
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و چهل و یک/چهـارشنبـه اول دی 1395
2 1  D e c e m b e r  2 0 1 6  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

کمپانــی بلیــزارد بــرای اولیــن بــار توســط مایــکل مورهیــم ، آلــن 
آدام و فرانــک پیــرس با نــام silicon & synapse در فوریه ۱۹۹۱ 
بنیــان گــذاری شــد . طــی یــک ســال بعــد از تشــکیل شــرکت هــر 
ــد و  ســه نفــر مــدرک مهندســی خــود را از UCLA دریافــت کردن
ــایر  ــای س ــردن بازی ه ــورت ک ــر روی پ ــی ب ــس از آن کمپان پ
ــه  ــد ، از جمل ــز ش ــاوت متمرک ــرای کنســول های متف ــازندگان ب س
  J.R.R. Tolkien’s Theــه ــن زمین ــرکت در ای ــن ش ــای ای کاره
 Battle Chess II: Chinese و  Lord of the Rings, Vol.I 
ــت  ــار دس ــن ب ــرای اولی ــی ب ــال ۱۹۹۳ کمپان ــود. در س Chess ب
ــن کار بازی هــای  ــه ســاخت بازی هــای مســتقل زد و حاصــل ای ب
Rock N’ Roll Racing و the lost Vikings بودنــد کــه توســط 
ــازار عرضــه شــدند . یــک  ــه ب ناشــر interplay productions ب
chaos studios ســال بعــد یعنــی در ســال ۱۹۹۴ نام شــرکت بــه 

تغییــر کــرد امــا پــس از مدتــی وقتــی موسســان فهمیدنــد شــرکت 
ــرکت را  ــام ش ــاره ن ــود دارد دوب ــام وج ــن ن ــا همی ــز ب ــری نی دیگ
ــر  ــال ناش ــان س ــد ، درهم ــر دادن ــه silicon & synapse تغیی ب
فرصــت طلــب Davidson & Associate کمپانــی بلیــزارد را 

ــی  ــرد و کم ــداری ک ــون دالر خری ــر از ۱۰ میلی ــی کمت ــا قیمت ب
ــه  ــود را ب ــق خ ــاخته موف ــن س ــزارد اولی ــه بلی ــود ک ــد از آن ب بع
بــازار عرضــه کــرد : warcraft orc and humans. بعــد از ایــن 
ــد :در  ــت ش ــه دس ــت ب ــادی دس ــرکت های زی ــان ش ــزارد می بلی
 silicon & و CUC International Davidson ــی ۱۹۹۶ کمپان
synapse را خریــد و مــدت کمــی پــس از آن )۱۹۹۷( خــودش بــا 
یــک مشــاور امــاک و هتــل ترکیــب شــد . در ۱۹۹۸ معلــوم شــد 
ــد از  ــرداری بزرگــی شــده و بع ــل مرتکــب کاهب cuc ســال ها قب
ــهام شــرکت ۸۰ درصــد  ــد از آن س ــاه بع ــن افتضــاح طــی ۶ م ای
sierra on-line کــه  کاهــش یافــت و پــس از ورشکســتگی 
 havas ــوی ــر فرانس ــه ناش ــد را ب ــز می ش ــامل blizzard نی ش
ــی  ــود در ۱۹۹۸ کمپان ــوز یکســال نگذشــته ب فروخــت و وقتــی هن
havas  توســط Vivendi خریــداری شــد . بلیــزارد ۱۰ ســال زیــر 
 vivendi ۲۰۰۸ مجموعــه ایــن شــرکت بــود تــا ایــن کــه در ســال
ــدر موفــق  ــزارد آن ق ــار بلی ــن ب ــا activision ترکیــب شــد و ای ب
 activision Vivendi ... ــای ــه ج ــود را ب ــراکت خ ــا ش ــود ت ب

ــد. ــذاری کن ــام گ activison blizzard  ن

سبک زندگی انسان ها تغییر کرده است، نسل این دوره شاید به هیچ عنوان نتوانند درک کنند که زمانی وجود داشته است که در آن کودکان برای بازی به کوچه ها رفته و مدت ها با یک توپ 
پالستیکی سرگرم می شده اند. این روزها بیشتر بچه ها از زمانی که چشم باز می کنند، ابزارها و گجت هایی نظیر تلفن های هوشمند، تبلت ها و ساعت های هوشمند را در اطراف خود می بینند. 
دنیای آن ها از ابتدا با جهان دیجیتال ادغام شده و سرگرمی هایشان هم با آن چیزی که ما در گذشته داشته ایم بسیار متفاوت است. کودکان امروزی هیچ احتیاجی به آموزش برای کار 
کردن با گجت ها ندارند و خودشان به خوبی از ابتدا از پس این کار برمی آیند و با استعدادهایی که از خود نشان می دهند باعث شگفتی اطرافیان خود می شوند. فضا هم مطابق با خواسته و 
نیازهای آن ها تغییر پیدا کرده است. زمانی بود که ما از کنسولی مانند آتاری و یک بازی مانند بازی »هواپیما و سوخت« آن شگفت زده می شدیم. بازی هایی که برایمان سبکشان جدید بود 
و با سرگرمی های اصلی مان تفاوت داشت. آن دسته از بازی ها با وجود داشتن یک گرافیک بسیار ضعیف و بی کیفیت، مورد عالقه ما بودند و فکر می کردیم که اوج تکنولوژی و لذت را با آن ها 
تجربه می کنیم. اما شرایط و تکنولوژی به گونه ای تغییر کرد که این روزها برای یک بازی رایانه ای شاید به اندازه یک فیلم سینمایی خرج شود. کارتون ها و انیمیشن ها هم به همین شکل 
تغییر کردند. ما در گذشته با کارتون هایی مانند پروفسور بالتازار یا آقای سکسکه سرخوش بودیم اما کودکان امروزی انیمیشن هایی را می بینند که از نظر کیفیت و طبیعی بودن صحنه هایشان 
فرقی با صحنه های واقعی ندارند. نمونه آن را هم می توان در مواردی مانند کتاب جنگل، به خوبی مشاهده کرد. به هر حال کمپانی هایی نظیر دیزنی آن زمان هم وجود داشته اند اما سبک کار 
آن ها تغییر پیدا کرده و تکنولوژی در سلول های آن ها نفوذ کرده و موجبات پیشرفتشان را در همه زمینه ها فراهم کرده است. این ماجرا در رابطه با کمپانی های بازی سازی هم کامال صدق 
می کند. یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین کمپانی های بازی سازی، استودیوی بازی سازی بلیزارد Blizzard است که امسال 25 سالگی خود را جشن گرفته است. 25 سال فعالیت در 
صنعت بازی های ویدئویی، موضوعی نیست که شرکت های زیادی از پس آن بر آمده باشند. استودیوی بازی سازی بلیزارد نه تنها 25 سال در این صنعت دوام آورده است، بلکه توانسته تا در 
تمام این سال ها، بدون هیچ افتی پیشرفت کند. شرکت بازی سازی بلیزارد که در سال 2008 توسط غول بزرگ بازی سازی دنیا یعنی اکتیویژن خریداری شد، امروزه بیش از 4 هزار کارمند 
دارد. این شرکت در سال مالی قبل خود، 1/6 میلیارد دالر فروش خالص و نزدیک به 600 میلیون دالر سوددهی داشت. مجموعه های بزرگ بلیزارد هم مثل »وارکرفت«، »استارکرفت« و 
»دیابلو«، بین تمام بازی کننده های دنیا شناخته شده هستند. استودیوی بازی سازی بلیزارد به کیفیت باالی بازی هایش مشهور است. بلیزارد برای هیچ کدام از بازی هایش کم نمی گذارد؛ 
فرقی نمی کند این بازی یک اکشن اول شخص بزرگ باشد، یا یک کارت-بازی. تمام بازی های بلیزارد در عین اینکه عناصر کالسیک بازی های ویدیوئی را در خود جای داده اند، کیفیت های 
ساخت سرسام آوری دارند. به مناسبت گذشت 25 سال از فعالیت این کمپانی محبوب، موضوع ویژه این هفته بایت را به معرفی و بررسی 25 سال فعالیت بلیزارد اختصاص خواهیم داد.

به مناسبت 25 سالگی کمپانی بازی سازی بلیزارد

رویاها، افسانه ها و بازی ها در بلیزارد تاریخچه ای از هنر، تجربه و افتخار

چه شد که باالخره بلیزارد شد؟

کارنامه ای که روزبه روز بهتر شد

همان طور که گفتیم بلیزارد روند عجیب و غریبی را طی و تحت نام های 
مختلف فعالیت کرد و در نهایت توانست به یک انتخاب خوب دست پیدا 
کند، مایک مورهام در مورد روند تغییر نام چند باره این استودیو می گوید: 
آلن ادهم ) یکی از مدیران بلیزارد( نام silicon & Synapse را به هیچ 
عنوان نمی پسندید. در واقع باید قبول کرد که این نام کمی گیج کننده است 
و خیلی ها معنای آن را نمی دانند و حتی برای تلفظ آن هم مشکل دارند. 
برخی از مردم عبارت silicon را که یک عنصر شیمیایی است با نوعی از 
پلیمرهای معدنی اشتباه می گرفتند و این در حالی بود که هدف از انتخاب 
این نام اشاره به تراشه های کامپیوتری ) چیپ های سیلیکونی( داشت و 
عما هیچ کس منظور اصلی آن را درک نمی کرد. در نهایت در پایان سال 
۱۹۹۳ ادهم به طور جدی تصمیم گرفت نام استودیو را عوض کند و عنوان 
Chaos Studio به معنای آشوب را برای شرکت انتخاب کرد و هدف 
از انتخاب این نام بیان کردن وضعیت توسعه بازی های این استودیو بود. 
اما این نام هم بیشتر از ۶ ماه دوام نیاورد و بعد از مدت کوتاهی شرکت 
دیگری که در ایالت فلوریدا ساکن بود اعام کرد که این نام را قبا برای 
خودش ثبت نموده است. آن شرکت اعام کرد که در ازای واگذار کردن 
این نام مبلغ ۱۰۰ هزار دالر را دریافت خواهد کرد اما مدیران قبول نکردند 
و تصمیم گرفتند که نام شرکت را به Ogre Studio به معنای غول، تغییر 
 Davidson دهند. اما آقای جان دیویدسون، مدیرعامل و موسس کمپانی
بود  باور  این  بر  و  نداشت  را دوست  انتخاب شده  نام   & Associates
که چنین عنوانی ممکن است کودکان را بترساند. در نتیجه همه مدیران 
جلسه ای گذاشتند و مجبور شدند که به سراغ فرهنگ لغت زبان انگلیسی 
بروند. آن ها می گویند، ما بلیزارد را فقط به این منظور انتخاب کردیم که 
جان لغت Ogre را دوست نداشت. بنابراین داخل فرهنگ لغت گشتیم و 
به عبارت Blizzard به معنای کوالک رسیدیم. آن ها گزینه های محتمل 
بار جایگزینی  از چند  الفبا روی کاغذ نوشتند و بعد  را به ترتیب حروف 
و بررسی مشکات احتمالی قانونی و امثالهم، باالخره بلیزارد را انتخاب 
تاریخ ۲۴  در  که   LA Time روزنامه  از  ورقی  ماجرا  این  از  بعد  کردند. 

می سال ۱۹۹۴ میادی چاپ شده، نشان دهنده اطاعیه 
به  Chaos Studio نام  تغییر  که  است   ای 
Blizzard Entertainment را نشان می دهد، 
تاکید کرده که ما همچنان  ادهم  این که  ضمن 

همان استودیوی دوست داشتنی سابق هستیم. 
اکنون می دانیم که نام بلیزارد به شکلی تمام 
و کمال شایسته این استودیو است. برترین و 

پرطرفدارترین بازی های رایانه ای تاریخ نشان 
می دهند که نام بلیزارد به درستی انتخاب شده است. 
در ادامه نگاهی به این برترین بازی ها خواهیم داشت.

تا به این جا در رابطه با ماجراهای ادغام شدن های بی شمار بلیزارد صحبت 
کردیم و همچنین ماجرای انتخاب نام برای این شرکت را گفتیم. اما بهتر 
است دوباره به عقب باز گردیم تا آن چه در این سال ها بر بلیزارد گذشته 
است را مرور کنیم. در سال ۱۹۹۶ بلیزارد کمپانی condor games که 
در حال کار بر روی عنوان Diablo خود بلیزارد بود را رسما خریداری کرد و 
 Diablo 2 و Diablo نامید که پروژه های blizzard north نام استودیو را
در همین استودیو )واقع در سن ماتیو کالیفرنیا( به پایان رسید. اولین سرویس 
بازی آناین بلیزارد با نام battler.net در ژانویه ۱۹۹۷ همزمان با عرضه 
دیابلو افتتاح شد. در سال ۲۰۰۲ بلیزارد تصمیم گرفت تمام محصوالتی که 
 game boy طی۳ سال اول تاسیس خود ساخته بود را برای کنسول دستی
بازسازی کند ، در سال ۲۰۰۴ اولین استودیوی اروپایی خود را در حومه شهر 
پاریس تاسیس کرد ، مهم ترین دلیل و لزوم تاسیس این دفتر نمایندگی، 
پشتیبانی عنوان MMORPG بزرگ World of Warcraft بود. این عنوان 

بحث برانگیز بلیزارد سرانجام در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۴ در 
سراسر جهان و با نظمی که بلیزارد انتظارش را داشت 
 عرضه شد. سال بعد بلیزارد رسما خریداری شرکت

 swingin’ ape studios 
برای  بازی  )سازنده 
کرد.  اعام  را  کنسول ها( 

وقتی بلیزارد اقدام به این کار 
بر  کار  حال  در  شرکت  این  کرد 

روی starcraft:ghost بلیزارد بود و پس از 
 پیشنهاد بلیزارد به مجموعه بزرگ این شرکت پیوست.

 سر انجام در سال ۲۰۰۸ در مراسم سالیانه »تقدیر تکنولوژی و مدیریت« 
blizzard به خاطر ساخت world of warcraft مورد تشویق و تقدیر 
همه قرار گرفت و یادمان آن، جایزه ای است که به مایک مورهیم اعطا شد.


