درﮔﺬﺷﺖ راﻟﻒ ﺑﺎﺋﺮ ،ﭘﺪر ﺑﺎزیﻫﺎی وﻳﺪﯾﻮﯾﯽ

او ﮐﻪ ﺑﺎزی را آﻏﺎز ﮐﺮد

راﻟﻒ ﺑﺎﺋﺮ ،ﭘﺪر ﺑﺎزیﻫﺎی وﻳﺪﯾﻮﯾﯽ ،در روز  6دﺳﺎﻣﺒﺮ  2014در  92ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﺮاع ﺑﺎﺋﺮ ،ﺑﺮاون
ﺑﺎﮐﺲ ) ،(Brown Boxﭘﻴﺶﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری وﻳﮋه ﺑﺎزیﻫﺎی وﻳﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪ
و ﻫﻤﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی وﻳﺪﯾﻮﯾﯽ را ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎد.
راﻟﻒ ﺑﺎﺋﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ رادوﻟﻒ ﻫﺎﻳﻨﺮﻳﺶ ﺑﺎﺋﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ آﻟﻤﺎن ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻃﺮح از اﻳﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در
آﻏﺎز آن را ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،در ﺳﺎل  1966و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﭘﻮرت اﺗﻮرﻳﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻮﻳﻮرک ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺪاد روی ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺸﻴﺪ .او در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﻴﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎزیﻫﺎی وﻳﺪﯾﻮﯾﯽ را روی ﻫﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺋﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺘﺎ ً آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺎل  1938ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
و ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻮﻳﻮرک ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ،او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺮمﺳﺎزی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  1940ﺑﺎ ﺗﺮک
اﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻌﻤﻴﺮ رادﻳﻮ روی آورد .ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺷﻴﮑﺎﮔﻮ
وارد ﺷﺪ و در ﺳﺎل  1949ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ،در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺎر
ﺧﻮد را در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﺳﺎزی ﻟﻮرال اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﺲ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺎﺋﺮ در ﺳﺎل  1951ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺑﺎزی را ﺑﻪ
ﻳﮑﯽ از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﻫﺎی ﻟﻮرال اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﺲ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق اﻳﻦ اﻳﺪه را رد ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ،او ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻧﺪرز اﺳﻮﺷﻴﻴﺘﺲ ) (Sanders Associatesﮐﻪ اﻳﻨﮏ  BAE Electronicsﻧﺎم دارد،
ﭘﻴﺶﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی ﺑﺮاون ﺑﺎﮐﺲ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﺎﻣﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺪﺑﺎزﻳﮑﻨﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎزیﻫﺎ را از روی
ﮐﺎرﺗﺮﻳﺞﻫﺎی ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺎﻧﺪرز اﺳﻮﺷﻴﻴﺘﺲ در ﺳﺎل  1968ﻣﺠﻮز ﺗﺠﺎریﺳﺎزی اﻳﻦ اﺧﺘﺮاع را ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﺳﺎزی ﻣﮕﻨﺎووﮐﺲ ) (Magnavoxﺻﺎدر ﮐﺮد.

اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮕﻨﺎووﮐﺲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺠﺎری را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ اودﻳﺴﻪ ) (Odysseyﺑﻪ ﺑﺎزار آورد.
اودﻳﺴﻪ در ﺳﺎل  1972در ﺑﺎزارﻫﺎی اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ  130ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه از آن ﺑﻪﻓﺮوش
رﻓﺖ .ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺗﻴﺮاﻧﺪازی و ﺗﻨﻴﺲ روی ﻣﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ادﻳﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ) (IEEEﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ در ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﺗﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Milestoneﮐﻪ از ﺳﻮی
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﻳﺮ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﻓﻨﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮاون ﺑﺎﮐﺲ را ﻳﮑﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ روﻳﺪادﻫﺎی اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد .از دﻳﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﺋﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی وﻳﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد .از دﻳﮕﺮ اﺧﺘﺮاعﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺋﺮ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻔﻨﮓ ﻧﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﻫﻢاﻳﻨﮏ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﻴﺶرﻓﺘﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ را ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﺋﺮ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ  150ﺣﻖ اﺧﺘﺮاع ﻳﮑﯽ از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی وﻳﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ،2014اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺪال ادﻳﺴﻮن را ﺑﻪ ﺑﺎﺋﺮ اﻫﺪا ﮐﺮد .او ﭘﻴﺶﺗﺮ ﻧﻴﺰ
ﺟﻮاﻳﺰ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ،در ﺳﺎل  2006ﻣﺪال ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ
او اﻋﻄﺎ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  2010ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻳﺰه دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﻴﻮﺳﺖ.
او در ﺳﺎل  2006ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺘﻴﻮ ﻫﺎوﮐﻴﻨﺰ از ﺳﺎﻳﺖ  ،Gamasutraدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ» :آﻳﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را
ﻳﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ؟« ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻧﻪ ،ﻣﻦ اﺑﺘﺪا و ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻳﮏ ﻣﺨﺘﺮع ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ آنﭼﻪ ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ آوردﻳﻢ
آﺷﮑﺎرا ﻫﻨﺮ ﺑﻮد«.
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ﻋﮑﺎس ﻋﮑﺲ آﻏﺎز ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﺟﻨﺰ ووﻟﻒ /ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻟﻤﺎن ) ،(DPAﺑﺎزﻧﺸﺮ در npr.org
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