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جایگزینی واقعیت مجازی به جای واقعیت حقیقی شاید ا کنون به عنوان یک فیلمنامه
در آثاری چون  ready player oneبه چشم بیاید اما هنوز نمیدانیم که پیشرانان تکنولوژی
ً
میخواهند ما را به کدامین سو ببرند؟ بنابراین عاقالنهترین کار ،حرکت با چشمانی کامال باز و
چراغی در دست است ،حتی ا گر نقش ه راهنمایی هم فعال نداشته باشیم!
برخی از والدین بر این باورند که این همه استقبال از تکنولوژی میخواهد چه بالیی بر سر
رسم و رسومات و سبک زندگی سنتی و با صفای ما بیاورد؟! در پاسخ باید گفت که قرار
نیست تکنولوژیهای جدید جایگزین همه زمانه و همه مکانه در همه چیز زندگی برای ما
شوند .ما باید بدانیم از هر وسیلهای به اندازه مناسب و در جای مناسب استفاه نماییم و
در مورد فناوریهای جدیدی که هنوز نمیدانیم چه تاثیراتی روی جسم و روح و روان ما
میآورند ،شرط عقل این است که کامال محتاط باشیم .این هشدار جدی است که ا گر به
سراغ شناخت موضوع نرویم در آیندهای نه چندان دور با نسلی مواجه خواهیم بود که به
معنای واقعی کلمه در دنیای متفاوتی از ما زندگی میکنند .هرچند تجربه بازی با واقعیت
مجازی با هدستهای رایانهای و کنسولی ،گران قیمت و در شهربازیها و مرا کز خرید
هم تفننی و هر از گاهی است ،اما در عوض تجربه بازی با هدستهای موبایل و همچنین
بازیها و دفترچههای نقاشی واقعیت افزوده در دسترستر و ارزانتر هستند تا حدی که
شما در متروی تهران هم میتوانید دفترچههای نقاشی چهاربعدی یا همان واقعیت
افزوده را با قیمتی چند هزار تومانی تهیه کنید .البته فناوری جدید واقعیتهای 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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کنترلوالدینی( 5و)6

آگاهی والدین از

بازیهایواقعیتمجازی

مرتضی جمشیدی

شیرجه در اقیانوس دیجیتال ،شاید غرقشان کند
غریقنجاتفرزندتانباشید!

پیشرفت سریع تکنولوژی با هر هدفی که از سوی شرکتها یا مرا کز تحقیقاتی
و صنعتی صورت بگیرد ،امکان تأمل کردن در خصوص اثرات جانبی آنها
و آشــنا شــدن بیشــتر پژوهشــگران با پدیدههای نوظهور را محــدود نموده
اســت .واقعیــت مجازی شــاید پس از فرا گیر شــدن بازی واقعیــت افزوده با
ـوان مشــهور بازی پوکمون گــو در ایران ظهور و بروز بیشــتری پیدا نمود
عنـ ِ
و در ذهن بازیکنان این وسوســه را ایجاد کرد که میشــود دنیاهای جدید
بازی را هم تجربه کرد! تجربه متفاوتی که گاه با اسکن کردن دنیای واقعی
و نمایش موجودات خیالی یا آبجکتهای بازی روی صفحه موبایل ظاهر
میشــود و گاهی هم با بر سرگذاشــتن عینکهایی که به دســتگاه کنسول
و رایانــه وصــل میشــوند و یا حتی نمونههــای ارزان قیمتی کــه با موبایل،
شــما را در دنیــای تعاملــی بازیهای دیجیتــال با قابلیت تصاویــر  360وارد
مینماینــد .بــه هر حال بایــد پذیرفت که ما در دنیایــی زندگی میکنیم که
ایــن پیشــرفت ســریع ابــزار ســرگرمی ،آب دهــان کــودکان و نوجوانــان را به
و هدفمنــد
راه میانــدازد و فــار غ از اســتفادههای علمــی
اطرافشان را
افراد بالغ ،میتواند شــناخت آنها از دنیای
دستخوش طوفانهای سهمگینی نماید.
از اینــرو در این شــماره از مجموعه مطالب
کنترل والدینی ،به ســراغ آشــنایی والدین
بــا ابزار جدیدی به نام واقعیت مجازی که دنیای
بازیهای دیجیتال را تغییر داده است میرویم .برای
پرداختن بهتر به این موضوع ،از منابعی مانند وبسایت
کامان سنس مدیا بهره گرفته شده است.
احساســی که در اســتفاده از هدســتهای  VRبرای انسان رخ
میدهد مانند این است که انگار آدم روی یک ترن هوایی بسته
شــد ه اســت و یا داخل اعضای بدن انســان در حال حرکت اســت و
فعالیتهای مری را بررسی میکند و این احساسات جذابیت بسیار
باالیی برای همه به خصوص کوددکان و نوجوانان دارد .در حالی که
تاثیــر  VRبــر روی کــودکان  -با وجود کاربــرد بالقوه آن از آمــوزش گرفته تا
دارو  -بــرای تمام افراد شــناخته شــده نیســت .واقعیت مجــازی میتواند
باعث شود که شما گمان کنید چیزهایی که از واقعی نبودن آنها مطمئن
هستید را احساس میکنید  .البته سایر رسانهها هم میتوانند حس "بودن
در آنجا" را – چیزی شبیه حضور روانی – به شما بدهند اما خب نه در حد
تکنولوژی واقعیت مجازی!

موارد اساسی و کلی که باید بدان توجه جدی کنید
حاال که این ابزار هر روز بیشــتر از روز گذشــته در دســترس افراد بیشــتری
قــرار میگیــرد بهتــر اســت شــما به عنــوان یک پــدر و مــادر فعــال و آ گاه در
عصر رســانه با ظرفیتها و همینطور دامهای این تکنولوژی بیشــتر آشــنا
شوید .یکی از گزارشهای خوبی که شما میتوانید در خصوص کودکان و
واقعیت مجازی از آن استفاده کنید ،گزارش منتشر شده از سایت کامان
ســنس مدیا اســت که با کمک مدیر و موســس آزمایشــگاه تعامل انسان
مجازی دانشگاه استنفورد تهیه شده است و یک نمای ابتدایی از کاربرد
توســعه تکنولــوژی و اثــرات بالقــوه آن بر کــودکان ارائه میدهــد .در زیر به
مطالبی در خصوص تعامل با عینکهای واقعیت مجازی به عنوان آنچه
که نیاز است شما به عنوان پدر و مادر بدان توجه کنید اشاره میشود:

-1همه چیز در VRبسیار شدیدتر است
از آنجا کهمغزتجاربواقعیتمجازیرا
میکنــد ،میتوانــد احســاس تــرس،
 ،شــادی و هیجــان را تحریــک
ممکن اســت شــخصیتها در
شخصیتها در تلویزیون ،بر روی
این اثرات میتواند مثبت یا منفی

مانندتجاربواقعیپردازش
اضطراب،حواسپرتی
کنــد .همچنیــن
 VRتاثیر بیشتری از
کودکانداشتهباشد که
باشد.

-2واقعیتمجازیجنبههای
منفی بالقوه و جدی دارد
واقعیــت مجــازی در بهتریــن
حالــت خــود ،دنیــای جدیــد و
چشــماندازهای تــازهای را آشــکار
میکنــد که کــودکان قادر بــه تجربه
در زندگــی واقعــی نخواهنــد بــود
و در بدتریــن حالــت ،کــودکان را
در معــرض محتــوای نامناســب قــرار
میدهد که " احســاس واقعــی " دارند.
اثــرات بلنــد مــدت  VRبــر روی مغــز،
ناشــناخته و در حال پیشــرفت هستند
و همیــن عامــل ،باعث نگرانــی والدین
و ســازندگان اســت .بر اســاس گزارش
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اشــاره شــده در بــاال 60،درصــد والدیــن نگــران اثــرات منفــی  VRبــر روی
سالمت کودکانشان هستند.

-3واقعیتمجازیبعنوانیکابزار آموزشیبرایکودکانمشتاق
دانشآموزان نسبت به یادگیری با  VRمشتاقتر هستند تا بدون آن .اما
 VRلزومــا در یادگیری موثر نیســت! با وجود اینکه هنوز تمام پاس ـخهای
مربوط به تاثیر  VRروی کودکان را نداریم ،اما برخی از مزایا و معایب آنرا
باید در نظر داشته باشیم.

-7توجه تان را به احساسات هم فیزیکی و
همعاطفیمعطوفکنید

-4در خرید و استفاده از این باز یها به ردهسنی توجه جدی نمایید

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

ســن توصیه شــده در روی بســته بندی هدســت را بررســی کنید و اجازه
ندهیــد بچههای کوچکتر از محصوالتی که برای بچههای بزرگتر طراحی
شده است استفاده کنند .این درجهبندی سنی بر اساس شواهد پزشکی
مبنــی بــر اثــرات جانبــی روی مغــز و بینایی نیســت ،اما بهتریــن حدس و
گمان سازندگان است که کدام محصول برای چه سنی مناسبتر است .

-5عاقالنهباز یهاراانتخابکنید
از آنجا که تجربه بازی  VRمیتواند شــدیدتر از بازیهای معمولی باشد ،
مهم است که بررسی کنید تا مطمئن شوید بازی ،محتوا و موضوع مورد
نظر ،برای کودک شــما مناسب است یا خیر.
8

زمانــی کــه کــودکان از عینک دســتگاه اســتفاده میکنند  ،خــود را با لمس
کــردن دیوارهــا بــه ســمت اتــاق میبرند  ،پس بیشــتر مواظبشــان باشــید.
همچنین بچه ها قادر به دیدن وسایل اطرافشان نیستند ،پس برای آنها
یک زمین بازی خلوت و امن در خانه ایجاد کنید .مثال به اندازه یک فضای
یک متر در یک متر (یا بیشتر) و اطراف آن را برای آنها خالی کنید.

-6بچه ها ممکن است در طی بازی کردن به در و دیوار بخورند ،پس
بیشترمراقبشانباشید
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-8باز یهایاکشنخشنراانتخابنکنید
اجازه بازیهایی را که باعث تقلید تجربیات خشن مانند استفاده از اسلحه
میشــود را بــه کــودکان ندهید .در مقابل از  VRاســتفاده کنید تــا کودکان را
در معرض چیزهایی مانند بازدید از یک کشور خارجی قرار دهید که به طور
عادی قادر به دیدن ،احساس کردن و یادگیری آنها هستند.

-9باآنهادر موردتجربیاتشانصحبتکنیدو
تفکر انتقادی را از یادنبرید

از آنجا که  VRبســیار واقعی اســت ،زمان بســیار خوبی برای صحبت کردن در
مورد تجربیات کودک شما در بازی است .بپرسید چه احساسی دارد؟ تفاوت
بین  VRو بازیهای معمولی چیســت؟ و خالصه ببینید چگونه  VRبه شــما
کمکمیکندتاازظرفیتهایاینسرگرمیتکنولوژیکبارعایتمیزاناستفاده
از آن بهره ببرید.

-10تجربه ترس شدیدتر در اثر باز یهای ترسناک و دلهرهآور

و بــدن انســان واقف نیســتیم؛ به عبارتی در موقعیتی قــرار داریم که میگوییم
"ببینیمچهمیشود!".موقعیتترسنا کیاست،والبتههمینمطلبدر مورد
گوشیهایهمراههوشمندنیزصدقمیکند.امااثراتی کهبیزینساینسایدر به
آنها اشاره میکند به همراه برخی از اثرات منفی دیگر عبارتند از:

-1از دست دادن آگاهی فضایی

این اثر بیش از حد ،واضح بوده و خب یک راه حل ساده دارد :قبل از پوشیدن
دســتگاه  VRاز محیط اطراف خود آ گاه باشــید .اما مشــکل زمانیســت که به
مدت طوالنی در حال استفاده از  VRهستید (بیش از  30دقیقه) که پس از آن،
افراد اشیا ریز و درشتی را که در اطرافشان بوده ،فراموش کرده و ممکن است به
آنها برخورد کنند و آنها را به زمین بیاندازند.

آن دسته از افرادی که با واقعیت مجازی بازی کرده باشند بر این گفته صحه
میگذارنــد که دامنه هیجانــات و همینطور عمق آنها در این دســت بازیها
شــدیدتر اســت .گویی غوطهوری در این بازیها به حدی اســت که بازیکن را
در عمق بیشتری از خود غرق میکند .تجربه ترس واقعیتر در بازیهایی مانند
رزیدنــت اویــل ،بتمن یا  ...امکان بیشــتری را برای ایجاد اختــاالت خواب در
کودکان و نوجوانان به ارمغان خواهد آورد.

-2سرگیجهوگمگشتگی

زمانی که شــما از یک بازی واقعیت مجازی اســتفاده میکنید ،فرصت جدید
و جذابــی بــه نام تجربــه ورود و تعامل با یک دنیای جدید و نزدیــک به واقع را
خواهید داشت .دنیایی که به جای قوه تخیل شما ،خیال پردازی میکند و
شما در این دنیا بیشتر نظارهگر خواهید بود تا خیال پرداز! درست مانند حالتی
که یک رمان میخوانید در مقابل حالتی که فیلم سینمایی آن رمان را تماشا
میکنید.

-3تشنج

-11امکانضعیفشدنقوهتخیل

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

بازیهایاینچنینیقادر خواهندبوددر صورتاستفادهبیشاز حدبازیکنان،
حالتوسعه
ذهندر ِ
منجربهعدمتشخیصمرز دنیایواقعیومجازیشوندِ .
کودکان و نوجوانان ،برای شــناخت کاملی از دنیای حقیقی ،نیازمند اســت تا
درک
تجربیاتحضوراجتماعی،شناختطبیعت،شناختویژگیهایخودو ِ
درسـ ِـت احساســات را در دنیای واقعی تکمیل نموده و رشــد دهد در حالیکه
تعاملزیادبادنیایمجازی،شناختناقصیرابرایایشانحاصلمینماید.

کارکردهای مثبت بازیهای واقعیت مجازی
همانطور کهدرخصوصاغلبوسایلتکنولوژیکمیتوانمحاسنیرابرشمرد،
در خصــوص واقعیــت مجازی نیز کارکردهای موثری همچون اســتفاده از این
ابــزار در آمــوزش و کالسهــای درس مدارس ،اســتفاده در آموزش مهارتهای
پزشکی و یا خلبانی ،بهبود بیمارانی که دچار برخی اختالالت مغزی هستند،
کمک به درمان بیمارانی که مبتال به فوبیا میباشند و  ...را میتوان ذکر نمود.
همچنین بازیهایی که از ابزار واقعیت مجازی استفاده میکنند ،میتوانند در
صورترعایتردهسنیوهمینطور زمانمناسببازی کردنومحلاستاندارد
استفاده ،بازیکن را در میزان باالتری از غوطهوری قرار دهند.
منفی واقعیت مجازی
اثرات جانبی ِ
کــودی لوییــس در یادداشــتی ( )2018با الهــام از مقال ـهای در مجلــه Business
 Insiderبــه ذکــر برخــی از اثــرات منفــی ایــن تکنولــوژی جدید پرداخته اســت.
مقالهای که ما را به یکی از راه حلهای ساده در خصوص استفاده از این وسیله
توصیه میکند ،راه حلی که در یک جمله خالصه میشود " :هر از چندگاهی از
کار با دستگاه  VRخود دست بکشید!" .مسألهای که او بدان میپردازد توجه
دادن مــا به این مطلب اســت کــه ما به اثرات بلند مدت این فنــاوری بر ذهن

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

ا گر مستعد به تشنج هستید ،بهتر است به طور کلی از استفاده از این دستگاه
خــودداری نماییــد؛ چرا که این فناوری میتواند وا کنشهایی در این زمینه را
بربینگیزد.البتهافرادعادی کهاز بیماریصرعرنجنمیبرند،الزمنیستنگران
باشند.حداقلتاجایی کهتجربهثابت کرده،موردیاز اینقبیل گزارشنشده
است.

-4حالتتهوع

آنچهبهعنوان"بیماریسایبری"ترجمهمیشود،باوجودفناوریبسیار شایع
شده است .توضیحاتی دربارهی بیماری سایبری در مقالهای از نیویورک تایمز
بدین صورت آمده است" :عدم هماهنگی در بیماری حرکتی معمول و متداول
زمانیرخمیدهد کهجنبشهاییدر ماهیچههاومفاصلوهمچنیناعضای
درهم گوش داخلی خود حس کنید ،اما نتوانید آنها را ببینید .به
مارپیچی و ِ
همین علت اســت که ایستادن بر عرشه کشــتی و نگاه کردن به افق در بهبود
حالتانبهشما کمکمیکند.امااینمطلبدر موردبیماریحرکتیدیجیتال
برعکس اســت .شــما نظارهگر حرکاتی همانند چرخشهــا و پیچشهای یک
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مجلهتخصصیمطالعات
سواد و بررسی محتوایی
بازیهای دیجیتال

فیلم سینمایی یا بازی رایانهای هستید که هیچ کدام را حس نمیکنید؛
امــا نتیجــه همــان اســت :احتماال بــه تداخلی حســی دچــار شــدهاید که
موجب شده است حس تهوع به شما دست بدهد".

افزارهای VR
بیشتر شبیه به یک فیلم سه بعدی است تا VR
برای محتواهای آموزشی و بازیها بهترین است
انتخاب برنامههای کیفیت باال در حال حاضر محدود است

درســت مثل تماشــای طوالنی مــدت تلویزیون یا خیره شــدن به صفحه
نمایشــگر رایانه ،خســتگی کوتاه مدت چشــم در  VRعادی اســت .با این
حــال ،بــا کمــی دس ـتکاری در تنظیمــات سیســتم خــود میتوانیــد ایــن
مســئله را برطرف نمایید .طول عمر این فناوری هنوز آن قدر زیاد نیست
که اثرات بلندمدت قابل توجهی بر دید انسان ،مشخص شده باشد.

محصوالت این دسته :

-5درد چشم

-6سوژهیدوربینهایمخفیوکلیپهایخندهدار و
شایدهم گریهدار میشوید!
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بــا حضور فنــاوری در هر جنب ـهای از زندگی ،جایگزینــی "واقعیت مجازی"
بــه جــای واقعیــت حقیقی بــه معنای واقعــی کلمــه روز بــه روز محتملتر
میشــود .حقیقیــت ایــن اســت کــه نمیدانیم فنــاوری به چه ســمتی در
حال حرکت است و تا زمانی که به آن نرسیم هم نخواهیم فهمید .با این
حال ،به نظر میرســد که یکی از جنبههای منفی این فناوری این اســت
که ا گر حین اســتفاده از  VRدســت گلی به آب دهید و کســی از شما فیلم
بگیــرد ،احتماال ســر از یکــی از کلیپهای خندهدار شــبکههای اجتماعی
در میآورید.
آشنایی با انواع هدستهای VR
بــا همــه این تفاســیر باالخــره نیاز اســت تا والدیــن اطالعات خــود را برای
تهیــه ابزار واقعیت مجازی کامل کنند .به همین جهت انواع عینکهای
واقعیــت مجــازی از هدس ـتهای ارزان قیمــت تــا لوکــس را مــرور کوتاهی
مینماییــم .البتــه بیــان قیمتهــا مربوط بــه زمــان منبع مورد اســتفاده
اســت ( )2016و از ایــن بابــت در ایــن یادداشــت ذ کــر شــده اســت تــا یــک
مقایسه پولی بین هدستها برای شما امکانپذیر باشد.

-1هدستهای VRمناسببرای
خانوادهها با بچههای کم سن و سال
هدس ـتهای ( VRبــرای موبایــل) دســتگاههای دســتی ارزانــی هســتند
کــه نماهــای ســه بعدی و احســاس حضور در یک مــکان متفــاوت را ارائه
میکننــد  .لنزهای دســتگاه با گســترش عمیــق تصاویر ثابت یا انیمیشــن
کار میکنند  ،اما به شما اجازه نمیدهند که با محیط خود تعامل داشته
باشــید .بــرای اســتفاده از این دســتگاه  ،از ســایتهای  iTunesیــا Google
 ، playچند نرم افزار  VRرا دانلود و نصب کنید و سپس گوشی هوشمند
خــود را وارد دســتگاه کنیــد  .ا کثر دســتگاهها از دکمه گوشــی شــما یا یک
کلید ورودی اصلی دیگر برای کنترل عمل استفاده میکنند .
ویژ گیهای کلیدی :
ارزان بودن
ســازگاری بــا اغلــب دســتگاههای هوشــمند  IOSو اندرویــد بــا نــرم
w w w . B a zi ba a n. c om

Google cardboard
(  14.99دالر )

واقعــا از مقــوا ســاخته شــده
اســت .ایــن ابــزار دستســاز
کــه شــما در کنــار هــم قــرار
میدهیــد ،یــک روش بدیــع
و جدیــد بــرای تجربــه واقعیــت مجــازی اســت .میتوانیــد از برنامههــای
کاربردی  VRو گوشیهای هوشمند و  iosو اندروید استفاده کنید .گوگل
بســیاری از دستگاههای مختلف از جمله ( Steam punkتکنولوژی گوگل
در  ) VRرا ارائه میدهد .

هدســت واقعیت مجــازی Smart
 19.99 ( Theaterدالر )
ایــن دســتگاه شــامل یــک نمایشــگر
مناسب با لنزهای قابل تنظیم ،یک
بنــد دور ســر و یــک ورودی راهانــداز
آسان برای اســتفاده است که با یک
کنتــرل دســتی ســروکار دارد و برخــی
 OOMPHهــا را بــه بــازی اضافــه میکند  .می توان با بیشــتر گوش ـیهای
هوشمند و برخی  iosها و اندرویدها با این دستگاه کار کرد .

واقعیت مجازی  29.99 ( View – Masterدالر )
ترکیبــی از یادگیــری و بــازی اســت.
این دســتگاه چند مجموعه دارد که
به شــما اجازه میدهد دایناســورها،
فضا ،حیــات وحش و بســیاری دیگر
را کشــف کنیــد .هر مجموعه شــامل
حلقــه عکسهــای قابــل دسترســی
اســت .بــه گفتــه  Mattelایــن برنامه
بــا تمــام گوشــیهای هوشــمند و
برنامههای کاربردی  VRو برنامههای کاربردی که به طور خاص طراحی
شدهاند کار میکند .

-2هدستهای VRمناسب برای کودکان بزرگتر و
نوجوانان (ردهسنی 9تا 12سال )
هدس ـتهای  VRاز نظــر قیمــت و تکنولــوژی در حــال رشــد هســتند .
آنهــا شــبیه دســتگاههایی هســتند کــه میتوانیــد برنامههــای  VRرا از
فروشــگاههای نــرم افــزاری دانلود کنید و گوشــی خود را داخــل آنها قرار
دهیــد  .هدســتهای بــا برنامههــای دقیقتری نســبت به دســتگاههای

دیگر کار میکنند  (.به جز  Samsungو  . ) Google Day dreamاما تجربه
همه جانبهای به شما میدهند .مزایای زیاد هدستها و راحتی استفاده
از آنها باعث شده که استفاده از آنها بیشتر شود  .آنها لنزهای بهتری
دارند و اغلب دارای درگاه هدفون هستند  .به همین دلیل برخی دوست
دارنــد از آنهــا برای دیدن ویدیو اســتفاده کنند  .این دســتگاهها فیلم را
ســه بعــدی نمیکنند اما تجربه یک ســینمای شــخصی را فراهم میکنند
ً
 .آنهــا معمــوال دارای کنتــرل کننــده بــازی در خــود هدســت هســتند و
امکانات بیشتری نسبت به سایر دستگاهها ارائه میدهند .
ویژ گیهای کلیدی :
قیمت باالتر
ســازگاری با بیشــتر گوشیهای هوشمند ( به جز  Samsungو Google
 ) Day dreamو  iosو اندروید
باورپذیری بیشتر ،اما توانایی محدود برای تعامل با محیط
برای بازیها  ،محتواهای آموزشی و دیدن فیلم خوب است
انتخاب برنامههای کیفیت باال در حال حاضر محدود است
قبل از خرید به ردهبندی سنی هدستها توجه کنید
محصوالت این دسته :

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

آسان بازی است و در بیشتر دستگاههای  iosو اندروید کار میکند .

Google Day dream
(  79دالر )
ایــن هدســت ســبک وزن ،به طور
خاص بــرای برند Day dream VR
طراحی شــده است  .این پلت فرم
شــامل ( Day draemدســتگاهی
شــبیه تلفــن )  ،برنامههــای
کاربــردی و کنتــرل کننــده اســت .
شرکت تولید کننده این دستگاه ،
 50برنامه از جمله بازی و محتوای
آموزشی و خدمات پخش برای دستگاه دارد .

Samsung Gear VR
(  99دالر )

ً
تجهیــزات  VRکــه منحصــرا برای
گوش ـیهای سامســونگ طراحــی
شــده اســت و شــامل یــک پــد
ورودی در کنار هدســت اســت که
بــا بلوتــوث کار میکنــد و بــه شــما
اجــازه میدهــد به راحتــی بازیها
را هدایت کنید .
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هدست  49.99 ( VR Kixدالر )

لنزهــای قابــل تنظیــم جدا گانــه و یــک جــای مناســب بــرای
گوشــی هوشــمند که میتوانیــد گوشــی را در آن فیکس کنید
 ،گزینه مناســبی برای  VRبا کیفیت در هر گوشــی هوشــمند
اســت  .این هدســت در بیشتر گوشــی های  iosو اندروید کار
میکند .

محصوالت این دسته :

PlayStation VR Launch
 499.99 ( Bundleدالر )

شــامل هر چیزی است که شما
نیاز دارید تا  PS4را به دســتگاه
 VRتبدیــل کنیــد .از جملــه
یــک هدســت  ،یــک دوربیــن ،
دو کنتــرل کننــده حرکتی  ،یک
بازی و کابلها

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

 399.99 ( Pro 4 PlayStationدالر )
گرافیک بهتر  ،اقدام ســریعتر و بهینه ســازی
بهتر با بازیهای خاص
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-3کنسولهای VRمناسببرایردهسنی 12سالبهباال
در حال حاضر تنها کنســول بازی  VRتوســط شــرکت ســونی
ارائــه شــده اســت  .ایــن هدســت نــه تنهــا بــرای  PS4هــای
معمولــی بلکــه بــا  pro PS4و  slim PS4نیز کار میکند  .این
هدس ـتها یــک تجربه همه جانبه و تعاملــی با محیط فراهم
میکند .
ویژ گیهای کلیدی :
گران قیمت
بــرای دســتگاههای پلــی استیشــن ســونی محــدود شــده
است
کامال همه جانبه و تعاملی
بازیهای فراوان
مناسب برای ردهسنی  12سال به باال
w w w . B a zi ba a n. c om

-4هدستقدرتمند VRمناسببراینوجوانان
ممکــن اســت شــما از  Oculus Riftو  HTC Viveشــنیده باشــید .
اینها هدس ـتهای قدرتمند  VRهســتند که یک تجربه همه جانبه
را فراهــم میکننــد .برخی آنهــا را  ( HOLODEKهولودک ) مینامند
 .ایــن دســتگاهها بــه رایانههــای قوی نیــاز دارند که بیــش از  500دالر
قیمت دارند .
ویژ گیهای کلیدی:
بسیار گران قیمت
نیاز به بازیهای سازگار مانند  Everest VRو رایانههای قدرتمند
تعامل کامل با محیط
بازیها قابل پیشرفت هستند
بــرای خانوادههــای دارای نوجوان مناســب اســت  .حداقل ســن
مناســب  13 ،ســال اســت و بــرای
کودکان مناسب نیستند .
محصوالت این دسته :

 799 ( HTC Viveدالر )

ا گــر فرزنــدان شــما در شــبکه Steam
ً
بــازی میکنند  ،قطعا تبلیغات HTC
را میبیننــد  .شــرکت  Steamدر حال
ارائــه چند بازی زنده اســت که برای
اســتفاده از قابلیتهــای منحصــر
به فــرد هدس ـتها طراحی شــده
است .

 599 ( Oculus Riftدالر )

با این توصیفات ا کنون شما کمی بیشتر به ابزار بازی واقعیت مجازی
و کا کردها و تأثیرات آن نزدیک شــدهاید .فناوریهای جدید علیرغم
جذابیت و استفاده در سراسر دنیا در زمینه پژوهشهای بلند مدت
پزشــکی و روانشناســی هنوز به صورت کامل بررســی نشدهاند .حتی
در خصــوص بازیهــای ویدیویی با گذشــت بیش از نیــم قرن از تولد
آنها هنوز اندیشمندان این حوزه در خصوص زمان استاندارد بازی
کردن در روز به نتیجه متفقالقولی دست نیافتهاند .حال ،شما خود
در خصوص اثرات ناشناخته و بررسی نشده و بلند مدت عینکهای
واقعیــت مجــازی قضــاوت کنیــد .علیرغــم تمــام ویژگیهــای مثبت و
برطرف کردن محدودیتهایی که بشــر تا کنون با آنها مواجه بوده
اســت توســط ایــن ابــزار تکنولوژیــک اما بــاز هــم نمیتوان بــه صورت
مطمئن این ابزار را وارد دنیای سرگرمیهای ثابت خود نمود.
مسأله مهمی که والدین باید به آن توجه کنند این است که زمانبر و
هزینهبر بودن سایر سرگرمیها مانند پارک ،شهربازی ،سینما ،تئاتر و
باشگاههای ورزشی این اجازه را به ما نمیدهد که فرزند خود را بدون
اطــاع در دنیایی رها کنیم که هیچ شــناختی نســبت بــه آن نداریم.
حتی ا گر ما هم با این دنیا کمی آشــنا باشــیم ،باز هم کارشناســان از
نزدیک شــدن بیحد و حصر و مســتقالنه کودکان و نوجوانان با انواع
ابزارها و بازیهای واقعیت مجازی ابراز نگرانی کردهاند .همگی قبول
داریــم کــه هیچ پدر و مادری فرزند خــود را درون یک اقیانوس واقعی
تنها رها نمیکند!
13

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

از همه چیز به جز رایانه برای VR
اســتفاده میکند  .یک هدســت ،
یک سنسور  ،یک ریموت  ،کابل ها  ،یک کنترل کننده ایکس با کس
و یک بازی
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گیمدیزاین
محسن سعیدی

بازیهایواقعیتمجازی

شــاید بتــوان ورود تکنولوژی واقعیــت مجازی به عرصه عمومی را تحولی جــدی در عرصه طراحی بازیهای
رایان ـهای دانســت ،این تکنولــوژی به دالیلی همچون :جلب انحصاری توجه و نگاه مخاطــب ،ایجاد درک از
ابعاد اجسام و استفاده از کنترلرهای حرکتی میتواند به راحتی مخاطبانش را درون خود غرق کرده
عمق و ِ
و فرد فراموش کند که با یک دنیای مجازی روبروســت .کافیســت دســت به کار ســاخت یک محیط و یک
مکانیک ساده در واقعیت مجازی شوید و شاهد باشید که همان محیط و مکانیک ساده در واقعیت مجازی
تا چه حد میتواند جذاب و سرگرم کننده باشد .در این مقاله تالش شده است بخشی از پتانسیل موجود در
این تکنولوژی برای طراحی بازیهای رایانهای بیان شود و نکاتی که میتواند برای ایجاد یک تجربه واقعیت
مجازی مفید باشد به خواننده محترم منتقل گردد.
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تحقق یک رویا

عینکهــای واقعیــت مجــازی به همــراه خود شــیوهای نوین بــرای کنترل
بازیهای رایانهای ارائه دادهاند .ترکیب کنترلرهای حرکتی با این تکنولوژی
موانــع بزرگــی را از ســر راه طراحان بازی برمیدارد .شــاید پیش از ظهور این
پردازی خود بــا ایدههایی
ابــزار ،بســیاری از طراحان بــازی ،در فرآنید ایــده
ِ
جــذاب و شــورانگیز روبــرو شــده باشــند که بــه دلیــل محدودیــت ابزارهای
کنترلــی ،ناچــار به نادیــده گرفتن آن ایده گشــتهاند ،اما ترکیــب کنترلرهای
حرکتــی و عینکهــای واقعیت مجازی در عین ســادگی میتوانــد امکانات
فراوانــی بــرای کنتــرل رونــد بــازی در اختیار ما قــرار دهد .مثال پیــش از این
ـال بازیکن مانند
در یــک بــازی تیراندازی اول شــخص برای هــر کدام از افعـ ِ
تیراندازی ،نشــانه گیری ،پرش ،نشســتن ،سینه خیز شــدن و ...باید یک
دکمــه اختصــاص پیــدا میکرد ،امــا ا کنون میتوان بــا اســتفاده از ابزارهای
واقعیــت مجــازی تمــام ایــن افعــال را شــبیه بــه دنیــای واقعــی و بــا امکان
یادگیری آسان پیاده سازی کرد.
در عرصــه طراحی مراحل و معماها نیز تکنولوژی واقعیت مجازی میتواند
تغییــرات چشــمگیری ایجــاد کنــد ،بگذاریــد بــا یــک مثــال بــه ایــن تفاوت
بپردازیم .تصور کنید بازیکن با یک در بسته روبرو شده است و کلید این در،
داخل یک کوزه مخفی میباشد .در سیستم های کنترلی قدیمی احتماال
روند بازی چنین میشــد :بازیکن با در بســته روبرو میشود ،داخل محیط
میچرخد تا دکمۀ تعامل بر روی صفحه نمایش داده شود ،دکمه را فشرده
و شــخصیت بازی ،در یک انیمیشــن از پیش تعیین شــده کلید را از داخل
کوزه پیدا میکند ،اما در تجربۀ واقعیت مجازی میتوان مراحل حل معما را
به این صورت طراحی کرد :بازیکن با در بسته رو برو میشود ،تمام زوایای
محیط را میگردد ،چشمش به کوزه افتاده ،بدون اینکه دکمۀ تعامل روی
صفحه نمایش داده شود یا آنکه کوزه از دور برق بزند ،کوزه را واژگون کرده
و کلیــد را پیــدا می کند یا شــاید در حین جا به جا کــردن کوزه صدای کلید
را از درون کوزه بشــنود و از این طریق آن را پیدا کند .ممکن اســت در این
مثل مناقشــه باشــد اما مراد از بیان آن این بود که میتوان با کنترلی ساده
و یکدست و بدون ایجاد تحوالت اساسی در مکانیک اصلی بازی ،معماها
و ماجراهایی را طراحی نمود که بسیار بیشتر از قالبهای یکنواخت و یک
شــکل گذشــته رضایت بازیکن را برانگیزد و حس هوشمندی و درایت را به
او منتقل نماید.
مانند آنچه در باال گفته شــد در طراحی یک بازی ا کشــن نیز رخ می دهد،
مکانیکهایــی مانند نشــانهگیری ،عــوض کردن خشــاب ،جاخالی دادن،
پرتاب نارنجک ،مشــت زدن ،شمشیر زدن و ...همگی در واقعیت مجازی
در عین ســادگی و یکدســتی عمق بیشــتری پیدا میکنند ،به عنوان مثال
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دیگر الزم نیســت مانند بازی چرخدندههای جنــگ ( )Gears of Warبرای
ایجاد عمق در مکانیک تعویض خشــاب و آزمودن ّ
تبهر بازیکنان ،یک ســاز
و کار خاص و ناملموس طراحی کرد .بلکه میتوان با ایجاد مکانیکی شبیه
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
خاص واقعیت
امکانات
ابداعی و انتزاعی گذشته نیست ،بلکه منظور بیان
ِ
ِ
مجازی است که افزون بر قابلیتهای پیشین هستند.

مالحظات

تکنولوژی واقعیت مجازی که برخی
اما به دلیل محدودیتهای موجود در
ِ
ســختافزاری و برخــی بنیــادی هســتند مالحظــات و محدودیتهایی در
طراحــی بازی بــرای واقعیت مجازی وجود دارد که در زیــر به برخی از آنها
میپردازیم:

-1جا به جایی
بازیکــن در هنگام اســتفاده از عینک واقعیت مجازی خــود را درون دنیای
دیجیتــال تصور میکند ،اما همچنــان در دنیای واقعی حضور دارد و قواعد
و محدودیتهــای دنیــای واقعی بر او حا کم اســت ،لذا بــه راحتی احتمال
برخــورد بازیکــن بــا موانع واقعــی وجــود دارد و بازیکن نمیتوانــد به صورت
فیزیکــی از محوطــهای خاص خارج شــود ،حتی ا گر محیــط اطراف بازیکن
نیــز باز باشــد بــه دلیل اتصال عینک بــه رایانه و محدودیت دامنۀ پوشــش
سنسورهای تشخیص حرکت ،نمی توان آزادانه در محیط بازی حرکت کرد
و قدم برداشــت .برای این مســاله راه حلهای سختافزاری مثل تردمیل
های  360درجه ارائه شده است ،اما این ابزارها به دلیل قیمت بسیار بسیار
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بــاال تا کنــون امکان عمومی شــدن نیافتهاند .لذا ناچار به اســتفاده از یک
مکانیک حرکتی ثانویه در بازیهای واقعیت مجازی هستیم ،یک مکانیک
رایــج در این بازی ها سیســتم تلپورت می باشــد ،به گونــه ای که بازیکن با
اشاره به ناحیۀ مشخصی ،از محل قبلی ناپدید شده و در محل جدید ظاهر
یگــردد .راه حلهــا در این عرصه فراوانند ،اما نا گفته مشــخص اســت که
م 
ایــن محدودیــت تاثیر جدی در تجربۀ مخاطب و کنترل بازی میگذارد .به
عنــوان مثــال مکانیــک تلپورت ممکن اســت در یــک بازی با حــال و هوای
جادویــی و خیالی پذیرفته شــود امــا در یک بازی تیرانــدازی واقع گرایانه و
شاید چند نفرۀ رقابتی چنین مکانیکی چه از جهت گیم پلی و چه از جهت
حال و هوای بازی مشکل آفرین باشد.
معضــل دیگــری که در هنگام جا بــه جایی بازیکن وجود دارد آن اســت که
موانــع دنیــای بــازی ،مجازی هســتند و محدودیــت فیزیکی بــرای بازیکن
ایجــاد نمیکننــد ،لذا بازیکن میتوانــد 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  Gornبرای جلوگیری از این اتفاق محیط بازی را تکان
می دهند ،یعنی در صورتی که شــما بخواهید ســر خود را داخل یک دیوار
فرو کنید دیوار و تمام دنیای اطرافتان حرکت کرده و مانع از ورود ســر شــما
به دیوار می شوند ،اما چنین کاری ممکن است به ایجاد سردرد و سرگیجه
در مخاطــب منتهی شــود که در ادامه بیشــتر به آن خواهیــم پرداخت .اما
در مجمــوع میتــوان گفــت کــه این معضــل با تمهیــدات فنی قابــل حل و
پیشگیری است.

-2جهت دهی به بازیکن
از جمله مسائل چالش بر انگیز در طراحی بازیهای واقعیت مجازی جهت
دهــی بــه بازیکــن و کنترل نــگاه و مرکز توجه اوســت .در بازیهای گذشــته
طراح بازی میتوانست 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،
چــرا کــه تغییــر زاویه دیــد بازیکن بــه راحتی میتواند بــه ســرگیجه و آزار وی
بیانجامد ،لذا در بازیهای واقعیت مجازی به رفتارهایی پویا نیاز داریم که
بتواننــد بــه صورت ناملموس نگاه و توجه بازیکن را به ســویی جلب کنند.
مثال برای اینکه بازیکن به ســمت شــمال نگاه کند الزم اســت پرنده یا برگ
خشکی ،فار غ از زاویۀ دید اولیۀ بازیکن در مقابل او ظاهر شده و با حرکت و
رفتار خود نگاه بازیکن را به سمت شمال متمایل کند.
-3طراحی پویا
برای طراحی یک تجربۀ واقعیت مجازی مناسب بیش از گذشته به طراحی
دقیق و پویا نیاز داریم ،فرض کنید بازیکن قرار اســت با مشــت به دشــمن
خود حمله کند .در بازیهای گذشته با فشردن دکمۀ مورد نظر ،انیمیشن
مشــت زدن اجرا میشــد و در صــورت اصابت آن به حریف ،یک انیمیشــن
مشــخص نیــز توســط وی اجرا میشــد تــا بازیکن متوجه شــود مشــتش به
هــدف اصابت کرده اســت .اما در یک بازی واقعیت مجــازی به دلیل زاویۀ
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دیــد بازی و نوع کنترل آن بازیکن بیش از گذشــته انتظــار دارد که بازخورد
بازی نسبت به مشت ضعیف یا قوی و یا مشت به سر یا سینه و ...متفاوت
باشد .لذا به نظر میرسد در برخی از بازیهای واقعیت مجازی الزم است
ّ
تکنیکهایــی کــه امکان تاثیــر و تاثر فیزیکی بر روی حرکات و انیمیشــن ها
را فراهــم میکننــد به کار گرفته شــوند .بازی  Gornنمونۀ نســبتا موفق این
تکنیک در واقعیت مجازی میباشد.
-4سالمت بازیکن
حرکتهای ســریع و پیوســته یــا َد َوران بازیکن در دنیــای واقعیت مجاری و
یا افت فریم میتواند موجب ســردرد ،چشــم درد یا ایجاد حس عدم تعادل
در بازیکــن گــردد .به عنوان مثال ا گر بازیکن درون دنیای مجازی ســوار یک
خودرو باشد و خودرو واژگون شود ممکن است تعادل خود را از دست داده
و بر زمین سقوط کند یا دچار سردرد و چشم درد گردد .شاید یکی از مواردی
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که میتواند احساس سرگیجه و سردرد بازیکن را کاهش دهد
تنها نبودن بازیکن در حین حرکت و دوران اســت ،به عنوان
مثــال در صورتی که بازیکن خود را درون کابین یک هواپیما
ببیند احساس سرگیجۀ کمتری نســبت به زمانی که خود را
معلق در آسمان و زمین میبیند پیدا میکند.
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 میرســد 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 سیستمهای واقعیت مجازی برای این معضل به
صورت پیش فرض تمهیداتی را اندیشیدهاند ،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  Gornدر این زمینه
موفق ظاهر نشــده اســت و به راحتی میتواند برای بازیکنان
خطر آفرین باشــد ،در مقابل بازی  Beat Saberبا پیش بینی
و نمایــش محل ایســتادن بازیکن و همخــوان کردن طراحی
بــازی بــا محدودیتهای ســخت افــزاری توانســته تجربهای
جالب و استاندارد به مخاطبان خود ارائه دهد.
-5زاویۀ دید دوربین
ابزارهای واقعیت مجازی بیشــترین همخوانــی را با بازیهای
اول شــخص دارنــد امــا ایــن زاویۀ دیــد تنها بخشــی از عالیق و
ســایق بازیکنان را پوشــش میدهد ،لذا این ســوال به وجود
میآید که آیا میتوان از این تکنولوژی برای ساخت بازیهایی
با زاویهی دوربین متفاوت مانند بازیهای سوم شخص یا باال
به پایین و ...استفاده کرد؟ به نظر میرسد پاسخ این سوال به
نوع حرکت دوربین و طراحی محیطهای بازی بســتگی دارد،
مثال بازی  Mossزاویۀ دوربینی شــبیه بازیهای سوم شخص
دارد اما بازیکن در حکم یک ناظر ثابت به صحنه نگاه میکند
و هیــچ گونــه حرکــت یــا دوران ناخواســتهای را تجربه نخواهد
کرد .در چنین بازیهایی از جهت نوع حرکت دوربین مشکل
خاصیبهچشمنمیخورد،اماا گربخواهیمهمانندبازیهای
ـخص رایج ،دوبین را به همراه بازیکن جا به جا کنیم
ســوم شـ ِ
ممکن است مشکالتی بروز نماید ،چرا که بازیکن بدون اختیار
خــود در محیط حرکت میکند و ممکن اســت به یــک باره زیر
پــای خــود را خالی ببیند یا دچار چرخــش و جا به جاییهای
نا گهانــی شــود و این امر احتمــاال موجب ســرگیجه و ناراحتی
بازیکن میگردد .به عنوان نمونه بــازی  Edge Of Nowhereدر
عین حالی که تجربۀ جالبی برای بازیکنان خلق کرده است از
اینجهتموردانتقادقرار گرفتهاست.لذابهنظرمیرسدپیاده
کــردن فرمولهــای ســنتی بازی ســازی در واقعیت مجــازی با
چالشهاییروبروباشد.

-6رعایت حد تعادل
معموال در بازیهای واقعیت مجازی بازیکن بســیار بیشــتر از بازیهای معمولی درون
بازی غرق میشــود .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 قابلیتهایی
دارد .تا جایی که یک باره به خود آمده و میبینید چند ســاعت اســت که باال و پایین
میپرید و متوجه خستگی و درد عضالنی خود نشدهاید ،این خود نشان از غرق شدگی
شــدید بازیکنــان در واقعیــت مجــازی دارد .مثــا در یک بازی ترســنا ِک عــادی ورود به
یک اتاق تاریک ممکن است اندکی هولنا ک به نظر بیاید ،اما برای ا کثر بازیکنان امری
ممکن و قابل پذیرش است .اما قدم گذاشتن در یک اتاق تاریک در بازیهای واقعیت
مجازی شــجاعتی خاص میخواهد و میتواند بســیار هولنا کتر از بازیهای معمولی
باشد تا جایی که ممکن است موجب آزار بازیکن و کاهش رضایت ویگردد و میتواند
تاثیــرات مخــرب روحی و روانی برای فرد به جای گذارد .لذا به نظر میرســد در طراحی
بازیهــای واقعیــت مجــازی الزم اســت بیــش از پیــش از روندها و حــال و هواهای تک
بعــدی ،یکنواخت و اغراق شــده پرهیز کرد چرا که عالوه بر تاثیر مخــرب روحی و روانی،
ممکن اســت برای بســیاری از بازیکنان زننده بوده و آنان را از ادامۀ بازی منصرف کند.
به عنوان مثال به نظر می رسد در بازی  Arizona Sunshineکه یک بازی با حال و هوای
آخرالزمانی و مملو از آدمخواران اســت ،از بذلهگوییها و شــوخیهای شــخصیت اصلی
داســتان برای کاهش تلخی و یکنواختی بازی اســتفاده شــده اســت .اما به دلیل روند
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
کنندهباشد.
واقعیت مجازی ابزاری بسیار جذاب برای تولید تجربه هایی تاثیر گذار می باشد ،تجربه
ً
هایی که نمی توان آنان را الزاما ارزشمند یا بیارزش تلقی کرد ،لذا همچنان همه چیز به
تولیدکنندگان بازی ،معلومات و قدرت روحی و فکری آنان باز میگردد .امید است این
مقاله که بر اســاس تجربیاتی محدود نگاشته شــده است بتواند برای شما خوانندگان
گرامی مفید واقع گردد.
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داستانپردازی

یا همان چیزی که بازیهای
ویدیوئی را به بازیهای VRنزدیک میکند!

ماهمنیر داستانپور

24

داستان ،بالی برای پرواز به ناکجاآباد تخیل

پذیــرش این حقیقت  ،کــه بازیهای رایان ـهای زبان برقراری ارتبــاط با کودکان
امروز جهان است ؛ شما مخاطب عزیز را به یاد چه هشداری از سوی گذشتگان
میاندازد ؟ درســت اســت ! از قدیمیترها شــنیدهایم که میگفتند " :چون که
بــا کــودک ســر و کارت فتاد ؛ هم زبان کودکی باید گشــاد "  .این ســخن ارزندهی
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
برخوردباآنهادعوتمیکند.
حال چگونه میتوانیم از پند این خردمندان در بازیهای رایانهای که رفیق راه
این روزهای فرزندان دلبندمان هستند ؛ بهره گیریم ؟ بدون شک عنصر خیال
میتواندابزارخوبیبرایبرقراریارتباطباشد کهصدالبتهظرفبیانآنداستان
است و بس .
در اینجا مراحلی در برابر نویسندگان عزیز قرار دارد که یکی پس از دیگری باید از
آن عبور کرده و پیش روند  .در اولین مرحله میبایســت آموزشهای الزم برای
رده ی سنی مخاطب  ،سنجیده و دستهبندی شود  .در بخش بعدی بازینامه
نویسبایدآموزشهارابهقالبخیالریختهودرنهایتبرایتخیلهنرمندانهی
خویش  ،داستانی درخور خلق کند که مخاطب بازی را برای پذیرش آن تعالیم
آمادهومهیاسازد.
داستانبالپروازمخاطبدرآسمانتخیلنویسندهاستودستپشتپردهی
بازییاهمانبازینامهنویس،آموزگار اینسالهای کودکانجهان.اماآیااز کالم
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هــر داســتانپردازی میتــوان امید نجات و آ گاهی رســانی به کودکان داشــت یا
ممکن است تخیل او زهری باشد که به جان فرزندان ما ریخته میشود ؟! این
بخشرابابررسییکبازیبرایشمامخاطبین گرامی،شرحمیدهم.
نمــی دانم تا به حال بــه بــازی Brothers : A tale of Two Sonsبرخورد کردهاید یا
نه ؟ بازی جذابی که در ســال 2013و ابتدا برای PCو کنســولهای نسل هفتم
منشرشد؛وتوانستنظرا کثرمنتقدانرابهخودجلب کند.همچنینبا کسب
امتیاز باال  ،راه ورود به کنســولهای نســل هشــتم را برای خود هموار ســاخت
 .بــازی پرپیــچ و خمــی که در عرض چهار یا پنج ســاعت فرزند مــا را چنان درگیر
موقعیتهایمتفاوتوهیجانانگیزخودمیکند؛ کهممکناستجذابترین
فیلمهای ســینمایی هالیــوود ،این چنین او را ســرگرم نکنند  .شــاید چــون در
بازیهایرایانهایاینخود کودکاست کهبهجایبزرگترینقهرمانانتصورات
بشریمینشیند.
حاال سوالاینجاست کهچگونهاینبازیتوانستهاینمحبوبیترانزدمخاطبین
به دست آورده و به این جایگاه دست یابد؟ ابتدا باید عوامل جذابیت بازی را به
طور خالصه از نظر بگذرانیم  .گرافیک بازی  ،موسیقی  ،گیم پلی پرهیجان  ،و
گیرایی این
داستان پرکشش و تخیلی  .بدون شک گزینههای ماقبل آخر  ،در
ِ
بــازی رایانــهای نقش مهمی را ایفا میکنند .اما نباید تأثیر داســتان مهیجی که
پوشیدهاز گردطالییتخیلاسترادست کم گرفت.

برایبررسیبهتراینبازیوشایدایجاداشتیاقدرآندستهازمخاطبانی کهاین
بازیراتجربهنکردهاند؛بایدداستانرابهطور خالصهدر اینبخششرحدهم.
برادران  :افســانه ی دو پســر  ،همانطور که از نامش پیداست داســتان دو برادر را
در برههای از زندگی سختشان روایت میکند .زمانی که مادر را از دست دادهاند
و دیر نیست که پدر بیمارشان هم بمیرد و دو برادر را برای همیشه تنها بگذارد.
اینشروعبازیست.آنهاپدر رابهطبیبروستاسپردهوتوسطاواز وجودا کسیر
حیــات کــه تنها در المکانی دوردســت یافت میشــود؛ آ گاه می گردنــد  .داروی
شفابخشی که تنها تیر ترکش آنها برای بهبودی پدر خواهد بود .نایا و نایی که
حتیزبان گفتارشانبهانسانهایامروزیشباهتینداردوبهزبانابداعیبرای
همینبازیصحبتمیکنند؛بایکدیگربهجستجویاکسیرحیاتمیروند.
نایا برادر بزرگتر و نایی کوچکتر است  .جالب اینجاست که ما بدون آنکه معنی
جمالتنامفهومآنهارادریابیم،بازبانداستاناز درونیاتشانآ گاهشدهوبادو
برادرهمراهمیشویم.
در اینجا ،توجه شــما را به عبارت اســرارآمیز و خیال برانگیز ا کســیر حیات جلب
میکنم  .شاید تصور کنید این عبارت را ابتدا در افسانههای غربی یا فیلمهای
هالیوودیشنیدهوجستجوی کارا کترهابراییافتنآنراتماشا کردهایم.امابا
تأسفازالقایاینتصورازسویبیگانگان،بهشمادوستانعزیزیادآوریمیکنم
کهاینعبارتابتدادرافسانههایمشرقزمینوبهخصوصدرشاهکارفردوسی
بزرگ،شاهنامه،آوردهشدهاست.آنجا کهخضرهمراهبااسکندر،براییافتنآن
به ناکجاآباد رفته و در نهایت به دور از چشم پادشاه متجاوز ( اسکندر ) موفق به
پیدا کردنش میشــود .این نکته را در ذهن داشــته باشید تا دوباره به آن رجوع
کنیم.اماادامهیداستان!نایاوناییدرمسیرخود کهرفتهرفتهپیچیدهترشده
و همراه با گیم پلی جذاب بازی بیشتر مورد توجه مخاطب قرار میگیرد؛ پیش
میرونــد  .تــا اینکــه در جنگل به غولی مهربان و دوســت داشــتنی بر میخورند
 .موجودی عظیم الجثه که نیاز نیست از آن بترسیم و میتوانیم از کمکهای او
بهره مند شویم  .غولی که برادران محبتهای او را در امتداد داستان با آزاد کردن
خواهرشاز دستدیوسیاهجبران کردهوبهراهخودادامهمیدهند.دوبرادر در
ادامهیبازیباجغدیغولپیکرنیزبرخوردمیکنند کهسواربراواز گذرگاه¬های
پر خطر میگذرند  .تا در نهایت با موجودی شــیطانی به جدال برخاســته و نایا
حامیشخصیتاصلیداستان،یعنیناییرابرعهدهدارد؛
برادر بزرگتر کهنقش ِ
زخمیوهمزمانبارسیدنبهچشمهیآبحیاتجانمیسپارد.نایی،پس
از خاکسپاریاو،بهنزدپدر بازگشتهوپساز شفایافتنش،بازیپایانمییابد.

ً
در این قســمت دوباره باید مطالبی را به شــما یادآور شــوم که حتما از نگاهتان
دور مانده است .چرا برادرها در برخورد با غول از او نمیترسند و به دست کمک
رســانش اعتماد میکنند ؟ درســت حــدس زدید ؛ چــون در دنیای خیال انگیز
داستان ،نه الزم است از وجود موجودات خارق العاده و عظیم الجثه ای چون
دیو،متحیرشویم؛نهاز یاریدادناومتعجبشدهوبهمحبتهایششک کنیم
.نویسندهشایدمیخواهددر قالباینداستانمارابهیادانسانهاییبیاندازد
کهبهظاهربادیگرانمتفاوتندولیدر باطنقلبهاییمهربانوپرمحبتدارند.
شایداینهاموجوداتیشبیهبه کازیمودو ،کارا کتراصلیداستان گوژپشتنوتردام
باشندیاپیرزنیبهظاهربداخالقمثلعزیزخانمدرسریالمعروفدوران کودکی
دههیشصتیهایایران،آفتابوعزیزخانم کهتنهامحبت،چهرهیواقعیاورا
برایبینندهبهنمایشمیگذارد.
در بازی رایانهای برادران  ،نویسنده  ،به نایی میآموزد 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 قفلهایی که پیش از این نایا برای او باز میکرده را با
جمع کردنتوانخود گشودهوراهرابرایرسیدنبههدفشباز کند.اینهمان
آموزگاریست کهپیشازاینبرایتانازوجودش گفتهبودم.همانزبان کودکی که
بزرگانبهآناشاره کردهبودند.
اما باید نظری به برخی بازیهای وطنی داشــته باشــیم که دوســتان بازی ساز
تاکنون به بازار فرستادهاند .که البته به دالیل حرفهای از ذکر نام آنها معذورم.
متأســفانه خیلی از این بازیها مخاطب خود را با فضای ســیاه و داســتان پر از
یأسوناامیدیافسردهمیکند.تخیلدر اینبازیهانمیتواندمعلمیبابیان
امیدبخش باشــد؛ بلکه بیشــتر زهر به جان مخاطب ریخته و او را دچار رخوت
میکند .کاراکترهایعصبی کهزندگیشاندستخوشفعالیتهایشیطانپرستی
شدهیاارواحی کهدر برزخ گرفتار آمدهواز مردنخودبیاطالعند.نویسندهتصور
میکند در حال آموزش است ؛ اما در واقع خیالپردازی او فرزند ما را دچار یأس و
دلمردگیمیکند.
در اینجااز همکاران گرامیخودمیپرسم:آیاوقتآننرسیده کهاز ادبیاتغنی
ایران بهره برده و با مدد جستن از داستانهای خیال انگیز شاهنامه  ،عاشقانه
های نظامی  ،داستانهای حکیمانهی مثنوی و سایر هنرمندان بلنداوازهی
سرزمین عزیزمان ،به کودکان خود بهترینها را بیاموزیم ؟ غرب از اندوختهی ما
برداشت کردهوبانامیبیگانهبهخودمانعرضهمیکند.چرابااستفادهاز ثروت
ادبیایرانزمین،وسواربربالاینداستانها،فرزندانخودرابهدوردستتخیل
نفرستیم و آموزههای گرانبهای پارسی را به آنها عرضه نکنیم تا دانه از سفرهی
بیگانهبرنچینند؟ کاشمردیاز خویشبرونآیدو کاریبکند...
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واقعیتمجازی،
دکتر بشری هاتف

w w w . B a zi ba a n. c om

ابزاری نو برای تغییر مغز

واقعیــت مجــازی از ســال  1960توســط دانشــگاه  MITآمریــکا بــه دنیا معرفی
شــد .تکنولوژی بکار رفته در این روش نیاز به ابزارها و برنامه نویســی بیشــتر و
پیشــرفتهتر از بازیهــای کامپیوتری دو بعدی و ســه بعــدی دارد .امروزه این
ً
روش بعنوان ابزار مهم در توانبخشی فیزیکی و روانی مخصوصا برای بیماران
سکته مغزی و بیماران مبتال به اختالالت اضطرابی استفاده میگردد .نتایج
مداخــات واقعیــت مجــازی در این بیماران بســیار اثر بخش بوده اســت (.)1
محققــان در ســال  2011نشــان دادند ایــن روش در کاهــش اختالل اضطرابی
پس از سانحه ( )PTSDسربازان آمریکایی برگشته از جنگ افغانستان و عراق
بسیار موثر بوده است (شکل )1این بهبودی حتی پس از قطع درمان و در دوره
پیگیری درمان بیشتر هم شده بود(.)2

شــکل  :1بعــد از  11جلســه درمــان واقعیت مجــازی برای بیمــاران PTSD
بهبــودی بســیار خوبــی بعــد از دوره درمانی و بعــد از دوره پیگیــری درمان
مشاهده گردید.
آنچه در بیماریهای اضطرابی توسط واقعیت مجازی درمان میشود فوبیا یا
ترس است .فوبيا ترس شديد از جسم يا وضعيتي خاص است .بيمار با آن كه
ً
ميداند اين ترس واقعي نيست ،دائما دچار اضطرابي است كه زندگي عادي
او را مختل ميكند .اين ترس ميتواند شامل ترس از فضاي باز ،ارواح ،خفگي،
خون ،ارتفاع ،آب يا موارد ديگر باشد .در درمان سنتي ،پزشك با صحبت كردن
با بيمار ،او را در وضعيتي كه از آن وحشت دارد قرار ميدهد .در درمان جديد
بــا اســتفاده از واقعيت مجــازي ،محيطي كه بيمار از آن وحشــت دارد شــبيه
ســازي ميشــود و بيمار با علم به اين موضوع كه اين محيط واقعي نيســت،
با قرار گرفتن در آن ســعي ميكند خود را با آن وفق دهد و ترس خود را از بين
ببرد .روش درمان عبارت است از قراردادن بيمار در موقعيت استرسزا براي او
در محيط مجازي و تحت كنترل قراردادن استرس ،شروع كار با موقعيت كم
اســترس زا و اضافه كردن به تدريج موقعيت هاي بيشــتر .مزيت اين روش در
واقع ،قابل كنترل بودن شرايط استرسزا است .چيزي كه در واقعيت حقيقي
امكان ايجاد آن وجود ندارد .با اینکار فعالیت مغزی مربوط به ترس درک شده
کاهش مییابد و فرد از پیش بینی خطر فاصله میگیرد و قدرت تسلط بر رفتار
اوبیشترمیشود(.)3
ویژگیهای 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.
ُبعد در اینگونه بازی به خوبی لحاظ میشــود :درک بعد در کنار شــکل و
رنگ و حرکت به واقعی تصور کردن آنچه میبینیم بسیار کمک میکند.
ســر خود را میچرخاند ،قادر اســت
ارتبــاط حرکــت بــا تصویــر :وقتی فردِ ،
جاهــای دیگــری را ببینــد .لذا باز سیســتم بینایی تخمین میزند کــه فرد در
محیط واقعی قرار گرفته اســت و از آنطرف سیســتم وســتیبوالر (تعادلی) هم
همراه سیســتم بینایی بشــدت فعال میشــود .در ضمن زمانی که فرد با راه
رفتن روی تردمیل یا جابجایی اندامها به اهداف جدیدی در بازی میرســد
 ،ارتبــاط حــس بینایــی و کنتــرل حرکتــی فعال میشــود و در نتیجــه مناطق
شناختیوسیعتریدرگیرمیشوند.
در بیماریهای اضطرابی با شبیهسازی فضای ترس مثال قرار گرفتن لبه
یک ســاختمان بلند و عدم آســیب بدنبال آن باعث تغییر فعالیت سیســتم
لیمبیــک در مــورد واقعه خاص میشــود و حساســیت آمیگدال بعنــوان مرکز
هیجانات و ترس کاهش مییابد.
خطری کههمیشهفردرادر اینگونهبازیهاتهدیدمیکندسرگیجهو گم کردن
ً
ً
زمــان و مــکان ،تهــوع و گاها حمالت صرعی و نهایتا بیقراری اســت که اجازه
ً
اســتفاده زیاد آن را به فرد نمیدهد .لذا باید در نظر داشــت اوال محیط اتاقی
که فرد هدست واقعیت مجازی را به چشم گذاشته و بازی میکند باید خالی
ً
از اثاثیه و اشیاء مزاحم و آسیب رسان باشد و دوما اینکه مدت استفاده مداوم
آن کوتــاه باشــد و هر  10تــا  15دقیقه بازی حداقل  30دقیقه اســتراحت وجود
داشته باشد (.)4

پی نوشت ها:
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اثـــراتنامطلوب

واقعیتمجازیبرسالمتی
یادداشتی از سندی الموته در وب سایت)2017( CNN
ً
ا گر اخیرا درگیر مســألهای به نام هجوم عینکهای واقعیت مجازی در بین
فرزندانتان شدهاید ،باید بگوییم که شما تنها نیستید .آمار نشان میدهد
که بیش از یک میلیون هدست  VRدر سه ماهه سوم سال  2017به مناطق
مختلــف فروختــه شــدهاند .انتظار م ـیرود که این تعــداد در ســال  2018به
سرعت افزایش یابد؛ چرا که تولیدکنندگان بیشتری وارد بازار میشوند.
اما پیش از این که شــما یا فرزندانتان دســتگاههای  VRجدید خود را
امتحان کنید ،مطمئن شوید که کامال از آثار نامطلوب احتمالی این
فناوری بر سالمت خود آ گاه هستید.

فضای بازی خود را از وسایل اضافی پاک کنید

28

نگاهی اجمالی به هشدارهای ایمنی تولید کنندگان اصلی ،گواهی
بــر این موضوع اســت که "بــازی با  VRبدون نظــارت و در فضاهای
شلوغ ،کار خطرنا کی است" .در داخل صفحه اطالعات ایمنی HTC
 Viveنوشــته شده اســت :زمانی که در حال استفاده از هدست این
محصول هســتید ،در برابر دنیــای اطراف خود نابینا میشــوید .باید
بدانید کهبرایمحافظتنبایدبهسیستمشاپرونمحصولاتکا کنید.
مارینتینا گوتسیس ،دانشیار پژوهشی بخش رسانه و بازیهای تعاملی
دانشگاه کالیفرنیا جنوبی میگوید  :بیشتر از هر اتفاق دیگری ،کاربرانVR
به زمین میخورند" .ممکن اســت ســکندری بخورید ،ســرتان را به جایی
بزنیــد ،دســت و پایتــان را بشــکنید و بــه خودتان آســیب جــدی وارد کنید؛
بنابراین ضروری است که وقتی از  VRاستفاده میکنید ،کسی مراقب شما
باشد".
منظــور از پــا ک کردن فضای بــازی دور کــردن کودکان خردســال ،حیوانات
خانگــی و دیگــر موانع مانند پنکه ســقفی اســت .جالب اســت بدانید که به
همــراه محصــول  ، Oculus Riftیــک اینفوگرافــی و توضیحاتــی ویدیوئــی در
خصوص مسائل ایمنی عرضه شده است.

نظارت دقیق داشته باشید

یکــی از مهــم تریــن نگرانیهای موجــود در مــورد واقعیت مجازی ،ســامت
چشم است .مارتین بنکس ،استاد اپتومتری دانشگاه برکلی کالیفرنیا که به
مطالعه ادرا ک بصری در محیطهای مجازی میپردازد ،میگوید  :مشکالت
بالقوه متنوعی در این زمینه وجود دارد .برای مثال ،استفاده از  VRمیتواند
بر رشد چشم تأثیر گذاشته و باعث ایجاد نزدیکبینی شود.
نزدیکبینــی یک مشــکل رو به رشــد در سراســر جهان به شــمار میآید .در
ایــاالت متحده ،مطالعات نشــان میدهند که نزدیک بینــی از  25درصد در
دهــه  1970بــه بیش از  40درصد در ســال  2000افزایش یافته اســت .در حال
حاضر نیز حدود  10میلیون بزرگسال آمریکایی در دسته "نزدیک بین شدید"
قرار دارند .بنکس میگوید :نگاه کردن به تبلتها ،تلفنهای همراه و وسایلی
مانند آنها ،شــواهد بسیار خوبی هستند که نشــان میدهند نگاه کردن از
فاصلــه نزدیــک میتوانــد باعث افزایش خطــر ابتال به نزدیکبینی شــود .در
واقع ،ما همه نگران این موضوع هســتیم که ممکن اســت واقعیت مجازی
اوضاع را بدتر کند.
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بیماریحرکت را نیز به خطرات سالمتی VRاضافه کنید

بســیاری از افــرادی کــه از واقعیــت مجــازی اســتفاده میکننــد ،از
خستگی چشم ،سردرد و در بعضی موارد از حالت تهوع رنج میبرند.
متخصصــان میگوینــد که ایــن حالتها به دلیــل تاثیر  VRبــر ارتباط
چشم و مغز به وجود میآید .در زندگی واقعی ،چشم ما به طور طبیعی
به صورت همگرا درآمده و بر یک نقطه در فضا متمرکز میشود و مغز ما
که به این کار عادت داشته ،این دو وا کنش را با هم ترکیب میکند؛ اما
واقعیت مجازی آنها را از هم تفکیک کرده و در نتیجه مغز را سردرگم
میکنــد .واقعیت مجــازی میتواند ارتبــاط مغز و چشــم را بهم بریزد.
والتر گرینلیف ،عصبشناس رفتاری که VRرا در محیطهای پزشکی
بیش از  30سال مطالعه کرده است ،میگوید :در یک محیط مجازی،
شیوهنگاه کردنوارتباطبرقرار کردنماتغییرمیکند،زیراچیزی کهبه
نظر میرسد از ما دور باشد ،در واقعیت ،تنها چند سانتیمتر از چشم
ما فاصله دارد .علم به آن "مغایرت تطابق دید دوچشمی" میگوید و
مشخصنیست کهچقدر اینموضوعمیتواندجدیباشد .گرینلیف
که با آزمايشگاه تعامل مجازی انسانی دانشگاه استنفورد کار میکند،
میگوید:مامغزرافریبمیدهیم،امااثرطوالنیمدتآنرانمیدانیم.
ا کثر ما زمانی که به صفحههای تلفنهای همراه و تبلتهایمان نگاه
میکنیم،بهمحیطاطرافماننیزنگاهیمیاندازیم کههمین کار تاثیر
V
منفی این ابزارها بر روی چشم را به حداقل میرساند؛ در حالی که R
خیلی راحت میتواند ما را در دنیای مجازی خود غرق کند.
زمانمناسباستفادهاز واقعیتمجازیچقدر است؟تولیدکنندگانی
ماننــد  Oculusمیگوینــد :حتــی ا گر فکر میکنید نیازی به اســتراحت
نداریــد ،بــاز هــم بایــد  10تــا  15دقیقه را پــس از هر  30دقیقه 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  VRبــر کــودکان انجــام شــده اســت .وی در ادامه
بیشــتر دســتگاههای
صحبتــش میگویــد :تحقیقــات کمی در زمینه
ِ
موجود در بازار انجام شده است که همین امر باعث ایجاد مشکل در
زمــان مواجهــه تجمعی افراد با ایــن ابزار میگــردد .وی اضافه میکند:
کیفیــت بــازی واقعیــت مجــازی نیــز در نحــوه وا کنــش ما نقــش دارد.
محتوای بازیها به خوبی ساخته نشدهاند؛ بسیاری از اشیای داخل
بازی سوســو میزنند؛ خیلی ســریع به سمت شــما آمده و یا خیلی به
شمانزدیکمیشوند کههمهاینهامیتوانندموجبایجادخستگی
و فشار آمدن به چشم شوند .باید دانست که هر گونه فشار وارد آمده بر
چشم،نشانهایبرایتوقفبازیمیباشد.
گوتسیس هشدار میدهد که گاهی آسیب به چشم در پی خستگی و
فشار بر آن میتواند بسیار نا گهانی اتفاق بیفتد؛ بنابراین هر زمانی که
احســاس ناراحتی کردید ،بازی کردن را متوقف کنید؛ دستگاه را کنار
بگذاریــد .احســاس نکنید که بــه دام افتادهاید و غرق شــده اید؛ فقط
دست از ادامه دادن بکشید.

شرایط از پیش موجود

ســازندگان  Oculus Riftمی گویند :تنها چشــم ها نیستند که ممکن
است آسیب ببیند .گوش دادن به صدای بلند هم میتواند خسارت
جبران ناپذیری را برای شــنوایی شــما در پی داشته باشد .سازندگان
پلــی استیشــن ســونی نیز می گوینــد :ممکن اســت با گذشــت زمان،
صدای بلند کم کم عادی جلوه کند ،اما در واقع میتواند به شنوایی
شماآسیببرساند.بهتراستزمانی که کاربراندر هنگامبازیصدای
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اطرافیان خود را نمی شنوند ،درجه صدا را کم کنند .ا کثر دستگاهها هشداری
مبنی بر مراجعه به پزشک پیش از استفاده از آنها را به همراه دارند؛ البته در
صورتی که شما یکی از این شرایط را داشته باشید :باردار بودن ،سالمند بودن،
داشتنشرایطیازپیشموجود کهممکناستبرتجربهشماازواقعیتمجازی
تاثیربگذارد کهمیتواندشاملاختالالتبینایی،اختالالتروانی،بیماریهای
قلبیویاسایرشرایطجدیپزشکیباشد.اینهشدارهاهمچنینافرادیرا که
در بدنشان دستگاههایی مانند ضربان ساز قلب ،سمعک و دفیبریالتور نصب
شده و یا کسانی که مبتال به صرع هستند و یا سابقه تشنج و غش کردن دارند،
در بــر میگیــرد .اما تولیدکنندگان میگویند که برخی افراد ،مخصوصا کســانی
که کمتر از  20ســال ســن دارند ،حتی بدون داشــتن سابقه نیز میتوانند دچار
حملهعصبیشوند؛بهاینترتیبتوصیهآنهاایناست که بهتراستحرکات
نا گهانــی و غیــر ارادی ماهیچه ها و از دســت دادن تعادل را به هنگام بازی ،به
عنوان نشانههایی از یک مشکل بالقوه تلقی کنید .سازندگان Daydreamهم
پیشــنهاد میکنند تا ا گر از مســمومیت ،خستگی بیش از حد ،ســردرد ،سرما
خوردگی ،ناراحتی معده و یا بیماری دیگری رنج میبرید ،به طور کامل از بازی
کردن اجتناب کنید؛ چرا که تجربه واقعیت مجازی ممکن اســت حال شما را
بدتــر کنــد .ا گر این موارد کافی نیســت ،باید اضافه کــرد کــه Daydream View
هشــدار میدهد که اســتفاده مشــترک از دســتگاه میتواند موجب گســترش
بیماریهایمسری،عفونتهاوحتیتحریکپوستشود.

کودکانبیشتردرمعرضخطرهستند

گوتسیسمعتقداستخانوادههایی که کودکانخردسالیدارند،بایددر رابطه
با واقعیت مجازی بسیار محتاط عمل کنند؛ حتی ا گر بازیها را برای نوجوانان
خریداری کرده باشند .میتوان گفت تقریبا غیرممکن است که در مقابل یک
کودک خردســال وســیلهای پر زرق و برق را قرار دهید و او را از دســت زدن به آن
منع کنید.بنابراین،والدینبایدبهفرزندبزرگترشانیادآوری کنند کهبخشیاز
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
استفادهویاز واقعیتمجازینیزباید کمترباشد.ممکناست کودکانندانند
کــه چگونــه ناراحتی و مشــکلی را که در هنگام بازی احســاس میکنند (مانند
ناراحتیهای بینایی و بیماری حرکت) بیان کنند؛ به همین دلیل نباید اجازه
دهید تا مدت زمان زیادی را در معرض صفحه نمایش بگذرانند.
جرمیبیلنسون،مسئولآزمايشگاهتعاملمجازیانسانیدانشگاهاستنفورد،
بــه طــور روزانــه از  VRبــرای خود و اشــخاص حاضر در آنجا اســتفاده میکند.
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بــا ایــن حــال ،او اجازه داده اســت تا دختر  6ســالهاش تنها چهار بــار در زندگی
خــود و هــر بار به مــدت پنج دقیقه با  VRبازی کنــد .او میگوید :ما به مطالعه
پژوهشهــای جدیــدی در کارمــان میپردازیم .برای مثال ،تحقیقات بســیار
زیادی در زمینه کاربرد  VRدر پزشــکی انجام گرفته ،اما تعداد کمی از آنها در
مورد کودکان خردســال است و البته در مورد سنین کمتر ،پژوهش خاصی به
چشمنمیخورد.بنکس،استاددانشگاهبرکلینیزبااینموضوعموافقاست:
تحقیقات انجام شده عمدتا در مورد نوجوانان صورت گرفته است؛ در نتیجه
ما واقعا نمیدانیم که چه اتفاقی برای یک کودک خردســال در زمان استفاده
از  VRمیافتد.

چرا والدین باید در مورد VR gearبدانند؟

ا کثر تولیدکنندگان اصلی ،ســن مشــخصی را برای اســتفاده از دستگاه تعیین
کردهاند :اســتفاده از دســتگاه برای کودکان زیر  13ســال مناســب نیست .پلی
استیشــن  12 ،VRســال به باال را مناســب دانســته؛  HTC Viveســن 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
ایندستگاهاستفادهشود.والتر گرینلیفمعتقداست کهتازمانی کهتحقیقات
بیشتریدر اینزمینهانجامنشده،والدینودر واقعهمهبایددر مورداستفاده
از دستگاههای VRبسیار محتاطباشند.اومیگوید:منبرایهمه کسانی که
از این دستگاه ها استفاده می کنند ،نگرانم؛ چرا که  VRبر روی تمامی سنین
تاثیرمی گذارد.

محتواشرطاست

محتوایواقعیتمجازینیزمیتواندبررویتصور شمااز واقعیتتاثیربگذارد.
بیلنسون،نویسنده کتاب"تجربهدر لحظه" کهحاصلدودههتحقیقدر مورد
اثراتروانشناختیواقعیتمجازیاست،میگوید:اطالعاتمربوطبهواقعیت
مجــازی میتوانــد در مرکز حافظه مغز به نحوی که بســیار شــبیه به اطالعات
حاصــل از تجربیــات جســمانی واقعی باشــد ،ذخیره شــود .زمانی کــه دنیای
مجــازی از کیفیت خوبی برخوردار باشــد ،مغز نیز بــاور میکند که با واقعیت رو
به رو است .البته ا گر محتوای آن سرگرم کننده ،آموزشی و یا الهام بخش باشد،
این مسئله به عنوان یک نکته مثبت در نظر گرفته میشود .به عنوان مثال،
تحقیقات نشان میدهند که میتوان از طریق واقعیت مجازی به بزرگساالن،
بازیافت کردن ،افزایش فعالیت بدنی و یا همدلی با نژادهای مختلف را آموزش

داد؛ به خصوص ا گر آنها خود را در حال انجام این کارها در  VRببینند.

چه اتفاقی میافتد اگر محتوای، VRترسناک یاخشونت آمیزباشد؟

در برخی از بازیهای محبوب VRباید به مبارزه با زامبیهای خونین بپردازید،
در تور مجازی جهنم شرکت کنید ،با موج بی پایانی از جنگجویان مبارزه کنید
و تا جایی که میتوانید دشمنانتان را در " "Survival horrorاز پای دربیاورید .به
عالوه ،حتی در یک بازی میتوانید به سر خود نیز شلیک کنید.
در صفحه بهداشت و ایمنی  Daydream Viewگوگل به صراحت نوشته شده
است:ا گرمحتواترسناک،خشونتآمیزویااضطراببرانگیزباشد،ممکناست
بدن شما به صورت فیزیکی با افزایش ضربان قلب و فشار خون وا کنش نشان
دهد .همچنین ممکن اســت در بعضی از افراد وا کنش های روانشــناختی ،از
جملهاضطراب،ترس،یاحتیاختاللاسترسیپساز آسیبروانیایجادشود.
مطالعات نشان می دهند که نوجوانان می توانند در محیط های مجازی به
محرومیت اجتماعی ،شــدیدا وا کنش نشان دهند .بیلنسون میگوید :ا گر در
دنیــای واقعی این اتفاق برای شــما بیفتد ،چگونه به آن عکسالعمل نشــان
میدهید؟ در دنیای مجازی نیز قضیه از همین قرار اســت .تحقیقات نشــان
میدهند که تبدیل شدن به شخص دیگری در  VRنسبت به تماشای فیلم
و یا بازیهای ویدیویی اول شخص ،تغییرات بیشتری در نگرشها و رفتارهای
زندگی واقعی فرد ایجاد میکند .بنابراین از  VRبه عنوان "تجربه رسانهای" یاد
نکنید ،زیرا مغز آن را به عنوان یک تجربه واقعی در نظر میگیرد .ا گر قرار است
کاری را در واقعیــت مجــازی انجــام دهید که در دنیای واقعــی از نظر اخالقی با
انجامآنموافقنیستید،این کار رانکنید.این گونه،راحتترمیتوانیدتصمیم
بگیرید کهچهچیزهاییرامیخواهیدبا VRتجربه کنید.

محتواوکودکان

تعجبیندارد کهنتیجهمطالعاتنشانگراینموضوعاست که کودکان،دنیای
مجازی و دنیای واقعی را بیشــتر با هم اشــتباه میگیرند و خردســاالن بیشتر از
گروههای ســنی دیگر در معرض این خطر هستند .در پژوهشی در سال ،2009
کودکاندبستانیبهتماشایهمزادمجازیخود کهدر حالشنا کردنبانهنگ
قاتل بود ،نشستند .یک هفته بعد ،هنگامی که در مورد این تجربه مورد سوال

قرار گرفتند ،مشــخص شــد که همگی باور داشتند صحنهها 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 4تا 6ساله بازی
"سایمونمیگوید"رابازی کردند.نیمیاز کودکاندر واقعیتمجازیباهیوالی
ُ
روورکه شخصیت محبوبی در ایاالت متحده به حساب
آبی پشمالویی به نام گ ِ
میآید ،بازی کردند و نیمی دیگر با همان کارا کتر ،با کنســول متصل شــده به
تلویزیون بازی کردند که این بازیها پنج دقیقه به طول انجامید .بیلنسون
میگوید :خبر خوب این اســت که هیچ کــدام از کودکان در تجربه کوتاه مدت
خود با  ،VRدچار ســرگیجه و یا وا کنش های فیزیکی ناخوشــایند نشدند و در
عیــن حال از واقعی تر بودن تجربه شــان از گــروور صحبت میکردند .تاثیر این
کارا کتر در  VRدر مقایســه با تلویزیون بســیار بیشــتر احســاس میشــد و برای
کودکانی که از  VRاســتفاده میکردند ،تقلید نکردن از حرکات گروور ســختتر
مینمود.البتهفقط کودکاننیستند کهتحتتاثیرسناریوهایواقعیتمجازی
قرار میگیرند؛ نوجوانان و جوانان هم به شدت به محرومیت اجتماعی در این
فضا وا کنش احساسی نشان میدهند .بر اساس نظر کارشناسان ،این بدان
معناست که والدین باید به محتوای  VRکه فرزندانشان مشاهده میکنند،
توجهونظارتداشتهباشند.
گوتســیس میگوید :یک عنکبوت میتواند بامزه و یا ترســناک باشــد ،اما این
موضوع زمانی مشخص میشود که خودم با آن مواجه شوم؛ در نتیجه ،هیچ
چیز بهتر از این نیست که خود پدر و مادر ابتدا VRرا امتحان کرده و از مناسب
بودنمحتوایآنبرایفرزندشاناطمینانحاصل کنند.
بیلنسونمعتقداستتازمانی کهوالدینبهوظیفهخودبهدرستیعمل کنند،
پژوهش های آینده نیز نشان خواهند داد که کودکان بدون هیچ گونه آسیبی
مــی تواننــد از واقعیت مجــازی لذت ببرنــد .وی میگوید :من نگــران کودکانی
نیستم که از  VRاستفاده میکنند ،بلکه نگران آنهایی هستم که بدون هیچ
نظارتی از هر رســانه ای اســتفاده می کنند .والدین باید در این زمینه هوشــیار
و مراقب باشــند ،زیرا محیط  VRقوی تر از رســانههای سنتی است .در نتیجه
میتوان گفت که با نظارت مناسب بزرگساالن و استفاده کمتر از این دستگاه،
اتفاقهایناخوشایندیرخنخواهدداد.
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مجلهتخصصیمطالعات

سردبیر:

سواد و بررسی محتوایی
حق وردی همان کسی است که عالقه مندان به نقد باز یهای رایانهای نام او را زیاد شنیدهاند .سخنرانی
مهدی
بازیهای دیجیتال
آخرالزمان و باز یهای رایانهای ،مستند لیست سیاه ،وب سایت مجاهد مجازی و ده ها یادداشت و مقاله از جمله
فعالیتهای ایشــان اســت .از آنجایی که بعضی گیمرهای خاص دوســت دارند تا آگاهی خود را در خصوص گیمی
که بازی میکنند به فراتر از مهارت گیم پلی ارتقا بدهند بر آن شــدیم تا از ایشــان بخواهیم که در قالب سلســله
.یادداشتهایی،بهموضوعنقدبازیبپردازند

بازی کن ،نقد کن ،دوباره بازی کن!

مهدی حق وردی طاقانکی

نقد بازی (یادداشت اول)

روش نقد بازی ؟
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همواره از ســوی بســیاری از عالقه مندان حوزه نقد بازی با این ســوال مواجه
بودم که چگونه یک بازی را نقد میکنید و همیشه یک پاسخ داشتم" :بازی
میکنمومینویسم"
بازیهای دیجیتال در مقایســه با ســایر رسانهها مانند فیلمهای سینمایی،
رسانهاینوظهورتربودهو کمترهمهابعادآناز جملهموضوعنقدوبررسیبازی
مورد توجه و کنکاش قرار گرفته اســت .ســالها با این سوال مواجه بودم که ا گر
بخواهم تجربیات خود را در حوزه نقد بازیهای رایانهای 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 بازیهای 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 روشهایی آشنا میشویم که طراح سعی
کرده است تا با ترکیب آنها یک بازی خوب ارایه نماید و آنچه گیمر تجربه میکند
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

ی را به صــورت کلی میتوان در ســه شــاخه اصلی
رویکردهــای مطالعــات بــاز 
دستهبندی کرد.رویکردعلوماجتماعی،رویکردعلومانسانیورویکردصنعتی
و فنی (کنزا ک الرس .)2007،در دو رویکرد علوم انسانی و علوم اجتماعی تالش
میشــود تا به این دو ســوال "از بازیها چه مفاهیمی استخراج میشود ؟" و "
بازی ها با مردم چه میکنند " 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
میرســد :هدف طراح بازی ،طراحی بازی اســت .اما این پاسخ اشتباه
است.در واقعطراحبازیبهبازیتوجهنمیکند.بازیهاتنهاوسیلهای
برایرسیدنبههدفهستند...هنگامی کهمردمبازیمیکنند،تجربه
به دست میآورند .طراح بازی ،به این تجربه توجه میکند(شل،2008،
 )10او اولین نگاه و لنز را "لنز تجربه ضروری" مطرح میکند .برای استفاده
از این لنز ،به جای فکر کردن به بازی ،به تجربه بازی کننده فکر کنید .این
سوالها را از خود بپرسید :میخواهم بازی کننده چه تجربهای داشته باشد؟
چه چیزی برای این تجربه ضروری است؟ بازی من چطور میتواند ذات این
تجربه را به دست آورد؟ (شل)21،2008،
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تجربه

بــازی تجربه ســاز اســت .بازیهــای دیجیتالــی توانایی خلــق تجربیاتی چون
قدرت ،آزادی ،موفقیت ،شکست ،منجی ،ترس ،دوستی و  ...را دارا هستند.
تجربیاتی کهباعجینشدنباتکنولوژیهاییچونواقعیتمجازیوواقعیت
افــزوده تجربیات خــارق العادهای برای مخاطــب فراهم میکند .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 میشــود یک گیمر
چندیــن بــار یک بازی را تجربه و تکرار کند و یا ســاعتها 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
متفاوت باشــد .تالش برای تجربه بدون تحلیل میتواند درک مناســبتر و گاه
متفاوتتریازبازیمنتقلنماید.
تحلیــل همزمان با تجربــ ه ی یک رویــداد مانند بــازی میتواند
از طــرف دیگــر
ِ
سخت باشد و گاه حتی بر روی نوع یا سطح برداشت و درک تاثیر گذار باشد.
بــه شــخصه در برخــی از بازیهــای رایانــهای کــه نیازمنــد توجه به بســیاری از
پارامترها مانند داستان ،شخصیت ،شرکت و عوامل تولید کننده ،موسیقی و
...دارندیابهعبارتدیگربازیهایپیچیدهوچندالیههستنددر گامنخست
صرفــا بــه انجام بازی پرداخته و فقــط در نقش یک گیمر با بــازی ارتباط برقرار
میکنم.بهعبارتدیگراول گیمرهستمسپسمنتقد!

گام دوم :تجربه ها

بعداز وقوعبهخاطرهتبدیلمیشوندواینفرصترافراهممیکنند کهمورد
ارزیابی وتحلیلقرار گیرند.تحلیلیکتجربهدر زمانوقوعسختترخواهد
بودچرا کههمزمانبایستیبخشیاز تمرکزبررویبازیوبخشیاز تمرکزنیزبر
تحلیلبازیمتمرکزشوداماتحلیلخاطرهچوننیاز بهتمرکزبرانجامواقعه
نیستبسیارراحتتراست.
بههمیندلیلبعدازاتمامبازیمیتوانبایادآوریخاطرههایتجربهبازیبه
تحلیلآنپرداختاماپیشنهادمیشوددر اینمرحله(گاماولودوم)صرفا
بهیاداشتبردارینکاتی کهجلبتوجهنمودهیادیدهشدهاکتفا گردد.

گامسوم:تکرارتجربه

تکرار تجربهاینزمینهرافراهممینماید کهبادیدتحلیلیبهرویدادنگاهودر
عینحالاز خاطرهتجربهاولبرایدرکاتفاقاتبهرهبرد.

گامچهارم:مشاهدهتجربهدیگران

گاه به دالیل متعددی نیاز میشود تجربه دیگران را مشاهده نمایید به این
معنی کهحینانجامیکبازیتوسطیک گیمرشماهمواکنشهای گیمر
و هم انجام بازی توسط گیمر را مورد مشاهده قرار دهید چرا که افراد با توجه
بهروحیاتو...ممکناستیکبازیرابهروشهایمختلفیانجامدهند.
همچنینبااستفادهازظرفیتاین گیمرهامیتوانمستنداتی کهبداناشاره
شد یعنی فیلم و عکس را از بازی جمع آوری و مورد تحلیل قرار دارد .تعامل
و گفتگو با گیمرها در خصوص یک بازی میتواند گاه اطالعات مفیدی را در
اختیارمنتقدقراردهد.

گامپنجم:رصدوبررسی

بررسیسایتهاییمانندسایتشرکتتولید کنندهوعواملتولید کنندهویا
سایتهایمرجعی کهمستنداتیازبازیمانندداستانبازی،اسکرینپلییا
اسکریپت،تصویر،فیلم،تریلر،موسیقیبازی،راهنمایراهبردیو...ازبازی
رامنتشرمیکنند،میتواندبهعنوانمنبعخوبیموردبهرهبرداریقرار گیرد.
منابعی کهبررسیونحوهبهرهبرداریاز آننیازمندبحثمستقلیمیباشد.
(کهبهامیدخدادر شمارههایآتیبدانپرداختهخواهدشد).

گامششم:جمعآوریومستندسازی

آیاهمهصحنههادر تجربهاولوباتجربهمجدددر خاطرانسانباقیمیماند
و یا مورد توجه قرار میگیرد؟ عوامل متعددی مانند ســرعت باال در برخی از
ســبکهای بازی ،گرافیک باال و وجود جزییات بســیار ،تعامل و غوطهوری
گیمر در بازی و  ...باعث میشود که حتی با چندین بار تجربه بازی ،باز هم
برخینکاتمغفولبماند.بههمیندلیل گرفتنفیلموتصویراز حینبازی
بهعنوانیکمنبعمیتواندعالوهبرمستندسازیدر انجامتحلیلهممورد
اســتفاده قرار گیرد .هر چند که در این مســیر ابزار کمکی نیز وجود دارند که
میتوانندبهمحقق کمک کنندوازمیزانزمانموردنیازبرایتحلیلبازی کم
کنند،مانندفیلمهاوتصاویری کهتوسطتولید کنندهونیزتوسطسایر گیمرها
منتشرمیشود.همچنین گاهالزممیشودبرایمستندسازیبخشیازبازی
مجددا انجام گرفته و فیلم مورد نیاز با دقت و شاید هم با کارگردانی تدوین
شود .مثال بزرگنمایی روی نوشتهها ،چهره ها و یا تمرکز برروی صوتها و ...
موضوعی کهبهصورتمستقلدرنوشتههایآتیبدانپرداختهخواهدشد.
نقدوبررسی(محتوایی)بازیهایرایانهاییکموضوعمیانرشتهایاست.
بههمیندلیلانتخاببازیبایستیباتوجهبهحوزهتخصصوتحصیالت
محقق و یا مشاوره با متخصصین مربوطه باشد .اما در گام نخست محقق
میتواندباجستجوی کلیدواژهدراینخصوصاطالعاتیراپیدا کند.
نکته :در گامهای فوق توجه به نکتهای 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 روشهای مختلف مانند
اینکهمیشودیکمرحلهرابهاتمامرساندویاانجامانتخابهایمتعدددر
بازیهای غیر خطی و با پایانهای چندگانه و یا نکات و مواردی که توســط
منابعدیگرمطرحمیشودهمهوهمهبایدموردتوجهوتحقیققرار 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 دادهاند اســتفاده نماید .از تجربیات خــود و دیگران با
استفادهاز نرمافزارهایتخصصی،ویدیووعکستهیهنمایید.از مستندات
منابعمرتبطاستفادهنماییدودرخصوصموضوعاتاصلیبازیجستجوو
تحقیقنمودهوبا کارشناسانمرتبطمشورت کنید.
شــاید در نگاه اول کل بحث تجربه بازی بدیهی به نظر برســد ،اما گاه برخی
نقدها و تحلیلها به خاطر عدم رعایت این موضوع با واقعیت فاصله دارد و
حتیممکناستتحلیلیکبازیباتوجهبهعدمتجربهبازیویاتجربیات
متفاوتازبازی،کامالمتفاوتوحتیمتناقضباشد.
الزمبهذکراست کهتماممواردفوقدرنقدیکبازیالزامینیستوبایستی
بهصورتاقتضاییبامسألهبرخوردنمود.یعنیمتناسبباپارامترهای
متعددی همچون سبک بازی ،گیم پلی و  ...در این خصوص تصمیم
گرفتهشود؛ کهاینبخشبهمطالعهوتجربهنقدبازینیازمنداست که
بهمرورتوسطمنتقد کسبمیگردد.
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پنجمالحظهاخالقیدر رابطهبا

مترجم  :نازنین نوری

استفادهکودکان ونوجواناناز
واقعیتمجازی

حــوادث غــم انگیــز  11ســپتامبر در ذهــن آمریکاییها به عنوان یک ســری
تصاویــر تلویزیونــی دلخراش باقــی خواهد ماند :برخــورد هواپیمای دوم،
موجــی از دود ،ســقوط افــراد و فروریختــن بر جهــای دو قلــو در ابر غلیظی
از خــا ک و دود .مخاطبــان از سراســر جهــان بــه صفحــه نمایشــگر خــود
خیــره شــده بودنــد و بــا حیرت ،هــرج و مرج و وحشـ ِـت غیر قابــل تصوری
را کــه گریبانگیــر کســانی بــود کــه در داخــل بــه دام افتــاده بودنــد ،نظاره
میکردند .از آن جایی که در ســال  2015یک شــبیه ســاز واقعیت مجازی
بحــث برانگیــز با عنوان  08:46کاربــران را در موقعیت کارمندان اداری که
در مرکــز تجــارت جهانــی بــه دام افتــاده بودنــد ،قرار م ـیداد ،دیگــر نیازی
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بــه اســتفاده از قــدرت تخیل نبود .طرفــداران این تجربه خــاص ،از آن به
عنوان راهی برای همدلی با قربانیان و به عنوان بازســازی همه جانبهای
از یک رویداد تاریخی محوری یاد میکنند؛ اما نظر مخالفان این است که
این کار موجب درگیر کردن افراد در تراژدی و ترســی غیرضروری میشود.
امــا مــرز واقعی کجاســت؟ آیا این مســئله قابل قبول اســت کــه در جریان
خبــری ،ســقوط افراد واقعی را تماشــا کنیــم ،اما از لحاظ اخالقی درســت
نباشد که یک بازسازی تخیلی از واقعه را ببینیم؟ در حال حاضر واقعیت
مجــازی ( )VRاین جاســت و همین جا هــم میماند .این معضل اخالقی
دشوار تنها یکی از مسائل بغرنج اخالقی است که به وجود آمده است؛ به

در کنفرانس  VRXدر سانفرانسیســکوِ ،جســی ِشــل ،بازی ســاز و جادوگر
فناوری ،در صحبتهایش پیشبینی کرد که بیش از  8میلیون هدســت
 VRدر ســال  2016به فروش برســد .فیس بوک Oculus Rift ،را خریداری
کرد تا بستری را برای آیندهای که در آن دوستان و خانوادهها در فضاهای
مجــازی بــا یکدیگر تعامل میکنند ،فراهم کنــد .تمام بازیکنان اصلی این
صحنــه ،از جمله مایکروســافت ،ســونی ،سامســونگ ،گــوگل و همچنین
 HTCو  Valveبــه طــور مشــترک ،درگیــر رقابتی تنگاتنگ در بــازار این نوع
هدس ـتها هســتند .ایــن بــدان معناســت کــه در حــال حاضــر ،افــراد در
خانههــا و مدرســهها به آســانی به فناوریای دسترســی دارنــد که کمتر از
یک دهه پیش به نظر میرســید محدود به حوزههای علمی تخیلی Star
 Trekو  X-Menمیشد.

واقعیت مجازی در مدارس

خصوص در رابطه با اســتفاده کودکان و نوجوانان از این فناوری انقالبی.
ممکن است  VRارزش بسیار زیادی در زمینه آموزش داشته باشد ،اما در
عین حال باید آن را مسئوالنه مدیریت کرد.
از زمانی که انسان تحت کنترل در آوردن آتش را آموخت ،متوجه شد که
فناوری یک شمشیر دو لبه است و  VRهم از این قاعده مستثنی نیست.
همــان شــعلهای که نــور ،گرما و غذاهــای گرم را بــرای ما به ارمغــان آورد،
تمام شهرها را نیز سوزاند VR .فناوری جدیدی نیست؛ استفاده از آن در
 50سال گذشته محدود به آزمایشگاههای پیشرفته در ارتش ،دانشگاهها
و صنعــت بــود ،اما امروزه این فناوری به دســت مردم عام رســیده اســت.

مــارک ســوتر در دبیرســتان الیــدا در الیــدا اوهایو بــه آموزش علــوم رایانه و
طراحــی بــازی میپــردازد .او از  VRدر کالسهاایــش بــه عنوان بخشــی از
پــروژه  foundry10ســیاتل اســتفاده میکنــد؛ یــک ســازمان تحقیقاتــی که
بــه طــور خصوصــی تأمیــن مالــی شــده و بــه مشــارکت بــا مدرســان بــرای
پیادهســازی ،تحقیــق و بررســی تقاطعهــای مختلــف میــان فناوریهای
نوظهور و یادگیری ،از جمله  ،VRمیپردازد .دانشآموزان سوتر محتوای
 VRرا ارزیابــی و طراحــی میکننــد؛ بــرای مثــال ،تجربه مجــازی حادثه 11
ســپتامبر برای کســانی که میخواســتند آن را امتحان کنند ،در دســترس
بــود .ســوتر میگویــد :من از دانشــجویان دعوت نکــردم که در ایــن تجربه
مشــارکت داشــته باشــند ،امــا بعضیهــا میخواســتند آن را امتحان کنند
و تعــداد کمــی از آنهــا هــم به لحــاظ احساســی تحــت تاثیر قــرار گرفتند.
آنها اظهار داشــتند :من میدانســتم که این اتفاق رخ داده ،اما هرگز در
مــورد اوضاعــی کــه کارمنــدان در آن روز داشــتند ،فکر نکــرده بودم .حس
وحشــتنا کی بــود .ایــن کار هــم نشــانهای بــرای توجــه دقیقتــر بــه نقــض
اخالقیات است و هم گواه پتانسیل پلتفرم درگیر کننده آن .پتانسیل این
فنــاوری بــرای انجــام کارهای خــوب زیاد اســت و در حال حاضر توانســته
بــرای کمــک بــه اوتیســم ،بهبــود مدیریت مالی شــخصی ،درمــان PTSD
و مدیریــت درد مفیــد واقــع شــود .به عــاوه ،رســانههای خبری بیشــتر و
بیشــتری ،از جملــه نیویــورک تایمــز ،روزنامه نــگاری همه جانبــه را به کار
بسته اند که بتوان با آن اخبار را از طریق  VRتجربه کرد.
 VRبــه عنوان یک ابزار آموزشــی قابلیت تغییــر دارد .برای مثالGoogle ،
 Expeditionsبــه دانشــجویان ایــن اجــازه را میدهــد تــا بیــش از  100ســفر
مجــازی را از روم باســتان تــا ســطح مریــخ داشــته باشــند .ایــن تجربــه
همچنیــن مــی توانــد ثاثیــر زیادی بــر یادگیــری عاطفــی اجتماعــی ()SEL
افراد داشــته باشــد ،زیرا توانایی منحصر به فــرد  VRجهت ایجاد همدلی
موجب شــده تا به تازگی مجله  Wiredبرای کشــف پتانســیل آن به عنوان
"بهتریــن دســتگاه همدلــی" به تحقیق و بررســی بپردازد .عــاوه بر این ،با
توجه به وجود حس اضطراب دائمی در کالس ،سوتر از Public Speaking
 Simulatorسامســونگ گیــر اســتفاده کــرد تــا بتوانــد چندین دانشــجوی
مضطــرب را بــرای ارائههای کالســی آماده کند .وی پــس از انجام این کار
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گفت که آنها در طول ارائه واقعی خود آرامش بسیار بیشتری داشتند.
تیــم نیــل هم که مــدرس فناوری ارتباطــات در یک مدرســه راهنمایی در
منطقــه اورنجویــل کانــادا اســت ،عضــوی از پــروژه  foundry10میباشــد و
مانند ســوتر VR ،را در برنامه تدریس خود گنجانده اســت .او با مدرســان
زبان انگلیســی مدرســه خــود همکاری کرد تــا یک بازی ســرگرم کننده در
مــورد خنثــی کردن بمب به نام "به صحبت کــردن ادامه بده؛ این جوری
هیچ کس منفجر نمیشه" در کالس انجام دهند .این بازی موجب بهبود
ارتباطات و تفکر انتقادی در افراد میشود .نیل همچنین به موفقیتآمیز
بــودن  T ilt Brushکــه یــک ابــزار قدرتمند طراحی  3بعدی اســت ،اشــاره
کرد .هنرمند با استعدادی در کالس وی حضور داشت که به طور معمول
تمایلــی بــرای به اشــترا ک گذاشــتن کار خود نداشــت ،اما تجربــه دگرگون
کننــدهای را بــا  Tilt Brushتجربــه کــرد .او گفت :وقتی که از  VRاســتفاده
میکنــم تنهــا چیزی که میبینم اثر هنری خودم اســت و کامال در آن غرق
میشوم .نمیتوانم ببینم که آیا دیگران هم مشغول تماشای آن هستند
یــا نــه؛ ا گرچه مطمئنم که هســتند؛ اما دیگر برایم اهمیتــی ندارد؛ چرا که
بدون هیچ محدودیتی در دنیای خودم سرگرم خلق هنرم هستم.
نیل از  Tilt Brushبرای پناهجویان سوری و دانشآموزانی که دچار تاخیر
رشد بودند نیز استفاده و به این نکته اشاره کرد که :این ابزار فراتر از زبان
و توانایــی اســت و هیــچ محدودیتــی در ارتبــاط با عدم اعتمــاد به نفس و
قابلیتها ندارد.

ســوتر هــم نســبت بــه  Tilt Brushاشــتیاق دارد و در ایــن بــاره میگویــد:
دانشآموزان میگفتند که احساس کودکی را داشتند که بدون استرس و
نگرانی مشــغول شــن بازی بوده اســت .در واقع این کار اثر درمانی داشته
اســت .دانشآموزانــی که به طــور معمــول آرام و کمحرف بودنــد ،متوجه
شــدند که حس خجالت کشــیدن یا انجام دادن کاری اشتباه ،نا گهان از
بین رفته و حاال در حال حرکت در وســط کالس و میان هم کالس ـیهای
خــود هســتند ،جایــی کــه پنــج دقیقــه قبــل ،از ایــن کــه دستشــان را باال
بیاورند تا پاسخ سوالی را بدهند ،تردید داشتند.

مالحظات اخالقی
اســتفاده از  VRدر کالسهــای درس ایــده خوبــی بــه حســاب میآید ،اما
بایــد بــه این نکته نیــز توجه کرد که پیش از این که سراســیمه داخل یک
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اقیانوس دیجیتالی شیرجه بزنیم ،بهتر است انگشت پایمان را داخل آب
فرو ببریم .لیزا کاستاندا ،یکی از موسسین و مدیر عامل شرکت ،foundry10
اعتقــاد قــوی خــود را نســبت به پتانســیل فنــاوری ،با رویکــرد ذهنی خود
نســبت بــه پیاده ســازی اخالقیات ،در کنــار یکدیگر قرار میدهــد :ما باید
از اثرات روانی و فیزیولوژیکی آ گاهی داشــته باشــیم .بسیار آسان است که
بگوییــم "اوه ،گرافیــک ایــن یکی خوب نیســت؛ کامال مشــخص اســت که
واقعی نیســت ".این حرف صحیح اســت ،اما نکته شــگفت انگیز در مورد
مغــز این اســت که بــا این حال به گونهای پاســخ میدهد کــه گویا چیزی
کــه میبیند ،واقعیســت .به عنوان یک مدرس ،ما بایــد از این نکات آ گاه
باشیم و بدانیم که چه تجربیاتی را با دانشآموزان خود شریک میشویم.
عکسالعمــل بــدن بــه واقعیــت مجــازی هماننــد عکسالعمــل آن بــه
واقعیــت اســت کــه به آن توهم تجســم می گوینــد .در مقالــه ای که اخیرا
منتشــر شــده ،محققان ،مایکل مداری و توماس ِکی متزینگر از دانشــگاه
یوهانس گوتنبرگ در آلمان ،در پی اجرای  ،VRبه مرور به مجموعهای از
مالحظات اخالقی پرداختهاند .توهم تجســم میتواند با ارزشترین مورد
در استفاده از  VRدر زمینه آموزش باشد؛ اما همین مورد در قلب مسائل
مربوط به اخالقیات قرار میگیرد .متزینگر و مداری معتقدند که  VRفقط
تحــول حاصــل از صفحه نمایش تلویزیون و بازیهای ویدیویی نیســت،
بلکــه انقالبــی اســت که تاثیر اجتماعــی عظیمی دارد .آنهــا در این مقاله
مدعی می شوند که:
فنــاوری  VRدر نهایــت نــه تنهــا تصویــر کلی ما از بشــریت بلکــه درک ما از
مفاهیم عمیق تثبیت شــدهای مانند "تجربــه آ گاهانه"" ،خود"" ،اصالت"
یــا "واقعیــت" را تغییــر خواهــد داد .ایــن تکنولــوژی نــه تنهــا پیامدهــای
اجتماعــی دارد ،بلکــه بــا تاثیر بر هویــت و ادرا ک فردی بر هســته وجودی
ما اثر میگذارد.
نکتــه قابــل توجهی که باید به یاد داشــت این اســت که قســمت اعظمی
از اســتفاده  VRدر مــدارس ،ماننــد  ،Google Expeditionsتجربه تعاملی
 VRبــه حســاب نمیآینــد ،بلکــه فقــط تجربیــات ویدیویــی  360درجــه
هســتند .در ایــن مــوارد ،دانشآمــوزان تصاویــر ســه بعــدی یــا پانورامــا را
تجربــه میکنند ،اما عمیقا با محتوا ارتباط برقرار نمیکنند .توهم تجســم
محصــول محتــوای تعاملــی و ردیابــی حرکــت اســت کــه کاربــران را قــادر
میســازد تــا محیط خــود را تغییر داده و تحت تاثیر قرار دهند و با کســانی
کــه فضــای مجازی خــود را با آنها شــریک شــدهاند ،ارتباط برقــرار کنند.
هدس ـتهایی ماننــد  Viveو  Oculus Riftدر دســته دوم قــرار میگیرنــد،
امــا دیری نمیپاید که بخش زیــادی از تکنولوژی مبتنی بر مصرف کننده
 ،VRبه طور کامل ،همهجانبه و تعاملی خواهد شد.
مــداری و متزینگــر عــاوه بر این که درباره اخــاق در تحقیق در زمینه VR
توضیحاتــی را ارائــه دادهاند ،توصیههایی نیز برای اســتفاده روزمره عموم
داشــتهاند .معلمــان و والدیــن باید قبــل از اینکه کــودکان و نوجوانان در
این فضای مجازی غرق شوند ،از این موارد آ گاهی داشته باشند .باید به
این نکته نیز توجه داشــت که غرق شــدن در این فضا بزرگســاالن را نیز در
بــر میگیــرد .این پنج حــوزه به هیچ وجه کامل نیســتند و در بعضی موارد
قابــل تامــل بــه نظــر می رســند ،اما به هــر حال به برخی از مســائل بســیار

مهمی راجع به  VRاشاره میکنند که با استفاده روزافزون از هدستهای
آن باید به آنها توجه کرد:

 .1اثرات بلند مدت و مواجهه طوالنی مدت
تحقیقــات کمــی دربــاره اثــرات روانشــناختی و فیزیولوژیکــی  VRدر
محیطهای بالینی انجام شده که تنها در مورد استفاده کوتاه مدت از آن
بوده است .پژوهشی در زمینه آثار بلند مدت  VRدر کودکان و همچنین
اثــرات قــرار گرفتن طوالنــی مدت در معرض آن انجام نشــده اســت .برای
کــودکان و نوجوانــان مدرس ـهای ،اختصــاص چندین ســاعت در هفته به
تماشــای تلویزیون و بازیهای ویدیویی موضوع عادی به شــمار میآید،
امــا هنگامــی که عینکهای  VRبــه این ترکیب اضافه شــوند ،چه اتفاقی
خواهــد افتــاد؟ مــداری و متزینگــر ،اعتیــاد ،تغییــرات نامحســوس روان
شــناختی و بیمــاری روحــی را بــه عنوان خطــرات بالقوه مواجهــه طوالنی
مــدت میداننــد کــه علیالخصوص جوانــان را درگیر میکند ،زیرا جســم و
ذهن در حال توســعه آنها ممکن اســت چه مثبت و چه منفی به شدت
ِ
تحت تاثیر قدرت درگیر کننده فناوری قرار بگیرند.
فــرض میکنیــم کــه اســتفاده از  VRدر مــدارس محــدود باشــد ،امــا در
دسترس بودن آن در خانه ،تمام سواالت در مورد استفاده طوالنی مدت
از آن و اعتیاد ایجاد شــده در اثر اســتفاده از اینترنت ،بازیهای ویدیویی
و دیگر رسانهها را به خصوص از آن جایی که  VRبا تمام موارد فوق قابل
ادغــام اســت ،دوباره مطــرح میکند .در حــال حاضــر انجمنهایی مانند
خدمات بهداشت عمومی ایاالت متحده و آ کادمی پزشکی اطفال آمریکا
دســتورالعملی مربوط به  VRارائــه نکردهاند؛ در نتیجه والدین و معلمان
باید به محتوا ،عمل و عکس العمل کودکان و نوجوانان نظارت داشــته و
مدت زمان استفاده آنها از امکانات یاد شده را محدود کنند.

 .2تاثیر محیط بر عمل و رفتار
پژوهشهــا در زمینــه روانشناســی از ایــن مفهــوم حمایــت میکننــد کــه
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
دریافــت میکنــد که نگرشها و وا کنشهای ما را تحت تاثیر قرار میدهد.
این حساسیت به محیط در برخی از معروفترین مطالعات روانشناسی،
از جملــه آزمایــش زنــدان اســتنفورد و آزمایــش اطاعــت میلگرم کــه در آن
شــرکتکنندگان بــه صــورت ناخــودآ گاه مجبــور بــه اعمــال آنچــه کــه فکــر
میکردند شــوک الکتریکی دردنا ک است ،به شرکتکنندگان دیگر بودند،
نیز دیده شده است.
همانطــور کــه محققــان آلمانــی خاطرنشــان میکننــد ،محیــط روزانه ما
نسبتا پایدار است ،اما ما واقعا نمیدانیم که جسم و ذهن ما به دنیاهای
وســیع و متغیــر مجازی کــه اتفاقات ناخواســتهای در آنهــا رخ میدهد،
چگونه پاسخ میدهند .این پاسخها ممکن است مثبت یا منفی باشند،
ولــی بــه نظر میرســد تحقیقــات بســیار اندکی در ایــن زمینه انجام شــده
است.
همانطــور کــه پاس ـخهای مــا روز بــه روز بهتــر درک میشــود ،دنیاهــای

مجازی نیز میتوانند برای اهداف خاصی طراحی شوند ،اما این موضوع
نیــز میتوانــد مشــکالتی را از نظــر اخالقــی ایجاد کنــد .از یک ســو میتوان
محیطهايــی را بــرای تشــویق همدلــی ،شــادی و احساســات و نتایــج
مثبت اجتماعی ایجاد کرد و از خود پرســید :کجا طبیعت واقعی ما پایان
مییابد و مهندسی احساسات آغاز میشود؟ از سوی دیگر این محیطها
قابلیت تغییر کردن را دارند تا به فرد توهم در دست داشتن کنترل کامل
تصمیماتــش را القــا کننــد ،امــا در واقع نــکات محیطی ظریفــی میتوانند
بــه طور ناخواســته ما را وادار بــه تغییر دیدگاههای سیاســی و مذهبیمان
کننــد و افقهــای جدیدی را به ســمت اســتثمار تجاری ایجــاد کنند .این
مســئله میتوانــد تــا حد زیــادی کــودکان را تحت تاثیــر قرار دهــد؛ چرا که
آنهــا به علت حســاس بودن نســبت بــه تبلیغات و تاثیری کــه بر والدین
خود دارند ،هدفهای چند ســاله تبلیغکنندگان به شمار میروند .خطر
دیگری نیز به نام توهم اجتماعی یا فکر این که توانستهایم تعامالت غنی
اجتماعــی (گــر چه مجازی) با آواتاری که توســط هــوش مصنوعی هدایت
میشــود ،داشــته باشــیم ،وجود دارد .با این حال این دوســتان دروغین
هــم میتواننــد دیدگاههای ما را تغییر داده و بر چگونگی اســتفاده از پولی
که به سختی به دست آوردهایم ،تاثیر بگذارند.
یــک بــار دیگــر یــادآوری میکنــم کــه الزم اســت بــا احتیــاط در این مســیر
قــدم برداریــد تا اطمینان حاصل کنیــد که از جنبه مثبــت این تکنولوژی
در رابطــه بــا دانشآمــوزان و کودکان اســتفاده میکنیــد .تحقیق ،آ گاهی،
نظارت و تنظیم میزان استفاده میتوانند در این راه مفید واقع شوند.

 .3تشدید مشکالت روانشناختی یا عاطفی فرد
هیــچ دو انســانی شــبیه بــه هم نیســتند و ا کثر مــردم به طور مرتــب درگیر
طیــف وســیعی از احساســات و ذهنیات پیچیده هســتند .خلــق و خوی
افــراد تاثیــر بــه ســزایی بر نحــوه دریافت اطالعــات آنها از رســانهها دارد و
مطالعات پیچیدهای درباره اثرات رســانهها انجام گرفته؛ چرا که محتوا و
رسانه بر روی افراد مختلف به روشهای مختلف و در زمانهای مختلف
تاثیــر میگــذارد .در بعضــی مــوارد ،اســتفاده از  VRممکــن اســت موجــب
ایجاد یا تشــدید اختالالت عاطفی و روانی در افراد شــود .به همین دلیل،
گرفتن تستهایی از افراد پیش از استفاده آنها از  VRاز اهمیت ویژهای
برخــوردار اســت .به عــاوه ،باید در هنــگام کار با این دســتگاه نیز بر آنها
نظــارت داشــت زیــرا ممکــن اســت تجربــهای کــه بــرای شــخصی از لحاظ
احساسی مفید است ،برای فرد دیگری ویرانگر باشد.
نکتــه مهــم بعــدی برگــزاری جلســات بحــث و پرســش و پاســخ بــه منظور
شماره پنجم /سال اول /مهر و آبان 1397
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مفهوم بخشی به تجربه استفاده از  VRمیباشد .کاستاندا میگوید :تجربیات
ـش دانشآمــوزان هم بــر این رونــد تاثیر میگــذارد .حتی
گذشــته و ســطح دانـ ِ
چیزهاییمانندحضور در ارتفاعات،دیدنیکموجودبزرگویابهزیرآبرفتن
موقعیتهایــی را برای برخــی از دانشآموزان ایجاد کرده که باعث ایجاد ترس
و اضطراب در آنها شــده اســت .بنابراین ،گرچه ا کثر آموزگاران ،دانشآموزان
خود را در معرض سناریوهای نامناسب و اضطراب آور در  VRقرار نمیدهند،
با این حال نکته بسیار مهم از نظر اخالقی ،آ گاه بودن آنها از برخی تحقیقات
روانشناختیاست.
همانطــور که قبال ذکر شــد VR ،اثربخشــی خــود را در درمان  PTSDیک
فــرد اثبــات کرده که به احتمــال زیاد در آینده ارتقا یافته و فواید بیشــتری
برای سالمت روان خواهد داشت .با این حال ،پتانسیل  VRبرای کمک
به جای مشــکل ســازی ،به اســتفاده درســت و محتاطانه از آن بر اســاس
تحقیقات تجربی بستگی دارد.

( .4عدم)واقعیت و تعاملهایکاستهشد هدنیای واقعی
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با وجود این که ما سا کن محیط رسانهای متنوع و جذابی هستیم ،استدالل
برخــی این اســت که دنیای واقعی هنوز هم چیزهــای زیادی بــرای ارائه دارد.
تعامل اجتماعی در محیط مجازی از فواید و پیشرفتهای متعددی برخوردار
ـرد واقعی و
اســت ،امــا فناوری حاضر تنها نســبتی تقریبی از زندگی منحصر بفـ ِ
ملموسحواسمختلفمیباشد.تکاملبهماایناجازهرادادهتاظرافتهایی
ِ
مانند بو ،زبان بدن ،المسه و پیچیدگیهای گستردهی دنیای طبیعی را درک
نموده ،که از دستدادن یا یافتن یک جایگزین ناقص برای آنها ممکن است
پیامدهای قابل توجهی را به بار آورد .به عنوان نمونه ،تعاملهای اجتماعی
محدود و ســطحی در فضاهای مجازی ،از جمله "پســندیدن" در فیسبوک،
میتواند عادی جلوه کند .عالوه بر این ،از لحاظ نظری نیز این احتمال وجود
دارد که دانش و خاطراتمان را از ریزهکاریهای ارتباطات حضوری به فراموشی
بسپاریم .با این حال ،جنبه مثبت این امر این است که این فضاهای مجازی
و آنالین موجب شده تا افراد گوشهگیر ،غیراجتماعی ،اشخاصی که در شهرها و
کشورهایمتفاوتیزندگیمیکنند،معلولهستندویا کسانی کهزیباییخود
را به علل مختلف مانند سوختگی از دست دادهاند ،بتوانند سهمی در دنیای
غنی اجتماعی داشــته باشــند که در غیر این صورت دسترســی برای این افراد
محدود و غیر قابل ممکن بود.
تفکــر مــداری و متزینگر این اســت که اســتفادهی زیاد از  VRممکن اســت به
حاالتی مانند اختالل مسخ شخصیت/مسخ واقعیت منتهی شود؛ وضعیتی
رویا مانند که فرد در آن حس میکند بدنش یا دنیای اطرافش واقعی نیستند.
همانطور که این دو نفر اشاره میکنند :افرادی که از  VRزیاد استفاده میکنند
ممکن است تجربه ای غیر واقعی از دنیای حقیقی و بدن واقعی خود داشته
باشند که در این مدت حس آنها از واقعیت به شکلی موثر ،منحصرا به سوی
محیــط مجازی منتقــل میگردد .همچنین ،قابلیــت  VRدر محو کــردن مرز
بین واقعیت و آنچه غیرواقعی است ،میتواند گرایش کودکان به سمت عدم
تشخیص دنیای فانتزی از واقعی را عمیق تر سازد.
کاستاندا میگوید :به دالیل مختلف ،حتی پیشرفتهترین هدستها نیز برای
کودکان کم سن و سال پیشنهاد نمیشود .یکی از جالبترین موارد مشاهده
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شــدهاین اســت که کودکان کم ســن و سال تر به سختی میتوانستند دنیای
واقعــی را از دنیــای مجازی تمیز دهند .درک این حقیقت که آنها یک لحظه
پیش در دنیای دایناسورها بوده و ا کنون در اتاق پذیرایی خانه خود هستند،
بــرای کــودکان ،بــه ویــژه در دفعــات اول ،چالــش برانگیز اســت .طبق توصیه
کاستاندا ،بهتر است جانب احتیاط رعایت شده و تجاربی مناسب سن افراد در
اختیارشانقرار گیرد کهاز قبلموردبحثوبررسیقرار گرفته،در زمینهمناسب
قرار داده شده و اطالعاتی از آن پس از تکمیل در دسترس باشد.

 .5حریم خصوصی و جمعآوری داده ها
رابطه پیشبینی شدهای میان دادهها و آموزش وجود دارد .یک ارزیابی دقیق
بــا اســتفاده از تمامی انواع دادهها ،از فشــار دادن کلیــد گرفته تا ضربان قلب،
وعدهی درک و وا کنش بهتر به نیازهای فردی دانشآموزانمان را در بردارد .با
این وجود ،چنین مجموعهای از دادهها میتواند دیر یا زود در دســترس افراد
غیرشایسته قرار گرفته و پیامدهای بسیار تاثیرگذاری را به دنبال داشته باشد.
رابطه میان دادهها و حریم خصوصی به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از
مسائل اجتماعی تعیین کننده در قرن بیست و یکم بوده و احتماال  VRبیشتر
به این بحث دامن میزند .هرچه بیشتر با دنیای مجازی بیامیزیم (که همان
وضعیت امروز اســت) ،دادههای بیشتری منتشــر خواهد شد که شاید بدون
اطالع و رضایت ما این اتفاق رخ بدهد.
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با تبدیل شــبکههای اجتماعی و اینترنت به فضاهای مجازی و ســه بعدی،
افراد بیشــتر توســط نمادها یا آواتارهای آنالین خود شناسایی شده و دیگران
را شناســایی میکننــد کــه اســتفاده یــا سواســتفاده از ایــن نمادهــا ،ســواالت
پیچیــدهای 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
قانونیسازیمرتبطبانسخهآنالینافرادارائهمینمایند:فرض کنیدیک 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 میتوانیم مرز میان دزدی یا شباهت
قابــل قبــول را تعیین کنیــم؟ واقعا چگونه؟ همان طور که میبینیم ،ســرعت
پیشــرفت فناوری از سیســتمهای قانونی و قانونگذاری فراتر رفته و اســتفاده
فرا گیر از  VRتنها این شکاف را بیشتر میکند.
یکی دیگر از دغدغههای مرتبط با حریم خصوصی که توسط محققان آلمانی
عنــوان گردیده ،این اســت که ا گر آواتارهای آنالین ما آین ـهای از حرکات و رفتار
ما در دنیای واقعی باشــند ،آنگاه از طریق این "مقاصد حرکتی" و "اثرانگشــت
حرکتــی" میتــوان رفتــار منحصر به فرد مــا را ردیابی نمــود و مــورد خوانش و یا
سواســتفاده تبلیغکننــدگان و نهادهایــی از این دســت قــرار داد .محیطهای
مجازی به زبان بدن ما وا کنش نشان خواهند داد که سبب میشود تبلیغات
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 میشود ،برخوردار است.

البتــه این فناوری تنها جنبههای منفی ندارد؛ چــرا که در عین حال میتواند
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 ،میتواند ما
را در راه تحقق رویای دست نیافتنی آموزشی متفاوت یاری نموده و یادگیری را
بهفعالیتیشادتروعادالنهترتبدیل کند.
مشابه نمونه موجود در رابطه با کامیک بوکها،
به جای ایجاد هراس اخالقی
ِ
موسیقی را کاند رول و بازیهای رایانهای ،استفاده از  VRدر خانه و مدارس
نیازمنــد آ گاهــی دهی مــداوم و مســئولیتپذیری افراد اســت .جهت حصول
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
دموکراتیک در این زمینه بایستی به خدمت گرفته شود .همانند نمونههای
دیگر استفاده از رسانهها ،والدین و آموزگاران باید بهترین روشهای موجود در
زمینه سواد دیجیتالی و رسانهای را به کار گیرند که میتوانند شامل هوشیار و
درگیر بودن والدین در استفاده فرزندانشان از رسانهها ،تشویق تفکر انتقادی و
گفتگویمداومباآنهادربارهتجاربشانباشند.
کاستاندامیگوید:بهنظرما،جالبترینوخالقانهترین کاربردهایVRازهمین
گفتگــوی آزادانــه و جذاب میان معلمــان و دانشآموزان آنها نشــات خواهد
گرفت .ا گر به خودمان اجازه دهیم تا با دید وسیعتری فکر کنیم VR،میتواند
وسیلهای برای تجدیدنظر نسبت به نظریاتمان در مورد یادگیری باشد.
شماره پنجم /سال اول /مهر و آبان 1397

مجلهتخصصیمطالعات
سواد و بررسی محتوایی
بازیهای دیجیتال
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اوهایو 2045یا OASIS
سید رحیم هاشمی
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نقد و بررسی فیلم سینمایی
Ready Player One

تــو آزادی ،میتونی ازدواج کنی ،میتونی هــر جایی بری ،هر کاری بکنی،
کازینو باشــی ،کاوش کنی و  ...اما کســی هســت که میخواد این آزادی را
از تو بگیره و صاحب دنیای تو بشه.
داســتان از یک مقدمه و توصیف اولیهی اتمســفر آغاز میشــود .حاشــیه
شــهری کــه به صــورت طبقات متعدد با کانکس ســاخته شــده و در همه
جهان فیلم ،جهانی دیجیتالی است
طبقات انسانهایی زندگی میکنند.
ِ
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
مجازی
واقعــی پیشــرفتهتر میکنــد .همگــی در تالش هســتند در دنیــای
ِ
 OASISکــه ســاخته جیمــز هالیــدی  James Hallidayاســت خــود را ارتقا
داده و پولهــای مجــازی را جمع کنند .ا گر بمیری تمام جســم مثالیات
تبدیــل به ســکه شــده و بــه دیگری میرســد؛ تمــام لباسهــا ،تجهیزات،
پولهــا ،امکانــات و پایگاههــا .آنقــدر ایــن مــردن در دنیای مجــازی مهم
اســت که فردی ژاپنی با کشــته شــدن ،تصمیــم میگیرد خودکشــی کند،
یــا مــادری کــه با دخالت پســر کوچکش میمیــرد عینک واقعیــت مجازی
را درآورده و بچــه را بــه کنــاری پرت میکند .قوانین گیــم کامال بر این دنیا
حکمفرماست .مردم عادی و غیرعادی طوری در آن غوطهورند که گویی
جزو واقعی از زندگی آنان شده است .جیمز هالیدی در سال  2040از دنیا
ایسترا گی (تخم مر غ شانس) را در بازی قرار میدهد و به دست
میرود و
ِ
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
برای هر کســی اســت تا بتواند خود را در دنیای واقعی و  OASISثروتمند
کنــد .هر کســی میتواند این کار را بکند از جملــه وید واتس Wade Watts
بــا نام آواتــاری پارزیوال  Parzivalکه نقش اول داســتان اســت .در مقابل
دومین شرکت ثروتمند جهان به نام  IOIبا مدیریت نوالن سورنتو Nolan
 Sorentoبه عنوان آنتا گونیســت نیز تالش میکند تا این تخم مر غ را پیدا
کــرده و بــه قدرت بالمنــاز ع جهان واقعی و مجازی تبدیل شــود .ســورنتو
صدها نفر گیمر را استخدام میکند تا در قالب گروه سیکسرز  Sixersبازی
کــرده و بــه ایــن جایزه دسترســی پیدا کنند .اما پنج ســال اســت که هیچ
اتفاقی نیافتاده است .هیچ کس نتوانسته یکی از سه کلید (این سه کلید
به لحاظ نشــانه شناسی قابلیت بررســی دقیقتر را دارند) را که راهگشای
رسیدن به تخم مر غ شانس هستند بیابد و بتواند مالک  OASISشود...

اســت ،آری .اول بایســت قواعد موجود را شکســت تا بتوان به مرحله بعد
دسترســی پیــدا کــرد .ایــن قاعــده شــکنی در ایــن بــازی و در مرحلــه اول
اینســت :چرا مستقیم و رو به جلو حرکت میکنی ،چرا با سرعت به سمت
عقب نمیروی؟!
پارزیوال در یک تالش که ناموفق بود نتوانســت به دروازه انتهایی برســد
و در این مســیر با آواتار آرتمیس ( Art3misســامانتا) آشــنا میشــود .این
برخــورد شــروع اولیــن آشــنایی ایــن دو نفــر اســت .پارزیــوال در OASIS
دوســتان و هــم پیمانانــی دیگــری نیــز دارد نظیــر  Aech، Pito، Shaoکــه
در مواقــع ضــروری به هم کمک میکنند .دوســتی وید (انســان واقعی) با
آرتمیــس (آواتــار) به کششــی عاشــقانه تبدیل میشــود .در واقــع این وید
وات  Wade Wattsواقعــی اســت کــه عاشــق آرتمیــس مجــازی میشــود.
خانــم کاترین ایزبیســتر در کتابــش مثالی از فــردی گواتماالیی میزند که
بــا آواتاری دو بعدی ازدواج میکند (ایزبیســتر  .)2016در واقع این چالش
میتوانــد بســیار واقعی باشــد .ایچ ایــن موضوع را فهمیده و به او گوشــزد
میکنــد کــه ممکن اســت آرتمیــس اصــا زن نباشــد .آرتمیس نیــز به این
واقعیــت اذعــان دارد آن چیــزی کــه اینجــا میبینــی شــاید همــان چیزی
نباشد که در واقعیت است و سعی میکند تا او را از خود دور کند.
بــا تجزیــه و تحلیــل پارزیــوال تصمیــم میگیرد که با ماشــین با ســرعت به
عقب حرکت کند .در نزدیکی دیوار انتهایی نا گهان راهی بازی میشود و
پارزیوال با طی مســیر به انتها میرســد و اولین کلید را به دســت میآورد.
بــا بــه دســت آوردن ایــن کلیــد منابــع و جوایز سرشــار مالی به او میرســد
و او امــکان پیــدا میکنــد تــا خــود را ارتقــا دهد .بعــد از او نیز دوســتانش و
دیگــران به کلید دســت پیــدا میکنند .با حل این مســئله او به یک فرد/
آواتار شناخته شده و معروف تبدیل میشود.
با این اتفاق ســهام شــرکت  IOIشــش درصد ســقوط میکند و سورنتو نیز
عصبانی میشــود .وی تصمیم میگیرد تا پارزیوال را با اســتفاده از نیروی
شــر  i-R0kاز بیــن ببرد .در یک کازینو پارزیــوال و آرتمیس قراری را ترتیب
میدهند تا بتوانند مســاله دوم را که در رقص و گذشــته عاطفی هالیدی
وجــود دارد حــل کننــد .در کازینو پارزیوال نــام واقعی خــود را به آرتمیس
میگویــد و ابــراز عشــق میکنــد ولــی آیــرا ک آن را میشــنود .تــاش آیرا ک
برای کشتن پارزیوال ناموفق است اما نام و مشخصات وید واتس و محل
سکونت او در واقعیت را به سورنتو لو میدهد.

اولین کلید

دومین کلید

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

کلید دوم در فیلم ســینمایی درخشــش اثر استنلی کوبریک نهفته است.
ژانــر تــرس در گیــم از ژانرهای مورد اســتقبال بوده و هســت .انتخاب این
فیلــم ســینمایی در ترکیــب بــا گیم و ســبک ماجرایــی آن به نظر میرســد
نوعی ادای دین به این سبکهاســت .هالیدی فرار از گذشــتهای از خود
را معمــا میکنــد تــا بتوانــد در واقــع بگوید دومیــن کلید ،رهایــی از ترس و
پیشســاختارهای ذهنی است .حال که ســنت شکنی کردی میبایست
ترس را کنار گذاشته و خود را در دریای خون شناور کنی .این ترس بیش
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از آن کــه شــجاعت و دالوری را نمایانگر باشــد ،نمایشــگر دل بــه دریا زدن
ُ
و ریســک کــردن اســت .خــدا در آن جایی نــدارد و به نوعی اتــکاء به خود
و اومانیســم را تداعــی میکنــد .جیمــز هالیــدی از لحــاظ قدرت بــر جهان
[گیم] من را به یاد فیلم سینمایی نمایش ترومن و کارگردان آن که در ماه
زندگــی میکرد میاندازد .قدرت جهان وقتی در دســت تــو میآید که این
دو کلید را به دست بیاوری.
با لو رفتن نام واقعی وید ،ســورنتو او را مییابد .تالش میکند تا با تطمیع
وی را راضــی کنــد تــا در خدمــت  IOIقــرار بگیــرد و عــدم موفقیتش باعث
تهدید وید و خانوادهاش میشود .خانواده وید در یک بمبگذاری کشته
میشــوند تا شــدت درهم بافتگی دنیای مجازی و واقعی را بیشــتر نشــان
دهد.
وید و سامانتا در دنیای واقعی همدیگر را پیدا میکنند و دیگر همپیمانان
نیز اضافه میشوند .گویی موضوع دیگر مجازی نیست و در واقعیت این
اتفاق دارد میافتد .اما نیروهای نظامی ســورنتو ســامانتا را اسیر و زندانی
میکنند.

سومین کلید
42

مرحلــه ســوم در یــک بــازی آتــاری 2600وجــود دارد .ســورنتو نیــز بــه حل
مسائل گذشته دو کلید را بدست میآورد و برای حل مسئله سوم حفاظ
 Orb ob vonexusرا دور منطقــه میکشــد تــا هیچ کس نتواند وارد شــده و
مســئله را حل کند .روش حل بازی آتاری روش ماجرایی اســت .پارزیوال
از همــه مــردم (آواتارهــا) میخواهد تا علیه ســورنتو قیام کننــد و تمامیت
خواهــی او را پایــان دهنــد .همــه بــا تمــام امکانــات و تجهیــزات میآینــد.
دنیــای واقعــی بــه دیوانــه خان ـهای مانند شــده که هریــک از افــراد با یک
عینک  VRحرکات رزمی انجام میدهند.
سامانتا با ترفند و کمک وید آزاد میشود و در قالب یکی از گیمرهای IOI
ُ
یا سیکسرز ،ارب را نابود میکند و همه مردم وارد منطقه میشوند .تمام
نیروهــا فعــال میشــوند تا عالوه بــر حل مســاله هالیدی نیروهــای زورگو و
ظالم ســونتو را نیز از بین ببرند .مســاله آتاری را کسی نتوانست حل کند.
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با عدم توانایی ســونتو در حل مســاله ،با قدرت ماورایی خودش کل افراد
را نابود میکند و تا کس دیگری هم به نتیجه نرسد.
جــان اضافــی این امــکان را به پارزیــوال میدهد تــا بتواند بــه جهان گیم
برگشــته و مســاله را حــل کــرده و دنیــا را در اختیــار بگیــرد .جهــان دیگــر
براســاس قانون وید اداره میشــود و او تصمیم میگیرد تا دو روز در هفته
جهــان را تعطیــل کند تا مــردم به زندگــی و خانواده خود برســند .بازیها
هرچــه بــه مراحل باالتر میرویم ســادهتر یــا کژوالتر میشــوند و در آخر به
کودکی هالیدی میرسند.
ِ
اصــوال «بازیکــن اول آمــاده بــاش» نقطــه تالقــی فیلــم ،انیمیشــن ،گیم و
واقعیت مجازی اســت .پرداخت متحیرکننده اســتیون اسپیلبرگ به این
ً
موضوع که میتواند چالش مهم زندگی دیجیتالی آینده باشد اساسا جدا
از پیامهای متعدد و رگباریاش ،زنگ خطری در تعریف جدید در ارتباط
ً
بین انســانی اســت .اصوال در این فیلم و حتی در این مقاله ما گاها مرزی
بین پارزیوال و وید واتس نمیبینیم .آنقدر این مرز نازک و کمرنگ شــده
کــه بــرای عدم دسترســی به موفقیــت یک آواتــار در دنیای مجــازی اقدام
بــه رفتــار خشــونت آمیز در دنیــای واقعی و علیــه یک آدم اتفــاق میافتد.
عشــق بوجود میآید تنفر حاصل میشــود و حتی عزیزترین فرد در زندگی
آدم یعنــی فرزنــد را به کناری پــرت میکنند .پدیده عاشــقهای دوبعدی
( )D lovers-2کــه گادلــن  Godlenدر CNN Reports on the Love Plus
 Marriageاز آن حرف به میان میآورد پدیدهای قابل بررسی و حساسیت
برانگیــز اســت .عینک واقعیت مجــازی در واقع میتوانــد عینک بدبینی،
حســادت ،دورویی و  ...باشــد .عینکی که شما را از زندگی واقعی خارج و
در دنیای مجازی رذایل اخالقی غوطهور میکند.
ً
آنچــه کــه در فضــای مجــازی میبینیم لزومــا واقعی نیســت ماننــد ایچ که
دختری در قالب آواتار یک غول بود .جذابیتهای بصری این فیلم و توالی
پالن و سکانسها آن قدر پیوسته و قانع کننده هستند که ما باور کنیم در
واقعیت واقعیت مجازی این
سال  2045در اوهایو این اتفاق خواهد افتاد.
ِ
است که انسان را از آنچه در آن وجود دارد به دنیایی مثالی و خیالی میبرد
و هستیای بدان میدهد 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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از آنچه شما به آن فکر میکنید نزدیکتر است!
مروری بر پیشگامان ساخت آینده واقعیت مجازی

صابر سبحانی
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درحالیکــه نشســته اید عینک جدیدی را کــه خریدهاید بر
روی چشــمهایتان قــرار میدهیــد .از بیــن گزینــه هایی که
پیــش رویتــان اســت بخــش بــازی را با یــک پلــک زدن باز
شکارچی ببر را با پلک
میکنید و از بین بازیها ،بازی فیلم
ِ
بعــدی انتخــاب میکنید .بالفاصلــه چیزی کــه می بینید
ســیاهی محض اســت .نا گهــان خودتــان را در دل جنگل
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 میشود
خیلی نزدیک اســت ،به ســمت جلو میدویــد تا مثل بقیه
از صحنــه فرار کنید .رویتــان را برمی گردانید که می بینید
درست یک ببر جلوی روی شما ایستاده و با دهان خونین
به شما خیره شده است .گویا به چند نفس دیگر احتیاج
دارد تا شــما را در بر بگیرد .ســردی هوا را در اطراف ســرتان
احســاس میکنید اما چیزی که شــما را از دست ببر نجات
میدهد اســلحه نیســت ،بلکه تماس همســرتان است که
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
می کشید و بعد تماس را پاسخ میدهید .همسرتان فریاد

میکشــد که چرا دیر تماس او را پاســخ دادید و بالفاصله از شــما میخواهد تا
تمــاس ســه ُبعــدی را فعــال کنید ،شــما هم ســریع اینــکار را انجــام میدهید
و نا گهان آواتار ســه بعدی همســرتان در کنارتان قرار می گیرد .شــما فضای
اطراف او و او فضای اطراف شــما را می بیند اما آواتار او ،به شــکل ســه بعدی
درســت روبرویتــان قرار گرفته و با دســتانش شــما را مخاطب قــرار میدهد! و
میگویــد "ســالگرد ازدواجمــون رو فرامــوش کردی؟" و شــما جــواب میدهید
خیر! با یک کلیک دیگر یک جعبه بین شما و او قرار میگیرد ،آنگاه میگویید
این هم هدیهای اســت که برایت خریدم! بازش کن .همســرتان بالفاصله با
بازکردن جعبه هدیه ،میتواند آن چیزی را که از دید او پوشانده (و سیاه کرده)
بودید را ببیند ،یک گردنبند طالســت .بعد از خداحافظی ،پســرتان به شما
زنگ میزند و میخواهد تا از طریق لینکی که برایتان فرستاده ،به او پول قرض
بدهید! شما هم با وقار خاصی و درحال راه رفتن این کار را انجام میدهید،
که نا گهان پیامی روی صفحه بازمیشود و نوشته است شما فقط 10سانتیمتر
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 فوقالعاده ،چندان از
ما دور نیست .شاید از چندین سال قبل ،فناوری واقعیت مجازی و یا افزوده
در دنیــا و در ســازمانهای مختلــف از جمله ســازمانهای نظامــی بکار گرفته
شدهاند .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
منتشــر کردنــد تا همــه را برای ســالهای  2019تا  2022آمــاده ظهور عینکهای
ً
واقعیــت افروده/مجازی/ترکیبی کنند .تقریبا هر شــرکتی به دنبال توســعه
این فناوری است و شرکتهای زیادی آینده خیلی خوبی را برای آن متصورند.
برای مثال ،گاهی پیشبینی میشود سود حاصل از این فناوریها از چند ده
میلیارد دالر در سال  2018به چند صد میلیارد دالر در سال  2022برسد.

الف) احساس بیگانگی با فناوری جدید

امــروز وقتــی نــام  VRو  ARو  MRو بطــور کلی بگوییم  XRشــنیده میشــود،
ً
تقریبا 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! مطمئنا با این مطلب موافق هستید که دیگر امروز رایانه را به چشم
ابزار سرگرمی نگاه نمیکنیم و در کارهای گونا گون به آن وابستهایم ،پس دور
از انتظــار نیســت کــه این فناوری جدید هم در  20ســال آینده بدرخشــد .اما
اینکــه امــروز  XRبیشــتر درحوزه ســرگرمی و اپلیکیشــنهای مرتبط بــا آن بکار
م ـیرود شــاید بــه این دلیل باشــد که مــا حاضریم بــرای تفریح و بــازی ،پول
زیادی پرداخت کنیم .همچنین این فناوری در سایر موارد کاربردی ،خیلی
پیشــرفتی نداشــته و ارزان قلمداد نمیشود ،و چون شــرکتها از توسعه بازیها
ً
پــول و تجربــه زیــادی بدســت میآورند ،پس فعــا هم در همین مســیر یعنی
سرگرمی ،گام برمیدارند.
اما همزمان ،توسعه این فناوری در بخش عینکها ادامه دارد .عینک واقعیت
ترکیبــی که توســط شــرکت مایکروســافت ،به نــام هلولنــز ،در حال توســعه و
عمومی سازی است اما هنوز کار دارد تا بتواند بین مردم جا باز کند .واقعیت
ترکیبی یعنی اینکه شــما میتوانید بعد از اســکن محیط اطرافتان در عینک،
ً
اجســام مجازی را روی مثال میز خانه پیاده کنید و بعد با آنها تعامل کنید
ً
مثال دو نصفش کنید یا دورش بزنید و غیره .شرکت گوگل هم درحال توسعه
عینک واقعیت مجازی و اپلیکیشنها و قابلیتهای اینچنینی است .آمازون،

ســاخت و استفاده از اپلیکیشنهای این فناوری را دنبال میکند .اپل و سایر
شرکتهای بزرگهم 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  XRدرحال رشــد اســت و به همین
مجازی لباس (توسط اپلیکیشن) را در
پرو
ِ
دلیل قابلیتهایش محدود استِ .
نظربگیریم ،ایده خیلی خوبی اســت اما الزمه تحقق این ایده این اســت که
تمام لباســها تبدیل به مدل ســه بعدی بشــود و سپس در یک هاست آپلود
ً
بشود ،که این کار عمال 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 ،مطمئنــا ایــن موفقیــت روی تصمیمات بعدی ســایر فروشــگاهها و
برنامهنویسانوسرمایهگذرانتأثیرمیگذارد.
ً
احتماال شنیدهاید که این اواخر بازی پوکمونگو ،غوغایی در سراسر جهان
ایجاد کرد؛ یا شــاید یک بازی واقعیت مجازی نظر شــما را به ســمت خودش
جلب کرده باشــد؛ یا شــاید اپلیکیشــنهای واقعیت افزودهــای مثل نمایش
دهنــده آناتومــی بــدن را دیده باشــید؛ همینطور اپلیکیشــن خریــد و فروش
آنالیــن وســایل کــه در آن کاربر میتواند قبــل از خرید ،آن وســیله را در فضای
خانه ببیند ،همه اینها بین مردم جای خود را باز کردهاند.

ج) برنامه شرکتهای بزرگ فناوری اطالعات

شــرکت فیســبوک ،عینــک  Oculusرا که پیــش از این در چند نســخه عرضه
شــده اســت ،در ادامــه ارتقای ســختافزاری خــودش ،به ا کولوس کوئســت
ً
رسانده است .یک عینک واقعیت مجازی که تقریبا خصوصیاتی را که برای
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 1440×1600 ،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 توسعهدهندهای 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.
حتــی فایرفا کس هم به مرورگر واقعیت مجــازی روی آورده تا در آینده بتواند
یک نمونه تکامل یافته بهتر را به مخاطبینش عرضه کند.
قبل از اینکه به شرکت اپل برسیم باید نکتهای را یادآور بشویم .درحال حاضر
عینــک مخصــوص ،تلفنهای همراه و کنســولهای بــازی و … در بــازار یافت
میشــوند 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
ن آنها و عدم نمایش کیفیت مطلوب برای لذت همه جانبه
ســنگین شــد 
میشود و نارضایتی کاربر از این نوع عینک میشود.
البته این نوع عینک مشکالتی مانند رزولیشن پایین ،محدوده دید نا کامل،
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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  Pcباشــد
که الزم اســت اینها همه برطرف شــود .به این ترتیب شاید در آینده با روی
کارآمــدن ســخت افزارها و پوشــیدنیهای خوشســاخت و ســبک و زیبــا و در
دســترس با قابلیت اتصال دائم به اینترنت (با ســیم کارت یا )...این وســیله
جای تلفنهای هوشمند را در زندگی ما بگیرد.
حاال که ایرادات را شمردیم ،برگردیم به شرکت اپل که با قدرت سعی میکند
از امکانات و البته ظرفیت تعداد کاربرانی که در سراسر دنیا دارد ،استفاده کند
و به توســعه برنامههای 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 حرفهای را شناسایی
کرده و کل تیم و یا فناوریشان را خریداری میکند .از سازندههای نوپای این
تا شرکتهایی که لنزها و عینکهای
فناوری گرفته
با رزولیشــن باال و فریم ریت
و میــدان دیــد مناســب
تولیــد میکننــد ،و
چــه بســا حتــی
مهندســان
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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
نگاهنمیکند.
درآخــر بیایــد نگاهی به چندتا از عینکهای احتمالی ســال  2019تا  2020و یا با
تأخیر در سالهای بعدی ،مثل عینک جدید شرکت اپل بیندازیم .البته طبق
شایعات! و شنیدهها اپل همزمان با کار بر روی عینک واقعیت افزوده آینده
خــودش ،بر روی یک عینــک دوگانه  AR/VRکار میکند .طبق جمعبندی
شــایعات ،در این عینک هم سیســتم عامل مخصوص اپل بکار گرفته شده
کــه نــام آن را  rOSگذاشــتهاند .بــه ایــن ترتیــب در ایــن عینــک ،مثل عینک
ا کولوسگو ،دیگر به تلفن همراه هوشمند برای پخش یا نمایش تصویر نیازی
ندارید ،چون مســتقل عمل میکند؛ چرا که با اتصال بدون ســیم و از طریق
وایرلس به دستگاهی که کاربردی مشابه رایانه دارد (اما اپل مک نیست ،ولی
پردازنده پر قدرتی دارد) وصل میشود .این عینک قابلیت حرکت از داخل به
بیــرون را دارد (یعنــی بدون هیچ دوربین اضافهی دیگری در محیط اتاق که
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 پیادهســازی میکند .این عینک دارای رزولیشــن باال (طبق
شــنیدهها کیفیــت  8Kبرای هر چشــم!) خواهد بود .با وجــود کیت ARKit
که اپل عرضه کرده است ،برنامه نویسان میتوانند حسابی خودشان را برای
ساخت اپلیکیشنهای جدید آماده کنند (مشابه بعضی شرکتهای بزرگ دیگر
که کیت برنامه نویسی را عرضه کردهاند).
و باز هم برگردیم به دیگر رقیب جدی تمام عینکهای واقعیت ترکیبی ،یعنی
ً
مایکروســافت ،که با کنار گذاشــتن پردازندههای اینتل و احتماال جایگزین
کــردن آن بــا  ،ARMســعی دارد تا هلولنز 2را پرقدرتتــر و با مصرف باتری کمتر
در ســال 2019عرضــه کنــد .هلولنــز 1که بــرای توســعهدهندگان و ثروتمندان
کنجکاو عرضه شد ،با توجه به قابلیتهای کاربردیش خیلی زود نظرها را به
سمت خودش جلب کرد .قابلیت هولوگراف و محیط شناسی (برای تعامل
تصاویر مجازی با محیط اطراف) ،خصوصیت مهم هلولنز اســت .هلولنز که
ً
از سیستم عامل ویندوز  10استفاده میکند احتماال تا آینده نزدیک و بهبود و
تکامل ( core OSهمان ویندوز  10اما با تغییراتی که ابزارهای پوشیدنی مثل
عینکهای واقعیت مجازی میتوانند از ســبکتر بودن آن بهره ببرند) به تأخیر
خواهد افتاد .اما طبق گفتهها مشــکل مایکروســافت دربرابر اپل این اســت
که توســعهدهندگان اپل خیلی بیشتر از مایکروســافت هستند .میدان دید
کم هلولنز ،1یعنی تنها  35درجه هم ،یک ایراد اساســی اســت که در هلولنز2
بهبود خواهد یافت.
شــاید در ایران هم ،گروه رســانه پرداز آمیتیس میتوانســتند عینک
واقعیــت مجــازی (و نه آمی تک) خود را توســعه بدهند اما به هر
حال باید دید چه آیندهای در ایران و خارج منتظر این فناوری
خواهد بود.

د) عبور از سرعتگیرهای پیشرفت

ً
در کالم آخر ،همانطور که قبال هم ذکر شــد ،عینکهای فناوری
 ، XRبعنوان 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؛ مطمئنا قیمت
 300تــا  500دالری و باالتــر ،یــک مانــع بــزرگ بــرای همگانی شــدن
آنهاســت .یــک مورد دیگر هم هســت ،کنتــرل  6درجــه آزادی به معنای
w w w . B a zi ba a n. c om

اینکه فردی که عینک را به سر دارد بتواند در جهات بسیاری حرکت داشته
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 راههایی
برای جایگزین کردن سیمها با وایرلس و سنسورهای سیمی با سنسورهای
درونی عینکها ،بود .مشکل دیگر عینکها رزولیشن است .رزولیشن که تعداد
پیکسلهایصفحهرامشخصمیکند،هرچهقدر بزرگترباشد کیفیتتصویر
راهمبهترنشانمیدهد.چونفاصلهچشمیعینکهاباچشم کاربر کماست،
ً
رزولیشــنهای پایین عمال 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
به کاربر بدهد .هرچقدر میدان دید عینکها که امروزه حدود 105و نزدیک به
آن است به میدان دید انسان یعنی  180درجه نزدیک بشود ،طبیعیتر است.
در نهایت این فناوری فقط در عینک خالصه نمیشوند و شاید نمونه واقعیت
افزوده (و ترکیبی) را در رســانه ملی دیده باشــید که یک کارشــناس ورزشی با
نمایش سه بعدی و تغییر جایگاه بازیکنان یک تیم ،سعی میکند کاربران را با
ترکیب تیم آشنا بکند .البته احتماال توسعهدهندگان این فناوری ،یک رقیب
هم دارند و آن رقیب شــرکتهایی هســتند که سعی میکنند بدون استفاده از
عینــک و با قابلیت تشــخیص حرکت ســر و یا چشــم ،کنترل یــک کامپیوتر را
بدست کاربر بدهند.
فارغ از همه این مسائل ،ما درحال زندگی هستیم و باید فاصله مجاز زندگی
خــود را بــا ایــن ابــزار تکنولوژیــک حفظ کنیــم و خیلــی راحــت و صمیمانه با
ً
چیزهای فیزیکی و حقیقتا واقعی! زندگی کنیم.

بیننوشــت :بــه داشــتههایمان کمــی فکــر کنیــم .وقتــی که مــا بــا ذهنمان
میتوانیــم بیــن هزاران رؤیا یــک رؤیا را انتخاب کنیم و در آن غوطهور بشــویم
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
کتابهــا و سرنوشــت افراد ،خودمــان را جای آنها بگذاریــم و قدم به قدم با
آنها در محیطهایی که هرگز نبودهایم ،و اتفاقاتی که هرگز تصور نمیکردیم،
قرار بگیریم ،تکنولوژی از آنچه فکر میکنیم خیلی عقب تر است ،نه؟

منابع:

https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmentedvirtual-reality-market-size/
https://www.cnet.com/news/apple-is-working-on-an-araugmented-reality-vr-virtual-reality-headset-powered-by-awireless-wigig-hub/
https://www.macrumors.com/roundup/apple-vr-project/
https://www.wareable.com/vr/virtual-reality-vs-augmentedreality-which-is-the-future
https://arvrjourney.com/is-virtual-reality-the-futureeef0e20e1325
https://www.iotforall.com/future-of-augmented-virtual-realitytechnology/
هلولنزhttps://itiran.com/2-
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 ARکم هزینهتر از VR

سید علی متقینژاد

چندنمونهاز بازیهایواقعیتافزوده
در دنیــای بازیهــای  ARیــا واقعیت افزوده این اختیــار را دارید که موجوداتی را به دنیــای اطرافتان بیاورید،
با آنها تعامل داشــته باشــید و در قالب سبکهای مختلفی از جمله اســتراتژی ،ا کشن ،شبیه سازی و دیگر
سبکها به بازی بپردازید .تفاوت این بازیها با بازیهای  VRیا واقعیت مجازی ،در عدم نیاز به دستگاههای
 VRبا قیمتهای بســیار باال میباشــد .تنها با کمک یک تبلت یا گوشــی موبایل میتوان بازیهای واقعیت
افزوده را تجربه کرد.
قابلیتهایــی در گوش ـیهای همــراه وجود دارد کــه این امکان را فراهم کرده تا محیــط اطرافمان را با محیط
بازی ترکیب کنیم .از جمله این امکانات میتوان به وجود قابلیت مکان یابی ،قابلیت حسگرهای حرکتی و
دوربین گوشی اشاره کرد .با وجود امکانات متعدد سخت افزاری بر روی گوشیها ،میتوان بازیهایی را تولید
کرد که عالوه بر جذابیت بیشتر ،به تحرک وادار کردن بازیکن و تقویت قوه تخیل او بیانجامد .همچنین این
بازیها میتوانند برای کودکان مفید واقع شوند .چون کودک میتواند فضا را تجسم کرده و در برخی بازیها
به تقویت خالقیت و ابتکار او کمک میکند.
ا کنون به معرفی چندین بازی پرمخاطب و جذاب واقعیت افزوده (ک ه برخی از آنها پا را از یک دموی ساده
فراتر گذاشــتهاند و به یک ســرگرمی جدانشــدنی برای بازیکنان تبدیل شــده اند) میپردازیم تا بیشــتر با این
بازیها آشنا شویم.
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Pokemon Go

یکی از اولین بازیهای 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.
بازی پوکمون گو در سال  2016برای سیستم عامل اندروید و آی او اس منتشر
شد و در همان هفته اول انتشار توانست نظر مخاطبان را به خود جلب کند.
این بازی مبتنی بر مکان ( )Location Baseعمل میکند .بعد از ساخت حساب
کاربری ،آواتاری از بازیکن در نقشه محل فعلی او ظاهر میشود .با جابجایی
در دنیای واقعی ،آواتار بازیکن در نقشه بازی جابجا میشود .وقتی در اطراف
بازیکن موجودات پوکمون پیدا شوند ،بازیکن باید با پرتاب یک توپ به سمت
پوکمون ،او را در اصطالح  Captureیا شکار کند .اما این پایان کار نیست،
بازیکن باید با گشت و گذار ایستگاههای فروش  PokeStopرا برای خرید
توپهای بیشتر پیدا کند و با یافتن  Gymها با پوکمونهای دیگر مبارزه کند.
هدف در بازی تشکیل مجموعهای از پوکمونهای مختلف و ارتقا دادن آنها به
باالترین سطح ممکن است.
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Sharks in the Park

برای انجام این بازی الزم است که در محیط باز و بیرون از منزل قرار بگیرید .یک پارک وسیع
و زمین بازی فوتبال برای اینکار مناسب است .با استفاده از دوربین ،دو فضای سه بعدی در
بازی شبیه سازی میشود .در بخش اول بازی با شبیه سازی محیط زیر آب باید سعی کنید
موجودات و ماهیهایی که بازی مشخص میکنند را پیدا کنید و به آنها نزدیک شوید .در
مقابل باید سعی کنید تا از کوسهها فاصله بگیرید چرا که باعث ترسیدن و دور شدن ماهیهای
دیگر میشوند .با حرکت بیشتر در محیط ،پیشروی در بازی ممکن میشود .بخش دوم بازی،
سرزمین دایناسورهاست .در این بخش از بازی میتوانید قدم در ماقبل تاریخ بگذارید و
دایناسورهای غول پیکر را در اطراف خودتان مشاهده کنید .این بازی نیز میتواند برای کودکان
از دو جهت مفید و جذاب باشد .یکی از لحاظ قرار گرفتن در فضایی سه بعدی با مدلهای
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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Ingress

این بازی نیز توسط شرکت سازنده پوکمون گو یعنی نیانتیک ساخته شده است .بازی در
سال  2013برای اندروید و سپس برای آی او اس منتشر شد .بازی دارای یک داستان علمی-
تخیلی است .یک انرژی مرموز توسط گروهی از دانشمندان در اروپا کشف شده است .ریشه
و هدف این نیرو ناشناخته است؛ اما برخی از محققان معتقدند که این نیرو روی نحوه تفکر ما
تاثیرگذار است .ا گر آن را کنترل نکنیم ،این نیرو ما را تحت کنترل خودش قرار میدهد .در ادامه
دو گروه دست به اقداماتی در اینباره میزنند .گروه اول  The Enlightenedیا روشنفکرها با
این نظریه که این نیرو موهبتی است برایشان به ا کتشاف و جمع آوری آن میپردازند .اما
گروه دوم  The Resistanceیا گروه مقاومت ،برای دفاع از باقی مانده بشریت به جنگ با آن
مشغول میشوند .نحوه بازی به این صورت است که بازیکن در مکانهای مختلف نقشه باید
پورتالهایی را ایجاد و تصاحب کند .این پورتالها در مکانهای پرتردد عمومی مثل بناهای
تاریخی ،فرهنگی و مکانهای دیدنی و  ...ایجاد میشود .با اتصال این پورتالها به شکل
یک مثلث میتوان زمینها را تحت کنترل درآورد .تقابل دو گروه مخالف در بازی ،دلیل اصلی
جذابیت  Ingressاست.
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Army of Robots

یک بازی تیراندازی اول شخص واقعیت افزوده است که در آن بازیکن با ربات ها میجنگد .در
دوازده مرحله بازی ،بازیکن با انواع رباتها در اندازههای مختلف مبارزه میکند .هنگامی که
یک ربات به بازیکن حمله میکند ،بازیکن میتواند با جاخالی دادن به اطراف از تیررس دشمن
دور شود .قابلیت کالیبره کردن گیم پلی بازی با استفاده از  scanning phaseو قرار دادن گوشی
به سمت اشیاء فیزیکی محیط اطراف از جمله در ،کف ،میز و  ...وجود دارد .این بازی یکی از
معدود بازیهای جذاب واقعیت افزوده است که بازیکن را با صحنههای مبارزه درگیر میکند.
بازی برای هر دو پلتفرم اندروید و آی او اس عرضه شده است.

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

Zombie Gunship Revenant AR

در این بازی با یک بالگرد بر فراز پایگاهتان پرواز میکنید و در برابر هجوم زامبیها از مواضع خود
دفاع میکنید .با جابجا شدن خودتان در محیط ،بالگرد نیز به همان محل پرواز میکند .در
واقع دوربین بازی از تیربار هلیکوپتر صحنه را نمایش میدهد .قابلیت دیدن محیط با night
 visionیا دید در شب نیز وجود دارد .میتوان با انواع مسلسل ،موشک و سالحهای دیگر،
زامبیها را از پای درآورد .بازی  Zombie Gunshipاز گرافیک و صدا گذاری خوبی برخوردار
است و محیط اطراف را به صورت هالههایی از دود و مه پنهان کرده و بازیکن را غرق در ا کشن
بازی میکند .بنا به اظهار سازندگان ،این بازی با بیش از  2500دستگاه اندروید هماهنگ شده
است و از آنها پشتیبانی میکند .عالوه بر اندروید ،این بازی برای سیستم عامل آی او اس نیز
منتشر شده است.
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Slingshot Island

در این بازی ا کشن معمایی ،بازیکن پشت یک قالب سنگ قرار میگیرد
و با هدفگیری قلعهها و پرتاب گلولههای سنگی ،این اهداف را تخریب
میکند .در زمینه داستان ،پادشاه دنیای  ،Poachبازیکن را به جنگ
اژدهای بدذات میفرستد تا با تخریب قلعههای مختلف ،تخمهای
اژدها را پیدا کرده و نابود کند تا با اینکار مانع از بیرون آمدن هیوالهای
ً
بیشتر و ورود آنها به سرزمین  Poachشود .بازی تقریبا مشابه به سری
بازیهای پرندگان خشــمگین انجام میشود؛ اما با زاویه دید سه بعدی
و کنترلی متفاوت .این بازی را میتوانید بر روی هر دو پلتفرم اندروید و
آی او اس تجربه کنید.
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ARrrrrgh

این بازی درست مانند قایم باشک انجام میشود .بازی درباره گنجها 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
بتواند مکان مخفی گنج را پیدا کند .در این بازی طوطی و نقشه دو راهنما
برای بازیکنان هستند .این بازی یک سرگرمی ساده است که میتواند
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
مهدی یزدیراد
ندا مثنوی

عمر کاربر ()LTV

در ادامــه سلســله مقــاالت در خصــوص آنالیتیکــس ،در ایــن مقالــه یکــی از مهمترین
شاخصهایمرتبطبابازیبهنام«ارزشدورهعمر کاربر»موردبررسیقرار گرفتهاست.
همه بازیســازان در تالش برای ســاخت یک بازی به یادماندنی و نوآورانه هستند و در
عین حال دستیابی به رشد پایدار در کسب و کار خود را دنبال میکنند .چند نمونه از
اساسیترینپرسشهایی کهبرایدستیابیبهپایداریپیشرویبازیسازانقرار دارد
بهاینشرحاست:
برایجذبهر کاربرجدیدبایدچقدر هزینه کنم؟
کاربرانتاچهزمانیدر بازیباقیمیمانند؟
چهاقداماتیالزماستتااز ریزش کاربرانجلوگیریشود؟
تالش برای یافتن پاسخ این سواالت ،باعث شده در سالهای اخیر آنالیتیکس به یکی
از بخشهای کلیدی کســب و کارهای صنعت بازی تبدیل شــود .یکی از کارکردهای
آنالیتیکس ،کمکبهبازیسازاندرتوسعهمدلهاییاست کهبهپیشبینیارزشعمر
کاربر( ) LTVکمکمیکند.اماقبلاز بهرهگیریاز قابلیتهایآنالیتیکسویاورودبهفاز
محاسبه LTVالزماستاقداماتزیرراصورتدهید:

)1مشخصکنیدچهشاخصهاییرابایداندازهبگیرید.

باید بدانید که چه شــاخصهایی را محاســبه خواهید کــرد ،دادههای مــورد نیاز برای
محاســبه شــاخص چگونه جم ـعآوری میشــوند و چطــور از صحــت دادهها مطمئن
خواهیدشد.

)2استراتژیتحلیلشاخصهاودادههاراطرحریزیکنید.

بعد از محاسبه شاخصها حتما برای شما سوال خواهد شد که چرا شاخص ،چنین
وضعیتیدارد.ابزارهایینظیرقیفتبدیل بهشما کمکمی کند کهچراییرویدادهارا
بهترتحلیل کنید.مثالبرایتحلیلشاخصهایدرآمدی،شایدالزمباشدبدانیدالف)
چنددرصداز کاربرانمرحلهجدیدیشروع کردهاندب)از بینآنهاچهدرصدیخرید
انجامدادهاندج)چنددرصد کاربرانی کهخریدانجامدادهاند،مرحلهراباپیروزیبهپایان
رسانیدهاند.د)چنددرصداز کاربرانی کهبازیراباپیروزیبهپایانرساندهانددوبارهخرید
راتکرار کردهاند.
همانگونه کهمشخصاست،بایدمفروضاتیدربارهعلتخریدداشتهباشیدودادههای
متناسببرایسنجشاینمفروضاتدردنیایواقعیراجمعآوری کنید.

)3ازصحتدادههااطمینانحاصلنمایید.

دادههاییمانندزمانورودیاخروج کاربربهبرنامه،زماننصب،ویژگیهاییمثلمدل
گوشیو...بهراحتیصحه گذاریمیشوند،امادرموردمواردینظیرخرید،بایدمطمئن
شویدتوکنخریدهمجمعآوریمیشودوفقطخریدهایمعتبرمحاسبهمیشوند.

)4برمبنایدادهکافیتحلیلکنید.

درشاخصهایی کهمحاسبهآنهامستلزماندازه گیریمیانگینویامواردمشابهاست
(مثل منحنی ماندگاری) و یا در شــاخصهایی که محاســبه آنها مســتلزم بکارگیری
مدلهایپیشبینانهاست(مثل)LTVالزماستابتدازمانمشخصیاز ارسالاولین
دادهبگذردودادهبهحجممناسبیبرسدتاتحلیلمعنادارباشد.بسیاریازشاخصها
بعد از  Soft Lunchمعنادار خواهند بود و قبل از آن (مثال در تســت بتا) خیلی قابل اتکا
نیستند.بامقدمهباال،حاال میتوانیمبهسراغمفهومارزشدورهعمر کاربر،مالحظات
مرتبطوروشهایمحاسبهاینشاخصبرویم.
ارزشدورهعمر کاربرچیست؟

 LTVمجموع درآمدی است که یک بازیکن مشخص از ابتدای نصب
بــازی تــا زمــان تــرک بــازی (دوره عمــر) ایجــاد می¬کنــد .در حــال حاضر
اســتاندارد مشــخصی برای محاســبه ارزش دوره عمر کاربر وجود ندارد،
ً
برخیتوسعهدهندگانرأسانسبتبهمحاسبه LTVبرمبناینیازهای
خوداقداممیکنندوبرخیدیگرازابزارهایآنالیتیکسبرایمحاسبهاین
شاخصاستفادهمینمایند.بازیسازانصرفنظراز فرمولوچگونگی
محاسبهLTVسهاشتباهمتداولمرتکبمیشوند:
)1اولین اشــتباه این اســت که همه منابع درآمدی در محاســباتLTV
منظور نمی شود .معموال بازیسازان صرفا درآمد حاصل از خرید درون
برنامه های را در محاســبات ارزش عمر کاربر محســوب میکنند و سایر
کانالهایدرآمدینظیرتبلیغاترادرنظرنمیگیرند.
)2دومیناشتباهایناست کهتاثیرغیرمستقیمعواملمحیطیبرLTV
نادیده گرفتهمیشود.در حالیکه LTVیکشاخصپویاست کهتحت
تاثیرمواردزیرقرار دارد:
الف) عوامل داخلی :دوره عمر شــرکت ،تغییــر در اقتصاد بازی ،ویژگی
هایجدید،تغییردررفتار کاربران
ب)عواملبیرونی:روندهایصنعتبازی،رفتاررقبا،تغییراتپلتفرم
)3در نهایت برخی توسعه دهندگان ،در نظر نمی گیرند که LTVصرفا
یــک تخمین بــرای آ گاهــی آنها از وضعیت بازی اســت ،نــه یک مزیت
رقابتیوالبتهخیلیهمدقیقنیست.اینشاخصنبایدبهصورتیک
عدد دقیق گزارش شود مگر اینکه دقت محاسبات ذکر شود ،مثال ارزش
دوره عمر کاربر 5000تومان اســت با دقت %85و یا اینکه ارزش دوره عمر
کاربربین 4500تا 5300توماناست.
ارزشدورهعمر کاربرچطور در تصمیم گیریبهبازی
سازان کمکمیکند؟
بســیاری از بازیســازان از این شــاخص کمک میگیرند تا سقف هزینه
هایی که برای جذب کاربر جدید ،اقتصادی است ،مشخص شود ،اما
این شاخص کاربردهای دیگری هم دارد .در ادامه برخی از این کاربردها
تشریحمیشود:
)1ســودآوری و مدیریــت جریــان نقــدی :با پیــش بینــی ارزش دوره عمر
کاربــر ،جریانهای نقدی مثبت در کســب و کار شناســایی میشــود ،از
طرفی جریانهای نقدی منفی شــامل هزینههای جــذب کاربر جدید
مشخصاست،بنابراینامکانبرآوردسودآوریفراهممیشود،بهعالوه
بــا پیشبینی جریانهای نقــدی ،امکان مدیریتی ارزشــمندی جهت
مدیریتهزینههافراهممیشود.
2جذب کاربر:این کهجذبهر کاربرجدیدچقدرهزینهدارد،عمومابرای
بازیســازان شــفاف اســت .کمپینهایی که در آنها به ازای هر نصب،
هزینه دریافت میشــود به ســادگی CPIرا مشخص میکنند و حتی ا گر
هزینه کمپینهایتبلیغاتیبهازاینصبنباشد،بازهممجموعهزینه
تبلیغاتبرتعداد کاربرانجدیدباهزینهجذب کاربربرابرخواهدبود.
امــا در مــورد ارزش دوره عمــر کاربــر موضوع متفاوت اســت و بســیاری از
بازیســازان به درســتی نمیداننــد ،هزینههایی که صــرف جذب کاربر
میکنند در آینده جبران میشود یا نه .بنابراین محاسبه LTVبه آنها
کمکمیکند،استراتژیهایتبلیغاتیبهتریاتخاذنمایند.
)3مــواردی مثــل افــزودن ویژگیهــای جدیــد ،تغییــر اقتصــاد بــازی،
قیمتگذاری متفاوت محصوالت درون برنامــهای و  ...همگی محرک
افزایــش یا کاهش LTVهســتند .در صورتیکه محاســبات LTVانجام
شود ،مدیر توسعه محصول میتواند در مورد موفقیت یا عدم موفقیت
تغییراتمرتبطبرارزشدورهعمرمشتریآ گاهشود.در شمارهبعدیبه
بررسیروشهایمتداولمحاسبهLTVخواهیمپرداخت.
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