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از  یکـی  سـابقه  سـال   ۲5 بـا  بلیـزارد  گفـت  می تـوان  جـرات  بـه 
ویدئویـی  بازی هـای  صنعـت  در  کـه  اسـت  نام هایـی  بزرگ تریـن 
شـناخته می شـود. در تمـام بازی هـای این شـرکت، نیـروی جادویی یا 
قابلیتـی بـه نـام بلیـزارد وجـود دارد که آقـای ادهم مدعی اسـت کاما 
 بـا قصـد و غرض درج شـده اسـت. او می گوید زمانی که داشـتیم بازی

world of Warcraft را خلـق می کردیـم، جـادوی بلیـزارد را درون 
بـازی قـرار دادیـم، چـرا کـه می خواسـتیم در جـای جـای آن بـه نام و 
نشـان مـا اشـاره شـود و بـه این شـکل بـرای همیشـه ماندگار شـویم. 
کارگـردان هنـری بلیـزارد آقـای سـموایز دیدیـه هـم در ایـن رابطـه 
می گویـد: بـه نظـر مـن هـر نام دیگـری هـم کـه انتخـاب می کردیم، 
بـه ایـن خوبـی از آب در نمی آمـد. بایـد گفـت کـه بلیـزارد حتـی قبل 
از تغییـر نـام خـود، بازی هـای متعـددی تولیـد کـرده بود کـه می توان 
بـه عنـوان نمونـه The Lost Vikings را نـام بـرد. بـا این حـال این 
اسـتودیو عمده شـهرت خود را مدیون سـاخت اولین قسـمت از سـری 
بازی هـای وارکرفـت اسـت کـه در سـال ۱۹۹۴ بـرای سیسـتم عامـل 
داس و مـک عرضـه شـد. ولـی سـاخته شـدن این بـازی هم داسـتان 
جالبـی دارد، پـس از عرضـه بـازی Dune 2 توسـط کمپانی وسـتوود، 

ایـن بـازی اسـتراتژیک بـه یـک تفریح رایـج در بیـن اعضـای بلیزارد 
تبدیـل شـده بـود که در موقـع اسـتراحت آن را بازی می کردنـد. با این 
حـال یکـی از اعضـای این شـرکت تصمیـم گرفت تـا با الهـام گرفتن 
از ایـن اثـر، سـاخت یـک بـازی را آغـاز کنـد و در ابتـدا بـدون هیـچ 
 Warcraft : Orcs & Human برنامـه ای ایـن کار را آغاز کرد.  بازی
کـه یـک اثر اسـتراتژیک بود بـا تاش پاتریـک ویات، در سـال ۱۹۹۴ 
عرضـه شـد و در آن بـه تقابـل انسـان ها و اورک هـا در جهـان آزورث 
پرداختـه می شـد. یکـی از ویژگی هـای جالـب بـازی امـکان تجربه آن 
بـه شـکل چند نفـره بود کـه البته نـه از طریـق اینترنت بلکه به وسـیله 
ارتبـاط مسـتقیم دو کامپیوتـر ممکـن می شـد. بـازی در آن زمـان بـا 
اسـتقبال بسـیار خـوب گیمر هـا و منتقدیـن روبرو شـد و همین مسـاله 
هـم عاملـی شـد تا بلیزارد یک سـال بعـد نسـخه دوم آن را هم عرضه 
کنـد. Warcraft II: Tides of Darkness نـام ایـن نسـخه بـود که 
در سـال  ۱۹۹5 توانسـت تقریبـا تمامـی جوایز موجود بـرای بازی های 
پی سـی را از آن خـود کنـد و از تمامـی سـایت های معتبـر هـم امتیـاز 
بـاالی ۹۹ دریافـت کنـد. عاملی که فـروش عالی ۲ میلیون نسـخه ای 

را در آن سـال بـرای ایـن اثـر ثبـت کرد. 

اگر بخواهیم به دالیل موفقیت بلیزارد بپردازیم باید گفت که 
کنترل کیفیت در بلیزارد حرف اول را می زند و بلیزارد این 
فاکتور را از همان روزهای نخست فعالیت خود سرلوحه 
حداقل  ساخت  حال  به  تا  شرکت  این  است.  داده  قرار 
هم  اتفاق  این  دلیل  تنها  و  است  کرده  لغو  را  بازی   ۱۰
نرسیدن این بازی ها به کیفیت مطلوب بلیزارد بوده است. 
عامل دیگری که در موفقیت بلیزارد تاثیر داشته است، اهمیتی است 
کیفیت  عنوان  هیچ  به  و  است  قائل  بازی ها  برای  استودیو  این  که 
اولیه  نسخه  مثال  عنوان  به  نمی کند.  آن ها  کمیت  فدای  را  بازی ها 
استارکرفت ابتدا قرار بود در سال ۱۹۹۶ ارائه شود که این اتفاق رخ 
تیم  که  بود  این  امر  این  دلیل  بعد عرضه شد.  دو سال  بازی  و  نداد 
ساخت  مختلف  سازی  بازی  موتور  سه  از  استفاده  با  را  بازی  سازنده 

تا این که در نهایت یکی از آن ها نتیجه مطلوب را به همراه داشت. 
مدیران این شرکت به هیچ عنوان دوست ندارند تا یک بازی را سریع 
تمام کنند و با مشاهده تصویر آن در فروشگاه ها یا روی جلد مجات 
لذت ببرند. آن ها برای هر بازی چندین و چند بار آزمون و خطا انجام 
این موارد نشان می دهد که  از کیفیت آن مطمئن شوند.  تا  می دهند 
وسواس  و  توجه  اخیر  سال   ۲5 در  کمپانی  این  موفقیت  اصلی  دلیل 
عنوان  هیچ  به  و  است  بوده  کیفیت  با  محصول  عرضه  در  مدیرانش 
به خاطر عرضه تجاری محصوالت خویش عجله ای نداشته اند. همین 
که  است  موضوعات  دیگر  و  مالی  مسائل  از  فارغ  کیفیت،  به  توجه 
بلیزارد را به یکی از معدود کمپانی های بازی سازی تبدیل کرده که 
واقعا بازی بد نمی سازد. بلیزارد یکی از بازی سازانی است که می توان 

به آسانی لقب جادوگر را برای آن خرج کرد.

از  پـــس  وارکرفـــت  اســـتراتژیک  نســـخه های  دوران 
تصمیـــم  بلیـــزارد  و  رســـید  پایـــان  بـــه  ســـوم  قســـمت 
 گرفـــت تـــا قســـمت بعـــدی ایـــن ســـری را تحـــت نـــام

ـــی  ـــبک نقش  آفرین ـــال ۲۰۰۴ و در س World of Warcraft در س
عظیـــم چند نفـــره آنایـــن )MMORPG( منتشـــر کنـــد کـــه 
ـــه  ـــی را ادام ـــمت های قبل ـــع قس ـــتانی وقای ـــاظ داس ـــه از لح البت
مـــی داد و طبـــق آخریـــن آمـــار اعـــام شـــد نزدیـــک بـــه 
۶/5 میلیـــون نفـــر در ســـال ۲۰۱5 مشـــترک ایـــن بـــازی 
ـــتن  ـــل داش ـــه دلی ـــن ب ـــت« همچنی ـــای وارکرف ـــد. »دنی بودن
بیشـــترین کاربـــر در بیـــن بازی هـــای هـــم ســـبک توانســـته 

ـــرای  ـــد. ب ـــت کن ـــس ثب ـــای گین ـــاب رکورد ه ـــود را در کت ـــام خ ن
ـــده و  ـــر ش ـــته الحاقی منتش ـــج بس ـــروز پن ـــه ام ـــا ب ـــازی ت ـــن ب ای
ششـــمین آن هـــا هـــم بـــا نـــام Legion در جریـــان نمایشـــگاه 
Gamescom ۲۰۱5 معرفـــی شـــد. آخریـــن نســـخه از ســـری 
ــام ــه نـ ــگان بـ ــر رایـ ــک اثـ ــم یـ ــت هـ ــای وارکرفـ  بازی هـ

Hearthstone: Heroes of Warcraft اســـت کـــه در ســـبک 
ـــای  ـــال ۲۰۱۴ عرضـــه شـــده و در طراحـــی کارت ه ـــی و در س کارت
آن از قهرمانـــان دنیـــای وارکرفـــت اســـتفاده شـــده اســـت. در 
ـــک  ـــال ۲۰۱5 نزدی ـــان س ـــازی در پای ـــن ب ـــزارش از ای ـــن گ آخری
بـــه ۴۰ میلیـــون کاربـــر در حـــال تجربـــه آن بودنـــد. عـــاوه 
ـــک و  ـــاب، کامی ـــزی، کت ـــازی رومی ـــن ب ـــور، چندی ـــار مذک ـــر آث ب
اخیـــرا هـــم یـــک فیلـــم از ســـری وارکرفـــت معرفـــی شـــده اند 
کـــه ایـــن اقتبـــاس ســـینمایی در فصـــل گذشـــته اکـــران شـــده 
اســـت. عـــاوه بـــر وارکرفـــت ســـری بازی هـــای دیگـــری از 
ایـــن کمپانـــی از جملـــه  Diablo نیـــز تاثیـــر مســـتقیمی بـــر 
موفقیـــت بلیـــزارد داشـــته اند. نســـخه اول دیابلـــو در ســـال 
ـــد  ـــاب ش ـــال انتخ ـــی س ـــازی پی س ـــن ب ـــوان بهتری ـــه عن ۱۹۹۶ ب
و بـــرای مدت هـــا در لیســـت ســـایت گیم اســـپات بـــه عنـــوان 
بهتریـــن بـــازی پی ســـی تاریـــخ دیـــده می شـــد. همچنیـــن تـــا 
ســـال ۲۰۰۱ ایـــن بـــازی توانســـته بـــود فروشـــی معـــادل 5/۲ 
میلیـــون نســـخه را در سراســـر جهـــان ثبـــت کنـــد. نســـخه دوم 
دیابلـــو در ســـال ۲۰۰۱ عرضـــه شـــد و داســـتان قســـمت اول را 
ـــو  ـــخص دیابل ـــط ش ـــازی توس ـــان آن ب ـــه قهرم ـــی داد ک ـــه م ادام
ـــد  ـــی جدی ـــب قهرمان ـــد در قال ـــر بای ـــال گیم ـــده و ح ـــخیر ش تس
مجـــددا بـــه نبـــرد بـــا شـــیاطین می رفـــت. ســـری بازی هـــای 
 Overwatch و همچنیـــن    Heroes of storm و   Starcraft
ــار  ــزو  آثـ ــه جـ ــتند کـ ــر بازی هایـــی هسـ ــه دیگـ ــم از جملـ هـ

موفـــق بلیـــزارد بـــه شـــمار می آینـــد.

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

خلق وارکرفترویاها، افسانه ها و بازی ها در بلیزارد

تاثیر وارکرفت بر بلیزارد

چرا بلیزارد موفق شد؟

 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی


