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یادداشت
 گلسـا ماهیـان

عالقه زیاد ایرانیان به شبکه  های اجتماعی

می تـوان  سـادگی  بـه  می بینیـم  اطرافیانمـان  از  کـه  روزمـره ای  رفتـار  بـه  توجـه  بـا 
پیش بینـی کرد کـه کاربران ایرانی عاقه بسـیار زیـادی به شـبکه  های اجتماعی دارند، 
امـا تـا به حـال در این رابطه آمار دقیقی وجود نداشـته اسـت. چند سـال اسـت که مرکز 
افکارسـنجی دانشـجویان ایـران (ایسـپا) اقـدام به اجرای نظرسـنجی ملـی در خصوص 
«سـنجش میزان اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی و نگرش مـردم به این شـبکه ها» از 

طریق تلفنی می کند. در نظر سـنجی امسـال 72 درصد پاسـخگویان سـاکن شـهر ها و 
28 درصـد سـاکن روسـتا، 50 درصـد مـرد و 50 درصد با میانگین سـنی 38 سـال بودند 
ضمـن آن کـه 61 درصـد از پاسـخگویان دارای تحصیـات دیپلـم و پایین تـر از آن و 
39 درصـد دارای تحصیـات دانشـگاهی، 69 درصد متاهـل، 27,5 درصد مجـرد و 3,5 
درصـد بـدون همسـر بر اثـر طاق یـا فوت همسـر بوده انـد. مقایسـه نتایج نظرسـنجی 
اخیـر ایسـپا با نتایج نظرسـنجی های پیشـین ایـن مرکز نشـان داد که شـبکه اجتماعی 
تلگـرام و اینسـتاگرام از روند صعودی میزان کاربر برخوردار هسـتند و سـایر شـبکه های 
اجتماعـی مجـازی در حـال افـول هسـتند. عـاوه بـر آن نتایج این نظرسـنجی نشـان 
می دهـد در حـال حاضـر 59,7 درصـد افـراد باالی 12 سـال کشـور حداقـل عضو یک 
شـبکه اجتماعی هسـتند که نسـبت به آذرماه سـال گذشـته رشـد هفت درصدی داشته 
اسـت. مـردان نسـبت بـه زنان پنـج درصد بیشـتر عضـو شـبکه های اجتماعی هسـتند 
و از بیـن گروه هـای سـنی، گروه سـنی جـوان (18 تا 29 سـال) بـا 81 درصد بیشـترین 
عضویـت را در شـبکه های اجتماعـی دارا هسـتند. گـروه سـنی 12 تـا 17 سـال بـا 67 
درصـد، گـروه سـنی 30 تـا 49 سـال بـا 63 درصـد و گـروه سـنی 50 سـال بـه بـاال با 
25 درصـد در رده هـای بعـدی قـرار دارنـد.84 درصـد افـراد بـا تحصیات دانشـگاهی 
و 44 درصـد افـراد بـا تحصیـات دیپلـم و پایین تـر از آن عضـو شـبکه های اجتماعـی 
هسـتند. میـزان عضویـت متاهلیـن در شـبکه های اجتماعـی 54,7 درصـد و مجردیـن 
76,7 درصـد اسـت. بـه عبـارت دیگر از هـر 100 متاهـل 55 نفـر و هـر 100 مجرد 77 
نفـر عضـو شـبکه های اجتماعی هسـتند کـه البته پـس از کنترل متغیر سـن مشـخص 
شـد اختـاف بیـن مجردیـن و متاهلیـن در مـورد عضویـت در شـبکه های اجتماعی به 
طور کامل ناشـی از سـن پاسـخگویان اسـت و ارتباطی با تجـرد یا تاهل آن هـا ندارد. در 
بیـن شـبکه های اجتماعـی، تلگرام بـا 55 درصد کمـاکان در صدر مصرف مردم کشـور 
قـرار دارد و پـس از آن اینسـتاگرام بـا 23 درصـد در رتبـه دوم جـای گرفته اسـت. نتایج 
بـه دسـت آمـده از ایـن نظر سـنجی همچنیـن نشـان داد که میـزان عضویت مـردم در 
واتـس آپ 14 درصـد، فیسـبوک چهار درصـد، وایبـر دو درصد، گوگل پـاس دو درصد 
و شـبکه های تانگـو، توئیتـر و وی چـت هر کـدام نیز کمتـر از یک درصد بوده اسـت. در 
نظرسـنجی ملـی ایسـپا در سـال گذشـته 38 درصد مردم کشـور عضـو تلگـرام بوده اند 
که امسـال بـا افزایش 17 درصدی بـه 55 درصد افزایـش پیدا کرده اسـت. همچنین در 
سـال گذشـته 17 درصـد مردم عضـو اینسـتاگرام بوده اند کـه این میزان در سـال جاری 
بـا رشـد 6 درصـدی به 23 درصـد افزایش پیدا کرده اسـت. سـایر شـبکه های اجتماعی 
از سـال گذشـته تاکنون بـا کاهش عضویـت مواجه بوده اند. سـرانه مصرف شـبکه های 
اجتماعـی در طـول شـبانه روز توسـط مردم 72 دقیقه بر حسـب کل نمونـه و 120 دقیقه 
بر حسـب اسـتفاده کنندگان اسـت. در ایـن نظـر سـنجی 90,8 درصـد پاسـخگویانی که 
عضـو حداقـل یـک شـبکه اجتماعـی بوده انـد، اظهـار کرده انـد بـا اسـتفاده از موبایـل 
هوشـمند از شـبکه های اجتماعـی اسـتفاده می کننـد و در مرحله بعـد با فاصلـه زیادی، 
حـدود 10 درصـد گفته انـد از رایانـه یـا لپ تـاپ و 4,2 درصـد از تبلت اسـتفاده می کنند. 

در ایـن سـوال پاسـخگو می توانسـته چند مـورد را انتخـاب کند.

هـر حرفـه جدیـدی کـه در جهـان مـا ایجاد می شـود، 
خیلـی بایـد بـا دقـت و قـدرت عمـل کند تـا بتوانـد به 
یـک صنعـت جهانـی تبدیـل شـود. وقتی کـه رقابـت 
در یـک حرفـه بـه وجـود آیـد، مهم تریـن عامـل برای 
توسـعه و پیشـرفت آن ایجاد شـده اسـت و در این زمان 
ممکـن اسـت افـراد بسـیاری در ایـن حرفه بـه صورت 
کامـا تخصصـی در حـال فعالیـت باشـند، امـا بـاز هم 
حرف هـای جدیـدی بـرای گفتـن وجود داشـته باشـد. 
شـاید در چنـد دهـه گذشـته کسـی فکـر نمی کـرد که 
روزی بـه جایگاهـی برسـیم کـه صنعتـی جهانـی بـا 
نـام بـازی داشـته باشـیم و این موضـوع در حالی باشـد 
کـه صنعت بـازی در صـدر مهم تریـن و پول سـازترین 
صنعت هـای کاری موجـود در جهـان باشـد. در حـال 
حاضـر شـرکت های بسـیار بزرگـی در ایـن راسـتا بـه 
صـورت حرفـه ای فعالیـت دارند، امـا باز هم ایـن حرفه 
بـه صـورت انحصـاری در نیامـده و هر فـردی می تواند 
براسـاس خاقیتی کـه در تولیـد و ارائـه بازی هایش به 
خـرج می دهـد، توجـه بازی خور هـا را بـه خـود جلـب 
کنـد و ایـن در حالی اسـت که فـرق نمی کند کـه بازی 
کـه ارائه شـده اسـت به کـدام شـرکت بازی سـاز تعلق 
دارد. یکـی از بزرگ تریـن و معروف-ترین شـرکت هایی 
کـه در زمینـه تولیـد بـازی فعالیـت می کنـد، شـرکت 
 1991 سـال  در  کمپانـی  ایـن  اسـت.   id Software

 john میـادی توسـط 4 نفـر با نام هـای جان کارمـک
carmack، جـان رومـرو، تـام سـالن و آدریـان کارمک 

بنیـان گذاشـته شـد کـه در ایـن میـان جـان کارمک و 
رومـرو بـه عنـوان برنامه نویـس، تـام سـالن بـه عنوان 

طـراح و در نهایـت آدریـان به عنوان هنر مند در سـاخت 
بازی هـا نقـش داشـتند. کلیدی تریـن فرد این شـرکت 
جـان کارمک اسـت که با ابـداع روش هـای جدید برای 
پیمایش هـای گرافیکـی در رایانـه راه را بـرای توسـعه و 
پیشـرفت id Software بـاز کرد. بازی جـذاب و خاطره 
انگیـز سـوپر ماریـو 3 کـه بـرای همه ما شـناخته شـده 
اسـت پـس از مدت هـا تـاش ایـن تیـم بـه بـازار ارائه 
شـد و در زمـان خـود توجـه تمـام افـراد متخصـص را 
بـه خـود جلـب کـرد. کارمـک بـرای بازی هایـی چون 
برنامه نویسـی   Quake و  3D، Doom Wolfenstein

بـه  برنامه نویسـی  در  جـان  نویـن  روش هـای  کـرد. 
همـراه خاقیت بـاالی تـام سـالن در طراحـی بازی ها 
باعـث خلـق سـبک FPS در دهـه 1990 شـد. در 24 
 ZeniMax توسـط id Software ژوئـن 2009 شـرکت
خریـداری شـد، امـا کارمـک اعـام کـرده اسـت کـه 
بر رونـد  تاثیـری   ZeniMax بـه   id شـرکت  فـروش 
اجرایـی محصوالت جدید این شـرکت نخواهد داشـت. 
سـایت www.maximumpc.com مصاحبه ای را با او 

انجـام داده اسـت کـه در ادامـه می خوانیـم.

J    پیوسـتن بـرای  کسـی  چـه  ابتـدا  در 
شـرکت شـما و Zenimax پیـش قـدم شـد؟
 روبـرت آلتمـن از ZeniMax در ابتـدا بـا مـا تمـاس 

گرفـت و بسـیار سـاده به مـا گفـت چطور اسـت که در 
کنـار هـم کار کنیـم؟  مـن در ابتدا بسـیار شـو که شـدم 
چـون حتی ایـن شـرکت را به درسـتی نمی شـناختم و 

ایـن پیشـنهاد برایم بسـیار خنـده دار به نظر می رسـید، 
امـا حاال از این اتفاق بسـیار خوشـحالم و بـه آینده این 
تیـم امیـد زیـادی دارم ما از زمـان ترکیب شـدن با هم 

بسـیار موفـق عمـل کرده ایم.

J    اگـر امکان دارد کمی از سـابقه کاری تان
بگویید.

در  برنامه نویـس  عنـوان  بـه  کاری ام  تجربـه  اولیـن 
شـرکت سافت دیسـک بـود و در آن شـرکت بـه طـور 
 IBM رسـمی اسـتخدام شـده بـودم. مدتـی هـم بـرای
بـا  سافت دیسـک  طریـق  از  مـی دادم.  انجـام  پـروژه 
رومـرو و آدریـان آشـنا شـدم و تصمیـم گرفتیـم که با 
هـم id Software را تاسـیس کنیـم، اکنـون هـم که 
حتمـا در جریان هسـتید که مدتی اسـت بـا فیس بوک 

هـم همـکاری دارم.

J    Activision و برای Rage بازی EA شـما برای
بـازی Wolfenstein را در دسـت سـاخته اید که 
بسـیار موفـق بودنـد در دوره خودشـان. برای 

دیگـر بازی هایتان چه تصمیمـی دارید؟
بـا ناشـر های دیگـری صحبـت خواهیم کـرد. البتـه اما 
پروژه هایـی هـم داریـم کـه برای تلفـن همراه اسـت و 
ایـن پروژه ها را هم برای کمپانی EA در دسـت سـاخت 
داریـم و روی iPhone هـم کار هایی داریـم که در حال 
انجـام اسـت و تا سـال آینـده به بـازار ارائه خواهد شـد.

J    در مـورد کنسـول های موجـود و قـدرت
آن هـا چـه نظـری دارید؟

بـه نظر من سـری های مختلـف xbox دارای پردازنده 
گرافیکـی بهتـر و سـریع تری بـه نسـبت PS اسـت و 
دسـتیابی بـه قدرت آن بسـیار آسـان تر اسـت، بـه نظر 
مـن سـخت افزار PS تـوان پردازشـی خوبـی نـدارد و 

فقـط از نظـر تئـوری قوی اسـت.

J    نظرتـان در مـورد فـروش شـرکت بـه
بـود؟ Zenimax چـه 

مـا بـه طـور همزمان با سـه تیـم بـه صـورت جداگانه 
 Quake و Wolfenestein، DOOM روی پروژه هـای
کار می کردیـم. بـه نظـر مـن ZeniMax بیشـتر یـک 
شـرکت مالـی اسـت و ما هـم بـرای پروژه هایمـان به 
یـک پشـتوانه ثابـت مالـی نیـاز داشـتیم و ایـن معامله 
باعث شـد کـه اگر مـا از نظـر مالی بـا مشـکلی مواجه 

شـدیم، نگران نباشـیم.

  روش  های نوین جان کارمک در برنامه نویسی باعث ایجاد 
تحولی در کیفیت گرافیکی بازی  های رایانه ای شده است

او بازی می نویسد
مصاحبه با جان کارمک john carmack، برنامه نویس بازی  های گرافیکی
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