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رابطه  در  موضوع بارها  این  با 
که  کرده ایم  و صحبت  معنا  حاضر  حال  در 

چیزی  آن  با  »بازی«  واژه  که در گذشته در ذهن ما شکل گرفته مفهوم 
احتماال است، کامال تفاوت دارد. زمانی که ما سال های  می کردیم  استفاده  واژه  این  از  پیش 

می گرفت  شکل  ذهنمان  در  افراد  از  جمعی  توپ تصور  با  هیجان  پر  بازی  یک  انجام  حال  در  که 
پالستیکی هستند. بازی هایی نظیر گل کوچک، وسطنا، هفت سنگ، قایم باشک و ... کودکی ما را ساختند و با تغییر شکل زندگی و 

نفوذ تکنولوژی های مختلف به جای جای زندگی ما، شکل بازی ها هم تغییر پیدا کرد. این روزها بازی هایی نظیر شطرنج، تخته نرد و حتی 
مارپله هم به درون گوشی های هوشمند وارد شده اند و شما می توانید با رقیب فرضی خود به انجام این بازی ها بپردازید. بازی های ویدئویی و 
رایانه ای به قدری سبک بازی ها را تغییر دادند که کودکان امروزی هیچ تصوری نسبت به آن چیزی که ما در کودکی آن را »بازی« می نامیدیم، 
ندارند. صنعت بازی های دیجیتال در حال حاضر یکی از پولسازترین صنایع تولیدی در جهان به حساب می آید. شرکت های بازی سازی نظیر 
بیلیزارد یا الکترونیک آرتز با تولید بازی های مختلف و ارائه ایده های جذاب سعی بر جذب طرفداران بیشتری برای خود دارند و شرکت های 
دیگری نظیر سونی، مایکروسافت و نینتندو نیز با تولید کنسول های بازی تالش می کنند تا پلتفرم سخت افزاری قدرتمندتری برای اجرای 
بازی هایی با کیفیت ارائه دهند. سال 2016 هم به پایان رسید و همان گونه که می دانید به رسم هر ساله در پایان سال عملکرد تمامی صنایع 
و شاخه های مختلف در سالی که گذشته است مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از مواردی که در سال های گذشته برای واقعی تر کردن محیط 
بازی های رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است، فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده بوده است. این فناوری با ورود به صنعت بازی، 
سعی بر این داشته است تا کلیه محدودیت های شبیه سازی را برداشته و شما را در محیطی قرار دهد که در آن تفاوتی با جهان واقعی 
احساس نشود. به هر حال این فناوری در حال تست و توسعه است و هنوز نتوانسته به جایگاهی که از آن انتظار می رود دست پیدا کند. اگر 
بخواهیم منصفانه در این رابطه نظر دهیم باید گفت که 2016 سال واقعیت مجازی نبود، در این سال این تکنولوژی نوظهور مانند کودکی 
بود که اولین قدم های خود را برمی دارد. اکنون کمپانی های مختلف حوزه فناوری، سیستم های واقعیت مجازی جذابی را به بازار ارائه کرده اند 
که بدون شک هر کدام ویژگی های منحصر به فردی دارند. اما هیچ کدام از این سیستم ها بدون عیب و ایراد نیستند. دوربین های بیشتر این 
سیستم ها دارای ایراد هستند اما جالب و با هدف پیشرفت درآینده طراحی شده اند. فناوری واقعیت مجازی، سال هاست که در حال شکل گیری 
و پیشرفت است، اما هنوز هم آینده آن نامشخص است. بیشتر کاربران بعد از طراحی دموهای بیشماری نظیر آکیلس، والو و سونی به واقعیت 
مجازی افزوده شدند. این فناوری ها به عالقه مندان واقعیت مجازی این باور را دادند که در سال های آینده شاهد نمونه های بهتری از واقعیت 
مجازی خواهیم بود. البته سال 2016 هم در نوع خود در مقایسه با سال های گذشته از این نظر کامال بی نظیر بود. به همین خاطر تصمیم 
گرفته ایم که در موضوع ویژه این هفته نگاهی به صنعت بازی و عملکرد تکنولوژی واقعیت مجازی در این صنعت در سال 2016 داشته باشیم.

بررسی تاثیر واقعیت مجازی در صنعت مجازی در سال 

صنعت بازی، واقعیت مجازی
و سال 2016

فعاالن واقعیت مجازی
تعداد خاصی از شرکت ها هستند که برای فعالیت در این عرصه، 
تولید  بر  نظیر خود سعی  پشتکار کم  با  هنوز  و  پیشگام شده 
محصوالت بهتری دارند. آکیلس، شرکتی متعلق به فیسبوک که 
با شروع یک  را  به واقعیت مجازی  در سال 2012 عالقه اش 
کمپین در کیک استارتر نشان داد، این شرکت اولین سازنده ای 
بود که در ماه مارس با هدست 600 دالری ریفت، درهای ورود 
به دنیای واقعیت مجازی را باز کرد. ریفت حس هدستی ناقص 
را به مخاطب می داد تا این که در اوایل ماه دسامبر کنترلر های 
حال هدست 800  همین  در  شدند.  عرضه  آن  برای   Touch
دالری اچ تی سی وایو با همکاری والو در ماه آپریل با پلتفرم باز 
SteamVR عرضه شد و کنترل های حرکتی دستی و سیستم 
ردیابی وایو به گیمرها اجازه داد تا برای اولین بار در واقعیتی 
مجازی به اندازه یک اتاق، راه رفته و آزادانه حرکت کنند. در 
نهایت طی ماه سپتامبر، سونی سیستم پلی استیشن وی آر را 
با قیمت 500 دالر روانه بازار کرد؛ دوربینی که شاید در سطح 
فنی نتواند به رقبای خود برسد اما آن ها را در قیمت و ارزش 
اگر قیمت کمتر یک پلی  گذاری شکست می دهد. مخصوصاً 
استیشن 4 )یعنی 300 دالر( در مقایسه با یک کامپیوتر 800 
نیز  نیاز برای تجربه واقعیت مجازی را  تا 1000 دالری مورد 
واقعیت مجازی در  باالی هدست های  بگیرید. قیمت  نظر  در 
عالقه مندان  به  تنها  را  تکنولوژی  این  مخاطبین  سال 2016 
مشتاق اولیه محدود کرد. بیشتر مردم با این فناوری از طریق 
)Gear VR( هدست های موبایلی مانند سامسونگ گیر وی آر 

کاردبورد  یا  و   Daydream پیشرفته  چندان  نه  هدست  و 
گوگل آشنا شده اند. این تجربه ها بدون شک از تجربه واقعیت 
به کمک یک کامپیوتر قدرتمند، ضعیف تر  ارائه شده  مجازی 
مردم  به  را  تکنولوژی  طعم  می توانند  خوبی  به  اما  هستند 
اختیار  در  قبل  از  مردم  که  دستگاه هایی  با  هم  آن  بچشانند؛ 
امسال  واقعیت مجازی،  نزدیک  فناوری  افزوده،  واقعیت  دارند. 
لطف  به  بیشتر  هم  آن  داشت،  ما  انتظار  از  فراتر  درخششی 
که  مردمی  روز،  چند  در  تنها  گو.  پوکمون  بسیار جذاب  بازی 
حتی تا به حال یک بازی ویدیویی را نیز تجربه نکرده بودند، 
مفهوم پیاده سازی یک بازی در دنیای واقعی را درک کرده و 
با اشتیاق برای پیدا کردن پوکمون ها، پا به خیابان ها گذاشتند.

بازی های واقعیت مجازی
واقعیت مجازی  برای  بازی هایی که  تعداد  تا چند سال پیش، 
تعداد آن ها  اما در حال حاضر  بود  بسیار کم  بودند  تولید شده 
بسیار زیاد شده است. اکنون شما می توانید بازی های خوبی را 
پیدا کنید اما این کار برایتان کمی مشکل است زیرا با وجود 
سیل عظیمی از این بازی ها که سرازیر شده است، پیدا کردن 
نمونه های خوب، کمی سخت شده است. بسیاری از این بازی ها 
یا فقط یک دمو هستند یا این که نسخه های اولیه آن ها هنوز 
خصوص  به  بازی ها  این  از  بسیاری  تعداد  است.  نشده  تمام 
روی شبکه استیم وجود دارد و این ممکن است کمی شما را 
از آن چیزی  بازی ها بیشتر  این  سردرگم کند. در سال 2016 
که انتظار می رفت مورد توجه قرار گرفتند. یکی از بازی هایی 
Super� بازی به خود جلب کرد  را  توجه ها  این سال   که در 

Hot VR  بود که برای هدست ریفت طراحی شده است. این 
بازی به بازیکنان این فرصت را می دهد تا صحنه هایی آهسته را 
با جا خالی دادن گلوله ها و یا گرفتن ستاره ها در آسمان تجربه 
 کنند. یکی دیگر از بازی هایی که مورد استقبال قرار گرفت بازی

House of the Dying Sun بود. این بازی شما را در کابین 
یک جنگنده امپراتوری فضایی قرار می دهد. محیط این بازی 
بی نظیر  شکلی  به  تنها  نه  که  است  شده  طراحی  گونه ای  به 
شما را در یک محیط واقعیت مجازی قرار می دهد، بلکه روی 
صفحه نمایش های عادی نیز یک بازی مبارزه ای فضایی فوق 
 Elite العاده است. یکی دیگر از بازی های این دسته بازی
از  یکی  به  مشابه،  سبکی  با  که  است   Dangerous
عنوان هایی تبدیل شد که واقعیت مجازی در آن نقش 
بسیار  بازی  این  فضایی  سفرهای  دارد.  را  عمده ای 

آرامش بخش هستند و در مقایسه با بازی های 
تاثیرگذاری  مشابه،  واقعیت مجازی 

دارد.  افراد  روی  بیشتری 

ماینکرفت )وایو، ریفت، گیر وی آر( ثابت کرد که یک تجربه 
واقعیت مجازی ناب است، چرا که ساخت و ساز آرام و گشت و 
گذار آن با مکانیزم آهسته واقعیت مجازی در تماشای دنیا بازی، 
سازگاری باالیی داشت. Edge of Nowhere )ریفت( کنترل 
یک بازی اکشن سوم شخص تقریباً عادی را در اختیار بازیکنان 
قرار داد اما با استفاده از واقعیت مجازی حس ترس و وحشت 
Fantas� و Job Simulator  واقعی را به مخاطبش انتقال داد.

tic Contraption )هر دو برای ریفت و وایو( به بازیکنان اجازه 
می دهند تا در یک فضای سه بعدی خالقیت خود را شکوفا کنند، 
 Space Pirate Trainer ،Raw در حالی که شوترهایی چون
Data و Arizona Sunshine )همه برای ریفت و وایو( ما را 
به ترتیب درگیر شلیک به روبات های معلق، روبات های متحرک 

و زامبی ها می کنند.
رسیدن به یک فرمول نهایی

تـا بـه حـال فرمول هـای مختلفـی بـرای طراحـی بازی های 
واقعیـت مجـازی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت امـا همه 
آن هـا بـه موفقیـت نرسـیدند و تنهـا در مـوارد خاصـی افـراد 
توانسـته اند تجربـه بهتـری را از بـازی بـه دسـت آورنـد. در 
ایـن یـک سـال، چندیـن فرمـول طراحـی بـازی بـه عنـوان 
تضمینی تریـن ایده هـا بـرای واقعیت مجازی شـناخته شـدند. 
بازی هـای نشسـته داخـل کابیـن، بازی های کنترلی که شـما 
را بـه یـک دوربیـن معلـق تبدیـل می کنـد و بازی هایـی کـه 
در آن هـا بایـد ثابـت ایسـتاده و به موجی از دشـمنان شـلیک 
کنیـد بیشـتر از بازی هـای دیگـر طرفـدار داشـته اند. البته پلی 
Thumper ،Su�  استیشـن وی آر هـم بـا عناوینـی چـون

per Hypercube و Rez Infinite موفقیـت پیـدا کـرد، 
بازی هایی که شـما را در یک موقعیت ثابت در فضایی شـلوغ 
قـرار می دهنـد. هـر کـدام از ایـن فرمول هـا هـدف مشـابهی 
را دنبـال می کننـد، آن هـم ارائـه عنوانـی لـذت بخـش کـه 
مشـکالت و ناراحتی هـای جسـمی ناشـی از واقعیـت مجازی 
را نداشـته باشـد. تحقیقـات بسـیاری در این زمینه انجام شـد 
و نتایجـی کـه بـه صـورت نهایی به دسـت آمد نشـان داد که 
بـه طـور کلـی در بازی هـای ایسـتاده ای کـه بـه کاربـر اجازه 
حرکـت در واقعیـت مجازی را می دهند، نسـبت بـه بازی هایی 
کـه کاربـر را مجبـور بـه ایسـتادن کـرده آن هـم در حالی که 
دنیـای مجـازی بـه دور او حرکـت می کنـد، ریسـک کمتری 
 از بـروز حالـت تهـوع وجـود دارد. برخـی از بازی هـا ماننـد

Damaged Core )ریفـت(، The Unspoken )ریفـت( و 
بازی استراتژی CosmicTrip )وایو و ریفت( شانس خود را در 
ایـن قالب هـای پذیرفته شـده امتحان کردنـد. عناوین دیگری 
 چون بازی صخره نوردی The Climb )ریفت(، بازی ورزشـی

بیلیـارد  و شـبیه سـاز  )ریفـت   VR Sports Challenge
SportsBar VR بـا خـارج شـدن از چارچـوب ایـن ایده ها و 
مرزهـا، درخشـیدند. تمامـی ایـن بازی هـا به این دلیـل جذاب 
بودنـد کـه شـما را مجبـور بـه یـک کار فیزیکـی می کردنـد. 
کارهایـی نظیر باال رفتـن، تیراندازی و پرتاب باعث شـدند که 
حـس بهتـری از ایـن بازی ها به کاربـر منتقل شـود. کارهایی 
کـه در بازی های معمولی تنها به فشـردن یـک دکمه محدود 
می شـود. با جـاه طلبانه تر شـدن بازی هـای واقعیـت مجازی، 
مشـاهده عناویـن شـرکت های دیگر جالـب خواهد شـد. ورود 

ایـن شـرکت ها بـه حـوزه واقعیـت 
مجـازی می توانـد رقابـت 

در ایـن راسـتا را دچار 
و  کنـد  تحوالتـی 
بـا فشـرده تر شـدن 
رقابت هـا  میـزان 

انتظـار  می تـوان 
ظهور محصـوالت بهتر و 
داشـت. را  باکیفیت تـری 


