
رایانه ای« صورت پذیرفت. کرافورد که خودش سابقه طراحی و نویسندگی بازی را داشت، کتابش 
را با توجه ویژه به تجربه شخصی بازیکن ها از گیم پلی بازی های هر سبک نوشت. کرافورد در این 
کتاب اشاره می کند که با توجه به پیشرفت  مداوم و پیوسته بازی های ویدئویی، احتماال طبقه بندی 
ارائه شده توسط او خیلی زود منسوخ و از ُمد خواهد افتاد. پیش بینی او در مدت کوتاهی به وقوع 
پیوست و تحوالت زیادی در دنیای بازی ها به وجود آمد؛ برای مثال دو سبک تیراندازی سه بعدی و 
سکوبازی که در زمان نوشتن کتاب کرافورد رواج کمتری داشتند بعدها به محبوبیت بسیار زیادی 
رسیدند. در این هفته قصد داریم تا در رابطه با نوع خاصی از بازی ها برای شما صحبت کنیم که 
به احتمال زیاد تا به حال کمتر توجهی به آن ها داشته اید. چه روی پلتفرم استیم و چه در کنسول 
اکس باکس وان، قطعاً نام بازی های »Early Access« یا »دسترسی زودهنگام« به گوشتان 
خورده است.  در ادامه در رابطه با بازی های »دسترسی زود هنگام« برای شما خواهیم گفت.
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ــگام ــا دسترســی زودهن ــی ب بازی های

چه شرکت هایی حمایت کردند؟

بـا موفقیـت بازی هایـی مثل ماینکرفـت، شـرکت Valve، بنیان گـذار پلتفرم 
اسـتیم و بـزرگ ترین جامعـه دیجیتالی گیمرهـا تصمیم گرفت تـا به صورت 
رسـمی از این سـبک نشر پشـتیبانی کند تا در کنار اسـتیم گرین الیت، مسیر 
دسـتیابی به موفقیت بیش از پیش برای بازی سـازان مسـتقل تسـهیل شـود. 
برنامه دسترسـی زودهنگام اسـتیم در ماه مارس سـال 2013 آغـاز به کار کرد 
و در ابتـدا 12 بـازی مختلـف کـه از ایـن سـبک نشـر پشـتیبانی می کردند در 
دسـترس قـرار گرفتنـد. پـس از آغاز بـه کار، کمپانـی والو تصمیـم گرفت که 
بازی هـای موجـود در برنامـه گریـن الیت را هم بـه برنامه ارلی اکسـس خود 
اضافه کند. اسـتیم اگرچه در غایی ترین حالت، این برنامه را برای پشـتیبانی از 
بازی سـازان مسـتقل و تیم های کوچک فراهم آورده، اما در عین حال قوانین 
سـفت و سـختی هـم بـرای ایـن پروژه هـا در نظر گرفتـه و به فکر مشـتریان 
نیـز هسـت. به عنوان مثال، تـا زمانی که نسـخه ای قابل اجرا از بازی توسـعه 
نیافتـه باشـد امکان دریافت سـرمایه از سـوی توسـعه دهنـدگان وجـود ندارد. 
یکـی از مثال هـای مشـهوری کـه میـزان تعهـد والـو به مشـتریان را نشـان 
می دهـد، بـازی ارلـی اکسـس Earth: Year 2066 اسـت. ایـن بـازی کـه 
در ابتـدا بسـیار نویدبخـش به نظر می رسـید، در جریان سـاخت با مشـکالتی 
بنیادین در برنامه نویسـی مواجه شـد که عماًل بازی را غیرقابل اجرا سـاختند. 
ایـن مسـئله در کنـار عـدم تبدیـل شـدن Earth: Year 2066 به محصولی 
که سـازندگان قولش را داده بودند و البته اسـتفاده از متریال های از پیش آماده 
 Killing Day در موتورهای بازی سـازی، سـبب شـد تا کاربران از اسـتودیوی
به خاطر سـوء اسـتفاده از برنامه Early Access اسـتیم شـکایت کنند. والو 
در نهایـت ایـن بـازی را از پلتفرم اسـتیم حذف کرد و مبالغ پرداختـی را هم به 
مشـتریان بازگردانـد. کمپانی والو پـس از انجام فرآیند بازپرداخـت در بیانیه ای 
اشـاره کـرد کـه گرچه توسـعه دهنـدگان ایـن اجـازه را دارند که به هر شـکل 
بـازی خـود را معرفـی کننـد و هر قیمتـی برایـش در نظر بگیرند، اما »اسـتیم 

نیازمنـد صداقت توسـعه دهندگان در معرفی بازی هایشـان« اسـت. 

عکس العمل شرکت های دیگر
ــرش  ــه پذی ــادی حاضــر ب ــن لحظــه، شــرکت های مطــرح زی ــه ای ــا ب ت
ــه  ــا ب ــده اند، ام ــس« و ریســک های آن نش ــی اکس ــار »ارل ــبک انتش س
ــه  ــن روی ــه خــود، از ای ــه نوب ــه ب هرحــال برخــی شــرکت ها هســتند ک
انتشــار پشــتیبانی کرده انــد. شــاید بعــد از اســتیم، مهــم تریــن اســتوری 
GOG.com ــرم ــس روی آورده، پلتف ــی اکس ــتیبانی از ارل ــه پش ــه ب  ک
اســتودیوی CD Project Red باشــد. ایــن اســتور مدتــی بعــد از 
ــرد و  ــاز ک ــگام را آغ ــی زودهن ــای دسترس ــتیبانی از بازی ه ــتیم، پش اس
ــر  ــه در نظ ــن برنام ــرای ای ــعه« را ب ــت توس ــای در دس ــام »بازی ه ن
گرفــت. شــاید یکــی از مهــم تریــن وجــوه برتــری GOG در پشــتیبانی 
از بازی هــای دسترســی زودهنــگام در قیــاس بــا اســتیم، سیاســت 
بازپرداخــت پــول تــا 1۴ روز و بــدون پرســش هیــچ ســوالی باشــد کــه 
ــه  ــد. البت ــت می کن ــا را راح ــت از بازی ه ــن دس ــداران ای ــال خری خی
ــول  ــت پ ــت بازپرداخ ــم از سیاس ــتیم ه ــد، اس ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
بهــره می بــرد، امــا تنهــا تحــت شــرایطی کــه بیشــتر از 1۴ روز از خریــد 
ــازی  ــی ب ــم پل ــر از 2 ســاعت از گی ــه، کمت ــازی نگذشــته باشــد و البت ب
ــرای  ــه کــرده باشــید؛ خوشــبختانه GOG چنیــن محدودیتــی ب را تجرب
ــای  ــی، بازی ه ــول های خانگ ــوزه کنس ــه. در ح ــر نگرفت ــر در نظ گیم
ــی  ــد و پ ــاب می آین ــه حس ــناخته ب ــی ناش ــوز عناوین ــس هن ــی اکس ارل
ــن  ــت از عناوی ــن دس ــش ای ــرای درخش ــرم ب ــن پلتف ــی، اصلی تری س
 Xbox ــال 2015، از برنامــه ــافت در س ــت. البتــه مایکروس ــوده اس ب
ــی کــرد کــه برخــی از بازی هــای دسترســی  Game Preview رونمای
ــه  ــد ARK: Survival Evolved را ب ــی، مانن ــرح فعل ــگام مط زودهن
ــی  ــم تنوع ــاز ه ــا ب ــی آورد؛ ام ــن شــرکت م ــرم نســل هشــتمی ای پلتف
کــه در اســتیم بــه چشــم می خــورد، بــه هیــچ وجــه روی اکــس باکــس 
وان قابــل مشــاهده نیســت. از طــرف دیگــر، ســونی هــم حضــوری بــه 
ــن حــوزه داشــته  ــدی خــود در ای ــب ردمون ــر از رقی ــب کــم رنگ ت مرات

ــل  ــه مشــابهی تمای ــدازی برنام ــه راه ان ــاری نســبت ب ــد ب ــه چن و گرچ
نشــان داده، امــا بــه جــز بــازی Dungeon Defenders II، هیــچ بازی 
ــا،  ــته از این ه ــت. گذش ــه اس ــرار نگرفت ــتیبانی ق ــورد پش ــری م دیگ
ــگام  ــه زود هن ــرای عرض ــه ای ب ــم برنام ــوگل ه ــه گ ــد ک ــه نمان ناگفت
ــه  ــه راه انداخت ــی ب ــوگل پل ــتور گ ــد در اس ــرم اندروی ــای پلتف بازی ه
 Early اســت. گذشــته از اســتورها، در حــوزه توســعه و نشــر بازی هــای
ــود.  ــنیده می ش ــدرت ش ــه ن ــزرگ ب ــای ب ــام کمپانی ه ــم ن Access ه
شــاید یکــی از معــدود شــرکت های بزرگــی کــه تــا بــه ایــن لحظــه بــه 
ســبک ارلــی اکســس روی آورده، Codemasters باشــد کــه بیشــترین 
ــتودیو در  ــن اس ــت. ای ــازی Dirt اس ــری ب ــون س ــود را مدی ــهرت خ ش
حالــی کــه طــی ســاخت بــازی Dirt: Rally بــا مشــکالتی مواجــه شــده 
بــود و از موفقیــت بــازی پــس از عرضــه اطمینــان نداشــت، تصمیــم بــه 
نشــر بــازی بــا ایــن ســبک گرفــت تــا بازخوردهــای کاربــران را دریافــت 
ــرد. از طــرف  ــش بب ــا پی ــاز آنه ــا نی ــق ب ــد توســعه را مطاب ــرده و رون ک
دیگــر، بــازی Tom Clancy’s Ghost Recon Phantoms کمپانــی 
یوبــی ســافت هــم از دیگــر نمونه هــای موفــق بــه شــمار مــی رود؛ ایــن 
ــام Ghost Recon Online شــناخته می شــد،  ــا ن ــازی کــه پیشــتر ب ب
ــن  ــق میکروترنسکش ــه از طری ــود ک ــگان ب ــکال رای ــوتر تاکتی ــک ش ی
ــدان  ــه منتق ــب توج ــه در جل ــرد. Phantoms اگرچ ــی می ک درآمدزای
ــا ســبک انتشــاری کــه در پیــش گرفــت و  چنــدان موفــق نبــود، امــا ب
میکروترنسکشــن هایی کــه بــرای خریــد تمــام آنهــا بایــد بیــش از 1000 
ــود. ــق ب ــیار موف ــاری بس ــل از لحــاظ تج ــد، حداق ــه می کردی دالر هزین

بهترین ها کدام بوده اند؟

ـــازی  ـــا و ب ـــام بازی ه ـــرای تم ـــر Early Access ب ـــبک نش ـــه س اگرچ
ــی  ــد بازی هایـ ــم نبوده انـ ــا کـ ــوده، امـ ــز نبـ ــت آمیـ ــازان موفقیـ سـ
کـــه توانســـته از ایـــن طریـــق بـــه موفقیت هـــای شـــگرف برســـند؛ 
ـــق  ـــبک، محق ـــن س ـــه ای ـــدون روی آوردن ب ـــاید ب ـــه ش ـــی ک موفقیت
ـــر  ـــس فک ـــی اکس ـــای ارل ـــه بازی ه ـــه ب ـــی ک ـــًا هنگام ـــد. قطع نمی ش
می کنیـــم، نخســـتین عنوانـــی کـــه بـــه ذهنمـــان خطـــور می کنـــد 
بـــازی ARK: Survival Evolved اســـت؛ یـــک اکشـــن ادونچـــر 
خـــوش ســـاخت بـــا محوریـــت بقـــا در دنیایـــی پـــر از دایناســـور، 
ــاک  ــد خطرنـ ــه می تواننـ ــری کـ ــی دیگـ ــودات تخیلـ ــا و موجـ اژدهـ
ـــر  ـــند. بناب ـــت تان باش ـــن دوس ـــک تری ـــا نزدی ـــما، ی ـــمن ش ـــن دش تری
ARK: Sur� ـــده، ـــت آم ـــه دس ـــازی ب ـــن ب ـــه از ای ـــاری ک ـــن آم  آخری

vival Evolved تـــا آگوســـت 2016، بالـــغ بـــر 5.5 میلیـــون واحـــد 
فروختـــه کـــه 1.5 میلیـــون واحـــد بـــه نســـخه اکـــس باکـــس وان 
ـــد  ـــت بع ـــرار اس ـــازی، ق ـــی ب ـــخه نهای ـــه نس ـــی ک ـــق دارد؛ در حال تعل
از ســـال ها، طـــی مـــاه آتـــی روی پـــی ســـی، اکـــس باکـــس وان و 
پلـــی استیشـــن ۴ عرضـــه شـــود. Prison Architect هـــم یکـــی دیگـــر 
ـــف  ـــه لط ـــه ب ـــت ک ـــاراتی اس ـــبک انتش ـــن س ـــق ای ـــای موف از نمونه ه
مدیریـــت صحیـــح و برنامـــه ریـــزی دقیـــق بـــه یکـــی از پرفـــروش 
 Prison تریـــن بازی هـــای ژانـــر خـــود تبدیـــل شـــد. می توانیـــد در
ـــد  ـــوق پیشـــرفته را برعهـــده بگیری ـــدان ف ـــک زن ـــاری ی Architect معم
ــکان  ــن امـ ــن تامیـ ــه ضمـ ــد کـ ــع کنیـ ــان را جمـ ــد حواس تـ و بایـ
ـــه  ـــد ک ـــی کن ـــه ای طراح ـــه گون ـــدان را ب ـــان، زن ـــرای مجرم ـــی ب رفاه
زندانیـــان قـــادر بـــه فـــرار از آن نباشـــند. ایـــن بـــازی کـــه نســـخه 
ـــگام  ـــی زودهن ـــاز دسترس ـــد، در ف ـــه ش ـــت عرض ـــی اس ـــی آن مدت نهای
بیـــش از 250 هـــزار نســـخه فروخـــت و 8 میلیـــون دالر درآمدزایـــی 
ــای  ــن بازی هـ ــی از تازه تریـ ــه یکـ ــا دارد بـ ــت جـ ــرد. در نهایـ کـ

ـــی  ـــد ماه ـــه چن ـــم ک ـــاره کنی ـــز اش ـــاراتی نی ـــبک انتش ـــن س ـــرو ای پی
اســـت هـــوش را از ســـر دوســـت داران بازی هـــای آنالیـــن و ژانـــر 
PlayerUnknown’s Battle� اســـت.  ربـــوده   »Battle Royal«

grounds اواخـــر مـــاه مـــارس 2017 در دســـترس قـــرار گرفـــت و 
ـــش  ـــعه ش ـــد توس ـــک رون ـــی ی ـــا ط ـــتند ت ـــالش هس ـــازندگانش در ت س
ـــاه نخســـت،  ـــه م ـــی س ـــد. ط ـــازار کنن ـــه ب ـــل را روان ـــه، نســـخه کام ماه
ـــش از  ـــروش بی ـــا ف ـــت ب PlayerUnknown’s Battleground توانس
ـــدون  ـــد. ب ـــب کن ـــون دالری کس ـــدی 100 میلی ـــی، درآم ـــون کپ ۴ میلی
شـــک در ســـال ها و ماه هـــای آینـــده بیشـــتر در رابطـــه بـــا ایـــن 
ســـبک از بازی هـــا در اخبـــار و مقـــاالت مختلـــف خواهیـــد خوانـــد. 
درســـت اســـت کـــه در حـــال حاضـــر تعـــداد افـــراد و شـــرکت هایی 
کـــه نســـبت بـــه ایـــن ســـبک از بازی هـــا تمایـــل نشـــان داده انـــد، 
ـــروز در  ـــه ام ـــا ب ـــه ت ـــی ک ـــه موفقیت های ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــت ام ـــم اس ک
ـــی  ـــوان پیش بین ـــانی می ت ـــه آس ـــت، ب ـــده اس ـــل ش ـــه حاص ـــن زمین ای

ـــنید. ـــم ش ـــتر خواهی ـــه بیش ـــن رابط ـــده در ای ـــه در آین ـــرد ک ک
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