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استراتژی های متفاوت و جنگ میان طرفداران
همان طور که در صنعت موبایل میان طرفداران گوشی های 
اپل و سامسونگ یا دیگر شرکت ها جنگ وجود دارد، در صنعت 
از  واقعیت مجازی هم شرایط به همین صورت است. یکی 
از  ناشی   2016 سال  در  مجازی  واقعیت  بزرگ  مشکالت 
برای  فیسبوک  و  والو  بوده است که  متفاوتی  استراتژی های 
فروشگاه هدست های واقعیت مجازی خود در نظر گرفته بودند. 
با  دارای فروشگاهی است که شرکت سازنده  آکیلس ریفت 
گلچین کردن و نظم دادن به آن می خواهد مطمئن شود تمامی 
و  بوده  برخوردار  باالیی  از کیفیت  فروشگاه  داخل  بازی های 
می شود.  اجرا  آن ها  مجازی شرکت  واقعیت  کاربری  رابط  با 
استیم وی آر درست مانند خود شبکه استیم، بسیار بازتر است. 
این سیستم به کاربران اجازه می دهد تا رابط کاربری خود را 
تجربه  را  بیشتری  بازی های  بتوانند  و  کرده  شخصی سازی 
کنند. بزرگترین نکته غیرقابل تحمل برای عالقه مندان این 
تکنولوژی از وجود همین دو فروشگاه ناشی می شود. استیم 
وی آر با هر دو هدست ریفت و وایو به خوبی کار می کند اما 
فروشگاه آکیلس تنها مخصوص هدست آکیلس ریفت است. 
به بیان دیگر، شما می توانید با هدست ریفت بازی های واقعیت 
مجازی عناوین روی شبکه استیم را تجربه کنید اما به راحتی 
نمی توانید از وایو برای بازی کردن عناوین فروشگاه آکیلس 
استفاده کنید. آتش مشاجره، بحث و جدل و سردرگمی میان 
مشتاقان واقعیت مجازی تا جایی افروخته شده که درگیری به 
بزرگی بحث های کنسولی و حتی موبایلی میان طرفداران وایو 
و ریفت به راه افتاده است البته باید گفت که طرفداران پلی 
استیشن وی آر خود را از چنین درگیری هایی دور نگه داشته اند. 
نویسندگان زیادی سعی کرده اند تا دالیل نهفته در انگیزه های 
دو شرکت از این تصمیم را شرح دهند؛ اما حتی موفق ترین 
اول  نقطه  به  تنها  تحلیل  صدها  نوشتن  از  پس  نیز  آن ها 
بازگشته اند و سوال از نو مطرح شده است. تنها می توان گفت: 
کامپیوتر  برای  و شبکه جدیدی  فروشگاه  آکیلس می خواهد 
ایجاد کند و والو نیز از قبل بهترین شبکه و فروشگاه کامپیوتر 
یعنی استیم را در اختیار دارد؛ بنابراین دو کمپانی استراتژی های 
متفاوتی را در پیش گرفته اند. آکیلس دارد هزینه بیشتری صرف 
واقعیت مجازی  بازی های  برای ساخت  به سازندگان  کمک 
می کند و با این کار بازی های بیشتری را مختص فروشگاه خود 
 ReVive کرده است. پس از ممنوع کردن موقت اپلیکیشن
که به دارندگان وایو اجازه می داد عناوین ریفت را تجربه کنند، 
آکیلس در نهایت متقاعد شد و به این نرم افزار، دوباره اجازه 
فعالیت داد. این روزها، با کمی ترفند، دارندگان وایو می توانند 
بازی  را   Superhot VR انحصاری های ریفت چون بیشتر 
کنند. شرایط در حال حاضر بدین شکل است و هیچ کدام از 
دو کمپانی صحبتی از آن یا برنامه های آینده شان نمی کنند. در 
گوشه ای دیگر نیز کمپانی سونی حضور دارد. این کمپانی با 
سخت افزار ضعیف تر خود در حال شبیه سازی تجربه واقعیت 
مجازی است، هر چند عناوین کمی برای آن وجود دارد که 
نسخه مخصوص پی سی نیز داشته باشند. در حال حاضر فاصله 
زیادی بین تجربه ارائه شده توسط دو شرکت آکیلس و والو با 

سونی وجود دارد. هدست های این دو شرکت به کاربر 
اجازه حرکت در فضایی مجازی را می دهند 

سونی  حال، هدست  همین  در  اما 
و  ایستاده  تجربه ای  به  محدود 

روی  سونی  می شود.  ثابت 
کاغذ، مزیت در اختیار داشتن 
دهنده  توسعه  شرکت های 
اختصاصی را دارد که می توانند 

جذابی  مجازی  واقعیت  عناوین 
بسازند اما هیچ کدام از استودیوهای داخلی 

عرضه  شاهکاری  عنوان  امروز  به  تا  سونی 
نکرده اند. سونی همچنین سابقه ای طوالنی در 

معرفی گجت هایی جاه طلبانه چون دوربین پلی 
استیشن و کنترلر حرکتی پلی استیشن موو 

و بعد رها کردن آن ها دارد. بنابراین 
تا  ماند  منتظر  باید  همچنان 

پشتیبانی الزم سونی از پلی 
استیشن وی آر، به اثبات 

برسد.

آینده چگونه خواهد بود؟
ــه  ــن زمین ــه در ای ــانی ک ــراد و کارشناس ــیاری از اف بس
صاحــب نظــر هســتند، هنــوز هــم اعتقــاد دارنــد کــه بــه 
ــه  ــوان ب ــازی نمی ت ــت مج ــا واقعی ــزوده ی ــت اف واقعی
ــن دســته  ــگاه کــرد. ای ــدگار ن ــاوری مان چشــم یــک فن
ــذر  ــاوری زودگ ــک فن ــازی را ی ــت مج ــراد واقعی از اف
تکنولــوژی  ایــن  کــه  دارنــد  اعتقــاد  و  می نامنــد 
نظیــر  دیگــری  فناوری هــای  سرنوشــت  بــه  هــم 
نــوری  دیســک های  و  بعــدی  ســه  تلویزیون هــای 
دچــار خواهــد شــد. البتــه بایــد گفــت کــه ایــن احتمــال 
ــراد  ــی هــم دور از ذهــن نیســت. شــاید اشــتیاق اف خیل
ــت  ــای واقعی ــه در پروژه ه ــذاری اولی ــرمایه گ ــرای س ب
مجــازی بــه زودی فروکــش کنــد و یــا ایــن کــه 
خریــداران عالقــه ای بــه واقعیــت مجــازی از خــود 
از  ســریع تر  بســیار  ایــن صنعــت  و  ندهنــد  نشــان 
ــتد.  ــاز ایس ــت ب ــم از حرک ــار داری ــه انتظ ــزی ک آن چی
ــدارد کــه کــدام شــرکت  ــن ماجــرا اهمیــت ن ــون ای اکن
ــن  ــته اســت و ای ــری داش ــرد بهت ــه عملک ــن زمین در ای
هــم مهــم نیســت کــه کــدام سیســتم واقعیــت مجــازی 
دارای شــفاف ترین صفحــه نمایــش یــا بهتریــن سیســتم 
عامــل اســت، بلکــه ایــن امــر مهــم اســت کــه در جهــان 
ــت مجــازی یــک تحــول  ــه واســطه واقعی ــوژی ب تکنول
بنیادیــن خواهیــم داشــت. ایــن تکنولــوژی باعــث 
خواهــد شــد کــه مانــع میــان مــا و جهــان دیجیتــال از 
ــت  ــوان حقیق ــادگی می ت ــه س ــود. ب ــته ش ــان برداش می
ــه در  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد ب ــه ش ــر را متوج ــن ام ای
ــی  ــای دیجیتال ــا تکنولوژی ه ــا ب ــراف م ــال اط ــر س ه
ــا،  ــام تلفن ه ــواع و اقس ــود. ان ــه می ش ــتری احاط بیش
ــش  ــات نمای ــمند صفح ــای هوش ــاعت ها و عینک ه س
را بــه چشــمان مــا نزدیک تــر می کننــد. کاربرانــی 
هســتند کــه اکنــون بــا دســتیاران دیجیتالــی خــود نظیــر 
ــد و  ــت می کنن ــاو، صحب ــوگل ن ــیری و گ ــا، س کورتان
ــی  ــه جای ــه روز ب ــا روز ب ــن شــرایط م ــه ای ــا توجــه ب ب
نزدیــک خواهیــم شــد کــه در آن مــرز میــان واقعیــت و 
ــت  ــا واقعی ــود. ب ــد ب ــر خواه ــازی کمرنگ ت ــای مج فض
ــرده  ــی مجــازی ک ــرق دنیاهای ــود را غ ــا خ مجــازی، م
ــادل اطالعــات و ســرگرم  ــه تب ــد ب ــه شــیوه ای جدی و ب
کــردن خــود می پردازیــم کــه حتــی پیشــرفته ترین 
هــم  نزدیــک  آن  بــه  نمایشــگرها،  تکنولوژی هــای 
ــازی  ــای مج ــا دنیاه ــزوده م ــت اف ــا واقعی ــوند. ب نمی ش
و  نمایــش  صفحــات  دوربین هــا،  از  اســتفاده  بــا  را 
ــای  ــا بعده ــم ت ــام می کنی ــود ادغ ــای خ ــا دنی ــا ب لنزه
ــود  ــا وج ــی م ــای وقع ــوازات دنی ــه م ــه ب ــی ک دیجیتال
دارنــد را کشــف کنیــم. هــر دو رویکــرد در جهــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــد و آن ای ــت می کنن ــدف حرک ــک ه ی
امــکان گشــت و گــذار آزادانــه در یــک دنیــای مجــازی 
ــازی  ــت مج ــد. واقعی ــد ش ــا داده خواه ــه م ــا ب بی انته
و واقعیــت افــزوده بــه زودی مرزهــای خــود را بــه 
بازی هــای ویدئویــی گســترش می دهنــد.  از  فراتــر 
طبیعــی اســت کــه در حــال حاضــر گیمرهــا 
ــته  ــه داش ــازی عالق ــت مج ــه واقعی ب
ــا ســال  باشــند امــا بــدون شــک ت
ــترش  ــدوده گس ــن مح 2020 ای
پیــدا خواهــد کــرد و شــاهد 
خواهیــم بــود کــه افــراد دیگــر 
ــاوری  ــن فن ــه ســمت ای ــم ب ه

می شــوند. متمایــل 

رابطه  گلسا ماهیان- سعید طباطبایی 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


