برای PC و کنســول های نسل هفتم 
کثر منتقدان را به خود جلب کند . همچنین با کسب  منشر شد ؛ و توانست نظر ا
امتیاز باال ، راه ورود به کنســول های نســل هشــتم را برای خود هموار ســاخت 
. بــازی پرپیــچ و خمــی که در عرض چهار یا پنج ســاعت فرزند مــا را چنان درگیر 
موقعیت های متفاوت و هیجان انگیز خود می کند ؛ که ممکن است جذاب ترین 
فیلم های ســینمایی هالیــوود، این چنین او را ســرگرم نکنند . شــاید چــون در 
بازی های رایانه ای این خود کودک است که به جای بزرگترین قهرمانان تصورات 

بشری می نشیند .
حاال سوال اینجاست که چگونه این بازی توانسته این محبوبیت را نزد مخاطبین 
به دست آورده و به این جایگاه دست یابد ؟ ابتدا باید عوامل جذابیت بازی را به 
گرافیک بازی ، موسیقی ، گیم پلی پرهیجان ، و  طور خالصه از نظر بگذرانیم . 
گیرایِی این  گزینه های ماقبل آخر ، در  داستان پرکشش و تخیلی . بدون شک 
بــازی رایانــه ای نقش مهمی را ایفا می کنند. اما نباید تأثیر داســتان مهیجی که 

پوشیده از گرد طالیی تخیل است را دست کم گرفت . 
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برای بررسی بهتر این بازی و شاید ایجاد اشتیاق در آن دسته از مخاطبانی که این 
بازی را تجربه نکرده اند ؛ باید داستان را به طور خالصه در این بخش شرح دهم .

برادران : افســانه ی دو پســر ، همانطور که از نامش پیداست داســتان دو برادر را 
در برهه ای از زندگی سختشان روایت می کند. زمانی که مادر را از دست داده اند 
و دیر نیست که پدر بیمارشان هم بمیرد و دو برادر را برای همیشه تنها بگذارد. 
کسیر  این شروع بازیست . آن ها پدر را به طبیب روستا سپرده و توسط او از وجود ا
گاه می گردنــد . داروی  حیــات کــه تنها در المکانی دوردســت یافت می شــود؛ آ
شفابخشی که تنها تیر ترکش آن ها برای بهبودی پدر خواهد بود. نایا و نایی که 
حتی زبان گفتارشان به انسان های امروزی شباهتی ندارد و به زبان ابداعی برای 
کسیر حیات می روند .  همین بازی صحبت می کنند ؛ با یکدیگر به جستجوی ا
نایا برادر بزرگتر و نایی کوچکتر است . جالب اینجاست که ما بدون آنکه معنی 
گاه شده و با دو  جمالت نامفهوم آن ها را دریابیم ، با زبان داستان از درونیاتشان آ

برادر همراه می شویم .
کســیر حیات جلب  در اینجا، توجه شــما را به عبارت اســرارآمیز و خیال برانگیز ا
می کنم . شاید تصور کنید این عبارت را ابتدا در افسانه های غربی یا فیلم های 
کترها برای یافتن آن را تماشا کرده ایم . اما با  هالیوودی شنیده و جستجوی کارا
تأسف از القای این تصور از سوی بیگانگان ، به شما دوستان عزیز یادآوری می کنم 
که این عبارت ابتدا در افسانه های مشرق زمین و به خصوص در شاهکار فردوسی 
بزرگ، شاهنامه، آورده شده است. آنجا که خضر همراه با اسکندر، برای یافتن آن 
کجاآباد رفته و در نهایت به دور از چشم پادشاه متجاوز ) اسکندر ( موفق به  به نا
پیدا کردنش می شــود. این نکته را در ذهن داشــته باشید تا دوباره به آن رجوع 
کنیم . اما ادامه ی داستان ! نایا و نایی در مسیر خود که رفته رفته پیچیده تر شده 
و همراه با گیم پلی جذاب بازی بیشتر مورد توجه مخاطب قرار می گیرد؛ پیش 
می رونــد . تــا اینکــه در جنگل به غولی مهربان و دوســت داشــتنی بر می خورند 
. موجودی عظیم الجثه که نیاز نیست از آن بترسیم و می توانیم از کمکهای او 
بهره مند شویم . غولی که برادران محبتهای او را در امتداد داستان با آزاد کردن 
خواهرش از دست دیو سیاه جبران کرده و به راه خود ادامه می دهند . دو برادر در 
ادامه ی بازی با جغدی غول پیکر نیز برخورد می کنند که سوار بر او از گذرگاه ¬های 
پر خطر می گذرند . تا در نهایت با موجودی شــیطانی به جدال برخاســته و نایا 
برادر بزرگتر که نقش حامِی شخصیت اصلی داستان ، یعنی نایی را برعهده دارد ؛ 
زخمی و همزمان با رسیدن به چشمه ی آب حیات جان می سپارد . نایی ، پس 

کسپاری او ، به نزد پدر بازگشته و پس از شفا یافتنش ، بازی پایان می یابد. از خا

در این قســمت دوباره باید مطالبی را به شــما یادآور شــوم که حتمًا از نگاهتان 
دور مانده است. چرا برادرها در برخورد با غول از او نمی ترسند و به دست کمک 
رســانش اعتماد می کنند ؟ درســت حــدس زدید ؛ چــون در دنیای خیال انگیز 
داستان، نه الزم است از وجود موجودات خارق العاده و عظیم الجثه ای چون 
دیو ، متحیر شویم؛ نه از یاری دادن او متعجب شده و به محبتهایش شک کنیم 
. نویسنده شاید می خواهد در قالب این داستان ما را به یاد انسان هایی بیاندازد 
که به ظاهر با دیگران متفاوتند ولی در باطن قلبهایی مهربان و پرمحبت دارند. 
کتر اصلی داستان گوژپشت نوتردام  شاید اینها موجوداتی شبیه به کازیمودو ، کارا
باشند یا پیرزنی به ظاهر بداخالق مثل عزیزخانم در سریال معروف دوران کودکی 
دهه ی شصتیهای ایران ، آفتاب و عزیزخانم که تنها محبت ، چهره ی واقعی او را 

برای بیننده به نمایش می گذارد.
در بازی رایانه ای برادران ، نویسنده ، به نایی می آموزد که تنهایی و بی یار و یاور 
شــدن در زندگی ، نباید باعث از هم پاشــیدن او و افســردگی و عقب ماندنش از 
روزگار شود . بلکه باید تمام قفل هایی که پیش از این نایا برای او باز می کرده را با 
جمع کردن توان خود گشوده و راه را برای رسیدن به هدفش باز کند. این همان 
آموزگاریست که پیش از این برایتان از وجودش گفته بودم . همان زبان کودکی که 

بزرگان به آن اشاره کرده بودند.
اما باید نظری به برخی بازی های وطنی داشــته باشــیم که دوســتان بازی ساز 
کنون به بازار فرستاده اند. که البته به دالیل حرفه  ای از ذکر نام آن ها معذورم.  تا
متأســفانه خیلی از این بازی ها مخاطب خود را با فضای ســیاه و داســتان پر از 
یأس و ناامیدی افسرده می کند. تخیل در این بازی ها نمی تواند معلمی با بیان 
امیدبخش باشــد؛ بلکه بیشــتر زهر به جان مخاطب ریخته و او را دچار رخوت 
کترهای عصبی که زندگیشان دستخوش فعالیتهای شیطان پرستی  می کند. کارا
شده یا ارواحی که در برزخ گرفتار آمده و از مردن خود بی اطالعند. نویسنده تصور 
می کند در حال آموزش است ؛ اما در واقع خیال پردازی او فرزند ما را دچار یأس و 

دلمردگی می کند.
در اینجا از همکاران گرامی خود می پرسم : آیا وقت آن نرسیده که از ادبیات غنی 
ایران بهره برده و با مدد جستن از داستان های خیال انگیز شاهنامه ، عاشقانه 
های نظامی ، داستان های حکیمانه ی مثنوی و سایر هنرمندان بلنداوازه ی 
سرزمین عزیزمان، به کودکان خود بهترینها را بیاموزیم ؟ غرب از اندوخته ی ما 
برداشت کرده و با نامی بیگانه به خودمان عرضه می کند. چرا با استفاده از ثروت 
ادبی ایران زمین، و سوار بر بال این داستان ها، فرزندان خود را به دوردست تخیل 
نفرستیم و آموزه های گرانبهای پارسی را به آن ها عرضه نکنیم تا دانه از سفره ی 

بیگانه برنچینند ؟ کاش مردی از خویش برون آید و کاری بکند ...
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واقعیــت مجــازی از ســال 1960 توســط دانشــگاه MIT آمریــکا بــه دنیا معرفی 
شــد. تکنولوژی بکار رفته در این روش نیاز به ابزارها و برنامه نویســی بیشــتر و 
کامپیوتری دو بعدی و ســه بعــدی دارد. امروزه این  پیشــرفته تر از بازی هــای 
روش بعنوان ابزار مهم در توانبخشی فیزیکی و روانی مخصوصًا برای بیماران 
سکته مغزی و بیماران مبتال به اختالالت اضطرابی استفاده می گردد. نتایج 
مداخــالت واقعیــت مجــازی در این بیماران بســیار اثر بخش بوده اســت )1(. 
محققــان در ســال 2011 نشــان دادند ایــن روش در کاهــش اختالل اضطرابی 
پس از سانحه )PTSD( سربازان آمریکایی برگشته از جنگ افغانستان و عراق 
بسیار موثر بوده است )شکل 1( این بهبودی حتی پس از قطع درمان و در دوره 

پیگیری درمان بیشتر هم شده بود)2(. 

 PTSD شــکل 1: بعــد از 11 جلســه درمــان واقعیت مجــازی برای بیمــاران 
بهبــودی بســیار خوبــی بعــد از دوره درمانی و بعــد از دوره پیگیــری درمان 

مشاهده گردید.
آنچه در بیماری های اضطرابی توسط واقعیت مجازی درمان می شود فوبیا یا 
ترس است. فوبیا ترس شدید از جسم یا وضعیتي خاص است. بیمار با آن که 
که زندگي عادي  مي داند این ترس واقعي نیست، دائمًا دچار اضطرابي است 
او را مختل مي کند. این ترس مي تواند شامل ترس از فضاي باز، ارواح، خفگي، 
خون، ارتفاع، آب یا موارد دیگر باشد. در درمان سنتي، پزشك با صحبت کردن 
که از آن وحشت دارد قرار مي دهد. در درمان جدید  با بیمار، او را در وضعیتي 
که بیمار از آن وحشــت دارد شــبیه  بــا اســتفاده از واقعیت مجــازي، محیطي 
ســازي مي شــود و بیمار با علم به این موضوع که این محیط واقعي نیســت، 
گرفتن در آن ســعي مي کند خود را با آن وفق دهد و ترس خود را از بین  با قرار 
ببرد. روش درمان عبارت است از قراردادن بیمار در موقعیت استرس زا براي او 
کار با موقعیت کم  کنترل قراردادن استرس، شروع  در محیط مجازي و تحت 
اســترس زا و اضافه کردن به تدریج موقعیت هاي بیشــتر. مزیت این روش در 
واقع، قابل کنترل بودن شرایط استرس زا است. چیزي که در واقعیت حقیقي 
امکان ایجاد آن وجود ندارد. با اینکار فعالیت مغزی مربوط به ترس درک شده 
کاهش می یابد و فرد از پیش بینی خطر فاصله می گیرد و قدرت تسلط بر رفتار 

او بیشتر می شود)3(. 
ویژگی های واقعیت مجازی در اثرگذاری بر عملکرد مغز شامل موارد زیر است:

    قرار دادن محیط و اشیاء با ابعاد واقعی در مقابل چشم فرد:  بدینوسیله 

سیستم بینایی محیط را واقعی تخمین می زند.
کنار شــکل و      ُبعد در اینگونه بازی به خوبی لحاظ می شــود: درک بعد در 

رنگ و حرکت به واقعی تصور کردن آنچه می بینیم بسیار کمک می کند.
     ارتبــاط حرکــت بــا تصویــر: وقتی فرد، ســِر خود را می چرخاند، قادر اســت 
کــه فرد در  جاهــای دیگــری را ببینــد. لذا باز سیســتم بینایی تخمین می زند 
گرفته اســت و از آنطرف سیســتم وســتیبوالر )تعادلی( هم  محیط واقعی قرار 
که فرد با راه  همراه سیســتم بینایی بشــدت فعال می شــود. در ضمن زمانی 
رفتن روی تردمیل یا جابجایی اندام ها به اهداف جدیدی در بازی می رســد 
کنتــرل حرکتــی فعال می شــود و در نتیجــه مناطق  ، ارتبــاط حــس بینایــی و 

شناختی وسیعتری درگیر می شوند.
گرفتن لبه      در بیماری های اضطرابی با شبیه سازی فضای ترس مثال قرار 
یک ســاختمان بلند و عدم آســیب بدنبال آن باعث تغییر فعالیت سیســتم 
لیمبیــک در مــورد واقعه خاص می شــود و حساســیت آمیگدال بعنــوان مرکز 

هیجانات و ترس کاهش می یابد. 
خطری که همیشه فرد را در اینگونه بازی ها تهدید می کند سرگیجه و گم کردن 
زمــان و مــکان، تهــوع و گاهًا حمالت صرعی و نهایتًا بی قراری اســت که اجازه 
اســتفاده زیاد آن را به فرد نمی دهد. لذا باید در نظر داشــت اواًل محیط اتاقی 
که فرد هدست واقعیت مجازی را به چشم گذاشته و بازی می کند باید خالی 
از اثاثیه و اشیاء مزاحم و آسیب رسان باشد و دومًا اینکه مدت استفاده مداوم 
کوتــاه باشــد و هر 10 تــا 15 دقیقه بازی حداقل 30 دقیقه اســتراحت وجود  آن 

داشته باشد )4(.
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اثـــرات نامطلوب 
واقعیت مجازی بر سالمتی

)2017( CNN یادداشتی از سندی الموته در وب سایت
گر اخیرًا درگیر مســأله ای به نام هجوم عینک های واقعیت مجازی در بین  ا
که شما تنها نیستید. آمار نشان می دهد  فرزندانتان شده اید، باید بگوییم 
که بیش از یک میلیون هدست VR در سه ماهه سوم سال 2017 به مناطق 
که این تعــداد در ســال 2018 به  مختلــف فروختــه شــده اند. انتظار مــی رود 

سرعت افزایش یابد؛ چرا که تولیدکنندگان بیشتری وارد بازار می شوند.
که شــما یا فرزندانتان دســتگاه های VR جدید خود را  اما پیش از این 

کامال از آثار نامطلوب احتمالی این  که  کنید، مطمئن شوید  امتحان 
گاه هستید. فناوری بر سالمت خود آ

فضای بازی خود را از وسایل اضافی پاک کنید
نگاهی اجمالی به هشدارهای ایمنی تولید کنندگان اصلی، گواهی 
که "بــازی با VR بدون نظــارت و در فضاهای  بــر این موضوع اســت 
 HTC کی است". در داخل صفحه اطالعات ایمنی شلوغ، کار خطرنا

که در حال استفاده از هدست این  Vive نوشــته شده اســت: زمانی 
محصول هســتید، در برابر دنیــای اطراف خود نابینا می شــوید. باید 
بدانید که برای محافظت نباید به سیستم شاپرون محصول اتکا کنید.

مارینتینا گوتسیس، دانشیار پژوهشی بخش رسانه و بازی های تعاملی 
 VR دانشگاه کالیفرنیا جنوبی می گوید:  بیشتر از هر اتفاق دیگری، کاربران

به زمین می خورند. "ممکن اســت ســکندری بخورید، ســرتان را به جایی 
کنید؛  بزنیــد، دســت و پایتــان را بشــکنید و بــه خودتان آســیب جــدی وارد 
کسی مراقب شما  که وقتی از VR استفاده می کنید،  بنابراین ضروری است 

باشد".
کودکان خردســال، حیوانات  کــردن  کردن فضای بــازی دور  ک  منظــور از پــا
که به  خانگــی و دیگــر موانع مانند پنکه ســقفی اســت. جالب اســت بدانید 
همــراه محصــول Oculus Rift ، یــک اینفوگرافــی و توضیحاتــی ویدیوئــی در 

خصوص مسائل ایمنی عرضه شده است.

نظارت دقیق داشته باشید
یکــی از مهــم تریــن نگرانی های موجــود در مــورد واقعیت مجازی، ســالمت 
چشم است. مارتین بنکس، استاد اپتومتری دانشگاه برکلی کالیفرنیا که به 
ک بصری در محیط های مجازی می پردازد، می گوید:  مشکالت  مطالعه ادرا
بالقوه متنوعی در این زمینه وجود دارد. برای مثال، استفاده از VR می تواند 

بر رشد چشم تأثیر گذاشته و باعث ایجاد نزدیک بینی شود.
 نزدیک بینــی یک مشــکل رو به رشــد در سراســر جهان به شــمار می آید. در 
ایــاالت متحده، مطالعات نشــان می دهند که نزدیک بینــی از 25 درصد در 
دهــه 1970 بــه بیش از 40 درصد در ســال 2000 افزایش یافته اســت. در حال 
حاضر نیز حدود 10 میلیون بزرگسال آمریکایی در دسته "نزدیک بین شدید" 
قرار دارند. بنکس می گوید: نگاه کردن به تبلت ها، تلفن های همراه و وسایلی 
کردن از  که نشــان می دهند نگاه  مانند آن ها، شــواهد بسیار خوبی هستند 
فاصلــه نزدیــک می توانــد باعث افزایش خطــر ابتال به نزدیک بینی شــود. در 
واقع، ما همه نگران این موضوع هســتیم که ممکن اســت واقعیت مجازی 

اوضاع را بدتر کند.
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بیماری حرکت را نیز به خطرات سالمتی VR اضافه کنید
از  اســتفاده می کننــد،  واقعیــت مجــازی  از  کــه  افــرادی  از  بســیاری 
خستگی چشم، سردرد و در بعضی موارد از حالت تهوع رنج می برند. 
متخصصــان می گوینــد که ایــن حالت ها به دلیــل تاثیر VR بــر ارتباط 
چشم و مغز به وجود می آید. در زندگی واقعی، چشم ما به طور طبیعی 
به صورت همگرا درآمده و بر یک نقطه در فضا متمرکز می شود و مغز ما 
کنش را با هم ترکیب می کند؛ اما  که به این کار عادت داشته، این دو وا
کرده و در نتیجه مغز را سردرگم  واقعیت مجازی آن ها را از هم تفکیک 
می کنــد. واقعیت مجــازی می تواند ارتبــاط مغز و چشــم را بهم بریزد. 
والتر گرینلیف، عصب شناس رفتاری که VR را در محیط های پزشکی 
بیش از 30 سال مطالعه کرده است، می گوید: در یک محیط مجازی، 
شیوه نگاه کردن و ارتباط برقرار کردن ما تغییر می کند، زیرا چیزی که به 
نظر می رسد از ما دور باشد، در واقعیت، تنها چند سانتی متر از چشم 
ما فاصله دارد. علم به آن "مغایرت تطابق دید دوچشمی" می گوید و 
مشخص نیست که چقدر این موضوع می تواند جدی باشد. گرینلیف 
که با آزمایشگاه تعامل مجازی انسانی دانشگاه استنفورد کار می کند، 
می گوید:  ما مغز را فریب می دهیم، اما اثر طوالنی مدت آن را نمی دانیم. 
کثر ما زمانی که به صفحه های تلفن های همراه و تبلت هایمان نگاه  ا
می کنیم، به محیط اطرافمان نیز نگاهی می اندازیم که همین کار تاثیر 
  VR منفی این ابزارها بر روی چشم را به حداقل می رساند؛ در حالی که

خیلی راحت می تواند ما را در دنیای مجازی خود غرق کند. 
زمان مناسب استفاده از واقعیت مجازی چقدر است؟ تولیدکنندگانی 
گر فکر می کنید نیازی به اســتراحت  ماننــد Oculus می گوینــد: حتــی ا
نداریــد، بــاز هــم بایــد 10 تــا 15 دقیقه را پــس از هر 30 دقیقه اســتفاده، 
استراحت کنید؛ اما گوتسیس معتقد است که این زمان پیشنهادی 
از پایه و اساس علمی چندانی برخوردار نیست. برای مثال، تحقیقات 
کمــی بــر روی اثــرات VR بــر کــودکان انجــام شــده اســت. وی در ادامه 
صحبتــش می گویــد: تحقیقــات کمی در زمینه بیشــتِر دســتگاه های 
که همین امر باعث ایجاد مشکل در  موجود در بازار انجام شده است 
زمــان مواجهــه تجمعی افراد با ایــن ابزار می گــردد. وی اضافه می کند: 
کنــش ما نقــش دارد.  کیفیــت بــازی واقعیــت مجــازی نیــز در نحــوه وا
محتوای بازی ها به خوبی ساخته نشده اند؛ بسیاری از اشیای داخل 
بازی سوســو می زنند؛ خیلی ســریع به سمت شــما آمده و یا خیلی به 
شما نزدیک می شوند که همه این ها می توانند موجب ایجاد خستگی 
و فشار آمدن به چشم شوند. باید دانست که هر گونه فشار وارد آمده بر 

چشم، نشانه ای برای توقف بازی می باشد. 
گوتسیس هشدار می دهد که گاهی آسیب به چشم در پی خستگی و 
گهانی اتفاق بیفتد؛ بنابراین هر زمانی که  فشار بر آن می تواند بسیار نا
کنار  کنید؛ دستگاه را  کردن را متوقف  کردید، بازی  احســاس ناراحتی 
بگذاریــد. احســاس نکنید که بــه دام افتاده اید و غرق شــده اید؛ فقط 

دست از ادامه دادن بکشید.

شرایط از پیش موجود
گویند: تنها چشــم ها نیستند که ممکن  ســازندگان Oculus Rift می 
است آسیب ببیند. گوش دادن به صدای بلند هم می تواند خسارت 
جبران ناپذیری را برای شــنوایی شــما در پی داشته باشد. سازندگان 
پلــی استیشــن ســونی نیز می گوینــد: ممکن اســت با گذشــت زمان، 
کند، اما در واقع می تواند به شنوایی  صدای بلند کم کم عادی جلوه 
شما آسیب برساند. بهتر است زمانی که کاربران در هنگام بازی صدای 
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کثر دستگاه ها هشداری  اطرافیان خود را نمی شنوند، درجه صدا را کم کنند. ا
مبنی بر مراجعه به پزشک پیش از استفاده از آن ها را به همراه دارند؛ البته در 
صورتی که شما یکی از این شرایط را داشته باشید: باردار بودن، سالمند بودن، 
داشتن شرایطی از پیش موجود که ممکن است بر تجربه شما از واقعیت مجازی 
تاثیر بگذارد که می تواند شامل اختالالت بینایی، اختالالت روانی، بیماری های 
قلبی و یا سایر شرایط جدی پزشکی باشد. این هشدارها همچنین افرادی را که 
در بدنشان دستگاه هایی مانند ضربان ساز قلب، سمعک و دفیبریالتور نصب 
ع هستند و یا سابقه تشنج و غش کردن دارند،  شده و یا کسانی که مبتال به صر
در بــر می گیــرد. اما تولیدکنندگان می گویند که برخی افراد، مخصوصا کســانی 
که کمتر از 20 ســال ســن دارند، حتی بدون داشــتن سابقه نیز می توانند دچار 
حمله عصبی شوند؛ به این ترتیب توصیه آن ها این است که  بهتر است حرکات 
گهانــی و غیــر ارادی ماهیچه ها و از دســت دادن تعادل را به هنگام بازی، به  نا
عنوان نشانه هایی از یک مشکل بالقوه تلقی کنید. سازندگان Daydream هم 
گر از مســمومیت، خستگی بیش از حد، ســردرد، سرما  پیشــنهاد می کنند تا ا
خوردگی، ناراحتی معده و یا بیماری دیگری رنج می برید، به طور کامل از بازی 
کنید؛ چرا که تجربه واقعیت مجازی ممکن اســت حال شما را  کردن اجتناب 
 Daydream View کــه کــرد  گر این موارد کافی نیســت، باید اضافه  بدتــر کنــد. ا
هشــدار می دهد که اســتفاده مشــترک از دســتگاه می تواند موجب گســترش 

بیماری های مسری، عفونت ها و حتی تحریک پوست شود. 

کودکان بیشتر در معرض خطر هستند
گوتسیس معتقد است خانواده هایی که کودکان خردسالی دارند، باید در رابطه 
گر بازی ها را برای نوجوانان  با واقعیت مجازی بسیار محتاط عمل کنند؛ حتی ا
خریداری کرده باشند. می توان گفت تقریبا غیرممکن است که در مقابل یک 
کودک خردســال وســیله ای پر زرق و برق را قرار دهید و او را از دســت زدن به آن 
منع کنید. بنابراین، والدین باید به فرزند بزرگترشان یادآوری کنند که بخشی از 
مسئولیت وی مراقبت از خواهر یا برادر کوچکترش است که باید به او بفهماند 
نبایــد از آن دســتگاه اســتفاده کند. هر چقدر ســن کودک کمتر باشــد، میزان 
استفاده وی از واقعیت مجازی نیز باید کمتر باشد. ممکن است کودکان ندانند 
کــه چگونــه ناراحتی و مشــکلی را که در هنگام بازی احســاس می کنند )مانند 
ناراحتی های بینایی و  بیماری حرکت( بیان کنند؛ به همین دلیل نباید اجازه 

دهید تا مدت زمان زیادی را در معرض صفحه نمایش بگذرانند.
جرمی بیلنسون، مسئول آزمایشگاه تعامل مجازی انسانی دانشگاه استنفورد، 
بــه طــور روزانــه از VR بــرای خود و اشــخاص حاضر در آن جا اســتفاده می کند. 

بــا ایــن حــال، او اجازه داده اســت تا دختر 6 ســاله اش تنها چهار بــار در زندگی 
کنــد. او می گوید: ما به مطالعه  خــود و هــر بار به مــدت پنج دقیقه با VR بازی 
کارمــان می پردازیم. برای مثال، تحقیقات بســیار  پژوهش هــای جدیــدی در 
گرفته، اما تعداد کمی از آن ها در  کاربرد VR در پزشــکی انجام  زیادی در زمینه 
مورد کودکان خردســال است و البته در مورد سنین کمتر، پژوهش خاصی به 
چشم نمی خورد. بنکس، استاد دانشگاه برکلی نیز با این موضوع موافق است: 
تحقیقات انجام شده عمدتا در مورد نوجوانان صورت گرفته است؛ در نتیجه 
ما واقعا نمی دانیم که چه اتفاقی برای یک کودک خردســال در زمان استفاده 

از VR می افتد.

چرا والدین باید در مورد VR gear بدانند؟  
کثر تولیدکنندگان اصلی، ســن مشــخصی را برای اســتفاده از دستگاه تعیین  ا
کرده اند: اســتفاده از دســتگاه برای کودکان زیر 13 ســال مناســب نیست. پلی 
استیشــن VR ، 12 ســال به باال را مناســب دانســته؛ HTC Vive ســن خاصی 
را ذکر نکرده و فقط جمله "این دســتگاه برای اســتفاده کودکان طراحی نشده 
است" به همراه آن به چشم می خورد. Google Cardboard محدودیت سنی 
خاصی ندارد؛ اما ســازندگان آن می گویند که نباید بدون نظارت بزرگســاالن از 
این دستگاه استفاده شود. والتر گرینلیف معتقد است که تا زمانی که تحقیقات 
بیشتری در این زمینه انجام نشده، والدین و در واقع همه باید در مورد استفاده 
از دستگاه های VR بسیار محتاط باشند. او می گوید: من برای همه کسانی که 
از این دستگاه ها استفاده می کنند، نگرانم؛ چرا که VR بر روی تمامی سنین 

تاثیر می گذارد. 

محتوا شرط است
محتوای واقعیت مجازی نیز می تواند بر روی تصور شما از واقعیت تاثیر بگذارد. 
بیلنسون، نویسنده کتاب "تجربه در لحظه" که حاصل دو دهه تحقیق در مورد 
اثرات روانشناختی واقعیت مجازی است، می گوید:  اطالعات مربوط به واقعیت 
مجــازی می توانــد در مرکز حافظه مغز به نحوی که بســیار شــبیه به اطالعات 
کــه دنیای  حاصــل از تجربیــات جســمانی واقعی باشــد، ذخیره شــود. زمانی 
مجــازی از کیفیت خوبی برخوردار باشــد، مغز نیز بــاور می کند که با واقعیت رو 
گر محتوای آن سرگرم کننده، آموزشی و یا الهام بخش باشد،  به رو است. البته ا
گرفته می شود. به عنوان مثال،  این مسئله به عنوان یک نکته مثبت در نظر 
تحقیقات نشان می دهند که می توان از طریق واقعیت مجازی به بزرگساالن، 
بازیافت کردن، افزایش فعالیت بدنی و یا همدلی با نژادهای مختلف را آموزش 
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گر آن ها خود را در حال انجام این کارها در VR  ببینند. داد؛ به خصوص ا
چه اتفاقی می افتد اگر محتوای VR ، ترسناک یا خشونت آمیز باشد؟

در برخی از بازی های محبوب VR باید به مبارزه با زامبی های خونین بپردازید، 
در تور مجازی جهنم شرکت کنید، با موج بی پایانی از جنگجویان مبارزه کنید 
و تا جایی که می توانید دشمنانتان را در "Survival horror" از پای دربیاورید. به 

عالوه، حتی در یک بازی می توانید به سر خود نیز شلیک کنید. 
گوگل به صراحت نوشته شده   Daydream View در صفحه بهداشت و ایمنی
ک، خشونت آمیز و یا اضطراب برانگیز باشد، ممکن است  گر محتوا ترسنا است: ا
کنش نشان  بدن شما به صورت فیزیکی با افزایش ضربان قلب و فشار خون وا
کنش های روانشــناختی، از  دهد. همچنین ممکن اســت در بعضی از افراد وا
جمله اضطراب، ترس، یا حتی اختالل استرسی پس از آسیب روانی ایجاد شود. 
که نوجوانان می توانند در محیط های مجازی به  مطالعات نشان می دهند 
گر در  کنش نشان دهند. بیلنسون می گوید:  ا محرومیت اجتماعی، شــدیدا وا
دنیــای واقعی این اتفاق برای شــما بیفتد، چگونه به آن عکس العمل نشــان 
می دهید؟ در دنیای مجازی نیز قضیه از همین قرار اســت. تحقیقات نشــان 
می دهند که تبدیل شدن به شخص دیگری در VR نسبت به تماشای فیلم 
و یا بازی های ویدیویی اول شخص، تغییرات بیشتری در نگرش ها و رفتارهای 
زندگی واقعی فرد ایجاد می کند. بنابراین از VR به عنوان "تجربه رسانه ای" یاد 
گر قرار است  نکنید، زیرا مغز آن را به عنوان یک تجربه واقعی در نظر می گیرد. ا
کاری را در واقعیــت مجــازی انجــام دهید که در دنیای واقعــی از نظر اخالقی با 
انجام آن موافق نیستید، این کار را نکنید. این گونه، راحت تر می توانید تصمیم 

بگیرید که چه چیزهایی را می خواهید با VR تجربه کنید. 

محتوا و کودکان
تعجبی ندارد که نتیجه مطالعات نشانگر این موضوع است که کودکان، دنیای 
مجازی و دنیای واقعی را بیشــتر با هم اشــتباه می گیرند و خردســاالن بیشتر از 
گروه های ســنی دیگر در معرض این خطر هستند. در پژوهشی در سال 2009، 
کودکان دبستانی به تماشای همزاد مجازی خود که در حال شنا کردن با نهنگ 
قاتل بود، نشستند. یک هفته بعد، هنگامی که در مورد این تجربه مورد سوال 

قرار گرفتند، مشــخص شــد که همگی باور داشتند صحنه ها واقعی بودند. در 
مطالعه ای که اخیرا توسط جکی بیلی از دانشگاه تگزاس انجام شده و توسط 
کارگاه غیرانتفاعی سسمی تامین مالی شده است، 55 کودک 4 تا 6 ساله بازی 
"سایمون می گوید" را بازی کردند. نیمی از کودکان در واقعیت مجازی با هیوالی 
آبی پشمالویی به نام ُگروِورکه شخصیت محبوبی در ایاالت متحده به حساب 
کتر، با کنســول متصل شــده به  کارا کردند و نیمی دیگر با همان  می آید، بازی 
که این بازی ها پنج دقیقه به طول انجامید. بیلنسون  کردند  تلویزیون بازی 
کوتاه مدت  کــدام از کودکان در تجربه  می گوید: خبر خوب این اســت که هیچ 
کنش های فیزیکی ناخوشــایند نشدند و در  خود با VR، دچار ســرگیجه و یا وا
گــروور صحبت می کردند. تاثیر این  عیــن حال از واقعی تر بودن تجربه شــان از 
کتر در VR در مقایســه با تلویزیون بســیار بیشــتر احســاس می شــد و برای  کارا
گروور ســخت تر  که از VR اســتفاده می کردند، تقلید نکردن از حرکات  کودکانی 
می  نمود. البته فقط کودکان نیستند که تحت تاثیر سناریوهای واقعیت مجازی 
قرار می گیرند؛ نوجوانان و جوانان هم به شدت به محرومیت اجتماعی در این 
کارشناسان، این بدان  کنش احساسی نشان می دهند. بر اساس نظر  فضا وا
که فرزندانشان مشاهده می کنند،   VR که والدین باید به محتوای معناست 

توجه و نظارت داشته باشند.
ک باشــد، اما این  گوتســیس می گوید: یک عنکبوت می تواند بامزه و یا ترســنا
موضوع زمانی مشخص می شود که خودم با آن مواجه شوم؛ در نتیجه، هیچ 
چیز بهتر از این نیست که خود پدر و مادر ابتدا VR را امتحان کرده و از مناسب 

بودن محتوای آن برای فرزندشان اطمینان حاصل کنند.
بیلنسون معتقد است تا زمانی که والدین به وظیفه خود به درستی عمل کنند، 
پژوهش های آینده نیز نشان خواهند داد که کودکان بدون هیچ گونه آسیبی 
مــی تواننــد از واقعیت مجــازی لذت ببرنــد. وی می گوید: من نگــران کودکانی 
نیستم که از VR استفاده می کنند، بلکه نگران آن هایی هستم که بدون هیچ 
نظارتی از هر رســانه ای اســتفاده می کنند. والدین باید در این زمینه هوشــیار 
و مراقب باشــند، زیرا محیط VR قوی تر از رســانه های سنتی است. در نتیجه 
می توان گفت که با نظارت مناسب بزرگساالن و استفاده کمتر از این دستگاه، 

اتفاق های ناخوشایندی رخ نخواهد داد.
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مجله تخصصی مطالعات
سواد و بررسی محتوایی

بازیهای دیجیتال 

w w w . B a z i b a a n . c o m

بازی کن، نقد کن، دوباره بازی کن!
نقد بازی )یادداشت اول( مهدی حق وردی طاقانکی           

روش  نقد بازی ؟
همواره از ســوی بســیاری از عالقه مندان حوزه نقد بازی  با این ســوال مواجه 
که چگونه یک بازی را نقد می کنید  و همیشه یک پاسخ داشتم: "بازی  بودم 

می کنم و می نویسم"
بازی های دیجیتال در مقایســه با ســایر رسانه ها مانند فیلم های سینمایی، 
رسانه ای نوظهورتر بوده و کمتر همه ابعاد آن از جمله موضوع نقد و بررسی بازی 
گر  مورد توجه و کنکاش قرار گرفته اســت. ســالها با این سوال مواجه بودم که ا
بخواهم تجربیات خود را در حوزه نقد بازی های رایانه ای به نگارش در بیاورم 
چه باید بنویسم. این مطالب بیشتر از این که یک الگو و روشی هدفمند باشد، 
تجربه نگاری یک منتقد بازی است که به لیستی از موضوعاتی که در نقد یک 

بازی باید بدان پرداخته شود را اشاره نموده است.
هر چند که تحقیقات در حوزه نقد و بررسی بازی های رایانه در نسبت با حجم 
و عمق این رسانه محدود است اما باید توجه داشت که یکی از بهترین منابع 
برای محققان این حوزه مطالب نگارش شده در حوزه طراحی بازی است. چرا 
که در طراحی بازی با اصول و قواعد و روش هایی آشنا می شویم که طراح سعی 
کرده است تا با ترکیب آنها یک بازی خوب ارایه نماید و آنچه گیمر تجربه می کند 
ترکیبی ازمجموعه قواعد در هم تنیده است و نقد و بررسی بازی به نوعی تالش 

در تجزیه و بررسی این عناصر و قواعد است.

انواع مطالعات  بازی 
رویکردهــای مطالعــات بــازی  را به صــورت کلی می توان در ســه شــاخه اصلی 
دسته بندی کرد. رویکرد علوم اجتماعی، رویکرد علوم انسانی و رویکرد صنعتی 
ک الرس، 2007(. در دو رویکرد علوم انسانی و علوم اجتماعی تالش  و فنی )کنزا
می شــود تا به این دو ســوال  "از بازی ها چه مفاهیمی استخراج می شود ؟" و " 

بازی ها با مردم چه می کنند " پاسخ داده شود.

هدف طراح بازی
جسی ِشل در کتاب  "هنر طراحی بازی، کتاب لنزها" این سوال را مطرح 
می کند: "هدف طراح بازی چیســت؟" پاســخ این ســوال واضح به نظر 
می رســد: هدف طراح بازی، طراحی بازی اســت. اما این پاسخ اشتباه 
است. در واقع طراح بازی به بازی توجه نمی کند. بازی ها تنها وسیله ای 
برای رسیدن به هدف هستند... هنگامی که مردم بازی می کنند، تجربه 

به دست می آورند. طراح بازی، به این تجربه توجه می کند)شل،2008، 
10( او اولین نگاه و لنز را "لنز تجربه ضروری" مطرح می کند. برای استفاده 

کنید. این  کننده فکر  کردن به بازی، به تجربه بازی  از این لنز، به جای فکر 
سوال ها را از خود بپرسید: می خواهم بازی کننده چه تجربه ای داشته باشد؟  
چه چیزی برای این تجربه ضروری است؟ بازی من چطور می تواند ذات این 

تجربه را به دست آورد؟ )شل،2008، 21(

تجربه
بــازی تجربه ســاز اســت. بازی هــای دیجیتالــی توانایی خلــق تجربیاتی چون 
قدرت، آزادی، موفقیت، شکست، منجی، ترس، دوستی و ... را دارا هستند. 
تجربیاتی که با عجین شدن با تکنولوژی هایی چون واقعیت مجازی و واقعیت 
افــزوده تجربیات خــارق العاده ای برای مخاطــب فراهم می کند. تجربیاتی که 
شاید در عالم واقعیت امکان تجربه آن توسط مخاطب وجود ندارد. این تجربه 
بــرای گیمــر لــذت بخش اســت و یکــی از دالیلی کــه  باعث می شــود یک گیمر 
چندیــن بــار یک بازی را تجربه و تکرار کند و یا ســاعت ها وقت خود صرف یک 
بازی کند موضوع تجربه است. )دوستانی دارم که بیش از ده هزار ساعت فقط 

صرف یک بازی کرده اند! ( 
گام اول : یــک منتقــد باید با انجام بــازی آن را تجربه و درک نماید. هر چند که  
ممکــن اســت گاه تجربــه مــد نظر طراح بــازی با تجربه شــما و یا ســایر گیمرها 
گاه  متفاوت باشــد. تالش برای تجربه بدون تحلیل می تواند درک مناســبتر و 

متفاوت تری از بازی منتقل نماید.
از طــرف دیگــر تحلیــِل همزمان با تجربــه  ی یک رویــداد مانند بــازی می تواند 

سخت باشد و گاه حتی بر روی نوع یا سطح برداشت و درک تاثیر گذار باشد. 
کــه نیازمنــد توجه به بســیاری از  بــه شــخصه در برخــی از بازی هــای رایانــه ای 
پارامترها مانند داستان، شخصیت، شرکت و عوامل تولید کننده، موسیقی و 
... دارند یا به عبارت دیگر بازی های پیچیده و چند الیه هستند در گام نخست 
صرفــا بــه انجام بازی پرداخته و فقــط در نقش یک گیمر با بــازی ارتباط برقرار 

می کنم. به عبارت دیگر اول گیمر هستم سپس منتقد!

 مهدی حق وردی همان کسی است که عالقه مندان به نقد بازی های رایانه ای نام او را زیاد شنیده اند. سخنرانی
 آخرالزمان و بازی های رایانه ای، مستند لیست سیاه، وب سایت مجاهد مجازی و ده ها یادداشت و مقاله از جمله
 فعالیت های ایشــان اســت. از آنجایی که بعضی گیمرهای خاص دوســت دارند تا آگاهی خود را در خصوص گیمی
 که بازی می کنند به فراتر از مهارت گیم پلی ارتقا بدهند بر آن شــدیم تا از ایشــان بخواهیم که در قالب سلســله

.یادداشت هایی، به موضوع نقد بازی بپردازند

سردبیر:
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گام دوم: تجربه ها 
بعد از وقوع به خاطره تبدیل می شوند و این فرصت را فراهم می کنند که مورد 
ارزیابی  و تحلیل قرار گیرند. تحلیل یک تجربه در زمان وقوع سخت تر خواهد 
بود چرا که همزمان بایستی بخشی از تمرکز بر روی بازی و بخشی از تمرکز نیز بر 
تحلیل بازی متمرکز شود اما تحلیل خاطره چون نیاز به تمرکز بر انجام واقعه 

نیست بسیار راحت تر است.
به همین دلیل بعد از اتمام بازی می توان با یادآوری خاطره های تجربه بازی به 
تحلیل آن پرداخت اما پیشنهاد می شود در این مرحله )گام اول و دوم ( صرفا 

کتفا گردد. به یاداشت برداری نکاتی که جلب توجه نموده یا دیده شده ا

گام سوم : تکرار تجربه
تکرار تجربه این زمینه را فراهم می نماید که با دید تحلیلی به رویداد نگاه و در 

عین حال از خاطره تجربه اول برای درک اتفاقات بهره برد.
 

گام چهارم : مشاهده تجربه دیگران
گاه به دالیل متعددی نیاز می شود تجربه دیگران را مشاهده نمایید به این 
کنش های گیمر  معنی که حین انجام یک بازی توسط یک گیمر شما هم وا
و هم انجام بازی توسط گیمر را مورد مشاهده قرار دهید چرا که افراد با توجه 
به روحیات و ... ممکن است یک بازی را به روش های مختلفی انجام دهند. 
همچنین با استفاده از ظرفیت این گیمرها می توان مستنداتی که بدان اشاره 
شد یعنی فیلم و عکس را از بازی جمع آوری و مورد تحلیل قرار دارد. تعامل 
و گفتگو با گیمرها در خصوص یک بازی می تواند گاه اطالعات مفیدی را در 

اختیار منتقد قرار دهد.

گام پنجم: رصد و بررسی
بررسی سایت هایی مانند سایت شرکت تولید کننده و عوامل تولید کننده و یا 
سایت های مرجعی که مستنداتی از بازی مانند داستان بازی، اسکرین پلی یا 
اسکریپت، تصویر، فیلم، تریلر، موسیقی بازی، راهنمای راهبردی  و...  از بازی 
را منتشر می کنند، می تواند به عنوان منبع خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد. 
منابعی که بررسی و نحوه بهره برداری از آن نیازمند بحث مستقلی می باشد. 

)که به امید خدا در شماره های آتی بدان پرداخته خواهد شد.(

گام ششم : جمع آوری و مستندسازی
آیا همه صحنه ها در تجربه اول و با تجربه مجدد در خاطر انسان باقی می ماند 
و یا مورد توجه قرار می گیرد؟ عوامل متعددی مانند ســرعت باال در برخی از 
ســبک های بازی، گرافیک باال و وجود جزییات بســیار، تعامل و غوطه وری 
گیمر در بازی و ... باعث می شود که حتی با  چندین بار تجربه بازی، باز هم 
برخی نکات مغفول بماند . به همین دلیل گرفتن فیلم و تصویر از حین بازی 
به عنوان یک منبع می تواند عالوه بر مستندسازی در انجام تحلیل هم مورد 
اســتفاده قرار گیرد.  هر چند که در این مســیر ابزار کمکی نیز وجود دارند که 
می توانند به محقق کمک کنند و از میزان زمان مورد نیاز برای تحلیل بازی کم 
کنند، مانند فیلمها و تصاویری که توسط تولید کننده و نیز توسط سایر گیمرها 
منتشر می شود. همچنین گاه الزم می شود برای مستند سازی بخشی از بازی 
کارگردانی تدوین  گرفته و فیلم مورد نیاز با دقت و شاید هم با  مجددا انجام 
شود. مثال بزرگنمایی روی نوشته ها، چهره ها و یا تمرکز برروی صوت ها و ... 
موضوعی که به صورت مستقل در نوشته های آتی بدان پرداخته خواهد شد.

نقد و بررسی )محتوایی(  بازی های رایانه ای یک موضوع میان رشته ای است. 
به همین دلیل انتخاب بازی بایستی با توجه به حوزه تخصص و تحصیالت 
محقق  و یا مشاوره با متخصصین مربوطه باشد. اما در گام نخست محقق 

می تواند با جستجوی کلید واژه در این خصوص اطالعاتی را پیدا کند.
نکته: در گام های فوق توجه به نکته ای بســیار مهم اســت. برای اینکه نقد 
منتقد جامع باشــد بایستی منتقد روحیه کنکاشگری و کنجکاوی داشته 
باشــد. توجه به جزییات هر مرحله و نیز توجه به روش های مختلف مانند 
اینکه می شود یک مرحله را به اتمام رساند و یا انجام انتخاب های متعدد در 
بازی های غیر خطی و با پایان های چندگانه و یا نکات و مواردی که توســط 

منابع دیگر مطرح می شود همه و همه باید مورد توجه و تحقیق قرار گیرد.  
به صورت خالصه برای نقد یک بازی آن بازی را با دقت، تجربه کنید. تجربه 
خود را مجددا تکرار و یادداشــت برداری نمایید. از تجربیات گیمرهای دیگر 
کــه ایــن بــازی را انجام داده اند اســتفاده نماید. از تجربیات خــود و دیگران با 
استفاده از نرم افزارهای تخصصی، ویدیو و عکس تهیه نمایید. از مستندات 
منابع مرتبط استفاده نمایید و در خصوص موضوعات اصلی بازی جستجو و 

تحقیق نموده و با  کارشناسان مرتبط مشورت کنید.
شــاید در نگاه اول کل بحث تجربه بازی بدیهی به نظر برســد، اما گاه برخی 
نقدها و تحلیل ها به خاطر عدم رعایت این موضوع با واقعیت فاصله دارد و 
حتی ممکن است تحلیل یک بازی با توجه به عدم تجربه بازی و یا تجربیات 

متفاوت از بازی،کامال متفاوت و حتی متناقض باشد.
الزم به ذکر است که تمام موارد فوق در نقد یک بازی الزامی نیست و بایستی 
به صورت اقتضایی با مسأله برخورد نمود. یعنی متناسب با پارامترهای 
متعددی همچون سبک بازی، گیم پلی و ... در این خصوص تصمیم 
گرفته شود؛ که این بخش به مطالعه و تجربه نقد بازی نیازمند است که 

به مرور توسط منتقد کسب می گردد.

منابع :
Schell, J. )2008(. The Art of Game Design: A Book of Lenses. 
Burlington, MA: Morgan Kaufmann Publishers.
Konzack, Lars )2007(. "Rhetorics of Computer and Video Game 
Research" in Williams & Smith )ed.( The Players' Realm: Studies on 
the Culture of Video Games and gaming. McFarland

33



34

مجله تخصصی مطالعات
سواد و بررسی محتوایی

بازیهای دیجیتال 

w w w . B a z i b a a n . c o m

پنج مالحظه اخالقی در رابطه با 
استفاده کودکان و نوجوانان از 

واقعیت مجازی مترجم : نازنین نوری           

حــوادث غــم انگیــز 11 ســپتامبر در ذهــن آمریکایی ها به عنوان یک ســری 
تصاویــر تلویزیونــی دلخراش باقــی خواهد ماند: برخــورد هواپیمای دوم، 
ج هــای دو قلــو در ابر غلیظی  موجــی از دود، ســقوط افــراد و فروریختــن بر
ک و دود. مخاطبــان از سراســر جهــان بــه صفحــه نمایشــگر خــود  از خــا
ج و وحشــِت غیر قابــل تصوری  ج و مر خیــره شــده بودنــد و بــا حیرت، هــر
کــه در داخــل بــه دام افتــاده بودنــد، نظاره  کســانی بــود  گریبانگیــر  کــه  را 
که در ســال 2015 یک شــبیه ســاز واقعیت مجازی  می کردند. از آن جایی 
که  کارمندان اداری  کاربــران را در موقعیت  بحــث برانگیــز با عنوان 08:46 
در مرکــز تجــارت جهانــی بــه دام افتــاده بودنــد، قرار مــی داد، دیگــر نیازی 

بــه اســتفاده از قــدرت تخیل نبود. طرفــداران این تجربه خــاص، از آن به 
عنوان راهی برای همدلی با قربانیان و به عنوان بازســازی همه جانبه ای 
که  از یک رویداد تاریخی محوری یاد می کنند؛ اما نظر مخالفان این است 
کردن افراد در تراژدی و ترســی غیرضروری می شود.  کار موجب درگیر  این 
کــه در جریان  کجاســت؟ آیا این مســئله قابل قبول اســت  امــا مــرز واقعی 
کنیــم، اما از لحاظ اخالقی درســت  خبــری، ســقوط افراد واقعی را تماشــا 
که یک بازسازی تخیلی از واقعه را ببینیم؟ در حال حاضر واقعیت  نباشد 
مجــازی )VR( این جاســت و همین جا هــم می ماند. این معضل اخالقی 
که به وجود آمده است؛ به  دشوار تنها یکی از مسائل بغرنج اخالقی است 
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کودکان و نوجوانان از این فناوری انقالبی.  خصوص در رابطه با اســتفاده 
ممکن است VR ارزش بسیار زیادی در زمینه آموزش داشته باشد، اما در 

کرد.  عین حال باید آن را مسئوالنه مدیریت 
که  کنترل در آوردن آتش را آموخت، متوجه شد  که انسان تحت  از زمانی 
فناوری یک شمشیر دو لبه است و VR هم از این قاعده مستثنی نیست. 
گرم را بــرای ما به ارمغــان آورد،  گرما و غذاهــای  که نــور،  همــان شــعله ای 
تمام شهرها را نیز سوزاند. VR فناوری جدیدی نیست؛ استفاده از آن در 
50 سال گذشته محدود به آزمایشگاه های پیشرفته در ارتش، دانشگاه ها 
و صنعــت بــود، اما امروزه این فناوری به دســت مردم عام رســیده اســت. 

کنفرانس VRX در سانفرانسیســکو، ِجســی ِشــل، بازی ســاز و جادوگر  در 
که بیش از 8 میلیون هدســت  کرد  فناوری، در صحبت هایش پیش بینی 
VR در ســال 2016 به فروش برســد. فیس بوک، Oculus Rift را خریداری 
که در آن دوستان و خانواده ها در فضاهای  کرد تا بستری را برای آینده ای 
کنــد. تمام بازیکنان اصلی این  مجــازی بــا یکدیگر تعامل می کنند، فراهم 
گــوگل و همچنین  صحنــه، از جمله مایکروســافت، ســونی، سامســونگ، 
HTC و Valve بــه طــور مشــترک، درگیــر رقابتی تنگاتنگ در بــازار این نوع 
کــه در حــال حاضــر، افــراد در  هدســت ها هســتند. ایــن بــدان معناســت 
کمتر از  که  خانه هــا و مدرســه ها به آســانی به فناوری ای دسترســی دارنــد 
 Star یک دهه پیش به نظر می رســید محدود به حوزه های علمی تخیلی

Trek و X-Men می شد.

واقعیت مجازی در مدارس
مــارک ســوتر در دبیرســتان الیــدا در الیــدا اوهایو بــه آموزش علــوم رایانه و 
کالس هاایــش بــه عنوان بخشــی از  طراحــی بــازی می پــردازد. او از VR  در 
که  پــروژه foundry10 ســیاتل اســتفاده می کنــد؛ یــک ســازمان تحقیقاتــی 
بــه طــور خصوصــی تأمیــن مالــی شــده و بــه مشــارکت بــا مدرســان بــرای 
پیاده ســازی، تحقیــق و بررســی تقاطع هــای مختلــف میــان فناوری های 
نوظهور و یادگیری، از جمله VR، می پردازد. دانش آموزان سوتر محتوای 
VR را ارزیابــی و طراحــی می کننــد؛ بــرای مثــال، تجربه مجــازی حادثه 11 
کنند، در دســترس  که می خواســتند آن را امتحان  کســانی  ســپتامبر برای 
که در ایــن تجربه  بــود. ســوتر می گویــد: من از دانشــجویان دعوت نکــردم 
کنند  مشــارکت داشــته باشــند، امــا بعضی هــا می خواســتند آن را امتحان 
گرفتند.  کمــی از آن هــا هــم به لحــاظ احساســی تحــت تاثیر قــرار  و تعــداد 
خ داده، اما هرگز در  که این اتفاق ر آن ها اظهار داشــتند: من می دانســتم 
کارمنــدان در آن روز داشــتند، فکر نکــرده بودم. حس  کــه  مــورد اوضاعــی 
کار هــم نشــانه ای بــرای توجــه دقیق تــر بــه نقــض  کی بــود. ایــن  وحشــتنا
کننده آن. پتانسیل این  گواه پتانسیل پلتفرم درگیر  اخالقیات است و هم 
کارهای خــوب زیاد اســت و در حال حاضر توانســته  فنــاوری بــرای انجــام 
 PTSD کمــک بــه اوتیســم، بهبــود مدیریت مالی شــخصی، درمــان بــرای 
و مدیریــت درد مفیــد واقــع شــود. به عــالوه، رســانه های خبری بیشــتر و 
کار  بیشــتری، از جملــه نیویــورک تایمــز، روزنامه نــگاری همه جانبــه را به 

کرد.  که بتوان با آن اخبار را از طریق VR تجربه  بسته اند 
 Google ،بــه عنوان یک ابزار آموزشــی قابلیت تغییــر دارد. برای مثال VR
Expeditions بــه دانشــجویان ایــن اجــازه را می دهــد تــا بیــش از 100 ســفر 
مجــازی را از روم باســتان تــا ســطح مریــخ داشــته باشــند. ایــن تجربــه 
 )SEL( همچنیــن مــی توانــد ثاثیــر زیادی بــر یادگیــری عاطفــی اجتماعــی
افراد داشــته باشــد، زیرا توانایی منحصر به فــرد VR جهت ایجاد همدلی 
کشــف پتانســیل آن به عنوان  موجب شــده تا به تازگی مجله Wired برای 
"بهتریــن دســتگاه همدلــی" به تحقیق و بررســی بپردازد. عــالوه بر این، با 
 Public Speaking کالس، سوتر از توجه به وجود حس اضطراب دائمی در 
کــرد تــا بتوانــد چندین دانشــجوی  گیــر اســتفاده  Simulator سامســونگ 
کار  کند. وی پــس از انجام این  کالســی آماده  مضطــرب را بــرای ارائه های 
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که آن ها در طول ارائه واقعی خود آرامش بسیار بیشتری داشتند.  گفت 
که مــدرس فناوری ارتباطــات در یک مدرســه راهنمایی در  تیــم نیــل هم 
کانــادا اســت، عضــوی از پــروژه foundry10 می باشــد و  منطقــه اورنجویــل 
گنجانده اســت. او با مدرســان  مانند ســوتر، VR را در برنامه تدریس خود 
کننده در  کرد تــا یک بازی ســرگرم  زبان انگلیســی مدرســه خــود همکاری 
کــردن ادامه بده؛ این جوری  کردن بمب به نام "به صحبت  مــورد خنثــی 
کالس انجام دهند. این بازی موجب بهبود  کس منفجر نمیشه" در  هیچ 
ارتباطات و تفکر انتقادی در افراد می شود. نیل همچنین به موفقیت آمیز 
کــه یــک ابــزار قدرتمند طراحی 3 بعدی اســت، اشــاره    Tilt Brush بــودن
که به طور معمول  کالس وی حضور داشت  کرد. هنرمند با استعدادی در 
کار خود نداشــت، اما تجربــه دگرگون  گذاشــتن  ک  تمایلــی بــرای به اشــترا
که از VR اســتفاده  گفت: وقتی  کــرد. او  کننــده ای را بــا Tilt Brush تجربــه 
کامال در آن غرق  که می بینم اثر هنری خودم اســت و  می کنــم تنهــا چیزی 
که آیا دیگران هم مشغول تماشای آن هستند  می شوم. نمی توانم ببینم 
که  که هســتند؛ اما دیگر برایم اهمیتــی ندارد؛ چرا  گرچه مطمئنم  یــا نــه؛ ا

بدون هیچ محدودیتی در دنیای خودم سرگرم خلق هنرم هستم.
که دچار تاخیر  نیل از Tilt Brush برای پناهجویان سوری و دانش آموزانی 
که:   این ابزار فراتر از زبان  کرد  رشد بودند نیز استفاده و به این نکته اشاره 
و توانایــی اســت و هیــچ محدودیتــی در ارتبــاط با عدم اعتمــاد به نفس و 

قابلیت ها ندارد.

ســوتر هــم نســبت بــه Tilt Brush اشــتیاق دارد و در ایــن بــاره می گویــد: 
که بدون استرس و  کودکی را داشتند  که احساس  دانش آموزان می گفتند 
کار اثر درمانی داشته  نگرانی مشــغول شــن بازی بوده اســت. در واقع این 
کم حرف بودنــد، متوجه  که به طــور معمــول آرام و  اســت. دانش آموزانــی 
گهان از  کاری اشتباه، نا کشــیدن یا انجام دادن  که حس خجالت  شــدند 
کالســی های  کالس و میان هم  بین رفته و حاال در حال حرکت در وســط 
کــه دستشــان را باال  کــه پنــج دقیقــه قبــل، از ایــن  خــود هســتند، جایــی 

بیاورند تا پاسخ سوالی را بدهند، تردید داشتند.

مالحظات اخالقی
کالس هــای درس ایــده خوبــی بــه حســاب می آید، اما  اســتفاده از VR در 
که سراســیمه داخل یک  که پیش از این  کرد  بایــد بــه این نکته نیــز توجه 

اقیانوس دیجیتالی شیرجه بزنیم، بهتر است انگشت پایمان را داخل آب 
 ،foundry10 فرو ببریم. لیزا کاستاندا، یکی از موسسین و مدیر عامل شرکت
اعتقــاد قــوی خــود را نســبت به پتانســیل فنــاوری، با رویکــرد ذهنی خود 
کنــار یکدیگر قرار می دهــد: ما باید  نســبت بــه پیاده ســازی اخالقیات، در 
که  گاهی داشــته باشــیم. بسیار آسان است  از اثرات روانی و فیزیولوژیکی آ
که  کامال مشــخص اســت  گرافیــک ایــن یکی خوب نیســت؛  بگوییــم "اوه، 
واقعی نیســت." این حرف صحیح اســت، اما نکته شــگفت انگیز در مورد 
گویا چیزی  کــه  گونه ای پاســخ می دهد  که بــا این حال به  مغــز این اســت 
گاه  کــه می بیند، واقعیســت. به عنوان یک مدرس، ما بایــد از این نکات آ
که چه تجربیاتی را با دانش آموزان خود شریک می شویم.  باشیم و بدانیم 
بــه  آن  عکس العمــل  هماننــد  مجــازی  واقعیــت  بــه  بــدن  عکس العمــل 
که اخیرا  گوینــد. در مقالــه ای  کــه به آن توهم تجســم می  واقعیــت اســت 
ِکی متزینگر از دانشــگاه  منتشــر شــده، محققان، مایکل مداری و توماس 
گوتنبرگ در آلمان، در پی اجرای VR، به مرور به مجموعه ای از  یوهانس 
مالحظات اخالقی پرداخته اند. توهم تجســم می تواند با ارزش ترین مورد 
در استفاده از VR در زمینه آموزش باشد؛ اما همین مورد در قلب مسائل 
که VR فقط  مربوط به اخالقیات قرار می گیرد. متزینگر و مداری معتقدند 
تحــول حاصــل از صفحه نمایش تلویزیون و بازی های ویدیویی نیســت، 
که تاثیر اجتماعــی عظیمی دارد. آن هــا در این مقاله  بلکــه انقالبــی اســت 

که:  مدعی می شوند 
کلی ما از بشــریت بلکــه درک ما از  فنــاوری VR در نهایــت نــه تنهــا تصویــر 
گاهانه"، "خود"، "اصالت"  مفاهیم عمیق تثبیت شــده ای مانند "تجربــه آ
یــا "واقعیــت" را تغییــر خواهــد داد. ایــن تکنولــوژی نــه تنهــا پیامدهــای 
ک فردی بر هســته وجودی  اجتماعــی دارد، بلکــه بــا تاثیر بر هویــت و ادرا

ما اثر می گذارد. 
که قســمت اعظمی  که باید به یاد داشــت این اســت  نکتــه قابــل توجهی 
از اســتفاده VR در مــدارس، ماننــد Google Expeditions، تجربه تعاملی 
VR بــه حســاب نمی آینــد، بلکــه فقــط تجربیــات ویدیویــی 360 درجــه 
هســتند. در ایــن مــوارد، دانش آمــوزان تصاویــر ســه بعــدی یــا پانورامــا را 
تجربــه می کنند، اما عمیقا با محتوا ارتباط برقرار نمی کنند. توهم تجســم 
کاربــران را قــادر  کــه  محصــول محتــوای تعاملــی و ردیابــی حرکــت اســت 
کســانی  می ســازد تــا محیط خــود را تغییر داده و تحت تاثیر قرار دهند و با 
کنند.  کــه فضــای مجازی خــود را با آن ها شــریک شــده اند، ارتباط برقــرار 
هدســت هایی ماننــد Vive و Oculus Rift در دســته دوم قــرار می گیرنــد، 
کننده  که بخش زیــادی از تکنولوژی مبتنی بر مصرف  امــا دیری نمی پاید 

کامل، همه جانبه و تعاملی خواهد شد. VR، به طور 
 VR که درباره اخــالق در تحقیق در زمینه مــداری و متزینگــر عــالوه بر این 
توضیحاتــی را ارائــه داده اند، توصیه هایی نیز برای اســتفاده روزمره عموم 
کــودکان و نوجوانان در  داشــته اند. معلمــان و والدیــن باید قبــل از این که 
گاهی داشته باشند. باید به  این فضای مجازی غرق شوند، از این موارد آ
که غرق شــدن در این فضا بزرگســاالن را نیز در  این نکته نیز توجه داشــت 
کامل نیســتند و در بعضی موارد  بــر می گیــرد. این پنج حــوزه به هیچ وجه 
 قابــل تامــل بــه نظــر می رســند، اما به هــر حال به برخی از مســائل بســیار 
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که با استفاده روزافزون از هدست های  مهمی راجع به VR اشاره می کنند 
کرد: آن باید به آن ها توجه 

1. اثرات بلند مدت و مواجهه طوالنی مدت
در   VR فیزیولوژیکــی  و  روانشــناختی  اثــرات  دربــاره  کمــی  تحقیقــات 
کوتاه مدت از آن  که تنها در مورد استفاده  محیط های بالینی انجام شده 
کودکان و همچنین  بوده است. پژوهشی در زمینه آثار بلند مدت VR در 
گرفتن طوالنــی مدت در معرض آن انجام نشــده اســت. برای  اثــرات قــرار 
کــودکان و نوجوانــان مدرســه ای، اختصــاص چندین ســاعت در هفته به 
تماشــای تلویزیون و بازی های ویدیویی موضوع عادی به شــمار می آید، 
که عینک های VR بــه این ترکیب اضافه شــوند، چه اتفاقی  امــا هنگامــی 
خواهــد افتــاد؟ مــداری و متزینگــر، اعتیــاد، تغییــرات نامحســوس روان 
شــناختی و بیمــاری روحــی را بــه عنوان خطــرات بالقوه مواجهــه طوالنی 
کــه علی الخصوص جوانــان را درگیر می کند، زیرا جســم و  مــدت می داننــد 
ذهِن در حال توســعه آن ها ممکن اســت چه مثبت و چه منفی به شدت 

کننده فناوری قرار بگیرند. تحت تاثیر قدرت درگیر 
کــه اســتفاده از VR در مــدارس محــدود باشــد، امــا در  فــرض می کنیــم 
دسترس بودن آن در خانه، تمام سواالت در مورد استفاده طوالنی مدت 
از آن و اعتیاد ایجاد شــده در اثر اســتفاده از اینترنت، بازی های ویدیویی 
که VR با تمام موارد فوق قابل  و دیگر رسانه ها را به خصوص از آن جایی 
ح می کند. در حــال حاضــر انجمن هایی مانند  ادغــام اســت، دوباره مطــر
کادمی پزشکی اطفال آمریکا  خدمات بهداشت عمومی ایاالت متحده و آ
دســتورالعملی مربوط به VR ارائــه نکرده اند؛ در نتیجه والدین و معلمان 
کودکان و نوجوانان نظارت داشــته و  باید به محتوا، عمل و عکس العمل 

کنند. مدت زمان استفاده آن ها از امکانات یاد شده را محدود 

2. تاثیر محیط بر عمل و رفتار
کــه  پژوهش هــا در زمینــه روانشناســی از ایــن مفهــوم حمایــت می کننــد 
محیــط اطــراف مــا، چه بــه صــورت اجتماعــی و چــه ســاختاری، تأثیرات 
ظریفــی بــر رفتــار مــا دارد. حواس مــا به طور منظــم اطالعاتــی را از محیط 
کنش های ما را تحت تاثیر قرار می دهد.  که نگرش ها و وا دریافــت می کنــد 
این حساسیت به محیط در برخی از معروف ترین مطالعات روانشناسی، 
کــه در آن  از جملــه آزمایــش زنــدان اســتنفورد و آزمایــش اطاعــت میلگرم 
کــه فکــر  گاه مجبــور بــه اعمــال آنچــه  شــرکت کنندگان بــه صــورت ناخــودآ
ک است، به شرکت کنندگان دیگر بودند،  می کردند شــوک الکتریکی دردنا

نیز دیده شده است. 
کــه محققــان آلمانــی خاطرنشــان می کننــد، محیــط روزانه ما  همان طــور 
که جسم و ذهن ما به دنیاهای  نسبتا پایدار است، اما ما واقعا نمی دانیم 
خ می دهد،  کــه اتفاقات ناخواســته ای در آن هــا ر وســیع و متغیــر مجازی 
چگونه پاسخ می دهند. این پاسخ ها ممکن است مثبت یا منفی باشند، 
ولــی بــه نظر می رســد تحقیقــات بســیار اندکی در ایــن زمینه انجام شــده 

است.
کــه پاســخ های مــا روز بــه روز بهتــر درک می شــود، دنیاهــای  همانطــور 

مجازی نیز می توانند برای اهداف خاصی طراحی شوند، اما این موضوع 
کنــد. از یک ســو می توان  نیــز می توانــد مشــکالتی را از نظــر اخالقــی ایجاد 
نتایــج  و  و احساســات  تشــویق همدلــی، شــادی  بــرای  را  محیط هایــی 
کجا طبیعت واقعی ما پایان  کرد و از خود پرســید:  مثبت اجتماعی ایجاد 
می یابد و مهندسی احساسات آغاز می شود؟ از سوی دیگر این محیط ها 
کامل  کنترل  کردن را دارند تا به فرد توهم در دست داشتن  قابلیت تغییر 
کننــد، امــا در واقع نــکات محیطی ظریفــی می توانند  تصمیماتــش را القــا 
بــه طور ناخواســته ما را وادار بــه تغییر دیدگاه های سیاســی و مذهبیمان 
کنند. این  کننــد و افق هــای جدیدی را به ســمت اســتثمار تجاری ایجــاد 
که  کــودکان را  تحت تاثیــر قرار دهــد؛ چرا  مســئله می توانــد تــا حد زیــادی 
کــه بر والدین  آن هــا به علت حســاس بودن نســبت بــه تبلیغات و تاثیری 
خود دارند، هدف های چند ســاله تبلیغ کنندگان به شمار می روند. خطر 
که توانسته ایم تعامالت غنی  دیگری نیز به نام توهم اجتماعی یا فکر این 
که توســط هــوش مصنوعی هدایت  اجتماعــی )گــر چه مجازی( با آواتاری 
می شــود، داشــته باشــیم، وجود دارد. با این حال این دوســتان دروغین 
هــم می تواننــد دیدگاه های ما را تغییر داده و بر چگونگی اســتفاده از پولی 

که به سختی به دست آورده ایم، تاثیر بگذارند.
کــه الزم اســت بــا احتیــاط در این مســیر  یــک بــار دیگــر یــادآوری می کنــم 
که از جنبه مثبــت این تکنولوژی  کنیــد  قــدم برداریــد تا اطمینان حاصل 
گاهی،  کودکان اســتفاده می کنیــد. تحقیق، آ در رابطــه بــا دانش آمــوزان و 

نظارت و تنظیم میزان استفاده می توانند در این راه مفید واقع شوند. 

3. تشدید مشکالت روانشناختی یا عاطفی فرد
کثر مــردم به طور مرتــب درگیر  هیــچ دو انســانی شــبیه بــه هم نیســتند و ا
طیــف وســیعی از احساســات و ذهنیات پیچیده هســتند. خلــق و خوی 
افــراد تاثیــر بــه ســزایی بر نحــوه دریافت اطالعــات آن ها از رســانه ها دارد و 
که محتوا و  گرفته؛ چرا  مطالعات پیچیده ای درباره اثرات رســانه ها انجام 
رسانه بر روی افراد مختلف به روش های مختلف و در زمان های مختلف 
تاثیــر می گــذارد. در بعضــی مــوارد، اســتفاده از VR ممکــن اســت موجــب 
ایجاد یا تشــدید اختالالت عاطفی و روانی در افراد شــود. به همین دلیل، 
گرفتن تست هایی از افراد پیش از استفاده آن ها از VR از اهمیت ویژه ای 
کار با این دســتگاه نیز بر آن ها  برخــوردار اســت. به عــالوه، باید در هنــگام 
کــه بــرای شــخصی از لحاظ  نظــارت داشــت زیــرا ممکــن اســت تجربــه ای 

احساسی مفید است، برای فرد دیگری ویرانگر باشد.
نکتــه مهــم بعــدی برگــزاری جلســات بحــث و پرســش و پاســخ بــه منظور 
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مفهوم بخشی به تجربه استفاده از VR  می باشد. کاستاندا می گوید: تجربیات 
گذشــته و ســطح دانــِش دانش آمــوزان هم بــر این رونــد تاثیر می گــذارد. حتی 
چیزهایی مانند حضور در ارتفاعات، دیدن یک موجود بزرگ و یا به زیر آب رفتن 
موقعیت هایــی را برای برخــی از دانش آموزان ایجاد کرده که باعث ایجاد ترس 
کثر آموزگاران، دانش آموزان  گرچه ا و اضطراب در آن ها شــده اســت. بنابراین، 
خود را در معرض سناریوهای نامناسب و اضطراب آور در VR قرار نمی دهند، 
گاه بودن آن ها از برخی تحقیقات  با این حال نکته بسیار مهم از نظر اخالقی، آ

روانشناختی است. 
که قبال ذکر شــد، VR اثربخشــی خــود را در درمان PTSD یک  همان طــور 
که به احتمــال زیاد در آینده ارتقا یافته و فواید بیشــتری  کرده  فــرد اثبــات 
کمک  برای سالمت روان خواهد داشت. با این حال، پتانسیل VR برای 
به جای مشــکل ســازی، به اســتفاده درســت و محتاطانه از آن بر اســاس 

تحقیقات تجربی بستگی دارد.

4. )عدم(واقعیت و تعامل های کاسته شده  دنیای واقعی
کن محیط رسانه ای متنوع و جذابی هستیم، استدالل  با وجود این که ما سا
برخــی این اســت که دنیای واقعی هنوز هم چیزهــای زیادی بــرای ارائه دارد. 
تعامل اجتماعی در محیط مجازی از فواید و پیشرفت های متعددی برخوردار 
اســت، امــا فناوری حاضر تنها نســبتی تقریبی از زندگی منحصر بفــرِد واقعی و 
ملموِس حواس مختلف می باشد. تکامل به ما این اجازه را داده تا ظرافت هایی 
مانند بو، زبان بدن، المسه و پیچیدگی های گسترده ی دنیای طبیعی را درک 
نموده، که از دست دادن یا یافتن یک جایگزین ناقص برای آن ها ممکن است 
پیامدهای قابل توجهی را به بار آورد. به عنوان نمونه، تعامل های اجتماعی 
محدود و ســطحی در فضاهای مجازی، از جمله "پســندیدن" در فیس بوک، 
می تواند عادی جلوه کند. عالوه بر این، از لحاظ نظری نیز این احتمال وجود 
دارد که دانش و خاطراتمان را از ریزه کاری های ارتباطات حضوری به فراموشی 
بسپاریم. با این حال، جنبه مثبت این امر این است که این فضاهای مجازی 
و آنالین موجب شده تا افراد گوشه گیر، غیراجتماعی، اشخاصی که در شهرها و 
کشورهای متفاوتی زندگی می کنند، معلول هستند و یا کسانی که زیبایی خود 
را به علل مختلف مانند سوختگی از دست داده اند، بتوانند سهمی در دنیای 
غنی اجتماعی داشــته باشــند که در غیر این صورت دسترســی برای این افراد 

محدود و غیر قابل ممکن بود.
که اســتفاده ی زیاد از VR ممکن اســت به  تفکــر مــداری و متزینگر این اســت 
حاالتی مانند اختالل مسخ شخصیت/مسخ واقعیت منتهی شود؛ وضعیتی 
رویا مانند که فرد در آن حس می کند بدنش یا دنیای اطرافش واقعی نیستند. 
همان طور که این دو نفر اشاره می کنند: افرادی که از VR زیاد استفاده می کنند 
ممکن است تجربه ای غیر واقعی از دنیای حقیقی و بدن واقعی خود داشته 
باشند که در این مدت حس آن ها از واقعیت به شکلی موثر، منحصرا به سوی 
کــردن مرز  محیــط مجازی منتقــل می گردد. همچنین، قابلیــت VR در محو 
کودکان به سمت عدم  گرایش  بین واقعیت و آنچه غیرواقعی است، می تواند 

تشخیص دنیای فانتزی از واقعی را عمیق تر سازد. 
کاستاندا می گوید: به دالیل مختلف، حتی پیشرفته ترین هدست ها نیز برای 
کودکان کم سن و سال پیشنهاد نمی شود. یکی از جالب ترین موارد مشاهده 

شــده این اســت که کودکان کم ســن و سال تر به سختی می توانستند دنیای 
واقعــی را از دنیــای مجازی تمیز دهند. درک این حقیقت که آن ها یک لحظه 
کنون در اتاق پذیرایی خانه خود هستند،  پیش در دنیای دایناسورها بوده و ا
کــودکان، بــه ویــژه در دفعــات اول، چالــش برانگیز اســت. طبق توصیه  بــرای 
کاستاندا، بهتر است جانب احتیاط رعایت شده و تجاربی مناسب سن افراد در 
اختیارشان قرار گیرد که از قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفته، در زمینه مناسب 

قرار داده شده و اطالعاتی از آن پس از تکمیل در دسترس باشد.

5. حریم خصوصی و جمع آوری داده ها
رابطه پیش بینی شده ای میان داده ها و آموزش وجود دارد. یک ارزیابی دقیق 
گرفته تا ضربان قلب،  کلیــد  بــا اســتفاده از تمامی انواع داده ها، از فشــار دادن 
کنش بهتر به نیازهای فردی دانش آموزانمان را در بردارد. با  وعده ی درک و وا
این وجود، چنین مجموعه ای از داده ها می تواند دیر یا زود در دســترس افراد 
غیرشایسته قرار گرفته و پیامدهای بسیار تاثیرگذاری را به دنبال داشته باشد. 
رابطه میان داده ها و حریم خصوصی به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از 
مسائل اجتماعی تعیین کننده در قرن بیست و یکم بوده و احتماال VR بیشتر 
به این بحث دامن می زند. هرچه بیشتر با دنیای مجازی بیامیزیم )که همان 
که شاید بدون  وضعیت امروز اســت(، داده های بیشتری منتشــر خواهد شد 

اطالع و رضایت ما این اتفاق رخ بدهد. 
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با تبدیل شــبکه های اجتماعی و اینترنت به فضاهای مجازی و ســه بعدی، 
افراد بیشــتر توســط نمادها یا آواتارهای آنالین خود شناسایی شده و دیگران 
کــه اســتفاده یــا سواســتفاده از ایــن نمادهــا، ســواالت  را شناســایی می کننــد 
پیچیــده ای را در رابطــه بــا هویت، مالکیــت و حریم خصوصی به دنبــال دارد. 
مــداری و متزینگــر با اشــاره بــه یک مثال ســاده، نگاهی اجمالی بــه روندهای 
قانونی سازی مرتبط با نسخه آنالین افراد ارائه می نمایند: فرض کنید یک کاربر، 
آواتاری را به وجود آورده که شبیه به آواتار یک کاربر دیگر است؛ اما نه به صورت 
پیکســل به پیکســل. در این جا چگونه می توانیم مرز میان دزدی یا شباهت 
قابــل قبــول را تعیین کنیــم؟ واقعا چگونه؟ همان طور که می بینیم، ســرعت 
پیشــرفت فناوری از سیســتم های قانونی و قانون گذاری فراتر رفته و اســتفاده 

گیر از VR تنها این شکاف را بیشتر می کند. فرا
یکی دیگر از دغدغه های مرتبط با حریم خصوصی که توسط محققان آلمانی 
گر آواتارهای آنالین ما آینــه ای از حرکات و رفتار  عنــوان گردیده، این اســت که ا
ما در دنیای واقعی باشــند، آنگاه از طریق این "مقاصد حرکتی" و "اثرانگشــت 
حرکتــی" می تــوان رفتــار منحصر به فرد مــا را ردیابی نمــود و مــورد خوانش و یا 
سواســتفاده تبلیغ کننــدگان و نهادهایــی از این دســت قــرار داد. محیط های 
کنش نشان خواهند داد که سبب می شود تبلیغات  مجازی به زبان بدن ما وا
بسیار دقیق و "بازاریابی عصبی" به سوی ما روانه گردند؛ تبلیغاتی که از توانایی 
قرار دادن هر یک از ما در تبلیغی که به ما نشان داده می شود، برخوردار است. 

که در عین حال می تواند  البتــه این فناوری تنها جنبه های منفی ندارد؛ چــرا 
جهت ارائه مشاوره سالمت روان و یا روندهای درمانی، حاالت ما را تشخیص 
داده و سطح بهداشت و سالمت را به طور کلی باال ببرد. همچنین، می تواند ما 
را در راه تحقق رویای دست نیافتنی آموزشی متفاوت یاری نموده و یادگیری را 

به فعالیتی شادتر و عادالنه تر تبدیل کند. 
به جای ایجاد هراس اخالقی مشابِه نمونه موجود در رابطه با کامیک بوک ها، 
ک اند رول و بازی های رایانه ای، استفاده از VR در خانه و مدارس  موسیقی را
گاهــی دهی مــداوم و مســئولیت پذیری افراد اســت. جهت حصول  نیازمنــد آ
اطمینان از وجود قوانین و مقررات اخالقی مناسب و بر پایه پژوهش در راستای 
افزایــش فوایــد این فناوری و به حداقل رســاندن آســیب بالقــوه آن، فرایندی 
گرفته شود. همانند نمونه های  دموکراتیک در این زمینه بایستی به خدمت 
دیگر استفاده از رسانه ها، والدین و آموزگاران باید بهترین روش های موجود در 
زمینه سواد دیجیتالی و رسانه ای را به کار گیرند که می توانند شامل هوشیار و 
درگیر بودن والدین در استفاده فرزندانشان از رسانه ها، تشویق تفکر انتقادی و 

گفتگوی مداوم با آن ها درباره تجاربشان باشند.
کاستاندا می گوید: به نظر ما، جالب ترین و خالقانه ترین کاربردهای VR از همین 
گفتگــوی آزادانــه و جذاب میان معلمــان و دانش آموزان آن ها نشــات خواهد 
گر به خودمان اجازه دهیم تا با دید وسیع تری فکر کنیم، VR می تواند  گرفت. ا

وسیله ای برای تجدیدنظر نسبت به نظریاتمان در مورد یادگیری باشد.
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Ready Player One سید رحیم هاشمی           
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کاری بکنی،  کنی، می تونی هــر جایی بری، هر  تــو آزادی، می تونی ازدواج 
که می خواد این آزادی را  کســی هســت  کنی و ... اما  کاوش  کازینو باشــی، 

از تو بگیره و صاحب دنیای تو بشه. 
داســتان از یک مقدمه و توصیف اولیه ی اتمســفر آغاز می شــود. حاشــیه 
کانکس ســاخته شــده و در همه  کــه به صــورت طبقات متعدد با  شــهری 
طبقات انسان هایی زندگی می کنند. جهاِن فیلم، جهانی دیجیتالی است 
که در آن همه افراد امکان حضور در دنیایی دیگر با آواتاری مخصوص به 
خــود را دارا هســتند. اینجــا پول فقط لــوازم و تجهیزات شــما را در دنیای 
واقعــی پیشــرفته تر می کنــد. همگــی در تالش هســتند در دنیــای مجازِی 
کــه ســاخته جیمــز هالیــدی James Halliday اســت خــود را ارتقا   OASIS
گر بمیری تمام جســم مثالی ات  کنند. ا داده و پول هــای مجــازی را جمع 
تبدیــل به ســکه شــده و بــه دیگری می رســد؛ تمــام لباس هــا، تجهیزات، 
پول هــا، امکانــات و پایگاه هــا. آنقــدر ایــن مــردن در دنیای مجــازی مهم 
کند،  کشــته شــدن، تصمیــم می گیرد خودکشــی  که فردی ژاپنی با  اســت 
کوچکش می میــرد عینک واقعیــت مجازی  کــه با دخالت پســر  یــا مــادری 
کامال بر این دنیا  گیــم  کنــاری پرت می کند. قوانین  را درآورده و بچــه را بــه 
گویی  که  حکمفرماست. مردم عادی و غیرعادی طوری در آن غوطه ورند 
جزو واقعی از زندگی آنان شده است. جیمز هالیدی در سال 2040 از دنیا 
غ شانس( را در بازی قرار می دهد و به دست  گی )تخم مر می رود و ایسترِا
آورنده آن صاحب این دنیا خواهد شــد. هالیدی به واســطه این بازی به 
شرکت اول دنیا و ثرتمندترین فرد تبدیل شده و این یک فرصت مناسب 
کســی اســت تا بتواند خود را در دنیای واقعی و OASIS ثروتمند  برای هر 
 Wade Watts کار را بکند از جملــه وید واتس کســی می تواند این  کنــد. هر 
که نقش اول داســتان اســت. در مقابل   Parzival بــا نام آواتــاری پارزیوال
 Nolan با مدیریت نوالن سورنتو IOI دومین شرکت ثروتمند جهان به نام
غ را پیدا  گونیســت نیز تالش می کند تا این تخم مر Sorento به عنوان آنتا
ع جهان واقعی و مجازی تبدیل شــود. ســورنتو  کــرده و بــه قدرت بالمنــاز
گروه سیکسرز Sixers بازی  گیمر را استخدام می کند تا در قالب  صدها نفر 
که هیچ  کنند. اما پنج ســال اســت  کــرده و بــه ایــن جایزه دسترســی پیدا 
کلید  کلید )این سه  کس نتوانسته یکی از سه  اتفاقی نیافتاده است. هیچ 
که راهگشای  به لحاظ نشــانه شناسی قابلیت بررســی دقیق تر را دارند( را 
غ شانس هستند بیابد و بتواند مالک OASIS شود... رسیدن به تخم مر

اولین کلید

کلیــد اول بــه برنده یک بــازی رانندگــی Racing تعلق می گیــرد. همگی در 
یک مســیر به ســمت جلو حرکت می کنند و در مســیر موانعی وجود دارد. 
کس نتوانســته از این موانع رد بشــود. اعالم شروع  در این پنج ســال هیچ 
که از مجســمه آزادی آمریکا شــلیک می شود. این  مســابقه منوری اســت 
کلید رســیدن به هدف آزادی اســت. شــما باید  که اولین  بدان معناســت 
کــه بــا توجــه بــه معنــای آزادی در غــرب  کنیــد،  آزاد زیســته، فکــر و عمــل 
کلید اول سنت شکنی  می توان آن را نوعی رهایی یا سنت شکنی دانست. 

اســت، آری. اول بایســت قواعد موجود را شکســت تا بتوان به مرحله بعد 
کــرد. ایــن قاعــده شــکنی در ایــن بــازی و در مرحلــه اول  دسترســی پیــدا 
اینســت: چرا مستقیم و رو به جلو حرکت می کنی، چرا با سرعت به سمت 

عقب نمی روی؟! 
که ناموفق بود نتوانســت به دروازه انتهایی برســد  پارزیوال در یک تالش 
و در این مســیر با آواتار آرتمیس Art3mis )ســامانتا( آشــنا می شــود. این 
  OASIS برخــورد شــروع اولیــن آشــنایی ایــن دو نفــر اســت. پارزیــوال در
کــه   Aech، Pito، Shao دوســتان و هــم پیمانانــی دیگــری نیــز دارد نظیــر
کمک می کنند. دوســتی وید )انســان واقعی( با  در مواقــع ضــروری به هم 
کششــی عاشــقانه تبدیل می شــود. در واقــع این وید  آرتمیــس )آواتــار( به 
کــه عاشــق آرتمیــس مجــازی می شــود.  وات Wade Watts واقعــی اســت 
که  گواتماالیی می زند  کتابــش مثالی از فــردی  کاترین ایزبیســتر در  خانــم 
بــا آواتاری دو بعدی ازدواج می کند )ایزبیســتر 2016(. در واقع این چالش 
گوشــزد  می توانــد بســیار واقعی باشــد. ایچ ایــن موضوع را فهمیده و به او 
کــه ممکن اســت آرتمیــس اصــال زن نباشــد. آرتمیس نیــز به این  می کنــد 
کــه اینجــا می بینــی شــاید همــان چیزی  واقعیــت اذعــان دارد آن چیــزی 

کند. که در واقعیت است و سعی می کند تا او را از خود دور  نباشد 
که با ماشــین با ســرعت به  بــا تجزیــه و تحلیــل پارزیــوال تصمیــم می گیرد 
گهان راهی بازی می شود و  کند. در نزدیکی دیوار انتهایی نا عقب حرکت 
کلید را به دســت می آورد.  پارزیوال با طی مســیر به انتها می رســد و اولین 
کلیــد منابــع و جوایز سرشــار مالی به او می رســد  بــا بــه دســت آوردن ایــن 
و او امــکان پیــدا می کنــد تــا خــود را ارتقــا دهد. بعــد از او نیز دوســتانش و 
کلید دســت پیــدا می کنند. با حل این مســئله او به یک فرد/ دیگــران به 

آواتار شناخته شده و معروف تبدیل می شود.
با این اتفاق ســهام شــرکت IOI شــش درصد ســقوط می کند و سورنتو نیز 
عصبانی می شــود. وی تصمیم می گیرد تا پارزیوال را با اســتفاده از نیروی 
کازینو پارزیــوال و آرتمیس قراری را ترتیب  شــر i-R0k از بیــن ببرد. در یک 
گذشــته عاطفی هالیدی  که در رقص و  می دهند تا بتوانند مســاله دوم را 
کازینو پارزیوال نــام واقعی خــود را به آرتمیس  کننــد. در  وجــود دارد حــل 
ک  ک آن را می شــنود. تــالش آیرا می گویــد و ابــراز عشــق می کنــد ولــی آیــرا
کشتن پارزیوال ناموفق است اما نام و مشخصات وید واتس و محل  برای 

سکونت او در واقعیت را به سورنتو لو می دهد. 

دومین کلید

کوبریک نهفته است.  کلید دوم در فیلم ســینمایی درخشــش اثر استنلی 
گیــم از ژانرهای مورد اســتقبال بوده و هســت. انتخاب این  ژانــر تــرس در 
گیم و ســبک ماجرایــی آن به نظر می رســد  فیلــم ســینمایی در ترکیــب بــا 
گذشــته ای از خود  نوعی ادای دین به این سبک هاســت. هالیدی فرار از 
کلید، رهایــی از ترس و  را معمــا می کنــد تــا بتوانــد در واقــع بگوید دومیــن 
کردی می بایست  که ســنت شکنی  پیش ســاختارهای ذهنی است. حال 
کنی. این ترس بیش  گذاشته و خود را در دریای خون شناور  کنار  ترس را 
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کــه شــجاعت و دالوری را نمایانگر باشــد، نمایشــگر دل بــه دریا زدن  از آن 
کــردن اســت. ُخــدا در آن جایی نــدارد و به نوعی اتــکاء به خود  و ریســک 
و اومانیســم را تداعــی می کنــد. جیمــز هالیــدی از لحــاظ قدرت بــر جهان 
که در ماه  کارگردان آن  ]گیم[ من را به یاد فیلم سینمایی نمایش ترومن و 
که این  زندگــی می کرد می اندازد. قدرت جهان وقتی در دســت تــو می آید 

کلید را به دست بیاوری. دو 
با لو رفتن نام واقعی وید، ســورنتو او را می یابد. تالش می کند تا با تطمیع 
کنــد تــا در خدمــت IOI قــرار بگیــرد و عــدم موفقیتش باعث  وی را راضــی 
کشته  تهدید وید و خانواده اش می شود. خانواده وید در یک بمب گذاری 
می شــوند تا شــدت درهم بافتگی دنیای مجازی و واقعی را بیشــتر نشــان 

دهد.
وید و سامانتا در دنیای واقعی همدیگر را پیدا می کنند و دیگر هم پیمانان 
گویی موضوع دیگر مجازی نیست و در واقعیت این  نیز اضافه می شوند. 
اتفاق دارد می افتد. اما نیروهای نظامی ســورنتو ســامانتا را اسیر و زندانی 

می کنند.

سومین کلید

مرحلــه ســوم در یــک بــازی آتــاری2600 وجــود دارد. ســورنتو نیــز بــه حل 
کلید را بدست می آورد و برای حل مسئله سوم حفاظ  گذشته دو  مسائل 
کس نتواند وارد شــده و  Orb ob vonexus را دور منطقــه می کشــد تــا هیچ 
کند. روش حل بازی آتاری روش ماجرایی اســت. پارزیوال  مســئله را حل 
کننــد و تمامیت  از همــه مــردم )آواتارهــا( می خواهد تا علیه ســورنتو قیام 
خواهــی او را پایــان دهنــد. همــه بــا تمــام امکانــات و تجهیــزات می آینــد. 
که هریــک از افــراد با یک  دنیــای واقعــی بــه دیوانــه خانــه ای مانند شــده 

عینک VR حرکات رزمی انجام می دهند.
 IOI گیمرهای کمک وید آزاد می شود و در قالب یکی از  سامانتا با ترفند و 
رب را نابود می کند و همه مردم وارد منطقه می شوند. تمام 

ُ
یا سیکسرز، ا

نیروهــا فعــال می شــوند تا عالوه بــر حل مســاله هالیدی نیروهــای زورگو و 
کند.  کسی نتوانست حل  ظالم ســونتو را نیز از بین ببرند. مســاله آتاری را 

کل افراد  با عدم توانایی ســونتو در حل مســاله، با قدرت ماورایی خودش 
کس دیگری هم به نتیجه نرسد.  را نابود می کند و تا 

گیم  جــان اضافــی این امــکان را به پارزیــوال می دهد تــا بتواند بــه جهان 
کــرده و دنیــا را در اختیــار بگیــرد. جهــان دیگــر  برگشــته و مســاله را حــل 
براســاس قانون وید اداره می شــود و او تصمیم می گیرد تا دو روز در هفته 
کند تا مــردم به زندگــی و خانواده خود برســند. بازی ها  جهــان را تعطیــل 
کژوال تر می شــوند و در آخر به  هرچــه بــه مراحل باالتر می رویم ســاده تر یــا 

کودکِی هالیدی می رسند.
گیم و  اصــوال »بازیکــن اول آمــاده بــاش« نقطــه تالقــی فیلــم، انیمیشــن، 
واقعیت مجازی اســت. پرداخت متحیرکننده اســتیون اسپیلبرگ به این 
که می تواند چالش مهم زندگی دیجیتالی آینده باشد اساسًا جدا  موضوع 
از پیام های متعدد و رگباری اش، زنگ خطری در تعریف جدید در ارتباط 
گاهًا مرزی  بین انســانی اســت. اصوال در این فیلم و حتی در این مقاله ما 
کم رنگ شــده  بین پارزیوال و وید واتس نمی بینیم. آنقدر این مرز نازک و 
کــه بــرای عدم دسترســی به موفقیــت یک آواتــار در دنیای مجــازی اقدام 
بــه رفتــار خشــونت آمیز در دنیــای واقعی و علیــه یک آدم اتفــاق می افتد. 
عشــق بوجود می آید تنفر حاصل می شــود و حتی عزیزترین فرد در زندگی 
کناری پــرت می کنند. پدیده عاشــق های دوبعدی  آدم یعنــی فرزنــد را به 
 CNN Reports on the Love Plus در Godlen گادلــن کــه   )D lovers-2(
Marriage از آن حرف به میان می آورد پدیده ای قابل بررسی و حساسیت 
برانگیــز اســت. عینک واقعیت مجــازی در واقع می توانــد عینک بدبینی، 
ج و  که شما را از زندگی واقعی خار حســادت، دورویی و ... باشــد. عینکی 

در دنیای مجازی رذایل اخالقی غوطه ور می کند.
که  کــه در فضــای مجــازی می بینیم لزومــًا واقعی نیســت ماننــد ایچ  آنچــه 
دختری در قالب آواتار یک غول بود. جذابیت های بصری این فیلم و توالی 
کنیم در  که ما باور  کننده هستند  پالن و سکانس ها آن قدر پیوسته و قانع 
سال 2045 در اوهایو این اتفاق خواهد افتاد. واقعیِت واقعیت مجازی این 
که انسان را از آنچه در آن وجود دارد به دنیایی مثالی و خیالی می برد  است 
و هستی ای بدان می دهد که گویی انسان توانسته در دنیا تصرف کرده و در 

یک آن و یک زمان در دو مکان متفاوت حضور داشته باشد. 
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آینده بازی های دیجیتالی
 از آنچه شما به آن فکر می کنید نزدیک تر است!
مروری بر پیشگامان ساخت آینده واقعیت مجازی

صابر سبحانی           

کــه خریده اید بر  درحالیکــه نشســته اید عینک جدیدی را 
گزینــه هایی که  روی چشــمهایتان قــرار میدهیــد. از بیــن 
پیــش رویتــان اســت بخــش بــازی را با یــک پلــک زدن باز 
میکنید و از بین بازی ها، بازی فیلم شکارچِی ببر را با پلک 
کــه می بینید  بعــدی انتخــاب میکنید. بالفاصلــه چیزی 
گهــان خودتــان را در دل جنگل  ســیاهی محض اســت. نا
پوشــیده از برف می بینید. در اطرافتان هر کســی مشغول 
دویــدن اســت در حالیکــه همــه بــه یــک ســمت میدوند! 
صدای غرش یک ببر که از پشــت ســرتان شــنیده می شود 
خیلی نزدیک اســت، به ســمت جلو میدویــد تا مثل بقیه 
که می بینید  گردانید  کنید. رویتــان را برمی  از صحنــه فرار 
درست یک ببر جلوی روی شما ایستاده و با دهان خونین 
گویا به چند نفس دیگر احتیاج  به شما خیره شده است. 
دارد تا شــما را در بر بگیرد. ســردی هوا را در اطراف ســرتان 
که شــما را از دست ببر نجات  احســاس میکنید اما چیزی 
که  میدهد اســلحه نیســت، بلکه تماس همســرتان است 
صفحه فیلم را بسته و تصویرش بر روی دیوار مقابل نقش 
میبنــدد. بــه خودتــان میایــد و بــه عقربه های ســاعت که 
جریــان زندگی واقعی را نشــان میدهــد. چند نفس عمیق 
کشید و بعد تماس را پاسخ میدهید. همسرتان فریاد  می 
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که چرا دیر تماس او را پاســخ دادید و بالفاصله از شــما میخواهد تا  می کشــد 
تمــاس ســه ُبعــدی را فعــال کنید، شــما هم ســریع اینــکار را انجــام میدهید 
گیرد. شــما فضای  کنارتان قرار می  گهان آواتار ســه بعدی همســرتان در  و نا
اطراف او و او فضای اطراف شــما را می بیند اما آواتار او، به شــکل ســه بعدی 
گرفته و با دســتانش شــما را مخاطب قــرار میدهد! و  درســت روبرویتــان قرار 
میگویــد "ســالگرد ازدواجمــون رو فرامــوش کردی؟" و شــما جــواب میدهید 
کلیک دیگر یک جعبه بین شما و او قرار میگیرد، آنگاه میگویید  خیر! با یک 
که برایت خریدم! بازش کن. همســرتان بالفاصله با  این هم هدیه ای اســت 
بازکردن جعبه هدیه، میتواند آن چیزی را که از دید او پوشانده )و سیاه کرده( 
گردنبند طالســت. بعد از خداحافظی، پســرتان به شما  بودید را ببیند، یک 
زنگ میزند و میخواهد تا از طریق لینکی که برایتان فرستاده، به او پول قرض 
کار را انجام میدهید،  بدهید! شما هم با وقار خاصی و درحال راه رفتن این 
گهان پیامی روی صفحه بازمیشود و نوشته است شما فقط 10 سانتیمتر  که نا
با دیوار روبرویی فاصله دارید! فکرهایتان را جمع و جور میکنید و بعد دوباره 

با ذهنتان به عینک دستور میدهید که ادامه فیلم باز بشود.
از ماجــرای فرضــی باال که بگذریم، فناوری این عینک فوق العاده، چندان از 
ما دور نیست. شاید از چندین سال قبل، فناوری واقعیت مجازی و یا افزوده 
گرفته  در دنیــا و در ســازمانهای مختلــف از جمله ســازمان های نظامــی بکار 
شده اند. اما در سالهای اخیر، شرکتهای بزرگ فناوری در رقابت با هم، پرده از 
اسرار خودشان برداشتند و شاید با دستپاچگی خاصی، به تبلیغ محصوالت 
خودشان در این زمینه پرداختند. ماحصل این تبلیغات چند عینک اولیه 
بود که خیلی هم دوام نداشت. بعد شرکتهای بزرگ مثل والو، مایکروسافت، 
فیس بوک، اپل و گوگل، خبرهای بیشتری از فناوریهای در دست ساختشان 
کردنــد تا همــه را برای ســالهای 2019 تا 2022 آمــاده ظهور عینکهای  منتشــر 
کنند. تقریبًا هر شــرکتی به دنبال توســعه  واقعیــت افروده/مجازی/ترکیبی 
این فناوری است و شرکتهای زیادی آینده خیلی خوبی را برای آن متصورند. 
گاهی پیش بینی می شود سود حاصل از این فناوریها از چند ده  برای مثال، 

میلیارد دالر در سال 2018 به چند صد میلیارد دالر در سال 2022 برسد.

الف( احساس بیگانگی با فناوری جدید
 امــروز وقتــی نــام VR و AR و MR و بطــور کلی بگوییم XR شــنیده میشــود، 
تقریبًا خیلی از ماها با آن احساس بیگانگی میکنیم. اما شاید در سالها قبل، 
در خصوص رایانه های شــخصی یا حتی تلفنهای همراه هم همینگونه فکر 
میکردیم! مطمئنًا با این مطلب موافق هستید که دیگر امروز رایانه را به چشم 
گون به آن وابستهایم، پس دور  گونا کارهای  ابزار سرگرمی نگاه نمیکنیم و در 
کــه این فناوری جدید هم در 20 ســال آینده بدرخشــد. اما  از انتظــار نیســت 
اینکــه امــروز XR بیشــتر درحوزه ســرگرمی و اپلیکیشــنهای مرتبط بــا آن بکار 
مــی رود شــاید بــه این دلیل باشــد که مــا حاضریم بــرای تفریح و بــازی، پول 
کاربردی، خیلی  کنیم. همچنین این فناوری در سایر موارد  زیادی پرداخت 
پیشــرفتی نداشــته و ارزان قلمداد نمیشود، و چون شــرکتها از توسعه بازیها 
پــول و تجربــه زیــادی بدســت میآورند، پس فعــاًل هم در همین مســیر یعنی 

سرگرمی، گام برمیدارند.
اما همزمان، توسعه این فناوری در بخش عینکها ادامه دارد. عینک واقعیت 
که توســط شــرکت مایکروســافت، به نــام هلولنــز، در حال توســعه و  ترکیبــی 
کار دارد تا بتواند بین مردم جا باز کند. واقعیت  عمومی سازی است اما هنوز 
ترکیبی یعنی اینکه شــما میتوانید بعد از اســکن محیط اطرافتان در عینک، 
کنید  کنید و بعد با آن ها تعامل  اجســام مجازی را روی مثاًل میز خانه پیاده 
کنید یا دورش بزنید و غیره. شرکت گوگل هم درحال توسعه  مثاًل دو نصفش 
عینک واقعیت مجازی و اپلیکیشنها و قابلیت های اینچنینی است. آمازون، 

ســاخت و استفاده از اپلیکیشنهای این فناوری را دنبال میکند. اپل و سایر 
شرکتهای بزرگ هم بیکار ننشستهاند.

ب( ریسک پیشرفت فناوری 
هر تغییر و اصالح و بهبودی در اســتفاده از این فناوری، آینده را دســتخوش 
تغییــر میکنــد. این تکنولــوژی میتواند در خیلــی از موارد بهغیر از ســرگرمی از 
جملــه پزشــکی، ارتــش، آمــوزش، روال معمــول زندگی و شــبکههای خبری 
ورزشی، و فروشگاهها و آموزش کارکنان و … بکار برود، که البته تاحدودی هم 
امروز بکار میرود. درحال حاضر، فناوری XR درحال رشــد اســت و به همین 
دلیل قابلیتهایش محدود است. پرِو مجازِی لباس )توسط اپلیکیشن( را در 
که  نظربگیریم، ایده خیلی خوبی اســت اما الزمه تحقق این ایده این اســت 
تمام لباســها تبدیل به مدل ســه بعدی بشــود و سپس در یک هاست آپلود 
بشود، که این کار عماًل مشکل و هزینهبر است. در عوض، تصور کنید که یک 
فروشگاه تصمیم بگیرد وقتش و سرمایهاش را صرف ساخت اپلیکیشن پرو 
لباس واقعیت افزوده بکند و موفق هم بشود و بازخورد مناسبی از مشتریانش 
بگیــرد، مطمئنــًا ایــن موفقیــت روی تصمیمات بعدی ســایر فروشــگاهها و 

برنامه نویسان و سرمایهگذران تأثیر میگذارد.
که این اواخر بازی پوکمون گو، غوغایی در سراسر جهان  احتمااًل شنیدهاید 
ایجاد کرد؛ یا شــاید یک بازی واقعیت مجازی نظر شــما را به ســمت خودش 
کرده باشــد؛ یا شــاید اپلیکیشــنهای واقعیت افزودهــای مثل نمایش  جلب 
دهنــده آناتومــی بــدن را دیده باشــید؛ همینطور اپلیکیشــن خریــد و فروش 
کاربر میتواند قبــل از خرید، آن وســیله را در فضای  کــه در آن  آنالیــن وســایل 

خانه ببیند، همه این ها بین مردم جای خود را باز کردهاند.

ج( برنامه شرکت های بزرگ فناوری اطالعات
که پیــش از این در چند نســخه عرضه  شــرکت فیســبوک، عینــک Oculus را 
کوئســت  کولوس  شــده اســت، در ادامــه ارتقای ســخت افزاری خــودش، به ا
که برای  که تقریبًا خصوصیاتی را  رسانده است. یک عینک واقعیت مجازی 
اپل در ادامه مقاله ذکر خواهیم کرد، دربردارد. برای مثال بدون ســیم اســت 
و سنسورهای درونی آن طوری تعبیه شده که بدون اسکنر خارجی، حرکات 
سر شما را تشخیص میدهد و موقعیت شما را در داخل اتاق با اسکن محیط 
درمیابد. رزولیشن این عینک، 1600×1440 برای هر چشم است و صدا درون 

هدست کار شده و با وسایل حرکتی جدیدتر، کار میکند.
شرکت آمازون، بر روی »سومریان« کار کرده است که یک محیط مبتنی بر وب 
است و به هر توسعه دهنده ای این امکان را میدهد تا با کمترین کدنویسیها، 
و درنتیجه با سرعت باالتری، یک برنامه تعاملی واقعیت افزوده و یا واقعیت 

مجازی را تولید کند.
مایکروسافت بدنبال توسعه هلولنز خودش است تا در یک یا دو سال آینده 

فناوری خودش را عمومی کند.
کس هم به مرورگر واقعیت مجــازی روی آورده تا در آینده بتواند  حتــی فایرفا

یک نمونه تکامل یافته بهتر را به مخاطبینش عرضه کند.
قبل از اینکه به شرکت اپل برسیم باید نکتهای را یادآور بشویم. درحال حاضر 
کنســولهای بــازی و … در بــازار یافت  عینــک مخصــوص، تلفن های همراه و 
می شــوند که از این فناوری اســتفاده میکنند. هر کدام یک قابلیت ویژهای 
دارد و البتــه یــک محدودیــت خاص. خیلــی از عینکهای واقعیــت افزوده به 
تلفن همراه هوشمند برای نمایش فیلم متکی هستند. همین مسأله باعث 
کیفیت مطلوب برای لذت همه جانبه  ســنگین شــدن  آن ها و عدم نمایش 

می شود و نارضایتی کاربر از این نوع عینک می شود. 
کامل،  البته این نوع عینک مشکالتی مانند رزولیشن پایین، محدوده دید نا
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مشــکل باتری، مشــکل روشــنایی و فوکوس، آسیب و خســتگی برای چشم 
هم دارد. شــاید از همه بدتر اتصال ســیمی بعضی از این عینکها به Pc باشــد 
که الزم اســت این ها همه برطرف شــود. به این ترتیب شاید در آینده با روی 
کارآمــدن ســخت افزارها و پوشــیدنیهای خوش ســاخت و ســبک و زیبــا و در 
کارت یا...( این وســیله  دســترس با قابلیت اتصال دائم به اینترنت )با ســیم 

جای تلفن های هوشمند را در زندگی ما بگیرد.
که با قدرت سعی میکند  که ایرادات را شمردیم، برگردیم به شرکت اپل  حاال 
از امکانات و البته ظرفیت تعداد کاربرانی که در سراسر دنیا دارد، استفاده کند 
و به توســعه برنامه های مختص خودش بپردازد و قدرت را از ســایر رقبایش 

برباید. 
بنظر میرســد اپــل، درحال جذب افــراد متخصص این فناوری اســت و افراد 
زیادی را تا امروز جذب کرده است. اینگونه که شرکتهای حرفه ای را شناسایی 
کرده و کل تیم و یا فناوری شان را خریداری میکند. از سازندههای نوپای این 

گرفته  تا شرکتهایی که لنزها و عینکهای فناوری 
با رزولیشــن باال و فریم ریت 
و میــدان دیــد مناســب 
و  میکننــد،  تولیــد 
حتــی  بســا  چــه 
مهندســان 

شرکتهای بزرگ دیگر حتی رقیب.  یک جنگ فناوری در حوزه واقعیت ترکیبی 
اتفاق افتاده است که انگار هیچ کسی به آن به چشم یک فناوری بدون آینده 

نگاه نمیکند. 
درآخــر بیایــد نگاهی به چندتا از عینکهای احتمالی ســال 2019 تا 2020 و یا با 
تأخیر در سالهای بعدی، مثل عینک جدید شرکت اپل بیندازیم. البته طبق 
کار بر روی عینک واقعیت افزوده آینده  شایعات! و شنیدهها اپل همزمان با 
کار میکند. طبق جمع بندی   AR/VR خــودش، بر روی یک عینــک دوگانه
گرفته شده  شــایعات، در این عینک هم سیســتم عامل مخصوص اپل بکار 
کــه نــام آن را rOS گذاشــته اند. بــه ایــن ترتیــب در ایــن عینــک، مثل عینک 
کولوس گو، دیگر به تلفن همراه هوشمند برای پخش یا نمایش تصویر نیازی  ا
که با اتصال بدون ســیم و از طریق  ندارید، چون مســتقل عمل میکند؛ چرا 
وایرلس به دستگاهی که کاربردی مشابه رایانه دارد )اما اپل مک نیست، ولی 
پردازنده پر قدرتی دارد( وصل می شود. این عینک قابلیت حرکت از داخل به 
که  بیــرون را دارد )یعنــی بدون هیچ دوربین اضافه ی دیگری در محیط اتاق 
بخواهد حرکات شما را دریافت و به عینک انتقال بدهد، تنها با سنسورهای 
خود عینک)و یا دستگاه( حرکات شما را دریافت میکند و در محیط مجازی 
بــازی یــا … آن را پیاده ســازی میکند. این عینک دارای رزولیشــن باال )طبق 
 ARKit 8 برای هر چشــم!( خواهد بود. با وجــود کیتK کیفیــت شــنیدهها 
کرده است، برنامه نویسان میتوانند حسابی خودشان را برای  که اپل عرضه 
ساخت اپلیکیشنهای جدید آماده کنند )مشابه بعضی شرکتهای بزرگ دیگر 

که کیت برنامه نویسی را عرضه کرده اند(.
و باز هم برگردیم به دیگر رقیب جدی تمام عینکهای واقعیت ترکیبی، یعنی 
گذاشــتن پردازندههای اینتل و احتمااًل جایگزین  کنار  که با  مایکروســافت، 
کــردن آن بــا ARM، ســعی دارد تا هلولنز2 را پرقدرتتــر و با مصرف باتری کمتر 
که بــرای توســعهدهندگان و ثروتمندان  کنــد. هلولنــز1  در ســال2019 عرضــه 
کاربردیش خیلی زود نظرها را به  کنجکاو عرضه شد، با توجه به قابلیت های 
کرد. قابلیت هولوگراف و محیط شناسی )برای تعامل  سمت خودش جلب 
که  تصاویر مجازی با محیط اطراف(، خصوصیت مهم هلولنز اســت. هلولنز 
از سیستم عامل ویندوز 10 استفاده میکند احتمااًل تا آینده نزدیک و بهبود و 
که ابزارهای پوشیدنی مثل  تکامل core OS )همان ویندوز 10 اما با تغییراتی 
عینکهای واقعیت مجازی میتوانند از ســبکتر بودن آن بهره ببرند( به تأخیر 
گفتهها مشــکل مایکروســافت دربرابر اپل این اســت  خواهد افتاد. اما طبق 
که توســعهدهندگان اپل خیلی بیشتر از مایکروســافت هستند. میدان دید 
کم هلولنز1، یعنی تنها 35 درجه هم، یک ایراد اساســی اســت که در هلولنز2 

بهبود خواهد یافت.
گروه رســانه پرداز آمیتیس میتوانســتند عینک  شــاید در ایران هم، 
واقعیــت مجــازی )و نه آمی تک( خود را توســعه بدهند اما به هر 
حال باید دید چه آینده ای در ایران و خارج منتظر این فناوری 

خواهد بود.

د( عبور از سرعت گیرهای پیشرفت
که قباًل هم ذکر شــد، عینکهای فناوری  کالم آخر، همانطور  در 
XR ، بعنوان نماینده این فناوری، دارای ایراداتی است که باید 
برطرف بشود. از جمله تعداد بازیها و اپلیکیشنهای آن که البته با 
افزایش توسعهدهندگان و برنامه نویسان سراسر دنیا، و بهبود 
سازوکار برنامه نویسی با استفاده از کیتهای جدید، قابل رفع 
است. و مشکل بعدی یعنی قیمت عینکها؛ مطمئنًا قیمت 
300 تــا 500 دالری و باالتــر، یــک مانــع بــزرگ بــرای همگانی شــدن 
کنتــرل 6 درجــه آزادی به معنای  آنهاســت. یــک مورد دیگر هم هســت، 
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که عینک را به سر دارد بتواند در جهات بسیاری حرکت داشته  اینکه فردی 
باشد و اثر همین حرکت را در عینک ببیند- این ایراد خودش را در محیطها 
و تحــرکات باال نشــان میدهــد- برای رفــع این ایــراد باید به دنبــال راه هایی 
برای جایگزین کردن سیم ها با وایرلس و سنسورهای سیمی با سنسورهای 
درونی عینکها، بود. مشکل دیگر عینکها رزولیشن است. رزولیشن که تعداد 
پیکسلهای صفحه را مشخص میکند، هرچه قدر بزرگ تر باشد کیفیت تصویر 
را هم بهتر نشان میدهد. چون فاصله چشمی عینکها با چشم کاربر کم است، 
رزولیشــنهای پایین عماًل مانعی برای غوطهور شــدن در دنیای این فناوری 
است. نکته دیگر فریم ریت است که هرچقدر باالتر باشد بهتر است. یک ایراد 
دیگر هم هست و آن اینکه عینک بتواند میدان دید و بعد فوکوس مناسبی 
که امروزه حدود 105و نزدیک به  کاربر بدهد. هرچقدر میدان دید عینکها  به 
آن است به میدان دید انسان یعنی 180 درجه نزدیک بشود، طبیعیتر است.

در نهایت این فناوری فقط در عینک خالصه نمیشوند و شاید نمونه واقعیت 
کارشــناس ورزشی با  که یک  افزوده )و ترکیبی( را در رســانه ملی دیده باشــید 
نمایش سه بعدی و تغییر جایگاه بازیکنان یک تیم، سعی میکند کاربران را با 
ترکیب تیم آشنا بکند. البته احتماال توسعه دهندگان این فناوری، یک رقیب 
که سعی میکنند بدون استفاده از  هم دارند و آن رقیب شــرکتهایی هســتند 
کامپیوتر را  عینــک و با قابلیت تشــخیص حرکت ســر و یا چشــم، کنترل یــک 

بدست کاربر بدهند. 
غ از همه این مسائل، ما درحال زندگی هستیم و باید فاصله مجاز زندگی  فار
کنیــم و خیلــی راحــت و صمیمانه با  خــود را بــا ایــن ابــزار تکنولوژیــک حفظ 

چیزهای فیزیکی و حقیقتًا واقعی! زندگی کنیم.

که مــا بــا ذهنمان  کنیــم. وقتــی  کمــی فکــر  بین نوشــت: بــه داشــتههایمان 
کنیم و در آن غوطهور بشــویم  میتوانیــم بیــن هزاران رؤیا یــک رؤیا را انتخاب 
و بــدون توجه به اطرافمــان، تنها با نیروی خدادادی، خودمــان را در داخل 
یک ورزشگاه چند صد هزارنفره و یا در اوج آسمان تصور کنیم... یا با خواندن 
کتاب هــا و سرنوشــت افراد، خودمــان را جای آن ها بگذاریــم و قدم به قدم با 
که هرگز تصور نمیکردیم،  که هرگز نبودهایم، و اتفاقاتی  آن ها در محیطهایی 

قرار بگیریم، تکنولوژی از آنچه فکر میکنیم خیلی عقب تر است، نه؟

منابع:
https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmented-
virtual-reality-market-size/
https://www.cnet.com/news/apple-is-working-on-an-ar-
augmented-reality-vr-virtual-reality-headset-powered-by-a-
wireless-wigig-hub/
https://www.macrumors.com/roundup/apple-vr-project/
https://www.wareable.com/vr/virtual-reality-vs-augmented-
reality-which-is-the-future
https://arvrjourney.com/is-virtual-reality-the-future-
eef0e20e1325
https://www.iotforall.com/future-of-augmented-virtual-reality-
technology/
https://itiran.com/2-هلولنز
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VR کم هزینه تر از AR
چند نمونه از بازی های واقعیت افزوده سید علی متقی نژاد           

که موجوداتی را به دنیــای اطرافتان بیاورید،  در دنیــای بازی هــای AR یــا واقعیت افزوده این اختیــار را دارید 
کشن، شبیه سازی و دیگر  با آن ها تعامل داشــته باشــید و در قالب سبک های مختلفی از جمله اســتراتژی، ا
سبک ها به بازی بپردازید. تفاوت این بازی ها با بازی های VR یا واقعیت مجازی، در عدم نیاز به دستگاه های 
گوشــی موبایل می توان بازی های واقعیت  VR با قیمت های بســیار باال می باشــد. تنها با کمک یک تبلت یا 

کرد. افزوده را تجربه 
کرده تا محیــط اطرافمان را با محیط  کــه این امکان را فراهم  گوشــی های همــراه وجود دارد  قابلیت هایــی در 
کنیم. از جمله این امکانات می توان به وجود قابلیت مکان یابی، قابلیت حسگرهای حرکتی و  بازی ترکیب 
دوربین گوشی اشاره کرد. با وجود امکانات متعدد سخت افزاری بر روی گوشی ها، می توان بازی هایی را تولید 
کردن بازیکن و تقویت قوه تخیل او بیانجامد. همچنین این  که عالوه بر جذابیت بیشتر، به تحرک وادار  کرد 
کرده و در برخی بازی ها  کودکان مفید واقع شوند. چون کودک می تواند فضا را تجسم  بازی ها می توانند برای 

به تقویت خالقیت و ابتکار او کمک می کند.
کنون به معرفی چندین بازی پرمخاطب و جذاب واقعیت افزوده )که  برخی از آن ها پا را از یک دموی ساده  ا
گذاشــته اند و به یک ســرگرمی جدانشــدنی برای بازیکنان تبدیل شــده اند( می پردازیم تا بیشــتر با این  فراتر 

بازی ها آشنا شویم.

48

Pokemon Go
یکی از اولین بازی های واقعیت افزوده که به مخاطبان میلیونی دست یافت، 
بازی پوکمون گو بود. این بازی ماجرایی توسط شرکت آمریکایی نیانتیک و با 
محور قرار دادن شخصیت های پرطرفدار ژاپنی پوکمون ساخته شده است. 
گو در سال 2016 برای سیستم عامل اندروید و آی او اس منتشر  بازی پوکمون 
کند.  شد و در همان هفته اول انتشار توانست نظر مخاطبان را به خود جلب 
این بازی مبتنی بر مکان )Location Base( عمل می کند. بعد از ساخت حساب 
کاربری، آواتاری از بازیکن در نقشه محل فعلی او ظاهر می شود. با جابجایی 
در دنیای واقعی، آواتار بازیکن در نقشه بازی جابجا می شود. وقتی در اطراف 
بازیکن موجودات پوکمون پیدا شوند، بازیکن باید با پرتاب یک توپ به سمت 
کار نیست،  کند. اما این پایان  پوکمون، او را در اصطالح Capture  یا شکار 
گذار ایستگاه های فروش PokeStop را برای خرید  بازیکن باید با گشت و 
توپ های بیشتر پیدا کند و با یافتن Gym ها با پوکمون های دیگر مبارزه کند. 
هدف در بازی تشکیل مجموعه ای از پوکمون های مختلف و ارتقا دادن آن ها به 
ترین سطح ممکن است. باال
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Ingress
گو یعنی نیانتیک ساخته شده است. بازی در  این بازی نیز توسط شرکت سازنده پوکمون 

سال 2013 برای اندروید و سپس برای آی او اس منتشر شد. بازی دارای یک داستان علمی-
گروهی از دانشمندان در اروپا کشف شده است. ریشه  تخیلی است. یک انرژی مرموز توسط 
و هدف این نیرو ناشناخته است؛ اما برخی از محققان معتقدند که این نیرو روی نحوه تفکر ما 
کنترل خودش قرار می دهد. در ادامه  کنترل نکنیم، این نیرو ما را تحت  گر آن را  تاثیرگذار است. ا

گروه اول The Enlightened یا روشنفکرها با  گروه دست به اقداماتی در اینباره می زنند.  دو 
کتشاف و جمع آوری آن می پردازند. اما  که این نیرو موهبتی است برایشان به ا این نظریه 

گروه مقاومت، برای دفاع از باقی مانده بشریت به جنگ با آن  گروه دوم The Resistance یا 
مشغول می شوند. نحوه بازی به این صورت است که بازیکن در مکان های مختلف نقشه باید 

پورتال هایی را ایجاد و تصاحب کند. این پورتال ها در مکان های پرتردد عمومی مثل بناهای 
تاریخی، فرهنگی و مکان های دیدنی و ... ایجاد می شود. با اتصال این پورتال ها به شکل 

گروه مخالف در بازی، دلیل اصلی  کنترل درآورد. تقابل دو  یک مثلث می توان زمین ها را تحت 
جذابیت Ingress  است.

Sharks in the Park
که در محیط باز و بیرون از منزل قرار بگیرید. یک پارک وسیع  برای انجام این بازی الزم است 
و زمین بازی فوتبال برای اینکار مناسب است. با استفاده از دوربین، دو فضای سه بعدی در 

کنید  بازی شبیه سازی می شود. در بخش اول بازی با شبیه سازی محیط زیر آب باید سعی 
کنید و به آن ها نزدیک شوید. در  که بازی مشخص می کنند را پیدا  موجودات و ماهی هایی 

کنید تا از کوسه ها فاصله بگیرید چرا که باعث ترسیدن و دور شدن ماهی های  مقابل باید سعی 
دیگر می شوند. با حرکت بیشتر در محیط، پیشروی در بازی ممکن می شود. بخش دوم بازی، 

سرزمین دایناسورهاست. در این بخش از بازی می توانید قدم در ماقبل تاریخ بگذارید و 
کنید. این بازی نیز می تواند برای کودکان  دایناسورهای غول پیکر را در اطراف خودتان مشاهده 

گرفتن در فضایی سه بعدی با مدل های  از دو جهت مفید و جذاب باشد. یکی از لحاظ قرار 
متحرک جالب و دوم از جهت فعالیت جسمی و جابجا شدن کودک برای یافتن چیزهای 

بیشتر. این بازی قابلیت نصب روی هر دو سیستم اندروید و آی او اس را دارد.
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Army of Robots 
که در آن بازیکن با ربات ها می جنگد. در  یک بازی تیراندازی اول شخص واقعیت افزوده است 
دوازده مرحله بازی، بازیکن با انواع ربات ها در اندازه های مختلف مبارزه می کند. هنگامی که 
یک ربات به بازیکن حمله می کند، بازیکن می تواند با جاخالی دادن به اطراف از تیررس دشمن 
گیم پلی بازی با استفاده از scanning phase و قرار دادن گوشی  کردن  کالیبره  دور شود. قابلیت 
به سمت اشیاء فیزیکی محیط اطراف از جمله در، کف، میز و ... وجود دارد. این بازی یکی از 
معدود بازی های جذاب واقعیت افزوده است که بازیکن را با صحنه های مبارزه درگیر می کند. 
بازی برای هر دو پلتفرم اندروید و آی او اس عرضه شده است.

Nightenfell: Shared AR
گی این بازی واقعیت افزوده در چند نفره بودن آن است. در این بازی تا چهار نفر همزمان  ویژ
کنند. بازی به صورت همکاری و تدافعی است. موجی از حمالت  می توانند با یکدیگر بازی 
ستاره های دنباله دار وجود دارد که بازیکن ها باید با شلیک به سمت این ستاره ها از سرزمین 
کرد.  کنند. قارچ ها، منبع حیات دنیای Nightenfell هستند و باید از آن ها دفاع  خود دفاع 
بازیکن می تواند با اجرای جادوهای مختلف مثل توقف زمان، دشمنان را نابود کند و قارچ های 
کند. این بازی نیز برای هر دو سیستم عامل اندروید و آی او اس در دسترس  آسیب دیده را احیا 
است.

Zombie Gunship Revenant AR
در این بازی با یک بالگرد بر فراز پایگاهتان پرواز می کنید و در برابر هجوم زامبی ها از مواضع خود 
دفاع می کنید. با جابجا شدن خودتان در محیط، بالگرد نیز به همان محل پرواز می کند. در 
 night واقع دوربین بازی از تیربار هلیکوپتر صحنه را نمایش می دهد. قابلیت دیدن محیط با
vision یا دید در شب نیز وجود دارد. می توان با انواع مسلسل، موشک و سالح های دیگر، 
گذاری خوبی برخوردار  گرافیک و صدا زامبی ها را از پای درآورد. بازی Zombie Gunship از 
کشن  کرده و بازیکن را غرق در ا است و محیط اطراف را به صورت هاله هایی از دود و مه پنهان 
بازی می کند. بنا به اظهار سازندگان، این بازی با بیش از 2500 دستگاه اندروید هماهنگ شده 
است و از آن ها پشتیبانی می کند. عالوه بر اندروید، این بازی برای سیستم عامل آی او اس نیز 
منتشر شده است.
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Slingshot Island
کشن معمایی، بازیکن پشت یک قالب سنگ قرار می گیرد  در این بازی ا
گلوله های سنگی، این اهداف را تخریب  و با هدف گیری قلعه ها و پرتاب 

می کند. در زمینه داستان، پادشاه دنیای Poach، بازیکن را به جنگ 
اژدهای بدذات می فرستد تا با تخریب قلعه های مختلف، تخم های 

کند تا با اینکار مانع از بیرون آمدن هیوالهای  کرده و نابود  اژدها را پیدا 
 مشابه به سری 

ً
بیشتر و ورود آن ها به سرزمین Poach شود. بازی تقریبا

بازی های پرندگان خشــمگین انجام می شود؛ اما با زاویه دید سه بعدی 
کنترلی متفاوت. این بازی را می توانید بر روی هر دو پلتفرم اندروید و  و 

کنید. آی او اس تجربه 

ARrrrrgh
این بازی درست مانند قایم باشک انجام می شود. بازی درباره گنج ها و 
دزدان دریایی است. یک بازیکن باید با کندن بخشی از زمین، صندوق 
گنج را در محیط واقعی مخفی کند. بازیکن دیگر نیز با گشتن محیط باید 

کند. در این بازی طوطی و نقشه دو راهنما  گنج را پیدا  بتواند مکان مخفی 
برای بازیکنان هستند. این بازی یک سرگرمی ساده است که می تواند 

برای کودکان و والدین جذاب باشد. این بازی تفننی برای هر دو سیستم 
عامل اندروید و آی او اس منتشر شده است.
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ارزش دوره
)LTV( مهدی یزدی راد            عمر کاربر

ندا مثنوی           

در ادامــه سلســله مقــاالت در خصــوص آنالیتیکــس، در ایــن مقالــه یکــی از مهمترین 
شاخص های مرتبط با بازی به نام »ارزش دوره عمر کاربر« مورد بررسی قرار گرفته است.

همه بازی ســازان در تالش برای ســاخت یک بازی به یادماندنی و نوآورانه هستند و در 
کار خود را دنبال می کنند. چند نمونه از  عین حال دستیابی به رشد پایدار در کسب و 
اساسی  ترین پرسش هایی که برای دستیابی به پایداری پیش روی بازی سازان قرار دارد 

به این شرح است:
    برای جذب هر کاربر جدید باید چقدر هزینه کنم؟

    کاربران تا چه زمانی در بازی باقی می مانند؟
    چه اقداماتی الزم است تا از ریزش کاربران جلوگیری شود؟ 

تالش برای یافتن پاسخ این سواالت، باعث شده در سال های اخیر آنالیتیکس به یکی 
کارکردهای  کارهای صنعت بازی تبدیل شــود. یکی از  کلیدی کســب و  از بخش های 
آنالیتیکس، کمک به بازی سازان در توسعه مدل هایی است که به پیش بینی ارزش عمر 
کاربر )LTV ( کمک می کند. اما قبل از بهره گیری از قابلیت های آنالیتیکس و یا ورود به فاز 

محاسبه LTV الزم است اقدامات زیر را صورت دهید:
1(مشخص کنید چه شاخص هایی را باید اندازه بگیرید.

باید بدانید که چه شــاخص هایی را محاســبه خواهید کــرد، داده های مــورد نیاز برای 
محاســبه شــاخص چگونه جمــع آوری می شــوند و چطــور از صحــت داده ها مطمئن 

خواهید شد.
2(استراتژی تحلیل شاخص ها و داده ها را طرح ریزی کنید.

بعد از محاسبه شاخص ها حتما برای شما سوال خواهد شد که چرا شاخص، چنین 
وضعیتی دارد. ابزارهایی نظیر قیف تبدیل  به شما کمک می کند که چرایی رویدادها را 
بهتر تحلیل کنید. مثال برای تحلیل شاخص های درآمدی، شاید الزم باشد بدانید الف( 
چند درصد از کاربران مرحله جدیدی شروع کرده اند ب( از بین آن ها چه درصدی خرید 
انجام داده اند ج( چند درصد کاربرانی که خرید انجام داده اند، مرحله را با پیروزی به پایان 
رسانیده اند. د( چند درصد از کاربرانی که بازی را با پیروزی به پایان رسانده اند دوباره خرید 

را تکرار کرده اند.
همانگونه که مشخص است، باید مفروضاتی درباره علت خرید داشته باشید و داده های 

متناسب برای سنجش این مفروضات در دنیای واقعی را جمع آوری کنید.
3(از صحت داده ها اطمینان حاصل نمایید.

داده هایی مانند زمان ورود یا خروج کاربر به برنامه، زمان نصب، ویژگی هایی مثل مدل 
گوشی و ... به راحتی صحه گذاری می شوند، اما در مورد مواردی نظیر خرید، باید مطمئن 

شوید توکن خرید هم جمع آوری می شود و فقط خریدهای معتبر محاسبه می شوند.
4(بر مبنای داده کافی تحلیل کنید.

در شاخص هایی که محاسبه آن ها مستلزم اندازه گیری میانگین و یا موارد مشابه است 
)مثل منحنی ماندگاری( و یا در شــاخص هایی که محاســبه آن ها مســتلزم بکارگیری 
مدل های پیش بینانه است )مثل LTV( الزم است ابتدا زمان مشخصی از ارسال اولین 
داده بگذرد و داده به حجم مناسبی برسد تا تحلیل معنادار باشد. بسیاری از شاخص ها 
بعد از Soft Lunch معنادار خواهند بود و قبل از آن )مثال در تســت بتا( خیلی قابل اتکا 
نیستند. با مقدمه باال، حاال می توانیم به سراغ مفهوم ارزش دوره عمر کاربر، مالحظات 

مرتبط و روشهای محاسبه این شاخص برویم.
ارزش دوره عمر کاربر چیست؟

که یک بازیکن مشخص از ابتدای نصب  LTV مجموع درآمدی است 
بــازی تــا زمــان تــرک بــازی )دوره عمــر( ایجــاد می¬کنــد. در حــال حاضر 
اســتاندارد مشــخصی برای محاســبه ارزش دوره عمر کاربر وجود ندارد، 
برخی توسعه دهندگان رأسًا نسبت به محاسبه LTV بر مبنای نیازهای 
خود اقدام می کنند و برخی دیگر از ابزارهای آنالیتیکس برای محاسبه این 
شاخص استفاده می نمایند. بازی سازان صرف نظر از فرمول و چگونگی 

محاسبه LTV سه اشتباه متداول مرتکب می شوند:
 LTV 1(اولین اشــتباه این اســت که همه منابع درآمدی در محاســبات
منظور نمی شود. معموال بازی سازان صرفا درآمد حاصل از خرید درون 
برنامه های را در محاســبات ارزش عمر کاربر محســوب می کنند و سایر 

کانالهای درآمدی نظیر تبلیغات را در نظر نمی گیرند.
 LTV 2(دومین اشتباه این است که تاثیر غیرمستقیم عوامل محیطی بر
نادیده گرفته می شود. در حالیکه LTV یک شاخص پویاست که تحت 

تاثیر موارد زیر قرار دارد:
الف( عوامل داخلی:  دوره عمر شــرکت، تغییــر در اقتصاد بازی، ویژگی 

های جدید، تغییر در رفتار کاربران
ب( عوامل بیرونی: روندهای صنعت بازی، رفتار رقبا، تغییرات پلتفرم

گیرند که LTV صرفا  3(در نهایت برخی توسعه دهندگان، در نظر نمی 
گاهــی آن ها از وضعیت بازی اســت، نــه یک مزیت  یــک تخمین بــرای آ
رقابتی و البته خیلی هم دقیق نیست. این شاخص نباید به صورت یک 
عدد دقیق گزارش شود مگر اینکه دقت محاسبات ذکر شود، مثال ارزش 
دوره عمر کاربر 5000 تومان اســت با دقت 85% و یا اینکه ارزش دوره عمر 

کاربر بین 4500 تا 5300 تومان است.
ارزش دوره عمر کاربر چطور در تصمیم گیری به بازی

 سازان کمک می کند؟
بســیاری از بازی ســازان از این شــاخص کمک می گیرند تا سقف هزینه 
کاربر جدید، اقتصادی است، مشخص شود، اما  که برای جذب  هایی 
این شاخص کاربردهای دیگری هم دارد. در ادامه برخی از این کاربردها 

تشریح می شود:
1(ســودآوری و مدیریــت جریــان نقــدی: با پیــش بینــی ارزش دوره عمر 
کاربــر، جریان های نقدی مثبت در کســب و کار شناســایی می شــود، از 
طرفی جریان های نقدی منفی شــامل هزینه های جــذب کاربر جدید 
مشخص است، بنابراین امکان برآورد سودآوری فراهم می شود، به عالوه 
بــا پیش بینی جریان های نقــدی، امکان مدیریتی ارزشــمندی جهت 

مدیریت هزینه ها فراهم می شود.
2 جذب کاربر: این که جذب هر کاربر جدید چقدر هزینه دارد، عموما برای 
بازی ســازان شــفاف اســت. کمپین هایی که در آن ها به ازای هر نصب، 
گر  هزینه دریافت می شــود به ســادگی CPI را مشخص می کنند و حتی ا
هزینه کمپین های تبلیغاتی به ازای نصب نباشد، باز هم مجموع هزینه 

تبلیغات بر تعداد کاربران جدید با هزینه جذب کاربر برابر خواهد بود.
امــا در مــورد ارزش دوره عمــر کاربــر موضوع متفاوت اســت و بســیاری از 
بازی ســازان به درســتی نمی داننــد، هزینه هایی که صــرف جذب کاربر 
می کنند در آینده جبران می شود یا نه. بنابراین محاسبه LTV به آن ها 

کمک می کند، استراتژی های تبلیغاتی بهتری اتخاذ نمایند.
3(مــواردی مثــل افــزودن ویژگی هــای جدیــد، تغییــر اقتصــاد بــازی، 
قیمت گذاری متفاوت محصوالت درون برنامــه ای و ... همگی محرک 
افزایــش یا کاهش LTV هســتند. در صورتیکه محاســبات LTV انجام 
شود، مدیر توسعه محصول می تواند در مورد موفقیت یا عدم موفقیت 
گاه شود.در شماره بعدی به  تغییرات مرتبط بر ارزش دوره عمر مشتری آ

بررسی روش های متداول محاسبه LTV خواهیم پرداخت.
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