www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

ثبت لحظات
با دوربين هوشمند

خبر
دير يا زود فيسبوک
بايد رفع فيلتر شود
ش��بکه خبري الجزيره انگليسي در
برنام��ه «گفتوگ��و با الجزي��ره» درباره
تحوالت اي��ران پ��س از روي کار آمدن
حسن روحاني به عنوان رئيسجمهوري
اين کش��ور با علي جنتي وزير فرهنگ و
ارشاد اسالمي به گفتوگو پرداخت.
به گ��زارش فارس ،عل��ي جنتي در
پاس��خ به س��ؤال مصاحبهگ��ر الجزيره
انگليسي مبني بر اينكه رئيسجمهوري،
وزير امور خارج��ه و ديگر مقامات ايران
صفحات شخصي در توئيتر و فيس بوک
دارند ،آيا ش��ما هم عضو اين شبكههاي
اجتماع��ي هس��تيد ،گف��ت :م��ن عضو
فيسبوک هس��تم ام��ا در توئيتر خير،
اين هم ب��ه مدتها قب��ل از وزارت من
باز ميگردد .من بيش از س��ه سال است
که در فيسبوک عضو بوده و با دوستان
مختلفي در سرتا سر دنيا مرتبط هستم.
وزير ارش��اد در پاس��خ به اين سؤال
كه آيا ش��ما با عضوي��ت در فيس بوک،
قانون را نقض نکردهايد ،خاطرنشان كرد:
البت��ه در ايران برخي معتقدند که نوعي
قانون شکني است ،چون فيس بوک در
ايران فيلتر شده است .اما به هر حال ما
س��عي ميکنيم قان��ون را حفظ کنيم و
تالش ما هم بر اين است که با همکاري
س��اير وزراي��ي ک��ه در دولت هس��تند،
بتوانيم ش��رايطي فراه��م کنيم که همه
در ايران به فيس بوک دسترسي داشته
باشند؛ براي اينکه فيس بوك فقط يک
وسيله ارتباطي است که افراد ميتوانند
با يکديگ��ر گفتوگ��و و مکاتبه کنند و
ديدگاههايشان را بيان کنند.
جنتي در پايان تاكيد كرد :براس��اس
آماره��اي موج��ود ،در ح��ال حاض��ر
 4ميليون نفر از ايرانيها عضو فيس بوک
هس��تند و عم ً
ال از اين س��ايت استفاده
ميکنن��د و دير ي��ا زود محدوديتي که
براي اس��تفاده از فيس بوک برقرار شده
بايد برداشته شود.

افزايش شكايت از گارانتي
تلفن همراه
رئيس اتحاديه فروش��ندگان گوشي
تلف��ن هم��راه از نبود نظ��ارت جامع در
عرصه خدم��ات پس از فروش گوش��ي
تلفن همراه خبر داد و گفت :روزانه بالغ
بر  50مورد ش��کايت از خدمات پس از
فروش گوش��يهاي تلفن هم��راه به اين
اتحاديه ارائه ميشود.
به گزارش مهر ،ابراهيم درس��تي ،بر
نظارت جامع در ح��وزه خدمات پس از
فروش تلفن هم��راه تأكيد کرد و گفت:
بايد ساختاري در وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت ش��کل گيرد تا با بازرس��ي و
نظارت بيشتر در بخش خدمات کاالهاي
ديجيتال ،مصرفكننده آسيب کمتري
ببيند .وي با اشاره به تعدد اتحاديههاي
مرتبط در اين زمينه ادامه داد :با همگن
کردن خدمات در اين بخش و جلوگيري
از موازي کاريها در بخش اتحاديههاي
اين صنف ،ميتوان تا حدودي معضالت
مرب��وط ب��ه خدمات پ��س از ف��روش،
تعميرات و ضمانتنامههاي خريد گوشي
را رفع کرد .درس��تی ب��ا تأكيد براينکه
ش��کايات واصله به اتحاديه فروشندگان
تلفن همراه طبق موازي��ن قانوني مورد
بررس��ي قرار ميگي��رد و ب��ا متخلفان
برخورد ميشود ،خاطرنشان کرد :روزانه
بالغ بر  50مورد شکايت در زمينه خدمات
پس از فروش و ش��رايط ضمانتنامههاي
گوش��يهاي تلفن همراه به اين اتحاديه
ارجاع ميشود که براساس مکانيزمهاي
قانونی مورد بررسي قرار ميگيرد.

برگزاري جلسه
نظام مهندسي ICT
جلس��ه بازنگ��ري پيشنويس اليحه
نظ��ام مهندس��ي ارتباط��ات و فناوري
اطالعات به منظور ايجاد س��ازمان نظام
مهندس��ي ارتباطات و فناوري اطالعات،
با حض��ور اعضاي س��ازمان نظام صنفي
رايانهاي و مشاوران پروژه برگزار شد.
به گ��زارش اي��ران ،در اين جلس��ه
نصراهلل جهانگرد ،مع��اون وزير و رئيس
س��ازمان فناوري اطالع��ات ايران ضمن
مفيد دانستن اين اليحه در بهبود فضاي
کسب و کار گفت :در صورت تصويب اين
اليح��ه ميتوانيم ش��اهد ارتقاي جايگاه
فن��اوري اطالعات و توس��عه اقتصادي و
اش��تغالزايي در حوزه فن��اوري اطالعات
باش��يم .ايجاد محيطي امن و مناس��ب
براي جذب س��رمايهگذاري و حمايت از
بخش خصوصي در حوزه کس��ب و کار
الکتروني��ک ،حمايت از توس��عه فناوري
بومي و توليدکنندگان سختافزار داخل
کش��ور و تقوي��ت بخ��ش خصوصي در
صنعت  ،ICTتوس��عه و ارتقاي خدمات
ب��ه ش��هروندان ،حماي��ت از ص��ادرات
خدم��ات فن��ي و مهندس��ي ،نرمافزار و
س��ختافزار و همچنين اش��تغالزايي و
توجه ب��ه فارغالتحصيالن حوزه فناوري
اطالعات کش��ور از مهمترين اهداف اين
طرح ميباشد.
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در زندگي لحظاتي وجود دارد که حاضريد هرکاري انجام دهيد تا آن لحظه غيرمنتظره را
ثبت کرده و بتوانيد بارها و بارها آن را نگاه کنيد.
اين بار نيز تکنولوژي با meMiniبه کمک ش��ما آمده اس��ت تا لحظاتي مانند برداشتن
نخستين قدم فرزند ،اتفاقات مهيج و ...را از دست ندهيد .اين دوربين کوچک با گيره به لباس
متصل ميشود و در موقع نياز تنها کافي است يک دکمه را فشار دهيد .اين وسيله درست مانند
دوربين روي داش��بورد خودرو عمل ميکند و لنز آن برخالف دوربينهاي کامپکت معمولي،

ميدان ديد گسترده تري دارد meMini .از طريق واي فاي به آيفون متصل ميشود و اطالعات
و فيلم دوربين را به يک اپ ويژه در گوشي تلفن هوشمند شما ميفرستد .بالفاصله ميتوانيد
فيلم مورد نظر را با کيفيت  1080pببينيد ولي جالب اينجاست که اين فيلم از  5دقيقه قبل از
فشردن دکمه ضبط دوربين ،در اختيار شما قرار ميگيرد تا احتمال از دست دادن بخشهايي
از فيلم بسيار کمتر شود .اين دوربين 249دالري که گفته ميشود ژوئن سالجاري ميالدي به
بازار ميآيد ،قرار است با گوشيهاي هوشمند اندرويدي نيز کار کند.

به رغم كمبود امکانات

صنعت بازيسازي در ایران رو به رشد است

   مانيآشتياني

طي چند س��ال گذش��ته توليد و
توزي��ع بازيهاي رايان��هاي ايراني با
رش��د خوبي همراه بوده است .توليد
بازي رايانهاي در ايران به دو دس��ته
تقس��يم ميش��ود بازيهاي��ي ك��ه
برخ��ي به دليل كيفيت پائين با عدم
اس��تقبال و شكس��ت مواجه شده و
دستهاي كه به دليل جذابيت و توجه
به اس��تانداردهاي الزم با اس��تقبال
خوبي حتي در سطح جهاني روبه رو
بوده و توانس��تهاند بجز بازار داخلي
س��همي هم از بازار خارجي به دست
بياورن��د .در گ��زارش زير به وضعيت
توليد بازيه��اي رايانهاي در ايران و
موفقيت برخي بازيه��اي ايراني در
عرصه جهاني ميپردازيم.
كيفي�ت و ايدههاي ناب ،دليل
موفقيت
هرچند هنوز دو ماه به پايان سال
 92باق��ي نمانده اس��ت اما بيش��ك
ميت��وان اين س��ال را ب��راي صنعت
بازيس��ازي كش��ور س��ال پررونقي
دانس��ت .امس��ال ايران توانس��ت در
بس��ياري از نمايش��گاههاي مط��رح
در ح��وزه بازيس��ازي ش��ركت كند
و موفقيته��اي قاب��ل توجهي را نيز
كس��ب كند .حضور  15بازي ايراني
در نمايش��گاه گيمزكانكشن فرانسه،
حضور در نمايشگاه گيمزكام آلمان،
نمايش بازيه��اي ايراني و موفقيت
برخ��ي از اين بازيه��ا در بزرگترين
نمايش��گاه دنيا يعني  E3و ..از جمله
اي��ن موفقيتها ب��ه ش��مار ميآيد.
البت��ه در بي��ن بازيه��اي ايراني كه
در نمايش��گاههاي بينالمللي شركت
داده ش��دهاند موفقي��ت دو ب��ازي
ش��بگرد و ارتشه��اي فرازمين��ي از
س��اير بازيها بيش��تر بوده است .از
جمل��ه موفقيته��اي اي��ن دو بازي
ميتوان به دريافت مجوز گرين اليت
از س��ايت اس��تيم بزرگترين شبكه
فروش ديجيت��ال بازيهاي رايانه در
دني��ا و قرار گرفتن ب��ازي ارتشهاي
فرازميني در بين  100بازي مستقل
جهان در س��ال  2013اشاره كرد .به
باور دستاندركاران و مسئوالن بنياد
ملي بازيه��اي رايان��هاي كيفيت و
ايدهناب اين دو بازي سبب موفقيت
آنه��ا در مجام��ع بينالمللي ش��ده
است.
مس��عود غف��اري مدي��ر عام��ل
ش��ركت پرديس گي��م و از اعضاي
طراحي ب��ازي ش��بگرد در خصوص
دلي��ل موفقيت اين ب��ازي در عرصه
بينالملل��ي ميگوي��د« :م��ا س��عي
كردهايم در س��اخت اي��ن بازي تمام
نكاتي كه در يك بازي مطرح جهاني
و موفق ديده ميشود را به كار ببريم.
س��عي كردي��م روي موضوع��ي كار
كنيم ك��ه در تمام دني��ا مورد توجه
قرار گرفته نه تنها يك موضوع كام ً
ال
ايران��ي و خ��اص .در واق��ع با توجه
به تجربههاي پيش��ين خ��ود تالش
كرديم موضوعي را انتخاب كنيم كه
هر بازيكني در سرتاس��رجهان با آن
ارتباط برقرار كند» .
وي در ادامه ميافزايد« :همچنين
موتور مورد استفاده در اين بازي نيز
از قدرتمندترين موتورهايي است كه

در س��اخت يك بازي رايانهاي بزرگ
دنيا مورد اس��تفاده ق��رار ميگيرد.
البته ما نس��خه راي��گان اين موتور را
مورد اس��تفاده قرار داديم چرا كه به
دليل مشكالت تحريمي امكان خريد
و برق��راري ارتباط با س��ازندگان اين
نوع موتورها را نداريم».
به ب��اور وي با تمام ش��رايط نه
چندان مطلوب براي بازيس��ازي در
كش��ور ،كيفيت بازي شبگرد از نظر
كارشناس��ان بينالمللي بسيار باال و
در سطح كالس بازيهاي استاندارد
دنيا ش��ناخته شده اس��ت .براساس
اظه��ارات غف��وري ،بازي ش��بگرد با
رأي  42هزار كاربر موفق به دريافت
مجوز گرين اليت و قرار گرفتن روي
سايت استيم بزرگترين سايت فروش
بازيهاي رايانهاي شد.
وي در خص��وص امتي��ازات قرار
گرفت��ن اين بازي در چنين س��ايتي
ميگويد« :بهطور قط��ع قرار گرفتن
ب��ازي م��ا در كنار بازيه��اي بزرگ
دنيا از طري��ق اين س��ايت ميتواند
به ش��ناخته ش��دن بازي ش��بگرد و
همچنين معرفي صنعت بازيس��ازي
اي��ران به جهان كمك ش��اياني كند.
همچنين م��ا ميتوانيم از اين طريق
توزيع كنندگان مناس��ب براي ورود
ب��ازي به ب��ازار بينالملل��ي نيز پيدا
كنيم » .غفوري با اشاره به وضعيت
فعلي توليد ب��ازي رايانهاي در ايران
تأكيد ميكند كه صنعت بازيسازي
در كش��ور نسبت به س��الهاي اوليه
با رش��د قاب��ل توجهي چ��ه از منظر
كيفي��ت و چه از منظ��ر ايده همراه
بوده اس��ت .غفوري تأكي��د ميكند
ك��ه اگر اي��ن حوزه ب��ا حمايتهاي
همهجانبه و واقعي همراه شود قطعاً
ب��ه موفقيته��اي قاب��ل توجهي در
بخش توليد بازيهاي رايانهاي دست
پيدا خواهيم كرد.
تالش براي بقا
صنعــت بازيس��ــازي بعــد از
صنعت فيلمس��ازي به عن��وان يكي
از س��ودآورترين صنعتها در جهان
ش��ناخته ميش��ود .در ايران هرچند
تولي��د بازي با آنچ��ه در جهان اتفاق
ميافتد تفاوت بسياري دارد اما توليد
جدي بازي در كش��ور بين سالهاي
 85ت��ا  87كليد خورده اس��ت .اكثر
بازي س��ازان و طراحان اصلي توليد
بازي در اي��ران معتقدند كه هرچند
نه به صورت گس��ترده ام��ا در چند

تاپ اپ

س��ال گذش��ته و ب��ا ورود بنياد ملي
بازيهاي رايانهاي به اين حوزه ،بازار
توانسته كمي سرو سامان بگيرد و با
حمايتهاي اي��ن بنياد راهي به جلو
و پيش��رفت بردارد .البته در اين بين
افرادي هم هس��تند كه حمايتهاي
بنياد را نه تنها چش��مگير نميدانند
بلكه براي��ن باور هس��تند كه برخي
فعاليته��اي اي��ن بنياد مانع رش��د
بازيسازي در كشور ميشود.
ب��ا تمــ��ام ايــ��ن اظه��ارات و
براس��اس اظهارات مس��ئوالن بنياد
بازيمليرايان��هاي  -تنها مرجع ارائه
مجوز به بازيس��ازان رايان��هاي  -از
س��ال  87تاكنون بيش از  200بازي
رايان��هاي در كش��ور طراحي و توليد
ش��ده كه از اين بين تنها  100بازي
م��ورد حمايت بنياد مل��ي بازيهاي
رايانهاي قرار گرفته اس��ت .همچنين
از بي��ن اين  100ب��ازي تاكنون 20
بازي براي ف��روش وارد بازار توزيع و
در اختيار كاربران قرار گرفته است.
مس��ئوالن بني��اد اين وع��ده را
دادهاند كه تا اواس��ط تابستان سال
 10 ،93بازي جديد نيز به جمع اين
بازيها پيوسته و براي فروش روانه
بازار شوند .بنياد و ديگر فعاالن اين
بازار براي افزاي��ش توليد بازيهاي
رايان��هاي در كش��ور برنامهه��اي
مختلف��ي در نظر گرفتهاند .از جمله
اي��ن فعاليتها ميتوان به تش��كيل
انس��تيتو ملي بازيسازي؛ نخستين
مرك��ز تخصص��ي بازيس��ازي در
كشور ،ايجاد رش��ته بازيسازي در
برخي دانش��گاهاي كش��ور ،امضاي
تفاهمنام��ه بني��اد مل��ي بازيهاي
رايان��هاي و س��راي روباتس��ازان
پارس��ي به منظور طرح اس��تفاده از
بازيه��اي رايانهاي در برنامه كمك
درس��ي مدارس اشاره كرد .براساس
آمار منتشر شده از سوي بنياد ملي
بازيه��اي رايان��هاي در حال حاضر
حدود  ۹۵ش��ركت س��ازنده گيم يا
همان اس��توديوهاي س��ازنده گيم،
البت��ه نه به ص��ورت يك ش��ركت
ب��زرگ ،در اي��ران فعال هس��تند و
در ژانرها و سبكهاي مختلف گيم
توليد ميكنند.
كمبــ�ود بودج�ه بزرگتري�ن
مشكل
با تم��ام تالشهايي كه بنياد ملي
بازيهاي رايانهاي براي رش��د توليد
بازي در كش��ور انجام ميدهد سهم
ماهرخ چنگيز

يك محافظ براي گوشي شما
از آن دس��ت كاربران هستيد
كه روي گوش��ي هوش��مند خود
اطالعات ،عكسه��ا و ويدئوهاي
زيادي داريد و دوس��ت هم نداريد
كس��ي به راحتي به اين اطالعات
دس��ت پيدا كن��د يا نگ��ران اين
هستيد كه اگر گوشي شما گم شد
فردي از اطالعات روي گوشي شما
سوءاستفاده نكند؟ پس بهتر است
از نرمافزار امنيت��ي «مخفيكننده
فايلها» اس��تفاده كنيد .اپليكيشن
مخص��وص ب��راي محافظ��ت از
اطالع��ات گوش��يهاي اندرويدي
كم نيس��تند اما ش��ايد اكثر آنها به
دليل اينكه از زبان فارسي پشتيباني
نميكنند كمتر مورد استفاده كاربران
ايران��ي قرار میگيرن��د ،اما با اين اپ فارس��ي به
راحتي و بدون هيچ مشكلي ميتوانيد از اطالعات
روي گوشي خود محافظت كنيد .با كمك اين اپ
هر نوع فايلي شامل عكس ،فيلم ،موسيقي ،اپ و...
را ميتوانيد مخفي كنيد يا از دسترس فرزندانتان
دور كنيد.
كار اي��ن اپ به گونهاي اس��ت ك��ه هيچكس
نميتوان��د از وجود اين نرمافزار مطلع ش��ود و به

اين موضوع پي ببرد كه شما فايلهاي
مخف��ي ش��دهاي روي گوش��ي خود
داريد.
طراح��ان اي��ن اپ البت��ه اي��ن
وع��ده را دادهان��د ك��ه قابليتهاي
پيش��رفتهتري نيز به اين اپليكيشن
اضاف��ه خواهند ك��رد ،از جمله اين
قابليتها ميتوان به امكان مخفي
كردن آيك��ون نرماف��زار و اجراي
آن از طري��ق ش��مارهگيري كد و
امكان ايجاد كلمه عبور غير واقعي
(اي��ن امكان را ميدهد كه با وارد
كردن يك كلمه عبور غيرواقعي
در مواق��ع اضط��راري چند فايل
خاص نمايش داده ش��وند) اشاره
كرد .بعد از نصب اين نرمافزار اگر با
مشكلي برخورد كرديد ميتوانيد از راهنماي اين
اپ استفاده كنيد .نرمافزار «مخفيكننده فايلها»
براي كاربران سيس��تمعامل اندرويد طراحي شده
اس��ت .به هرحال اگر به امنيت تلفن همراه خود
اهميت ميدهيد به شما توصيه ميكنيم اين اپ
را روي گوش��ي خود بارگذاري كنيد .عالقهمندان
ب��راي تهيه اين اپليكيش��ن ميتوانند به س��ايت
 www. cafebazaar.irمراجعه كنند.

در حال�ی ک�ه دو م�اه به
پاي�ان س�ال  92باق�ي
مانده اس�ت کارشناس�ان اين
سال را براي صنعت بازيسازي
كش�ور س�ال پررونقي ارزیابی
می کنند .امسال ايران توانست
در بس�ياري از نمايش�گاههاي
مط�رح در ح�وزه بازيس�ازي
شركت كند و موفقيتهاي قابل
توجهي را نيز كسب كند

بازيهاي ايراني در س��بد خانوارهاي
ايران��ي بس��يار ناچيز اس��ت .محمد
بيط��رف ،قائ��م مق��ام بني��اد ملي
بازيهاي رايانهاي ،در خصوص سهم
بازيه��اي ايران��ي در بي��ن كاربران
كش��ور ميگويد« :با توج��ه به عدم
رعايت قانون كپيرايت و قيمت ارزان
بازيهاي خارجي ،در خوشبينانهترين
حالت س��هم بازيه��اي رايانهاي در
س��بد خانوارهايايراني زير  5درصد
است .همچنين آمار فروش يك بازي
ايراني بين  100تا  150هزار نس��خه
اس��ت و اين در حالي اس��ت كه يك
بازي خارجي بين  1ميليون نس��خه
به فروش ميرسد».
بيطرف عدم استقبال از بازيهاي
ايراني را به نبود حمايت ،جدي گرفته
نشدن اين صنعت و كاهش بودجه به
اين بخش ارتباط ميدهد و ميافزايد:
«صنعت بازيس��ازي از نظر توليد و
حض��ور تيمهاي تخصصي و حرفهاي
نسبت به چهارس��ال گذشته با رشد
قاب��ل قبولي هم��راه بوده اس��ت اما
نسبت به اين افزايش توليد ،كيفيت
و حضور تيمهاي توانمند نتوانستهايم
ميزان حمايتها را نيز افزايش دهيم.
متأس��فانه اختصاص بودج��ه به اين
بخش كمت��ر از بودجهاي اس��ت كه
براي تبليغ يك بازي اختصاص داده
ميشود».
به ب��اور وي صنعت گي��م از ديد
برخي از مسئوالن كشور فاقد اهميت
و يك موضوع پيش پاافتاده است كه
تنها در ح��د اينكه اين صنعت زنده
بماند و حضور كلي داش��ته باشد به
آن توجه يا بودجهاي تعلق ميگيرد.
بي طرف با اشاره به قطع بودجه
اختصاصي به صنعت گيم در كشور
ميگويد« :در س��ال  91اين صنعت
با بيش از  85درصد كاهش بودجه
روبه رو بود و در س��ال  92هم تنها

بين  20تا  25بودجه به اين بخش
اختص��اص داده ش��د .پيشبيني ما
در برنام��ه پنجم توس��عه اختصاص
بودجهاي چن��د  10ميليارد توماني
در پنج سال اول اين برنامه بود.
در ص��ورت تأمين اي��ن بودجه،
اين صنع��ت به نحوي ميتوانس��ت
پيشرفت كند و به درآمدزايي بااليي
برس��د كه ديگر نيازي ب��ه حمايت
بخش دولتي نداشته باشد.
اما متأسفانه كسي به پيشنهادات
ما توج��ه نك��رد و در ح��ال حاضر
ش��اهد چنين وضعيتي براي صنعت
بازيسازي كشور هستيم».
ع��دم حمايت بخش دولتي از اين
صنع��ت و كاهش اعتب��ارات صنعت
بازيسازي كش��ور نه تنها باعث افت
كيفي��ت بازيهاي ايراني ش��ده بلكه
س��بب مهاجرت حرفهايترين افراد
بازي س��از به خارج از كشور نيز شده
اس��ت .از جمل��ه اين اف��راد ميتوان
به چندت��ن از افراد گروه بازيس��از
لطفعلي خان زند اشاره كرد .بازيای
كه در زمان عرض��ه به بازار در اوايل
سال  87با اس��تقبال خوبي از سوي
كاربران مواجه شد .اما در حال حاضر
نميتوان خب��ري از اعضاي اين تيم
پيدا كرد.
مس��عود غفاري ،يك��ي از اعضاي
س��ابق تي��م لطفعل��ي خ��ان زند در
اين خص��وص ميگويد« :متأس��فانه
به دليل ع��دم فراهم بودن ش��رايط
براي تولي��د بازي در كش��ور و نبود
حمايته��اي همهجانب��ه چند تن از
اعضاي تيم بازيس��از لطفعلي خان
زند به خارج از كشور مهاجرت كرده
و در ح��ال حاض��ر در ش��ركتهاي
خارجي مش��غول به فعاليت هستند.
در حال حاضر هم ما نام اس��توديوی
بازيس��ازي خود را تغيير و در قالب
يك تيم جديد مشغول ساخت بازي
به نام شبگرد شديم».
وي ب��ا اش��اره ب��ه وضعي��ت
حماي��ت از توليدكنن��دگان بازي در
كش��ور ميافزايد« :بجز حمايتهاي
بني��اد مل��ي بازيه��اي رايان��هاي
تولي��د كنن��دگان بازي در اي��ران با
حمايتهاي ديگري روبه رو نيستند.
البته حمايتهاي بنياد نيز به صورت
كامل و بدون مش��كل نبوده اس��ت.
ب��راي مث��ال مبلغ��ي كه ط��ي يك
قرارداد بنا ش��د از طرف بنياد به ما
پرداخت ش��ود با توجه به مش��كالت
تورمي كه در كش��ور وجود داش��ته،
تنه��ا يك چه��ارم هزينههايي كه ما
براي اين ب��ازي پرداخت كردهايم را
تحت پوش��ش قرار داده است .با اين
حس��اب تنها يك چه��ارم از هزينه
 300ميليوني بازي را بنياد پرداخت
كرده و مابقي هزينهها توس��ط بنده
پرداخت شده است».
اما قائم مق��ام بنياد ملي بازيهاي
رايانهاي در واكنش ب��ه انتقاد بعضي
از بازي س��ازان نسبت به حمايتهاي
اي��ن ارگان تأكيد ميكن��د كه بنياد
با تمام كم و كاس��تيهاي موجود و با
توجه به عدم س��ازوكار جدي در اين
حوزه و وجود بودجههاي قطره چكاني
تم��ام تالش خود را ب��راي حمايت از
توليدكنندگان بازي به كار ميبندد.

كليك

علي ماندگاري

به راحتي يك سايت بسازيد
اگر در فكر ساخت
يك س��ايت هستيد و
زياد هم دوست نداريد
درگير كارهاي پيچيده
آن ش��ويد پيش��نهاد
ميكنيم از س��رويس
 Flavoursاس��تفاده
كني��د .اين س��رويس
يك وبسايت كاربردي
است كه شما به كمك آن ميتوانيد در حداقل
زم��ان ممكن يك وب س��ايت ب��ا ويژگيهاي
اس��تاندارد را ب��راي خ��ود راهان��دازي كنيد .با
اس��تفاده از اين وبس��ايت ،ش��ما براي ساخت
وبسايتتان ،نيازي به كدنويسي نداريد چرا كه
تمام كارها توسط  Flavoursاز پيش ساخته
شده و شما فقط بايد اجزاي مختلف را براساس
سليقه خودتان در كنار همديگر قرار دهيد .شما
براي اس��تفاده از امكانات اين سرويس ميتوانيد
از نس��خه پول��ي و يا رايگان آن اس��تفاده كنيد.
بنابراين امكانات اين س��رويس براس��اس نسخه
رايگان و پولي آن كمي با هم متفاوت است .براي
مثال هف��ت طرح بندي صفحه براي س��رويس
رايگان وجود دارد كه در سرويس غير رايگان ،ده
طرحبندي ديگر به اين طرحها اضافه ميش��ود.

در نس��خه رايگان شما
فقط ميتوانيد س��ايت
خود را از طريق URL
مربوط به Flavours
مشاهده كنيد ولي در
س��رويس غير رايگان،
ام��كان متص��ل كردن
وب س��ايت س��اخته
ش��ده در Flavour
ب��ه ي��ك  Domainيا ن��ام دامنه ه��م وجود
دارد.همچنين در س��رويس غي��ر رايگان ،امكان
ساخت وبس��ايت مخصوص براي مشاهده در
گوش��يهاي تلفن همراه نيز وجود دارد .در كنار
همه اين امكانات 222 ،فونت نوش��تاري در هر
دو س��رويس اين وبس��ايت در اختيار كاربران
قرار ميگيرد كه خوش��بختانه تمام اين فونتها
از زبان فارسي پشتيباني ميكند .براي دريافت
امكانات تمام و كمال اين سايت بايد در آن عضو
ش��ويد كه اين عضويت براي شما هزينه خاصي
را در بر خواهد داش��ت .براساس آنچه در سايت
آم��ده ح��ق عضوي��ت  ،Flavoursبه صورت
س��اليانه بيست دالر اس��ت .اگر دوست داريد از
امكانات اين سرويس استفاده كنيد به اين آدرس
 Wسربزنيد.
 WW.flavors.me
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گپ آنالین
در گفتوگو با مدیر تیم «ارتش فرازمینی» عنوان شد

کمبود بودجه ،بزرگترين مانع در مسیر ساخت بازي داخلي
  علیماندگاری
ب��ازي ارتشه��اي فرازمين��ي ،از جمل��ه بازيهاي
رايانهاي ايراني است كه تاكنون توانسته است افتخارات
متعددي را از نمايش��گاههاي داخلي و خارجي كس��ب
كند .كسب جوايز از جشنواره بازيهاي رايانهاي كشور،
برترين بازي مس��تقل جهان در سال ،2013شركت در
نمايش��گاه  GamesComگيمز كام آلمان ،كس��ب
جوائز Greenlightاز بزرگترين شبكه پخش بازيهاي
جهان ( )Steamو ...از جمله افتخارات اين بازي اس��ت .با آريا اسرافيليان ،مدير تيم
توگوي كوتاهي انجام دادهايم كه ميخوانيد .اس��رافيليان
و كارگ��ردان اين بازي گف 
 25س��اله است و بيش از چهار سال اس��ت كه به صورت گروهي در تيم بازيسازي
شركت راسپينا (استوديوی بازي ساز ارتشهاي فرازميني) مشغول به فعاليت است.
چگونه وارد صنعت بازيسازي و توليد بازيهاي رايانهاي شديد؟
اغلب كس��اني كه به عنوان بازي س��از در اين حوزه فعاليت دارند به خاطر عالقه
زيادي اس��ت كه به بازيهاي ويديويي داشته و دارند .من هم به همين خاطر جذب
اين صنعت شدم و به اين فكر افتادم تا بازيهايي كه تا به حال تجربه كردهام را به
نوعي در داخل كشور طراحي و توليد كنم.
پيش از ارتشهاي فرازميني بازي ديگری نيز توليد كرد ه بوديد؟
«ارتشهاي فرازميني» نخس��تين بازي ای است كه ش��ركت راسپينا روانه بازار
ميكند .پيش از اين بازي هم «تعهد س��ياه» را كار كرديم كه در مرحله آزمايش��ي
متوقف شد .اما با اتمام «ارتشهاي فرازميني» شرايط خوبي براي ادامه فعاليت مهيا
خواهد شد و اميدواريم بتوانيم روي بازيهاي جديدتري كار كنيم.
چطور شد كه بازي فرازميني در نمايشگاههاي بينالمللي شركت كرد و
توانست اين افتخارات را كسب كند؟
طبق روالي كه بنياد ملي بازيهاي رايانهاي دارد ،بازيهايي كه امكان حضورشان
در عرصه بينالمللي وجود داش��ته باشد را به جش��نوارهها و نمايشگاههاي فعال در
بخ��ش بازيهاي رايانهاي معرفي ميكند تا از اين طريق هم بازي معرفي و هم يك
ي هم طبق اين
توزيعكننده مناسب براي بازي در سطح جهاني پيدا كند .بازي فرازمين 
روال معرفي و خوشبختانه مورد توجه رسانهها و كاربران خارجي قرار گرفت.
سياست خاصي براي معرفي يك بازي رايانهاي به جشنواره يا نمايشگا ه
بينالمللي از طرف بنياد ملي وجود دارد؟
ت��ا آنجا كه من اطالع دارم بنياد هيچ سياس��ت خاص��ي در خصوص اينكه چه
ب��ازيای را معرفي و چه بازيای را معرفي نكند ندارد .هدف بنياد اين اس��ت كه از
همه بازيهاي توليد داخل حمايت كند اما اينكه چرا بازي ما براي حضور در عرصه
بينالمللي انتخاب شده شايد به كيفيت و موضوع بازي بازگردد.

موضوع بازي ارتشهاي فرازميني چيست؟
«ارتشهاي فرازميني» بازي تيراندازي اول شخصي است كه در آيندهاي دور اتفاق
ميافتد و روايتگر جنگهاي بش��ريت بر سر بزرگترين دغدغه خود يعني «انرژي»
اس��ت .در اين بازي س��عي كردهايم آينده زمين را آنطور كه در تخيلمان اس��ت به
تصوير بكشيم و اين موضوع را يادآوري كنيم كه وقتي منابع زمين تمام شود و زمين
به سمت نابودي ميرود چه اتفاقي در انتظار بشر است.
چند سال روي بازي فرازميني كار كرديد و در اين راه با چه حمايتهايي
روبهرو بوديد؟
به صورت رس��مي كار روي بازي ارتشهاي فرازميني را از دي ماه سال  90كليد
زديم .فاز آزمايش��ي(دي م��اه  90تا خرداد  )91اين ب��ازي مورد حمايت بنياد ملي
بازيهاي رايانهاي قرار گرفت و هزينههاي آن پرداخت ش��د .بعد از آن و در واقع در
فاز توليد اصلي بازي به خاطر آن كه بر سر مسائل مالي با بنياد به توافق نرسيديم
ترجيح داديم بازي را با هزينه خودمان پيش ببريم .البته در انتهاي مراحل ساخت
بخش اصلي بازي ،يك بس��ته حمايتي ديگر از بنياد دريافت كرديم و توانستيم كار
را به پايان برسانيم.
براي ساخت اين بازي چه ميزان هزينه پرداخت شده است؟
هزينه روي بازي تنها هزينه ريالي نيست بخشي از هزينه مربوط به زماني است كه
گروه روي بازي صرف ميكنند .بخشي از نيروها به صورت مشاركتي در طرح فعاليت
دارند .اما اعتباري كه ما براي اين طرح در نظر گرفتيم مبلغي در حدود  450ميليون
تومان بود .در اين بين هزينه كمكي بنياد  55ميليون تومان بوده است.
بزرگترين مشكلي كه در توليد يك بازي با آن مواجه هستيد چيست؟
بزرگترين مش��كل تأمين بودجه و پيدا ك��ردن نيروي حرفهاي و متخصص بازي
اس��ت .بعد از اين مراحل ش��ايد يكي از مشكالت حوزه بازيسازي به بحث پخش و
انتشارات آن باز گردد .يكي از ضعفهاي اصلي صنعت بازيسازي ايران اين است كه
يك ناشر بزرگ و واقعي وجود ندارد .بنياد ملي البته برنامههايي براي حوزه پخش و
انتشارات در اين زمينه داشت كه متأسفانه به نتيجه دلخواه نرسيده است
از سوي شركتهاي خارجي بازيسازي پيشنهاد همكاري داشتهايد؟
پيشنهاداتي براي همكاري با استوديوهاي خارج از كشور وجود داشته ولي تالش
ميكنيم تا با حمايتهاي بيشتري كه در آينده از ما ميشود همچنان در داخل و براي
كشورمان افتخارآفريني كنيم.
اين بازي چه زماني وارد بازار ميشود؟
سعي خواهيم كرد كه اين بازي در ابتداي سال  93وارد بازار داخلي شود و در تير
يا مرداد نيز به بازار جهاني عرضه شود.

آن سوی خبر
كاربران بازيهاي رايانهاي زير تيغ هكرها
کارشناسان آزمايشگاه کاسپرسکي اعالم کردند که کاربران بازيهاي رايانهاي
در سال  2013متحمل  11/7ميليون حمله هکر شدند .به گزارش آيتيايران،
آزمايشگاههاي کاسپرسکي  4/6ميليون قطعه بدافزار که روي بازي متمرکز شده
بود  ،شناس��ايي کردهاند .به طور متوسط روزانه حدود  34هزار کاربر بازيهاي
رايان��هاي م��ورد حمله قرار گرفتهان��د .تعداد کلي حمالتي ک��ه متوجه کاربران
بازيهاي رايانهاي و ويديويي بود در سراسر جهان به  11/7ميليون مورد ميرسد.
بر اين اس��اس کاربران بازيها در اسپانيا بيش��ترين صدمه را متحمل شدند ،به
ط��وري که از اول ژانويه تا نوامبر  2013هکرها  138هزار و  786حمله به آنها
داش��تند .اين ميزان در لهس��تان بيش از  127هزار مورد در ايتاليا بيش از 75
هزار مورد و بريتانيا بيش از  27هزار مورد گزارش ش��ده اس��ت .آزمايشگاههاي
کاسپرس��کي اوايل سالجاري يک ستاد جاسوس��ي را هم شناسايي کردند که
خالق��ان بازيهاي آنالين چند نف��ره را هدف گرفته بود .هکرها از انواع مختلف
بدافزار براي دسترسي به حسابهاي کاربري بازيها و کلمات عبور آنها استفاده
ميکنند .گفته شده است اين حمالت هکرها در سراسر جهان بازيهاي محبوب
را هدف ميگيرند.

صدور مجوز نشر  11عنوان بازي آنالين ايراني
مجوز نشر  11عنوان بازي آنالين ايراني را معاونت نظارت و ارزشيابي بنياد ملي
بازيهاي رايانهاي تا پايان آذرماه صادر کرد .به گزارش مهر ،اين تعداد مجوز بازي
براساس تقاضاي ارائه شده از سوي شركتها از ابتداي سالجاري تا ماه منتهي به
آذر  92صادر شده است .همچنين مجوز  37عنوان بازي ايراني شامل  26عنوان
ب��ازي بزرگ 5 ،عنوان بازي تلفن همراه و  11عن��وان بازي آنالين در مدت زمان
مورد نظر صادر شده است .معاونت نظارت و ارزشيايي بنياد ملي بازيهاي رايانهاي
همچنين تا اوايل آبانماه امسال مجوز يکهزار و  43عنوان بازي خارجي را در قالب
سبکهاي مختلف صادر کرده است.

