


فهرست

تمامی حقوق برای نشریه شبکه محفوظ است

ماهنامه شبکه
علمی-فرهنگی/سال اول
خرداد 1396/شماره اول
 پخش درون دانشگاهی/تیراژ : 110 جلد/قیمت : رایگان
نشریه داخلی دانشجویی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

صاحب امتیاز : امور فرهنگی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
مدیر مسئول : سید جمال حسینی
سردبیر : محمد بهشتی راد
استاد مشاور : باقر بهرام شتربان
هیئت تحریریه : محمد بهشتی راد، سید جمال حسینی، عباس موسیوند

مــدت هــا بــود کــه کمبــود یــک نرشیــه تخصصــی در حــوزه چندرســانه ای احســاس میشــد 

ــورد مباحــث  ــا در م ــه ای وجــود داشــت ت ــن نرشی ــه ی شــکل گیری چنی ــواره دغدغ و هم

مرتبــط بــا رشــته ی چندرســانه ای بــه بحــث بپــردازد و بــا انتشــار اخبــار و مطالــب آموزشــی 

و بــه روز علمــی در مقولــه ی چندرســانه ای بــه افزایــش ســطح آگاهــی در ایــن حــوزه در 

ــه شــبکه  ــا نرشی ــن اســت ت ــر ای ــردازد. ســعی ب ــد بپ ــراد عالقه من ــان دانشــجویان و اف می

ــا هرنمنــدان  در بخــش هــای گوناگونــی منتــرش شــود ، بخــش هایــی از قبیــل : گفتگــو ب

ــوالت  ــزار و محص ــاب، نرم اف ــی کت ــاوری، معرف ــوزه ی فن ــار ح ــن اخب ــوزه CG ، آخری ح

چندرســانه ای ، آموزش هــای کاربــردی و همچنیــن مقاله هــای ســودمندی کــه ممکــن 

ــد باشــد. ــه حــوزه ی چندرســانه ای مفی ــد ب ــرای هــر دانشــجوی عالقه من اســت ب

نرشیــه ی شــبکه بیشــر یــک نرشیــه ی هــرنی اســت و ایــن رنگ هــا هســتند کــه بــه هــرنِ 

ــار  ــه ناچ ــا ب ــد ام ــدان میکنن ــای آن را دوچن ــند و زیبایی ه ــازه میبخش ــی ت ــری جان ب

طراحــی ایــن شــاره را بــه گونــه ای قــرار داده ایــم تــا بی بهــره بــودن ایــن نرشیــه از رنــگ، 

ــه  ــدی نرشی ــاره های بع ــگاه ش ــت دانش ــا حای ــم ب ــا امیدواری ــود ام ــاس ش ــر احس کم ت

ــرش شــود. شــبکه در نســخه های رنگــی چــاپ و منت

خــدا را شــاکریم کــه مــا را در ایــن مســیر کمــک کــرد تــا همــت کنیــم و بــه تهیــه و انتشــار 

ــکده  ــواده ی دانش ــوی از خان ــس عض ــن پ ــه زی ــبکه، ک ــه ش ــم. نرشی ــه بپردازی ــن نرشی ای

چندرسانه ایســت از همــه ی عالقه منــدان بــرای فعالیــت در هیئــت تحریریــه ایــن نرشیــه 

ــرم و  ــه در ف ــن نرشی ــه ی ای ــود بدن ــازی و بهب ــه تنومندس ــا ب ــی آورد ت ــل م ــوت به عم دع

محتــوا کمــک کننــد تــا ایــن نرشیــه پیوســته بــه حــد کــال خــود نزدیک تــر شــود .

دانشــجویان  بیشــر  هرچــه  علمــی  رشــد  و  پویایــی  شــاهد  روزبــه روز  امیدواریــم 
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ــتار  ــا خواس ــدیدا و قوی ــی ش ــهروند ایران ــک ش ــوان ی ــه عن ــده ب بن

جمــع شــدن بســاط نــرم افزارهــای معلــوم الحالــی بــه نــام اســنپ و 

تپســی هســتم. متاســفانه ایــن اســتارتآپ هــم مثــل بقیــه چیزهــای 

وارداتــی خــودش آمــده ولــی فرهنگــش نیامــده. در کــال تعجــب، 

در کــال نابــاوری، در کــال شــگفتی آدم در ایــن نــرم افــزار 

ــا عــادات فرهنگــی مــا  چیزهایــی مــی بینــد کــه بــه هیــچ وجــه ب

ــم، گــول  ــت کردی ــا غفل ــار م ــک ب ــدارد. ی ــی ن ــی هــا همخوان ایران

خوردیــم، جوانــی کردیــم و از طریــق ایــن اســنپ ماشــین ســفارش 

ــختی  ــا س ــود. واقع ــی ام ب ــات زندگ ــن لحظ ــا بدتری ــم. وقع دادی

ــخص  ــد را مش ــه مقص ــوزناک. اول ک ــود و س ــاک ب ــیدیم. دردن کش

ــار  ــه دیگــر مــی رســد. چه ــار دقیق ــا چه ــده ت ــم نوشــت رانن کردی

دقيقــه صــر کردیــم نیامــد، پنــج دقیقــه صــر کردیــم نیامــد، باالخره 

بعــد از شــیش دقیقــه جلــوی پایــم ترمــز زد و مــا ســوار شــدیم.

 حاال شاید فکر کنید تاخیر راننده من را عصبانی کرده!!

 نخیر

تــا نشســتم تــوی ماشــین راننــده بنــای تفــاوت فرهنگــی گذاشــت 

و گفــت: از تاخیــری کــه ایجــاد شــد عذرخواهــی مــی کنــم قربــان. 

خیلــی ناراحــت شــدم. خواســتم بزنــم پس گردنــش و بگویــم اینقدر 

ضعیــف نبــاش پــر! نکنــه فــردا هــم کــه دری بــه تختــه خــورد و 

ــر سوءمســئولیتت  ــد نفــر در اث ــدا کــردی و چن یــک مســئولیتی پی

ــظ  ــی غی ــی؟ ول ــد هــم همینجــوری میخــوای عذرخواهــی کن مردن

کــردم و چیــزی نگفتــم. آن روز هــوا نــه زیــاد گــرم بــود نــه زیــاد 

رسد.

ــر مــی زنــی؟ گفــت »چشــم! ببخشــید کــه  ــه راننــده گفتــم: کول ب

ــدر  ــده اینق ــون میشــه.« اه! رانن ــردم رسدت ــر ک ــردم، فک روشــن نک

ــراض  ــم اع ــه ببین ــیدم ک ــن کش ــه را پایی ــد شیش ــول؟ از عم سوس

ــاز هــم چیــزی نگفــت. همیــن طــور مشــغول  ــه. ب ــا ن ــد ی مــی کن

بــودم کــه یــک موتــوری بــی مالحظــه رسیــع پیچیــد جلــوی ماشــین 

ــه  ــرد. رو ب ــورت بگی ــدی ص ــادف ب ــود تص ــک ب ــه نزدی ــوری ک ط

راننــده گفتــم: شــعور نــداره کــه، تــو اصطبــل بــه دنیــا اومــده. بــه 

جــای ایــن کــه بــا مســافر همدلــی کنــد و چهــار تــا فحــش هــم روی 

فحــش مــا بگــذارد و حوالــه موتــوری کنــد لبخنــد زد و بــه رانندگــی 

ادامــه داد. دوبــاره یــک ماشــین نزدیــک بــود بزنــد بــه مــا. گفتــم: 

از جنــگل فــرار کــرده اومــده پشــت مــزدا نشســته، یابــوی علفــی! 

دوبــاره لبخنــد زد و ایــن بــار دوبــاره عذرخواهــی کــرد کــه لحظــات 

پراسرســی بــرای مــن ایجــاد شــده. دیگر تحملــم را از دســت دادم و 

گفتــم: آقاجــون! رس ســاعت کــه مســافر ســوار مــی کنــی، کولــر هــم 

ــه کــم از مســائل  کــه مــی زنــی، فحــش هــم کــه منیــدی، الاقــل ی

مملکــت و ایــن کــه آخــرش چــی میشــه بگــو بفهمیــم راننــده ای 

المصــب!!!

ــل داد و گفــت:  ــن تحوی ــه م ــدش آور رو ب ــد چن ــاره اون لبخن دوب

دوســت عزیــز تــز دکــرای بنــده در رابطــه بــا حــوزه قفقــاز شــالی، 

جمهــوری خودگــران چچــن و اینگوشــتیای جنوبــی بــود و متاســفانه 

ــت  ــه گف ــن را ک ــدارم. ای ــی ن تخصصــی در مســائل سیاســت داخل

دیگــر نتوانســتم تحمــل کنــم. گفتــم: بــزن بغــل! مــن پیــاده میشــم. 

ــم  ــی ریخت ــه اشــک م ــی ک ــم بســتم و در حال ــام قدرت ــا مت در را ب

گفتــم: المصــب الاقــل بهــم بگــو درو آروم ببنــد حیــوان! بــاز هــم 

چیــزی نگفــت. گفتــم: چقــدر میشــه؟ گفــت: شــش هــزار تومــن! 

ــوی  ــم ت ــان انداخت ــزار توم ــدر ارزون؟ ده ه ــرا اینق ــاد زدم: چ فری

ماشــین و بــه تجمــع عظیــم راننــدگان آژانــس جلــوی مجلــس 

شــورای اســالمی پیوســتم کــه فریــاد مــی زدنــد:

 اسنپ بی مجوز تعطیل باید گردد! 

ــودرو از  ــت خ ــس درخواس ــی رسوي ــنپ و تپس ــت: اس ــی نوش • پ

ــتند.  ــران هس ــن در ته ــق اپليكيش طري

| منبع: روزنامه شهروند

اسنپ بی مجوز تعطیل باید گردد!! 

آیدین سیارسریع

یادداشت طنز

»هــرن بــه نظــر افالطــون تقلیــدی اســت از واقعیــت. امــا واقعیــت 
ــوزه مــی ســازد،  ــک ک ــه ی ــده. کســی ک ــدی اســت از ای خــود تقلی
ــد از ایــده ی کــوزه اســت. امــا کســی کــه  چیــزی ســاخته کــه تقلی
تصویــر ایــن کــوزه را ترســیم می کنــد، در واقــع تقلیــدی از تقلیــد 
کــرده و بــه ایــن معنــا دو بــار از حقیقــت کــوزه کــه هــان ایــده ی 
آن اســت دور افتــاده اســت... نقــاش، شــاعر و هــر آن کــس کــه مــا 
ــگار  ــد، ان ــی را می آفرینن ــم و خیال ــم، وه ــد می نامی ــروز هرنمن ام
تصویــری را در آینــه تولیــد می کننــد. تصویــر دیــده می شــود، 
ــدارد.  ــر ادراک حســی مــا ظاهــر می شــود امــا واقعیــت ن ــی ب یعن
ــت را می ســازد، او از موضــوع کارش  ــد شــبح نیکــی و فضیل هرنمن
ــوب یــا بــد  ــا خ ــی آن کــه بدانــد آن ه ــالع درســتی نــدارد، ب اط
ــردم  ــر م ــه نظ ــه ب ــازد ک ــم می س ــان مجس ــا را چن ــتند، آن ه هس
ــدی/  ــک احم ــی/ باب ــت و زیبای ــوه کنند.«)حقیق ــادان خــوب جل ن

 )۱۶-۰۶ ص 

حــال اگــر بــا ایــن نظریه هــای افالطــون بــه رشــته ی طراحــی 
گرافیــک کــه فرزنــد کوچــک و معــارص نقاشــی بــه شــار می آیــد 
نــگاه کنیــم و در عیــن حــال بــا توجــه بــه صنعتــی بــودن و کاربردی 
ــه ســفارش دهنده،  ــی وابســتگی آن ب ــه نوع ــته و ب ــن رش ــودن ای ب
پــس بــدون تعــارف بایــد در دکان را بســت و در پــی پیشــه ای دیگــر 
ــی از  ــی و خیل ــک و نقاش ــته ی گرافی ــل رش ــه حد اق ــا اینک ــود ی ب

ــرد! ــذف ک ــرنی ح ــته های ه ــر را از رش ــاخه های دیگ ش

ــرده  ــر ک ــای معــارص تغیی ــی در دنی ــف و معان ــن تعاری ــا ای مطمئن
اســت و می تــوان از زاویــه ای دیگــر بــه داســتان نگریســت تــا 
نتیجــه ی متفــاوت و مناســب زمــان و مــکان خویــش گرفــت. شــاید 
بتــوان بــا یــک تقســیم بندی و تعریــف درســت و منطقــی از کپــی 
ــه  ــن زمین ــات موجــود در ای ــواری ها و ابهام ــل دش ــد، حداق و تقلی
را کمــر کــرد و راه پیــش روی طراحــان و منتقــدان را روشــن تر 

ســاخت. 

شــنیده ام کــه در زمــان اوایــل انقــالب و در گیــر و دار زد و خوردهــا 
ــمندانه  ــم هوش ــا ه ــا، بعضی ه ــر بگیره ــان بگی ــول خودم ــه ق و ب
از موقعیــت مــورد نظــر کــال ســوء اســتفاده را می کردنــد! یعنــی 
فــردی کــه بــا فــرد دیگــری دشــمنی داشــت ناگهــان وســط جمعیــت 
تظاهــرات کننــده و خشــمگین فریــاد مــی زد "آهــای ســاواکی، اون 
ســاواکیه، بگیریــدش..." و آن بنــده خــدا هــم تــا می آمــد کــه ثابــت 
ــده  ــه زن ــت ک ــن حال ــا نیســت، در بهری ــن طــور هســت ی ــد ای کن
می مانــد، دســت کــم یــک دســت کتــک حســابی می خــورد و 

ــد...  ــن می ش ــن و مالی خونی

نزدیــک بــه چنیــن داســتانی هم اکنــون در عرصــه ی طراحــی 
گرافیــک کشــورمان در حــال وقــوع اســت. به طــوری کــه در یکــی 
دو ســال اخیــر پیج هایــی در فضاهــا و جوامــع مجــازی ایجــاد 

ــت  ــدف و هوی ــه ه ــا ک ــی آن ه ــدگان اصل ــه از گردانن ــده اند ک ش
مشــخص و واضحــی ندارنــد بگذریــم، بــدون دلیــل و مــدرک و تنهــا 
رصف کوچک تریــن شــباهتی در طــرح و رنــگ و ترکیب بنــدی، آن را 
ــزد اذهــان عمومــی  ــده و در ن ــی و دزدی هــرنی دی ــه چشــم کپ ب
اینچنیــن معرفــی می کننــد و جاعتــی دیگــر هــم بــدون تفکــر و 
توجــه بــه ایــن وضعیــت و رصف دیــدن ایــن شــباهت ها بــه ســوت 
و کــف و تشــویق اشــاعه دهنده ی ایــن موضــوع یــا بــه فحاشــی و 
بی احرامــی بــه طــراح مــورد نظــر می پردازنــد. حــال طــراح مــورد 
نظــر بــدون خــر از ایــن داســتان و بــدون داشــن فرصــت مناســب 
و برابــر بــرای دفــاع از طــرح خــود تــا بیایــد خــود را جمــع و جــور 
کنــد، فرصــت از کــف رفتــه اســت و داســتان می شــود هــان شــبه 
ــده  ــش ش ــی نصیب ــک مفصل ــت کت ــن حال ــه در بهری ــاواکی ک س
ــود در  ــه خ ــاتید ک ــالح اس ــه اصط ــی از ب ــرا برخ ــال چ ــت! ح اس
ــه  ــا را ب ــه ویکیپدی ــی ازجمل ــال و اینرنت ــع دیجیت ــگاه ها مناب دانش
ــن  ــه ای ــد، ب ــق منی دانن ــه موث ــده مقال ــت عــدم تشــخیص نگارن عل
ــدر  ــدون پ ــج کوچــک فیســبوک ب ــد و یــک پی ــه دامــن می زنن قضی
و مــادر را کــه کوچک تریــن اســتانداردهای ژورنالیســتی و نقــد 
آثــار را رعایــت منی کنــد، در حــد یــک وبســایت رســمی و قانونــی 
و مرجــع تشــخیص اصالــت آثــار گرافیکــی معرفــی می کننــد، خــود 

ــی دارد! ــو و بررس ــث و گفت  وگ ــای بح ج

از ایــن داســتان ها کــه بگذریــم و بــا یــک نــگاه منطقــی بــه نظــرم 
ــروه  ــته و گ ــه ســه دس ــن بحــث را ب ــورد نظــر ای ــار م ــوان آث می ت

ــرد: ــیم بندی ک ــتقل تقس مس

(Copy &Plagiarism)دسته ی اول: کپی یا دزدی ادبی و هرنی

در ایــن دســته آثــار شــاهد کپی بــرداری و بــه نوعــی تقلیــد 
جزء به جــزء و عین به عیــن آثــار هســتیم. به طــوری کــه طــراح 
مــورد نظــر بــا توجــه بــه تشــابه کانســپت خویــش و بــا توجــه بــه 
عــدم شــناخت علــوم مرتبــط و راه هــای ایده یابــی و خالقیــت، آثــار 
ــاری از اســاتید  ــن آث ــه قاعدت ــن موضــوع را ک ــا ای ــط ب هــرنی مرتب
معــارص یــا تاریخــی هســتند، مــو بــه مــو چــه از لحــاظ ایــده و تــا 
ــوع  ــن ن ــی می کند.ای ــدی کپ ــرا و ترکیب بن ــاظ اج ــدودی از لح ح
ــن  ــوده و در عی ــود ب ــای موج ــن برخورده ــزو نازل تری ــورد ج برخ
ــود  ــوع خ ــان ها در ن ــن  انس ــان ضعیف النفس تری ــن طراح ــال ای ح
ــه  ــرنی ب ــا ه ــی ی ــون دزدی ادب ــا در قان ــورد آن ه ــند. برخ می باش
ــتند  ــی هس ــد کودکان ــا مانن ــت آن ه ــد و در حقیق ــاب می آی حس
ــد شــد و همیشــه و در همــه حالــت  ــزرگ نخواهن کــه هیچــگاه ب
وابســته و در واقــع تحــت تاثیــر طراحــان و اتفاقــات بــزرگ اطــراف 
ــروز  ــان ب ــت در آثارش ــن خالقی ــود و کوچک تری ــد ب ــود خواهن خ

نخواهــد کــرد.

کپی ، اقتباس ، اتفاق
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(Borrowing)دسته ی دوم: اقتباس هرنی

اقتبــاس هــرنی امــری اســت تــا حــدودی رســمی و معمــول، البتــه بــا 
حــد و مرزهــای مشــخص کــه خواســته یــا ناخواســته بــه دســته اول 
تبدیــل نشــود! ایــن نــوع برخــورد نــه تنهــا در دوران معــارص بلکــه 
ــته و چــه بســا باعــث  ــخ هــرن وجــود داش همیشــه در طــول تاری
پیرشفــت و بــروز فضاهــای جدیــد در آثــار هرنمنــدان تاریــخ شــده 
اســت. بــه عنــوان مثــال همــه می داننــد کــه ونســان ونگــوگ تحــت 
ــا  ــت ی ــوده اس ــی ب ــای ژاپن ــژه اوکی یوئه ه ــن به وی ــرن ژاپ ــر ه تاثی
آنــری )هــرنی( ماتیــس تحــت تاثیــر هــرن رشق بویــژه نقاشــی ایرانــی 
بــوده اســت. در واقــع این هــا همــه بــه نوعــی اقتبــاس هــرنی بــه 
ــه  ــد بلک ــرای طراحــان رضری ندارن ــا ب ــه تنه ــه ن ــد ک شــار می آین
ــه  ــد شــد، چــرا ک ــی خواهن ــی هــرن جهان موجــب پیرشفــت و تعال

ــات  ــتفاده از تجربی ــورد را اس ــوع برخ ــن ن ــوان ای ــی می ت ــه نوع ب
هرنمنــدان در نقــاط مختلــف جهــان دانســت. 

(Accidental Similarities)دسته ی سوم: شباهت های اتفاقی

و امــا دســته ی آخــر یــا شــباهت های اتفاقــی کــه در عرصــه ی گیتــی 
ــد  ــد و غیرهرنمن ــم از هرنمن ــانی اع ــر انس ــرای ه ــت ب ــن اس ممک
اتفــاق بیافتــد! اگــر دنیــای هــر انســان را بــر اســاس تفکــرات فرویــد 
بــه ســه دســته خــودآگاه، نیمــه آگاه و ناخــودآگاه تقســیم کنیــم و 
بــاز بــر اســاس ایــن تفکــرات ناخــودآگاه را مرکــز الهــام بســیاری از 
رفتارهــا و در نهایــت آثــار هــرنی بدانیــم و در عیــن حــال بــا توجــه 
ــات مشــرک، پــس  ــه این کــه مــا همــه انســانیم و دارای خصوصی ب
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه خیلــی از ایــن خصوصیــات و تفکــرات 
ــه رفتارهــا و نتایجــی مشــرک  ــک نقطــه ب ــد در ی مشــرک می توان
نائــل شــوند! نتایجــی کــه علی الخصــوص می توانــد در دنیــای 
ــه  ــال هم ــوان مث ــار آورد. به عن ــه ب ــرکی ب ــای مش ــرن خروجی ه ه
انســان ها ممکــن اســت در طــول زندگیشــان خواب هــای مشــرکی 
ــرواز را  ــل پ ــن تخی ــرواز کــردن. حــال اگــر همــه ای ــل پ ــد، مث ببینن
تصویرســازی کننــد در نتیجــه بــه نوعــی شــباهت کانســپت در 
همــه ی ایــن مــوارد خواهیــم رســید. ایــن مــورد در مــورد خــواب و 
ناخــودآگاه بــود، چــه بســا خیلــی از تفکــرات و رفتارهــای خــودآگاه 
و نیمــه آگاه مــا هــم شــبیه بــه هــم اســت کــه در ایــن صــورت هــم 
ــار هــرنی جــود دارد و حقیقــت وجــودی آ ن را  ــکان شــباهت آث ام

ــد.  ــات می کن اثب

در مجمــوع بایــد بــه ایــن داســتان توجــه داشــت کــه "کپــی کــردن 
در دنیــای معــارص یــک تفکــر، یــک فلســفه اســت نــه یــک برخــورد 
ــا  ــارش ب ــر و آث ــه تفک ــی ک ــت طراح ــح اس ــر واض ــک!" پ ــا تکنی ی
ــه  ــز ب ــرد هرگ ــکل می گی ــزرگان ش ــار ب ــد از آث ــردن و تقلی ــی ک کپ
موفقیــت اصلــی کــه هانــا رســیدن بــه زبــان بــری مســتقل اســت 
ــاظ  ــرا از لح ــه ظاه ــانی ک ــل انس ــت مث ــد، درس ــد ش ــل نخواه نائ
ــل و  ــرد عاق ــک ف ــم ی ــه چش ــه او را ب ــرده و هم ــد ک ــی رش فیزیک
بالــغ می بیننــد امــا زمانــی کــه لــب بــه ســخن می گشــاید تفکــرات 
بچه گانــه و کودکانــه اش عیــان می شــود! در مجمــوع بــه قــول 

ــد... ــی نخواهــد مان ــر باق ــت پشــت اب ــاه هیچ وق گذشــتگان م

ــی  ــدم کپ ــا ع ــی ی ــورد کپ ــم در م ــی می خواهی ــم وقت ــس بیایی پ
بــودن یــک اثــر صحبــت کنیــم اول شــناخت کافــی از اثــر و تولیــد 
ــم و در عیــن حــال ســابقه و پیشــینه ی  ــده آن به دســت بیاوری کنن
ــی  ــا کپ ــه آی ــم ک ــم و ببینی ــی کنی ــز بررس ــر را نی ــورد نظ ــراح م ط
کــردن در تفکــرات و زندگــی هــرنی او جایگاهــی داشــته یــا نــه و 
ــکان  ــه ام ــن این ک ــم! ضم ــه دهی ــود را ارائ ــخصی خ ــر ش ــد نظ بع
ظهــور دســته ی ســوم یــا هــان شــباهت های اتفاقــی بــرای اســاتید 
کــه میــزان و حجــم کاری باالیــی دارنــد بیشــر از طراحــان کــم کار 
ــه  ــغ ک ــل و بال ــک طــراح عاق ــر فعــال اســت. در مجمــوع ی ــا غی ی
ــفید  ــی س ــروف ریش ــول مع ــه ق ــده و ب ــن راه گذران ــری در ای عم
ــاده و  ــا افت ــش پ ــده ی پی ــک ای ــه خاطــر ی ــچ گاه ب کــرده اســت هی
کپــی آن هــم در دهکــده ی جهانــی امــروز کــه اگــر عطســه ای بزنــی 
ــود را  ــرنی خ ــینه ی ه ــابقه و پیش ــوند، س ــه می ش ــا متوج ــام دنی مت

کــه بــه ســختی بــه دســت آورده، زیــر ســوال نخواهــد بــرد!

برنامه هــای  جالب تریــن  از  یکــی  اخیــراً  گــوگل،  فنــاوری،  غــول 

 AutoDraw .را رومنایی کرده اســت AutoDraw کاربــردی اش بــه نــام

هــان طــور کــه از نــام آن پیــدا اســت، بــرای شــا ترســیم می کنــد.

 QuickDraw مشــابه بــا الگوریتــم هوش مصنوعی مشــاهده شــده در

)www.quickdraw.withgoogle.com(، ایــن اپلیکیشــن بــا دادن یک 

صفحــه ســفید بــه شــا رشوع مــی شــود کــه شــا بــا حقه هــای خیلــی 

ســاده آن را پــر می کنیــد. ســپس ایــن نــرم افــزار آن را شناســایی 

ــدان  ــه توســط دیگــر هرنمن کــرده و یــک دســته از طرح هــای ماهران

را پیشــنهاد می دهــد کــه طرح هایشــان را بــه ایــن پلتفــرم قــرض 

داده انــد.

فراینــد تبدیــل طــرح شــا بصــورت آنــی بــوده و اســتفاده از آن رایگان 

 AutoDraw )https://www.autodraw.com( اســت. بــه وب ســایت

رس بزنیــد و خودتــان آن را امتحــان کنیــد!

ــادی بســتگی  ــه دانــش عکاســی نســبتاً زی ــره ب ثبــت یــک عکــس پرت

دارد. بایــد بــا نورپــردازی آشــنا باشــید، تفــاوت عملکــرد لنزهــای 

مختلــف را بدانیــد و بــر اســاس اصــول تصویربــرداری بهریــن زاویــه 

ــد. ــخیص دهی ــن را تش ی ممک

امــا معمــوالً هیــچ کــدام از ایــن اصــول هنــگام گرفــن ســلفی رعایــت 

منــی شــود و بیشــر مــا ظــرف چنــد لحظــه یــک پرتــره ی نــه چنــدان 

بــا کیفیــت از خودمــان ثبــت مــی کنیــم. حــاال ادوبــی بــرای رفــع ایــن 

مشــکل وارد عمــل شــده و مــی خواهــد بــا هــوش مصنوعــی کاربــران 

را بــرای ثبــت ســلفی هــای بهــر یــاری کنــد.

ادوبــی بــرای ایــن منظــور اپلیکیشــنی تــدارک دیــده کــه حتــی مبتــدی 

تریــن کاربرهــا هــم بــه راحتــی بــا اســتفاده از آن مــی تواننــد ســلفی 

ناشــیانه ی ثبــت شــده بــا دوربیــن موبایــل خــود را بــا چنــد کلیــک بــه 

یــک پرتــره ی حرفــه ای تبدیــل کننــد.

ــه شــکل مصنوعــی  ــدان را ب ــد عمــق می ــی توان ــی م اپلیکیشــن ادوب

ــای  ــره ه ــل پرت ــز مث ــه، مترک ــس زمین ــدن پ ــار ش ــا ت ــا ب ــد ت ــاد کن زی

ــورت  ــه ی ص ــر زاوی ــی اگ ــد. حت ــوژه باش ــورت س ــه ای روی ص حرف

شــا هنــگام ثبــت عکــس مناســب نباشــد، بــه لطــف الگوریتــم هــای 

پیرشفتــه ی ایــن اپلیکیشــن مــی توانیــد آن را تــا حــدی بــه شــکل ســه 

ــد. ــر دهی بعــدی تغیی

ــره هــای  ــا جســتجوی پرت ــد ب ــه ســادگی مــی توانی ــن ب ــر ای عــالوه ب

حرفــه ای، بــا یــک کلیــک رنــگ و لعــاب آنهــا را روی ســلفی خودتــان 

اعــال کنیــد.

البتــه بایــد اشــاره کنیــم کــه ایــن اپلیکیشــن هنــوز بــه شــکل نهایــی 

وارد بــازار نشــده و ســازنده تنهــا بــه ذکــر ایــن موضــوع بســنده کــرده 

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــاختش م ــرای س ــرم Adobe Sensei را ب ــه پلتف ک

داده اســت.

هوش مصنوعی گوگل خط خطی های 
شما را تبدیل به آیکون می کند

اپلیکشن جدید ادوبی با هوش مصنوعی 
عکس شما را متحول می کند
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گفتگو

محمد خیراندیش

طراح کاراکتر

انیماتور

نویسنده و کارگردان انیمیشن

لطفا خودتون رو برای ما معرفی کنید :

ــران.  ــال ۱۳۵۳ ته ــد س ــتم. متول ــش هس ــد خیراندی ــن محم ــالم. م س
ــود و مــن از بچگــی  ــی ب ــی خوب ــرادر بزرگــم طــراح و خطــاط خیل ب
کنــار درســهای دیگــه نقاشــیم هــم خیلــی خــوب بــود. تــوی دانشــگاه 
مهندســی خونــدم و همزمــان بــه تدریــس هــم مشــغول شــدم: زبــان، 
ریاضــی، فیزیــک و زبانهــای برنامــه نویســی. ســال ۸۱ بــرای یــه مجلــه 
کــودکان تصویــر ســازی کــردم و از ســال ۸۲ بــا دیــدن آگهــی اســتخدام 
ــت رشوع  ــه وق ــورت نیم ــت بص ــه رشک ــوی ی ــور ت ــوان انیات ــه عن ب
ــه عنــوان شــغل اصلیــم  ــه کار کــردم. بعــد از اینکــه انیمیشــن رو ب ب
ــی و  ــت ســه بعــدی، کارگردان ــر، انیمی ــردم طراحــی کاراک انتخــاب ک
ــروز کارم  ــا ام ــام دادم و ت ــری انج ــد از دیگ ــی بع ــندگی رو یک نویس

انیمیشــن هســت.

نحوه عالقمندی و آشناییتون با انیمیشن به چه صورت بود ؟

 جــادوی انیمیشــن از دیــدن کتــاب جنــگل تــوی تلویزیــون منازخونــه 
مدرســه و رابیــن هــود هــر ۱۲ فروردیــن! کار خودشــو تــو ذهــن مــن 
ــه  ــود ک ــزی نب ــو اون ســالها چی ــدس شــدن ت ــی وسوســه مهن ــرد ول ک
ــت  ــد از ازدواج و ممنوعی ــی بع ــت. وقت ــی گذش ــه راحت ــه ازش ب بش
داشــن ویدئــو پلیــر تــوی خونــه هــا! انیمیشــن هرکــول رو از ویدئــو 
کلــوب محــل گرفتــم زور هرکــول بــه همــه وسوســه هــا تــو وجــودم 
ــه  ــو و بقی ــیمبا، کوازیم ــن، س ــی، مرلی ــری دریای ــارزان، پ ــد و ت چربی
ــی  ــن آگه ــدن اولی ــا دی ــا ب ــم دادن ت ــت ه ــه دس ــت ب ــا دس قهرمانه

ــای انیمیشــن بشــم. اســتخدام  وارد دنی

لطفا از تحصیالتتون برای ما بفرمایید :

ــو  ــدم و ت ــک خون ــوی دبیرســتان رشــته ریاضــی فیزی ــن ت م
ــش  ــا گرای ــر ب ــی کامپیوت ــدن مهندس ــه خون ــگاه آزاد ب دانش
هــرنی  کالس  امــروز  تــا  مــن  پرداختــم.  افــزار  ســخت 
ــرادرم،  ــون ب ــه رو مدی ــن زمین ــو ای ــوزه هــام ت ــی آم نرفتمول
ــردم و  ــه ک ــونو مطالع ــه کاراش ــن ک ــزرگ انیمیش ــاتید ب اس
مــی کنــم و دوســتای عزیــزی کــه در کنارشــون کار کــردم و 

ــم. ــی دون ــم م ــاد گرفت ــز ی ــون چی ازش

فعالیــت خودتــون رو بطــور جــدی از چــه زمانــی رشوع 
کردیــد ,:

 مــن همونطــور کــه گفتــم رشوع فعالیتــم تــوی انیمیشــن از 
ســال ۸۲ بــه شــکل معجــزه آســایی بــود. حــدود یــک ســال 
ــازی  ــر س ــم تصوی ــودکان بیاموزی ــه ک ــه ب ــرای مجل ــش ب قبل
ــه  ــا متــام وجــود خواســتم ک ــه ب میکــردم و درســت روزی ک
تــو تولیــد انیمیشــن باشــم آگهــی اســتخدام تــو اســتودیوی 
انیمیشــن رو تــو روزنامــه دیــدم. فــردای اون روز تســت دادم 

و پــس فــرداش اول شــات انیمیتــم رو رشوع کــردم.

تخصص اصلی شام در چه زمینه ای است ؟

 من افتخار همکاری در پروژه های زیادی رو داشته ام: 

بعنــوان طــراح کاراکــر، انیاتــور، نویســنده یــا کارگــردان: رسیــال های 
هوهــو خــان بــاد مهربــان، آریــو پهلــوان کوچــک، دســتهای کوچــک، 
غــول و اژدهــا، معضــالت شــهری، شــمس تریــزی، ســمعک، دربســت، 

یــوز ایرانــی، اتــل متــل یــه جنــگل، و...

ــل،  ــا نوی ــان، باب ــا، روب ــا هواپیاه ــد، ت ــاه محم ــای کوت ــن ه انیمیش
روزی ســگی بــود، معضــل موبایــل، پارکینــگ، توالــت، فرار، چهارشــنبه 

ســوزی، روزی ســگی بــود، ماهــی هــا، بادکنکهــا و....

تیزرهــا و محصــوالت شــامپو و صابــون کــودک ســیو، گلرنــگ، خمیــر 
دنــدان هــای پونــه، نســیم، ژل گلــی، وایمکــس ایرانســل، بســتنی هــای 
رامــک و دلســا، پنیرهــای کالــه، شــکالت رانــا، ســمند ایــران خــودرو، 
اســفنج و دســتال جادویــی، پنبــه ریــز، دســتال ایــزی الیــف، مــداد 
ــی،  ــاکارون، عمــو الک ــر کاســتل، زر م ــن فاب ــاک ک سوســار نشــان، پ

پــارس بــن،   پاپاتــی و... 

فیلمهــای ســینایی و تلویزیونــی دم جنبانــک هــا، آقــای مهربــان، نــرد 
اســکندر، فهرســت مقــدس، رهایــی از بهشــت، پــر دریــا و...

کالم آخر ؟

ــک، کار در  ــه تکنی ــرن ب ــت دادن ه ــتان اولوی ــه دوس ــن ب ــه م توصی
قالــب پــروژه و در نهایــت متریــن و مترینــه...

موفق باشید.
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بــرای کار کــردن بــه عنــوان یــک فــرد فریلنــر بایــد بتوانیــد خودتــان را مدیریــت کنیــد. ممکــن اســت کســب وکار شــا ماننــد رشکت هــای 
بــزرگ ســهام دار و مدیــر نداشــته باشــد ولــی شــا هــم بایــد مهارت هــای الزم بــرای توســعه ی کســب وکار خــود را یــاد بگیریــد. بــه همیــن 
منظــور در ایــن مطلــب ســعی کردیــم بــه مهارت هــای کلیــدی کــه یــک توســعه دهنده ی فریلنــس بــرای توســعه ی کســب و کار  خــود 

نیــاز دارد، نگاهــی بیاندازیــم. 

مهارت  هایی که باید یاد بگیریم:

ــای  ــتفاده از مهارت ه ــه اس ــاز ب ــردن کار نی ــدا ک ــرای پی ــی: ب بازاریاب
ــد. ــی داری بازاریاب

ــه  ــر مشــریان خــود را راضــی نگ ــد: اگ مهارت هــای ارتباطــی قدرمتن
ــد.  ــت می دهی ــا را از دس ــد، آنه نداری

تنظیــم قــرارداد: مــواردی از قبیــل زمــان انجــام کار، نحــوه ی تحویــل، 
ــا  ــتیبانی را ب ــکالت و پش ــع مش ــوه رف ــویه، نح ــوه ی تس ــه، نح هزین

ــد. مشــری طــی  کنی

حســابداری: بایــد مــوارد و مشــکالت حســاب داری کســب وکار خــود 
را خــوب بدانیــد.

مدیریــت زمــان: شــا یــک رییــس واقعــی نداریــد؛ در واقــع خودتــان 
رییــس خودتــان هســتید. 

ــر رشــد و توســعه ی  ــه فک ــد ب ــی توســعه ی خــود: هــر روز بای توانای
خــود باشــید.

ــی راحــت ســفارش   ــد خیل ــن ویژگی هــا می توانی ــی ای ــا داشــن متام ب
مشــری را تکمیــل کــرده و دســتمزد خــود را دریافــت کنیــد. در غیــر 
اینصــورت اســرس زیــاد کار بــه شــا اجــازه نخواهــد داد تــا از رشایــط 

راحــت فریلنــری لــذت بریــد.

آزادکاری در مقایسه با رشایط استخدامی؛ تفاوت در چیست؟

تفــاوت اصلــی بــرای توســعه دهندگان آزاد کار ایــن اســت کــه رییــس 
ــب و روز کار  ــاعتی از ش ــر س ــد در ه ــی می توانی ــن یعن ــد. ای ندارن
ــی  ــن ویژگ ــنوید. ای ــی را نش ــکایت کس ــد و ش ــام بدهی ــود را انج خ
زمانیکــه در انجــام کار خــود متعهــد باشــید، بســیار خوشــایند خواهــد 
بــود. امــا اگــر وقــت خــود را رصف کارهــای متفرقــه کــرده و ســفارش 
مشــری را بــه تعویــق بیندازیــد، منی توانیــد در مهلــت تعییــن شــده 
پــروژه را تحویــل دهیــد. در اینصــورت مشــری از شــا ناراضــی شــده 

و بــه تدریــج در آمــد خــود را از دســت خواهیــد داد.

اجــازه دهیــد برخــی از جوانــب مثبــت و منفــی کار توســعه دهندگان 
فریلنــس را بــا هــم بررســی کنیــم:

نیازی نیست لزوما از ساعت 9 تا ۵ هر روز را کار کنید. 

ــد.  ــد چــه کاری انجــام دهی ــه شــا بگوی ــه ب ــد ک ــس نداری شــا ریی
ــد  ــا خواهن ــی زیــادی از ش ــته های خیل ــریان تان خواس ــه مش گرچ

ــت.  داش

خودتان باید برای خودتان انگیزه ایجاد کنید نه رییس تان.

چون در خانه هستید، در رشایط راحت تری می توانید کار کنید. 

ــد. ممکــن اســت  ــالش کنی ــردن کار و حفــظ آن ت ــدا ک ــرای پی ــد ب بای
بــا یــک ســازمان قــرار داد داشــته باشــید. ولــی بهــر اســت مشــریان 
ــه  ــرای مواقــع اورژانســی در نظــر داشــته باشــید. ب دیگــری را هــم ب

مهارتهای کسب وکاری که هر برنامه نویس فریلنسری باید بداند

ــعه  ــز توس ــود را نی ــریان خ ــد مش ــده بای ــعه دهن ــک توس ــوان ی عن
ــد. دهی

برای زمان هایی که هیچ پروژه ای ندارید برنامه ریزی کنید.

باید ارتباطات قوی با مشریان خود برقرار کنید.

بــرای هزینه هــای اضافــی ماننــد تجهیــزات، آمــوزش و کنفرانــس هــا، 
بیمــه، نــرم افــزار  و مالیــات بودجــه ای را در نظــر بگیریــد.

ــن اســت  ــی ممک ــد و حت ــه ای داری ــه حســاب بانکــی جداگان ــاز ب نی
ــر بانــک را  ــا مدی ــه صحبــت کــردن ب ــاز ب ــار نی ــد وقــت یکب هــر چن

داشــته باشــید.

بایــد بــه طــور مــداوم مهارت هــا، دانــش و صنعتــی را کــه در آن کار 
ــد. ــد، توســعه دهی می کنی

بازار یابی

بازاریابــی بــرای یــک توســعه دهنده آزادکار تنهــا در کمپین هــای 
ــود.  ــی خالصــه منی ش ــبکه های اجتاع ــا حضــور در ش ــی و  ی تبلیغات

ــه ایــن مفهــوم بایــد مــوارد زیــر را رعایــت کنیــد. بــرای رســیدن ب

بــرای خودتــان یــک وبــالگ بســازید و در متامــی شــبکه های اجتاعــی 
ــه ای داشــته  ــت حرف ــده  شــدن تان وجــود دارد، فعالی ــکان دی ــه ام ک

باشــید.

مشریان خاص را شناسایی کنید و به آنها نزدیک شوید. 

ــا  ــا مشــریان خــاص ی ــات ب حضــور در رویدادهــای شــبکه ای و مالق
همــکاران الزامــی می باشــد. از ســایتmeetup.com  بــرای شناســایی 
ــود،  ــزار می ش ــا برگ ــه ی ش ــه در منطق ــی ک ــا و کنفرانس های گروه ه

اســتفاده کنیــد. 

ــای  ــد در رویداده ــد، می توانی ــی داری ــس خوب ــه نف ــاد ب ــر اعت اگ
ــد.  ــخرنانی کنی ــف س مختل

پیگیــر مشــریان قبلــی خــود باشــید.  احتــال اینکــه ســفارش دیگــری 
را از آن هــا دریافــت کنیــد، بیشــر اســت.

بــه روز رســانی رســانه هــای اجتاعــی ماننــد LinkedIn بایــد بخشــی 

از فعالیت هــای بازاریابــی شــا باشــد.

مهارت های ارتباطی قدرمتند

تبلیغــات  دهــان بــه دهــان یکــی از موثرتریــن و آســان ترین راه هــای 
تبلیغاتــی بــرای افــراد اســت. کار خــود را بــه گونــه ای انجــام دهیــد 
کــه مشــریان از شــا تعریــف کننــد. روابــط خــود را بــا مشــریان و 
ــال  ــا در قب ــه ای ش ــار حرف ــد. رفت ــود دهی ــر بهب ــان دیگ برنامه نویس
ایــن افــراد، تاثیــر مثبتــی روی پیرشفــت کاری شــا خواهــد داشــت.

ــد. راه حــل هــای آســان و  ــار کنی ــا مشــریان مثبــت و دوســتانه رفت ب
ــد.  ــرار دهی ــان ق ــش پای ش ــه را پی ــم هزین ک

بــا مشــریان خــود ارتبــاط  منظمــی داشــته باشــید.  مثــال می توانیــد 
ــان  ــا فراموش ت ــد ت ــدا کنی ــا پی ــا  آنه ــاس کاری ب ــرای  مت ــه ای ب بهان

ــد. نکنن

ــا  ــد داد.  ب ــا خواهن ــه ش ــه ای ب ــای احمقان ــب ایده ه ــریان اغل مش
ــد. ــح متقاعدشــان کنی ــه شــیوه ای صحی ــد ب ــن حــال بای ای

بــا افــراد دیگــری کــه در زمینــه ی کاری شــا فعالیــت می کننــد، 
جلســه بگذاریــد. ایــن شبکه ســازی ها بــرای توســعه ی کار شــا 

ــت. ــر اس ــیار موث بس

ــکیل  ــرای تش ــی ب ــل عال ــک مح ــد ی ــراکی  می توان ــای کاری اش فض
ــد. ــد باش ــط جدی رواب

تنظیم قرارداد 

یکــی از رایــج تریــن اشــتباهاتی کــه برنامــه نویســان فریلنــر انجــام 
می دهنــد، در مــورد هزینــه ی انجــام پــروژه  و زمــان ارائــه ی ان 
ــی  ــه خوب ــر را ب ــوارد زی ــد م ــائل بای ــن مس ــذر از ای ــرای گ ــت. ب اس

ــد:  ــت کنی رعای

هزینه های خود را واقع بینانه تنظیم کنید.  

ــه ای کــه قــرار  ــد. از هزین هرگــز کاری را بــدون قــرار داد قبــول نکنی
اســت بــرای انجــام پــروژه پرداخــت شــود، اطمینــان حاصــل کنیــد. 

قبــل از رشوع کار بیعانــه دریافــت کنیــد. مبلغــی مابیــن ۵۲٪ و ٪۰۵ 
هزینــه ی نهایــی بــرای ایــن مرحلــه کافــی اســت. 
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حسابداری

سوابق پرداخت هایی را که به شا انجام می شود، نگه دارید.

از یــک سیســتم صورتحســاب الکرونیکــی اســتفاده کنیــد کــه  ســوابق  
متــام فاکتورهــای شــا را نگهــداری می کنــد. 

یــک حســاب بانکــی مخصــوص راه انــدازی کــرده و از آن بــرای متــام 
ــخصی و کاری  ــاب ش ــد. حس ــتفاده کنی ــود اس ــی خ ــای مال تراکنش ه
خــود را جــدا کنیــد تــا بطــور تصادفــی پولــی خــرج نکنیــد کــه بایــد 

ــد. ــرج می ش ــا خ در کار ش

در حســاب پــس انــداز خــود، مقــداری از درآمــد خــود را بــرای مالیــات 
کنــار بگذاریــد. بــه ایــن پــول نبایــد دســت بزنید.

بودجــه ای را بــرای خریدهــای مختــص کســب وکارتان در نظــر بگیریــد. 
در اینصــورت هنگامــی کــه نیــاز بــه تعویــض لــپ تــاپ قدیمــی خــود 

داریــد، بودجــه ای بــرای آن خواهیــد داشــت. 

ــی  ــای مال ــری ه ــرای پیگی ــی ب ــاب الکرونیک ــزار صورتحس ــک اب از ی
ــد.  ــتفاده کنی ــود اس خ

مدیریت زمان

مدیریــت زمــان یکــی از مهم تریــن چالش هــای پیــش روی افــراد 
آزادکار اســت. بــرای بــه مثــر رســیدن پــروژه بایــد وقــت کافــی را بــه 
آن اختصــاص دهیــد. برخــی افــراد شــب ها کارایــی بیشــری دارنــد و 
افــرادی هــم هســتند کــه فقــط ۸ ســاعت از روز را کار می کننــد. هیــچ 
تفاوتــی میــان ســاعات کاری کــه بــرای خــود انتخــاب کرده ایــد، وجــود 
نــدارد. نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه زمــان خــود را مدیریــت کنیــد. 

ساعات کاری روزانه و هفتگی خود را شناسایی کنید. 

بــرای خــود برنامــه بریزیــد. مثــال می توانیــد در ســاعات اولیــه روز کار 
کنیــد و در ســاعات پایانــی آن نیــز بــه یادگیــری بپردازیــد.

زمــان اســراحت بــرای خــود در نظــر بگیریــد. مخصوصــا اگــر ســاعات 
ــک  ــه ازای ی ــد ب ــا بای ــد، حت ــور می گذرانی ــت مانیت ــی را پش طوالن

ســاعت ده دقیقــه اســراحت داشــته باشــید.  

تــا جایــی کــه ممکــن اســت از کار کــردن در وقت هــای آزاد اجتنــاب 
ــان  ــد، ذهن ت ــر نگیری ــود در نظ ــرای خ ــت آزادی را ب ــر وق ــد. اگ کنی

عمــال غیــر فعــال خواهــد شــد. 

یــک فضــای کاری مشــخص بــرای خــود اختصــاص دهیــد تــا بتوانیــد 
هنــگام کار در آنجــا مترکــز کنیــد. 

از ابزارهــای تحــت وب بــرای کمــک بــه مدیریــت زمــان خــود 
ــه  ــم ب ــن پیشــنهادی اســت کــه می توانی ــد. trello بهری اســتفاده کنی

ــم.   ــا بدهی ش

هــر چنــد وقــت یکبــار از کافــی شــاپ هــا و مــکان هــای کاری دیگــر 
ــان را  ــن کار ذهن ت ــد. ای ــتفاده کنی ــود اس ــل کار خ ــر مح ــرای تغیی ب

ــد.  ــر می کن ــاز ت ب

توسعه ی خود

یادگیــری خــود را هیــچ وقــت متوقــف نکنیــد. دنیــا در حــال پیرشفــت 
اســت و بــرای همــراه بــودن بــا ایــن پیرشفــت همگانــی، بایــد 
چیزهــای جدیــدی یــاد بگیریــم. بــرای ایــن مرحلــه بهــر اســت مــوارد 

ــد: ــر را رعایــت کنی زی

بــا  و  بپرســید  ســوال   شــوید.  عضــو  مرتبــط  انجمن هــای  در 
کنیــد. بحــث  همکاران تــان 

ــارج  ــه خ ــی ک ــه صحبت های ــی ب ــد. حت ــت کنی ــا رشک در کنفرانس ه
ــد. ــد، توجــه کنی از حــوزه ی موضــوع مــورد نظــر شــا اتفــاق می افت

ــد  ــه داری ــه عالق ــی ک ــاره موضوعات ــد. درب ــف نکنی ــری را متوق یادگی
مطالعــه کنیــد، برنامه هــای آموزشــی تلویزیــون را متاشــا کنیــد و 

دوره هــای اموزشــی را بگذرانیــد. 

ــود  ــای خ ــت مهارت ه ــرای تقوی ــن  ب ــی آنالی ــای آموزش ــایت ه از س
ــد. اســتفاده کنی

از طریــق تجربــه کــردن مســائل، یــاد بگیریــد. پروژه هــای جدیــد راه 
tutsplus | .بســیار خوبــی بــرای توســعه مهارت هــای جدیــد اســت
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»مبانــی  کتاب هــای  مجموعــه  از  طراحانــه«  »اندیشــه ی  کتــاب 

ــاپ  ــی چ ــی پژوهش ــه ی فرهنگ ــط موسس ــه توس ــت ک ــی« اس طراح

و نــرش نظــر منتــرش شــده اســت. ایــن کتــاب توســط گَویــن اَمــروز 

و پــل هریــس نوشــته شــده و حســین شــهرابی آن را بــه فارســی 

ــت.  ــده اس برگردان

کتــاب اندیشــه ی طراحانــه، بــه فرآینــد طراحــی می پــردازد و طراحــی 

را این طــور تعریــف می کنــد: »طراحــی فرآینــدی ســیال اســت و 

ــفارش دهنده  ــت س ــل، از درخواس ــام مراح ــه در مت ــه ی طراحان اندیش

تــا کار نهایــی حضــور دارد. بــرای هــر درخواســتی، راه حل هــای 

مختلفــی را می تــوان ارائــه منــود و همــه ی اینهــا از لحــاظ خالقیــت، 

ــتند.« ــی هس ــطوح مختلف ــدی در س ــرا و بودجه بن اج

ایــن کتــاب متــام مراحــل طراحــی را از ابتــدا تــا انتهــا معرفــی می کنــد 

ــه طراحــان  ــال ب ــا مث ــی را همــراه ب ــه، راه حل های ــرای هــر مرحل و ب

ارائــه  می کنــد. ایــن کتــاب فرآینــد طراحــی را بــه شــش مرحلــه  

ــده، پاالیــش،  ــق ای ــق، خل تقســیم کــرده اســت: مراحــل تفکــر، تحقی

ــار  ــق آث ــه ی دقی ــا مطالع ــه ب ــه ی طراحان ــرا. اندیش ــازی و اج منونه س

ــردازی یــک طــراح  ــد کــه ایده پ ــه را بررســی می کن ــن نکت معــارص، ای

چگونــه اســت و چگونــه ایــن ایده هــا را عملــی می کنــد تــا در نهایــت 

ــرآورده  ــفارش دهنده را ب ــداف س ــه، اه ــای خالقان ــه ی ایده ه ــا ارائ ب

کنــد. 

ــن  ــه آمــده اســت: »هــدف ای ــاب اندیشــه ی طراحان در مقدمــه ی کت

ــه در  ــت ک ــه اس ــه های طراحان ــده ای از اندیش ــه ی چکی ــاب، ارائ کت

ــه  ــی ک ــت: روش های ــده اس ــی تنی ــد طراح ــل فرآین ــک مراح ــک ت ت

طراحــان در پیــش می گیرنــد تــا ایده هــای خالقانــه بیافریننــد و آنهــا 

را پاالیــش کننــد، تامــالت مهمــی کــه بــه ایده هــا شــکل می دهنــد و 

بازخوردهــا و بازنگری هایــی کــه تیــم طراحــی می توانــد از هــر کاری 

ــد.« ــاز کن ــا ب ــرای آنه ــی ب ــده جای بیامــوزد و در ســفارش های آین

کتــاب اندیشــه ی طراحانــه، از جزئی تریــن مســائل مربــوط بــه طراحی 

ــردی  ــه، ایده هــا و راه حل هــای کارب ــرای هــر مرحل ــل نشــده و ب غاف

ارائــه کــرده و متــام ایــن مــوارد را بــا منونه هایــی از کار طراحــان 

معــارص همــراه کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل ایــن کتــاب می توانــد 

ــق ایده هــای  ــک به منظــور خل ــرای طراحــان گرافی مرجــع مناســبی ب

ــن ایده هــا باشــد.  جــذاب و اجــرای مناســب ای

اندیشــه ی طــــراحانـــــه
اثر َگوین اَمبروز و پل هریس

ترجمـه ی حسیـن شـهرابـی

       ۳۰۴ صفحه

مـوسـســـه ی فـرهـنـگی پـژوهـشی چـاپ و نـشر نـظـر



چــرا یــک عــکاس از کنــار یــک فرصــت عبــور می کنــد و یــک عــکاس 
دیگــر آن فرصــت را تبدیــل بــه یــک عکــس روی جلــد مجلــه می کنــد؟ 
چطــور می تــوان دیــد خالقانــه را یــاد گرفــت؟ دفرچــه دوربیــن شــا 
بــه ایــن ســوال پاســخ نخواهــد داد. امــا بــا ابــزار و فراینــد مناســب، 

می توانیــد دیــد عکاســانه خودتــان را تقویــت کنیــد.

 ابزارهایــی کــه بــه عکاســان کمــک می کننــد خالقانــه ببینیــد، شــامل 
ــه  ــن س ــراد ای ــر اف ــت. بیش ــاز اس ــن ب ــت و ذه ــرش مثب ــر، نگ ص
خصیصــه را تــا حــدود دارنــد، امــا آن فراینــد را ندارنــد کــه متــام ایــن 
خصوصیــات را ترکیــب کنــد و یــک عکــس خــوب بســازد. در نوبــت 
بعــدی عکاســیتان، ایــن مراحــل را بــه کار  گیریــد تــا دیــد عکاســانه تان 

را تقویــت کنیــد.

ــا اســتفاده از یــک الگــوی منطقــی ســوژه  حــذف. بیشــر عکاســان ب
خــود را شناســایی می کننــد. آنهــا معمــوال اشــیا را از پس زمینــه و 
ــد  ــذب کن ــان را ج ــزی چشانش ــا چی ــد ت ــذف می کنن ــه ح پیش زمین
و عکــس را بگیرنــد. متاســفانه، بیشــر کســانی دکمــه شــاتر را فشــار 
ــز  ــه آشــکارترین چی ــد ک ــی حــذف می کنن ــا جای ــد، اشــیا را ت می دهن
ــد بــدون  ــد. بعــد آن ســوژه را در قــاب خــود ثبــت می کنن باقــی مبان

اینکــه بــه دیگــر گزینــه حتــی فکــر کننــد.

عکاســانی کــه خالقانــه می بیننــد، روالــی را می ســازند کــه بــه واســطه 
ــم  ــک معل ــد. ی ــاب می یابن ــک ق ــت ی ــرای ثب ــری ب ــای دیگ آن راه ه
عکاســی بــه طــور ناآگاهانــه ایــن نکتــه را بــه مــن آموخــت، بــه مــن 
ــراف  ــه اط ــد ب ــن، و بع ــگاه ک ــن را ن ــن، پایی ــگاه ک ــاال را ن ــت: "ب گف
ــوژه را  ــان س ــه ه ــد ک ــاد ده ــن ی ــه م ــت ب ــن." می خواس ــگاه ک ن
ــال  ــرد او را دنب ــن رویک ــروز م ــا ام ــم. ت ــف ببین ــه شــیوه های مختل ب

ــرده ام. ک

تکامــل. دوربینتــان را بــه میــزان شــش اینــچ از زمیــن تا حداکــر ارتفاع 
ســه پایــه بــاال بریــد. از هــر ســطح بــه ســوژه خــود نــگاه کنیــد. ایــن 
رویکــرد افزایــش ارتفــاع بــرای گرفــن عکس هایــی متفــاوت از هــان 

ســوژه، یــک مثــال عالــی از دیــد خالقانــه تکاملــی اســت.

ــا  ــد ت ــدی خــود اعــال کنی اصالحــات کوچــک متعــددی در ترکیب بن
شــانس رســیدن بــه بهریــن عکــس بیشــر شــود. ایــن رویکــرد بــه طــور 

خــاص هنــگام عکاســی از ســوژه های عــادی بــا ارزش اســت.

 بازســازی. در اواخــر دهــه ۰۰۸۱، رئیــس اداره اخراعــات آمریــکا بــه 
ــا در  کنگــره پیشــنهاد کــرد کــه اداره اخراعــات بایــد تعطیــل شــود ت
ــه  ــزی ک ــر چی ــه ه ــت ک ــده داش ــود. او عقی ــی ش ــارج رصفه جوی مخ
ارزش اخــراع شــدن داشــته تــا االن اخــراع شــده اســت! یکبــار شــنیدم 
کــه عکاســی می گفــت: مــن از پارک هــای ملــی عکــس منی گیــرم 

ــد. ــس گرفته ان ــا عک ــه از آنج ــون هم چ

 ایــن دیــد بــر خــالف تفکــر خالقانــه اســت. همیشــه یــک راه متفــاوت 
ــال عکاســی شــده، هســت.  ــه قب ــزی ک ــرای عکاســی از چی ــر ب ــا به ی
فقــط کافــی اســت ایــن راه را ببینیــد. ایــن کار را بــه شــیوه خودتــان 
انجــام دهیــد بــدون توجــه بــه اینکــه قبــال چطــور انجــام شــده اســت. 

عکــس را دوبــاره اخــراع کنیــد.

انقــالب. مــا بــه عنــوان عــکاس، اگــر می خواهیــم دیــد خالقانــه 
ــارج  ــل / خ ــود را از داخ ــی خ ــوژه های عکاس ــد س ــیم بای ــته باش داش
از پرســپکتیو ببینیــم. مســئله )یــا ســوژه( را بچرخانیــد. بعــد از اینکــه 
گیــره کاغــذ اخــراع شــد، یــک نفــر دیگــر آمــد و دســتگاه منگنــه را 

ــد. ــال کن ــی اع ــه عکاس ــوان ب ــن درس را می ت ــرد. ای ــراع ک اخ

ــور  ــه ن ــرای شــکل دادن ب ــالش ب ــی در حــال ت ــال، وقت ــوان مث ــه عن ب
بــرای ثبــت یــک پرتــره هســتید، بــه جــای اســتفاده از تجهیــزات عــادی 
ــا فــالش  ــه ســه ب ــک ب ــک نســبت عــادی ی ــه ی اســتودیو و رســیدن ب
اصلــی و نــور پرکننــده )Fill(، ســعی کنیــد بــا اســکریم )پــرده کاهنــده 
ــه  ــد منظــره بعــدی ک ــا ســعی کنی ــد. ی ــم کنی ــور را ک ــور( شــدت ن ن
ــت  ــودی ثب ــم عم ــی و ه ــورت افق ــه ص ــم ب ــد را ه ــی می کنی عکاس

کنیــد. کــدام بهــر اســت؟ 

ــرای  ــه ب ــوان روش نوردهــی چندگان ــه عن ــن تکنیــک، ب ــه ای ــق. ب تلفی
ــه  ــند چ ــط باش ــه مرتب ــده )چ ــن ای ــد. چندی ــدن، بنگری ــه دی خالقان
نباشــند( را باهــم ترکیــب کنیــد تــا یــک عکــس بســازید. انســل 
ــم در  ــب ه ــوژه جال ــک س ــن ی ــا گذاش ــن کار را ب ــه ای ــز همیش آدام
ــاب  ــل کت ــی مث ــی داد. چیزهای ــه انجــام م ــه و هــم پس زمین پیش زمین
صوتــی، رســتوران های تئاتــر، و ســیناهای ماشــین رو را در نظــر 

ــدند. ــداع ش ــی اب ــر تلفیق ــه تفک ــه در نتیج ــا هم ــد. اینه بگیری

هفــت روش برای تقویـــت دید عکـاســانه

Scott Bourne
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فرشــید مثقالــی در آغــاز و در بخشــی بــا عنــوان »ایــن کتــاب« 

: یســد می نو

»تصویرســازی امــروز ایــران در عیــن گســرش و بــا وجــود عالقه منــدان 

و هرنمنــدان فعــال، در رشایــط ســختی قــرار دارد. ســخت از ایــن 

نظــر کــه بــا وجــود تصویرســازان متعــدد، بــازاری کــه متناســب 

تعــداد آن هــا باشــد دیــده منی شــود. در واقــع تصویرســازی از لحــاظ 

اقتصــادی در بن بســت اســت و تصویرگــران معــدودی توانســته اند از 

ــد. ... ــن کنن راه تصویرســازی زندگــی خــود را تامی

بزرگ تریــن مســئله تصویرســازی امــروز مــا، محــدود شــدن محــدوده ی 

فعالیــت آن اســت. تصویرســازی مــرادف شــده بــا تصویرســازی کتــاب 

ــن،  ــن ف ــل ای ــن اه ــازی، در ذه ــم تصویرس ــی می گویی ــودک. وقت ک

ــامل  ــازی ش ــود. ... تصویرس ــر می ش ــودک ظاه ــاب ک ــازی کت تصویرس

طیــف وســیعی از محصــوالت خالقانــه ی تصویــری اســت کــه می توانــد 

ــی و  ــواد آموزش ــات، م ــا، تبلیغ ــات، کتاب ه ــوران مطبوع ــط مص توس

انــواع مــواد چاپــی و دیجیتالــی به وجــود آیــد؛ ولــی متاســفانه عمــال 

ــد.« ــا غیرفعالن ــن حیطه ه ــران در ای تصویرگ

مثقالــی ایــن بحــث را بــا تاکیــد بــر اهمیــت و جایــگاه تصویرســازی 

ــازی«  ــه تصویرس ــه تاریخچ ــاره ای ب ــش »اش ــرد و بخ ــان می ب ــه پای ب

می توانــد  خــود  تصویرســازی  می کند:»تاریــخ  آغــاز  این طــور  را 

ــام  ــاد و ن ــر زی ــه ذکــر تصاوی ــاز ب ــه تنهایــی کتابــی باشــد، چــون نی ب

ــن  تصویرســازان بســیاری دارد کــه همــه اجــزای آن را بپوشــاند....« ای

ــن کتاب هــای تصویرســازی  ــی از اولی ــر و توضیحات ــا تصاوی مبحــث ب

شــده جهــان در ۸۶۸ میــالدی، قــرون وســطی و.. و کتاب هایــی از 

قــرن ســوم و چهــارم هجــری و منونه هایــی از اولیــن مجله هــا و 

تصاویــر تبلیغاتــی ایــران ادامــه پیــدا می کنــد و بــا مثال هایــی از 

ــد. ــان می یاب ــالب پای ــس از انق ــازی پ تصویرس

بــا بخــش »تعریــف تصویرســازی« رشوع  ریتــم اصلــی مطالــب 

می شــود: » تصویرســازی عبــارت اســت از روشــن کــردن یــا نــور 

ــی  ــک معن ــردن ی ــذاب ک ــن و ج ــا تزیی ــردن ی ــح ک ــا واض ــن ی انداخ

ــن و خــاص. مخاطــب بخــش مهمــی از  ــی معی ــرای مخاطب ــا مــن ب ی

ــا متنــی کــه شــامل کلــات و معانــی  بحــث ماســت. ... مــا معنــی ی

ذهنــی اســت را بــا شــکل و تصویــر قابــل رویــت می کنیــم. کلمــه را 

کــه امــری اســت ذهنــی، بــه تصویــر کــه امــری اســت عینــی، توضیــح 

ــم.« ــی کنی ــل م ــا کام ــم ی می دهی

کتــاب شــامل ۱9۸ بخــش ماننــد »تفــاوت بین نقاشــی و تصویرســازی«، 

»مراحــل تولیــد یــک کار تصویرســازی«، »تکنیک هــای اجرایــی«، 

»تصویرســازی مطبوعــات«، »تصویرســازی در پوســر«، »تصویرســازی 

کتــاب کمیــک«، »وســایل و ســبک های طراحــی«، »فیگورهــا و زمینــه« 

و... اســت. پنــج مصاحبــه بــا پنــج تصویرگــر خارجــی -در زمینه هــای 

مختلــف- نیــز در مــن کتــاب گنجانــده شــده و آن را بــه منبــع خوبــی 

طراحی گرافیــک  دانشــجویان  و  تصویرســازی  عالقه منــدان  بــرای 

تبدیــل کــرده اســت.

تــصــویـــــرســـــازی
نوشته، تالیف و گردآوری: فرشید مثقالی

مترجمان: سیمین داوودی، ریحانه شهرستانی، فرشید مثقالی

 ۲۰۳ صفحه

مـوسـســـه ی فـرهـنـگی پـژوهـشی چـاپ و نـشر نـظـر



چطــور می توانیــد ایــن طــرز فکــر را روی عکــس خــود اعــال کنیــد؟ 
ــدم  ــه گن ــک مزرع ــک( را در ی ــق باری ــو )قای ــک کان ــت ی ــور اس چط
ــا  ــید؟ ی ــر بکش ــه تصوی ــدم" را ب ــی گن ــواج کهربای ــا "ام ــد ت بگذاری
ــار یکدیگــر  ــد کن ــه هــم ندارن ــچ ربطــی ب ــز را کــه ظاهــرا هی دو چی
ــهای  ــه لباس ــکتبال را در حالیک ــم بس ــک تی ــد ی ــعی کنی ــد. س بگذاری
ــا  ــد ت ورزشــی یکدســت پوشــیده اند داخــل یــک اســتخر شــنا بگذاری

ــد. ــا بگیری ــک عکــس تیمــی  از آنه ی

رشوع مجــدد. از چیزهایــی رشوع کنیــد کــه بــرای یــک هــدف خــاص 
ابــداع شــده اند، و شــاید بــه دلیــل ایجــاد یــک هــدف جدیــد از مــد 
افتاده انــد. همــه قوانیــن را دور بریزیــد و ببینیــد کــه از چــه چیــزی 
ــی  ــود در حالت ــدی  خ ــوژه بع ــاید از س ــد. ش ــتفاده کنی ــد اس می توانی
ــی  ــده خوب ــه پشــت دراز کشــیده اید. شــاید ای ــه ب ــد ک عکــس بگیری
ــه  ــد ک ــی کنی ــی عکاس ــالید را در موقعیت ــم اس ــک فیل ــه ی ــد ک باش

معمــوال بــرای چــاپ مناســب اســت.

ــوس  ــردازش متقاطــع، فوک ــه پ ــه منجــر ب ــود ک ــر ب ــن طــرز فک  همی
خلــق  رصفــا  جــای  بــه  عکــس،  رنگ مایــه  تنظیــم  و  انتخابــی 
ــالت  ــاال در مج ــا ح ــدل عکس ه ــن م ــد. ای ــگ، ش ــای تک رن عکس ه
ــال و  ــار اع ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی ک ــا زمان ــوند، ام ــده می ش ــاد دی زی
ارائــه شــدند طرفــدار زیــادی نداشــتند. دیگــر احتــاالت شــامل 
تکنیک هــای ســنتی دیگــر نظیــر تکــرار، اســتفاده از رنــگ بــه عنــوان 
ســوژه، اســتفاده خطــوط، شــکل یــا فــرم بــرای جلــب توجــه بیننــده 

ــت. اس

ــم  ــد، ه ــان کنی ــد را امتح ــد جدی ــه دی ــک زاوی ــد. ی ــای جدی جهت ه
بــه طــور معمولــی هــم متثیلــی. متــام لنزهایتــان را امتحــان کنیــد. از 
ــد.  ــوض کنی ــا را ع ــد. فرمت ه ــی کنی ــد عکاس ــای جدی ــم اندازه چش
ــا یــک  شــاید اگــر عکــس را پانوارمــا بگیریــد بهــر بــه نظــر برســد. ب

دوربین هاســلبالد ۳۰۵ طــوری عکاســی کنیــد کــه انــگار کادر گــرد یــا 
مســتطیل داشــته نــه فرمــت مربــع.

 کامــال بــه آن فرصــت فکــر کنیــد. بگذاریــد خــود فراینــد، کار را پیــش 
بــرد. طــوری بــه ترکیب بنــدی نزدیــک نشــوید کــه انــگار راه حــل مهــم 
تــر از نتیجــه اســت. بــه عنــوان مثــال، مــن و دوســتم رفتیــم کــه از یک 
آبشــار عکــس بگیریــم. او فیلــر پوالریــزه اش را بیــرون آورد و گفــت 
کــه متــام عکس هــای آبشــار بایــد بــا فیلــر پوالریــزه ثبــت شــوند. مــن 
تصمیــم گرفتــم جهت هــای جدیــدی را امتحــان کنــم و از تــور لبــاس 
عکاســیم بــه عنــوان یــک پخش کننــده اســتفاده کــردم تــا یــک ظاهــر 

نــرم و لطیــف بــه عکــس بدهــم.

قوانیــن را نقــض کنیــد. عکاســان خــالق معمــوال از هم رنــگ جاعــت 
ــران  ــه دیگ ــد ک ــی را می بینن ــا فرصت های ــد. آنه ــدن دوری می کنن ش
بــه عنــوان مشــکل می پندارنــد. آنهــا همیشــه بــه دنبــال بیــش از یــک 
ــه نــگاه کــردن و فکــر کــردن  پاســخ "صحیــح" هســتند. شــاید خالقان
ــاد  ــه ی ــه را ب ــی اســت گالیل ــع نشــود )کاف همیشــه مــورد توجــه واق
ــا باالخــره  آوریــد(، امــا ناامیــد نشــوید. از شکســت اســتقبال کنیــد ت
ــر  ــدن، کم ــه دی ــرای خالقان ــید. ب ــد برس ــه می خواهی ــه نتیجــه ای ک ب
ــی  ــدن چیزهای ــرای دی ــری ب روی دانــش عکاســی و بیشــر روی یادگی

بــه شــیوه جدیــد مترکــز کنیــد. | ترجمــه: صــادق طاهــری

ــرای  ــاب "۸۸ راز ب ــنده کت ــورن نویس ــکات ب ــنده: اس ــاره نویس  درب

ــرای عکاســان"  ــان" و "۸۸ راز فتوشــاپ ب فــروش و انتشــار عکس هایت

 Olympic Mountain School اســت. هــر دو کتــاب او در انتشــارات

مجــالت،  کتاب هــا،  در  همچنیــن  او  آثــار  اســت  موجــود   Press

گالری هــا، تقویم هــا، کارت هــای پســتال، وب ســایت ها و پوســرهای 

مختلــف منتــرش شــده اســت.

معرفی بازی موبایل Jump؛ توپ جهنده

Jump از آن دســته بازی هایــی اســت کــه بــدون هیــچ جلــوه گرافیکــی 
خاصــی توانســته طرفــداران زیــادی را بــا اســتفاده از طراحــی مراحــل 
خــاص و جــذاب بــرای خــود دســت و پــا کنــد. در Jump ســه کلیــد 
ــد  ــرد؛ دو کلی ــرار می گی ــا ق ــار ش ــوپ در اختی ــک ت ــرل ی ــرای کن ب
ــرش از روی  ــرای پ ــد ب ــک کلی ــت و ی ــپ و راس ــه چ ــرل ب ــرای کن ب
ــازی بســیار ســاده اســت. شــا  ــی ب ــزم گیم پل ــع و تله هــا. مکانی موان
کنــرل یــک تــوپ را در اختیــار داریــد کــه بایــد بــا گــذر از موانــع و 
تله هایــی ماننــد ســکوهای غیب شــونده و اره هــای مرگ بــار، بــه ســه 
ســتاره کــه در گوشــه و کنــار محیــط بــازی قــرار گرفتــه انــد، دســت 
ــه  ــت ک ــاوت اس ــه متف ــا و ۶۰ مرحل ــازی دارای ۵ دنی ــد. ب ــدا کنی پی

می توانیــد هــر یــک از آن هــا را بــه دلخــواه انتخــاب کنیــد. امــا گــذر 
از یــک دنیــا بــه دنیــای دیگــر تنهــا بــا بدســت آوردن تعــداد خاصــی 

ــود. ــر می ش ــا می ــط ش ــتاره ها توس از س

Jump از آن دســته از بازی هایــی اســت کــه تنهــا بــا اســتفاده ازعنــر 
خالقیــت توانســته بــه یــک بــازی کامــل و جــذاب تبدیــل شــود. ایــن 
بــازی پلتفرمــر ســاده کــه بــه صــورت رایــگان بــرای دو سیســتم عامــل 
اندرویــد و iOS طراحــی شــده، می توانــد گزینــه مناســبی بــرای 

رسگــرم شــدن باشــد.

Jump یــک بــازی موبایــل پلتفرمــر توســعه یافته توســط اســتودیو کچــاپ )Ketchapp( اســت کــه در کنــار گرافیــک ســاده خــود از گیم پلــی 
ــاری می کنیــم کــه جــز رسگرم کننــده  ــد کــه ســاعت ها خــود را مشــغول آث ــرد. گاهــی اوقــات پیــش می آی جــذاب و درگیرکننــده ای بهــره می ب
بــودن از هیــچ ویژگــی دیگــری برخــوردار نیســتند. ایــن دســته از بازی هــا ممکــن اســت بــا داشــن گرافیــک پیکســلی آنقــدر گیم پلــی جذابــی 
را ارائــه کننــد کــه هنــگام بــازی کردن شــان نتوانیــم گــذر زمــان را احســاس کنیــم. اســتودیو کچــاپ نیــز توانســته چنیــن تجربــه ای را بــا توســعه 

Jump خلــق کنــد تــا کاربــران بــدون در نظــر گرفــن گرافیــک ســاده بــازی بتواننــد از آن لــذت برنــد.

1617

ماهنامه تخصصی شبکهشماره اول - خرداد 1396 شماره اول - خرداد 1396ماهنامه تخصصی شبکه




