داﺳﺘﺎن اوﻟﯿﻦ زن ﻃﺮاح ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ؛
دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻢ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده .زﻧﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ دور ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻀﻮر
ﭘﺮرﻧﮕﺸﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،ﺷﺮوع ﻋﺼﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺗﺎرﯾﺦ را
اﯾﺪا ﻻوﻟﯿﺲ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران زن داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﺎﺑﺞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱از ﺳﺎﯾﺖ  Fastcompanyﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﻨﺞ ادواردز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اوﻟﯿﻦ زن
ﻃﺮاح ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ آﺗﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬﺷﺖ  ۶ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺷﺘﺒﺎه آﻣﺪ و ﺣﺎﻻ ادواردز اوﻟﯿﻦ زن ﻃﺮاح ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﺟﻮﯾﺲ
واﯾﺰﺑﮑﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .دﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ  .RCAﻣﻘﺎﻟﻪی ﭘﯿﺶ رو ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺑﻨﺞ ادواردز
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ دﺧﺘﺮی ﺟﻮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻏﻮل ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آن زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ  RCAﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم
 Studio IIرا ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﮐﻨﺴﻮل ﻫﻢ دورهي ﺧﻮد  Fairchild Channel Fاز
ﭘﯿﺸﺘﺎزان اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞﻫﺎی رام در دﻧﯿﺎی ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻨﺴﻮل ﺷﺮﮐﺖ  RCAﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای  VSCاز آﺗﺎری و ادﯾﺴﻪی  Magnavoxﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪ و
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهی اﯾﻦ
ﮐﻨﺴﻮل وﺟﻮد دارد .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ژوزف
واﯾﺰﺑﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ .دﺧﺘﺮش ﺟﻮﯾﺲ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ازای آن ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ در ﺳﺎل ۱۹۹۲
ﮐﺎر ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺣﺪی ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱در ﻣﻘﺎﻟﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﺮول ﺷﺎو
–ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۷۸در آﺗﺎری ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎزی ﮐﻼﺳﯿﮏ  River Raidرا ﺑﺮای اﮐﺘﯿﻮﯾﮋن
ﺳﺎﺧﺖ -اوﻟﯿﻦ زن ﻃﺮاح ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﺎو ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزی ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.

ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻮی از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ  RCAﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .او
اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﻧﯽ در  RCAﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺮد اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ و آنﻫﺎ ﻫﻢ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدی ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻫﻢ ﺑﻮدم… و اﺣﺘﻤﺎﻻ
اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺪه را ﺧﻮدم دادم و ﺧﻮدم آن را ﺳﺎﺧﺘﻢ
و آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ آن را ﺗﺎﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ )وﺳﻂ( در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر و ﺧﻮاﻫﺮش

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺧﻮن او ﺑﻮد
ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۵۸و در ﻧﯿﻮ ﺟﺮﺳﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ،ﭘﺪرش را در ﺣﺎل ﮐﺎر
ﺑﯽ وﻗﻔﻪ روی ﻋﻼﯾﻘﺶ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد .در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮای
ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزان ﻣﺤﻠﯽ و اﺧﺘﺮاع وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ .روز ﻫﺎ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﮐﺎر در .RCA
ﻣﺎدرش Jean Ann ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس ﺧﻮاﻧﺪن اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪ و دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮش را ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺧﺪادادیاش ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺟﻮﯾﺲ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﺶ را داﺷﺖ ،ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﺪر در  RCAﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺟﻮﯾﺲ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪی اوﻟﯿﻪی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﯿﻠﯿﺎرد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ  RCAدر اواﺳﻂ
دﻫﻪی  ۶۰ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در  ،RCAﻓﮑﺮ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ژوزف را ﻫﯿﺠﺎن زده ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺎﺧﻪای ﮐﻪ
او ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب »ﻣﻐﺰﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ﻧﻮﺷﺘﻪی ادﻣﻮﻧﺪ ﺑﺮﮐﻠﯽ،
ﻋﺎﺷﻖ آن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﻮﯾﺲ داﺳﺘﺎﻧﯽ از ﭘﺪر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اواﺳﻂ ﭘﺎﺰ  ۱۹۵۵اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ژوزف

ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی وﺳﺎﯾﻞ وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺗﺎﯾﭗ و ﺣﺘﯽ اﺟﺎقﻫﺎ.

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  FREDﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ژوزف واﯾﺰﺑﮑﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ژوزف ﺷﯿﻔﺘﻪي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺧﻼء ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﺷﻬﺮک ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
واﯾﺰﺑﮑﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮد .او ﺣﺘﯽ در دﻫﻪی  ۶۰ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ  Tic-Tac-Toeﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ژوزف در ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﺸﻐﻮل آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
 Heathkitﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و اﺳﻤﺒﻞ ﻧﺸﺪه را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮﮐﺪام از وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺧﻮدش اﺳﻤﺒﻞ ﮐﻨﺪ .ﺟﻮﯾﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

او ]ﯾﻌﻨﯽ ژوزف[  Heathkitﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺧﻮدش اﺳﻤﺒﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاﻓﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ  Heathtkitﺑﺮای
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و ]ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را[ ﺳﺮﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﻟﻮﮔﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ FRED
در آن زﻣﺎن ،ﯾﮏ ﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۶۰۰۰دﻻر ﺗﺎ  ۲۵۰۰۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ )ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۲ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۱۱۲۸۶دﻻر ﺑﻮد( .ژوزف
ﺑﺎ ﺷﺐﻫﺎ ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪ
ﭘﺮدازش ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺟﺰا و ﻣﺪارﻫﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ از ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﻮﯾﺲ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۹ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی  Radio Shackﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ
ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪی اوﻟﯿﻪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دﯾﺪن
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت و ﺳﻮﭻﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮش را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .در
راه او ﻫﯿﭻ ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﮏ ﻣﻐﺎزه داران را ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻧﮕﯿﺰد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﻃﻼع از اﯾﺪهی دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮالﻫﺎی زﯾﺎد ﮐﺎر او
را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪی اوﻟﯿﻪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽاش ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎم

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاش را  FREDﺑﮕﺬارد .ﻣﺨﻔﻒ  Flexible Recreational Educational Deviceﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﻌﻄﻒ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ .او ﻟﻮﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۱ ،۱۹۷۰و  ۱۹۷۲ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ روی آن ﮐﺎر ﮐﺮد.

ﻋﮑﺴﯽ از دﻓﺘﺮﭼﻪی  .Cosmac VIPﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ از ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻟﺬت

ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

از  FREDﺗﺎ STUDIO II
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ  FREDدر زﯾﺮزﻣﯿﻦ ،ﭘﺪر ﺟﻮﯾﺲ دﺳﺘﮕﺎه را در اﯾﻮان ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪهی ﺧﺎﻧﻪی  ۴۰۰ﻣﺘﺮی
ﺧﻮد ﻗﺮار دارد .ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺲ و ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺪر آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﻮﯾﺲ ﺣﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد .ﺟﻮﯾﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻋﻼﻗﻪای ذاﺗﯽ ﺑﻮد .ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺧﻮاﻫﺮم ﯾﺎد داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺐ ﺳﻮاری ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﭘﺎزلﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻢ
و از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﮏ ﭘﺎزل ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺟﻮﯾﺲ را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود اﻓﺮاد دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب  ۱۰۰ﻣﺮﺗﺒﻪای ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﺷﯿﻦ  FREDﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ ژوزف را در  RCAﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .اﻣﺎ آنﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮدﻧﺪ.
 RCAدوران ﻃﻼﯾﯽ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪن رﻫﺒﺮ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ دﯾﻮﯾﺪ ﺳﺎرﻧﻮف دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮد .اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺳﺎرﻧﻮف ﺳﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ
ﭘﺴﺮش ﯾﻌﻨﯽ راﺑﺮت داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد .از ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻓﺮش ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ .از ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ  RCAدر آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﺰرگ
در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر

ﺧﺴﺎرت ﺑﻮد.

ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ از  Cosmac VIPدر ﺳﺎل ۱۹۷۸
ﺣﻮل و ﺣﻮش ﺳﺎل  ،۱۹۷۳ﺷﺮﮐﺖ  RCAﻣﺠﺪدا ﺗﻮﺟﻬﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﺎﻧﮕﯽ  FREDﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری  ۸ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژهی رﺳﻤﯽ  RCAﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ  Cosmacﺳﺮی  ۱۸۰۱ﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪهی دو ﺗﺮاﺷﻪای ﮐﻪ
از ﺳﺎل  ۱۹۷۵در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ) .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺗﺮاﺷﻪای ﺷﺪ و
ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ  Cosmac 1802ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۹۷۶ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ (.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  RCAﭘﺮوژه را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ واﯾﺰﺑﮑﺮ ﺑﺰرگ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ از روﯾﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ.
در آن زﻣﺎن ﺑﺎزی  Pongﺗﻮﺳﻂ آﺗﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آرﮐﯿﺪ را داغ ﮐﺮده ﺑﻮد .ژوزف ﺳﻌﯽ ﮐﺮد  RCAرا ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﺴﻮل ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﺑﺘﺪا ﻋﻼﻗﻪی
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .در ﻋﻮض ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  FREDدر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﮑﻪای ﺑﺎزیﻫﺎی

وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ زودی ﻣﺤﻮ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ،ﺗﻼشﻫﺎی
ﺑﯽ وﻗﻔﻪی ژوزف ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮدش ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم
 Cosmac VIPو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی  Studio IIﺷﺪ.

ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ )ﭼﭗ( و ﺧﻮاﻫﺮش در ﮐﻨﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪی اوﻟﯿﻪی  FREDﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪرﺷﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺟﻮﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

آنﻫﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻮﻧﺪ
درﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن
ﮔﻮاﻫﯽ  FCCآن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ  Studio IIﺗﺎ ژاﻧﻮﯾﻪی  ۱۹۷۷ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ –ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪی ﮐﻨﺴﻮل Fairchild
 Channel Fﮐﻪ ﺑﺎزار را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد -ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞﻫﺎ در ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎزه ﺑﻮد .ﺟﻮﯾﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮرم .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اوﻟﯿﻦ ]اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞﻫﺎ در ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی
ﺑﺎزی[ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺪی ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزی  Slideزده ﺑﻮد .ﮐﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ وارد
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ

واﯾﺰﺑﮑﺮ در ﮐﺎر
ﻇﻬﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ژوزف اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺟﻮﯾﺲ –ﮐﻪ ﺗﺎزه از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد -اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۹۷۶در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻌﺪ از ﺗﺮم داﻧﺸﮕﺎﻫﺶ ﯾﻌﻨﯽ  Rider Universityرا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ژوزف از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ  RCAﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺲ در زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺪر داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ  RCAﯾﻌﻨﯽ  Cosmac VIPﻏﺮق ﺷﺪ .ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ارزان و
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﯽ  FREDاﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎزیﻫﺎی  Snake Raceو  Jackpotاوﻟﯿﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﯾﺲ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد .ﭘﺪرش ﮐﺎر ﭘﺮوژهی  VIPرا ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪای اﻧﺪک
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد RCA .ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﯾﺲ را در ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺮاه  VIPﻗﺮار داد.
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮﯾﺲ اوﻟﯿﻦ ﭼﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد از  RCAرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر روی
ﮐﻨﺴﻮل  Studio IIآﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .ﮐﺎرﻣﻨﺪ  RCAاﻧﺪی ﻣﻮدﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای  Studio IIرا ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰ﻋﻨﻮان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .اﻣﺎ واﯾﺰﺑﮑﺮ ﺑﺰرگ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻣﯿﻨﻪی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزی  TV Schoolhouseﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﺎورد زﻧﺎن ﺑﻮد.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺟﻮﯾﺲ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ،ژوزف ﺑﻪ اداﻣﻪ دادن ﭘﺮوژهی روﯾﺎﯾﯽاش در زﻣﯿﻨﻪی
آﻣﻮزش ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎ دﯾﺪن  Studio IIﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل
ﺑﺎزی ﺑﻮد ،ژوزف ﺑﻪ  RCAﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪی ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  Random Houseﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ) .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ  RCAاﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در دورهی دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد(.
روزی از ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ژوزف ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ و ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﮔﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖ  RCAﺑﺮای  Studio IIﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺗﺴﺘﯽ اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﻮﯾﺲ ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﭘﺪر
ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺧﺘﺮش را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای  RCAاﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ  TV Schoolhouse Iﺷﺪ ﮐﻪ اواﯾﻞ آﮔﻮﺳﺖ  ۱۹۷۶ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ۹
آﮔﻮﺳﺖ ﺑﻪ  RCAﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﺧﺘﯿﺎر
ﺟﻮﯾﺲ ﻗﺮار دارد .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﺳﺎده ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ وﻗﺖ ﺟﻮﯾﺲ را ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ روی ﯾﮑﯽ
از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪی  FREDﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺪﻫﺎی اﺳﻤﺒﻠﯽ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ دﺳﺘﻮر
را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻫﮕﺰادﺳﯿﻤﺎل وارد ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ وی
ﺑﺮای – RCAﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ -ﺟﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺧﻔﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺎزی  TV Schoolhouse Iﯾﮏ ﺑﺎزی دو ﻧﻔﺮه ﺗﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﺳﻮاﻻت در آن ﻗﺮار داﺷﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﻤﻪﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه روی  Studio IIﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ را وارد ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ

ﺻﺤﯿﺢ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽداد و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را درج ﻣﯽﮐﺮد.

ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Studio IIﮐﻪ ﺑﺎزی  Speedwayو  Tagﺳﺎﺧﺘﻪی ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۷۶ﺟﻮﯾﺲ دو ﺑﺎزی اﮐﺸﻦ ﻧﻮﺷﺖ Speedway :و  .Tagدر ﺑﺎزی  Speedwayﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ را روی ﯾﮏ ﭘﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ :ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺿﻌﯿﻒ
 Studio IIﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۶۴در  ۳۲ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻮد ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺟﻮﯾﺲ ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﺟﻮﯾﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

» ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺪرن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درج ﮐﺪ روی ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪهی ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻨﺪ ﻧﺒﻮد –ﭼﺮا ﮐﻪ روشﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺣﻞ آن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزی را در آن
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪ دو آﯾﮑﻮن ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ  ۳۲در  ۳۲وﯾﻨﺪوز
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ« .
اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﻮﯾﺲ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از دو ﻣﺮﺑﻊ
ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ وﺳﻂ آنﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪای ﺳﯿﺎه وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺟﻮﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺮدم اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آنﻫﺎ اﺻﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ] .در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ[ ﺧﻮدﺗﺎن
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﯿﺪ! ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزی را در دو آﯾﮑﻮن وﯾﻨﺪوز ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎزی  Speedwayاﺛﺮ ﺟﻮﯾﺲ ﺑﮑﺮ
ﺑﺎزی  Tagﺣﺘﯽ ﺳﺎده ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎزی دو ﻧﻔﺮه ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﻘﻄﻪی ﺳﺎدهای
روی ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﺗﻤﺎس اﯾﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ
از ﻫﻢ را ﺑﮕﯿﺮد و دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻫﺮ ﺑﺮﺧﻮرد  ۱۰اﻣﺘﯿﺎز داﺷﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺎزی  Tagﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دو ﻧﻘﻄﻪی ﺳﻔﯿﺪ اﻧﺠﺎم داد را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎزی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ  Ralph Baerو  Bill Harrissonدر ﺳﺎل ۱۹۶۷
ﺑﻪ ﻧﺎم  Chase Gameﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
 RCAاﯾﻦ دو ﺑﺎزی را روی ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد:

ﺟﺎی ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﻨﺎر  Speedwayوﺟﻮد داﺷﺖ و  Tagآﻧﻘﺪر ﺳﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﻣﺠﺰا
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزی ﺗﻮﺳﻂ  RCAﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ  RCAﺑﺎزی را از او ﺧﺮﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۷۶در اﺧﺘﯿﺎر
ﺟﻮﯾﺲ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺎزی ﺣﺪود  ۲۰۰ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ:

ﻣﻦ ﮐﺪ را در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ارﺳﺎل ﮐﺮدم و ﭘﻮﻟﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻢ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ آنﻫﺎ از آن ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﻣﻦ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎزی را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﮐﻨﻢ .در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻧﺴﺨﻪی اﺻﻼح ﺷﺪه را ﺑﺮای RCA
ارﺳﺎل ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺮای درک اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر  Studio IIرا ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دورهی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎی آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
او ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﺪ زدن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،۱۹۷۶
ﺗﻌﺪاد  ۴۰۰۰۰ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ.

ﺟﻮﯾﺲ ﺑﺎﺑﺖ  Speedwayو  Tagﻣﺒﻠﻎ  ۲۵۰دﻻر رﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد

ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  Fairchild Channel Fدر ﺑﺎزار ،ﮐﻨﺴﻮل  Studio IIﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ
ﻫﻢ از زﻣﺎن ﺧﻮدش ﻋﻘﺐ ﺑﻮد .آﺗﺎری ﺑﻪ زودی ﮐﻨﺴﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  VCSرا در ﺳﺎل ۱۹۷۷
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ  Studio IIﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
آن ﺑﻮد .ﺧﺒﺮی از ﺟﻮی اﺳﺘﯿﮏ ﻧﺒﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻮﯾﺲ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﭙﺪ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ﭘﺎﻦ آوردن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ  ۱۵۰دﻻر و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ) RCAو ژوزف واﯾﺰﺑﮑﺮ(
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ  Studio IIﭼﺎرهای ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺣﻀﻮری ﻗﻮی ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻦﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی  ،Studio IIIﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ Studio
 IVو ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎﻣﻞ  Studio Vﺑﻮد .ﺟﻮﯾﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
» زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﻤﺎم رﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ دارﯾﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻮی اﺳﺘﯿﮏ ﻣﯽروﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺗﮑﺮارﻫﺎی ﺑﻌﺪی و زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺮﺿﻪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﻟﻮﮐﺲ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ« .
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻓﺮوش  Studio IIاﺻﻼ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد و  RCAاﯾﻦ
ﭘﺮوژه را در ﻓﺒﺮﯾﻪ  ۱۹۷۸ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد.

دﺳﺘﮕﺎه  Cosmac VIPﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻣﺎن ﺧﻮدش ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ
داﺷﺖ
ژوزف واﯾﺰﺑﮑﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ اﻣﺎ اﺳﺘﻮار ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای  RCAوﺳﺎﯾﻞ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در وﻫﻠﻪي دوم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزاری ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪهی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻮﯾﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
» ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  RCAﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ وارد ﺑﺎزار ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺷﻮد«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ،ﭘﺮدازﻧﺪهی  1802ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺮﮔﺰ در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪهی
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ )ﻣﺜﻞ  Galileoﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و
ﮐﺎوش ﻣﺸﺘﺮی و ﻣﺎهﻫﺎی آن ﭘﺮداﺧﺖ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺴﺨﻪای از اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ –ﮐﻪ از
ﻣﻌﻤﺎری ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ژوزف واﯾﺰﺑﮑﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۶۹اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد -ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ و ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه  Studio IIﻫﻤﮑﺎری  Joyceﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .از ﻧﻈﺮ
ﺟﻮﯾﺲ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل آﻧﻘﺪر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ او ﻧﯿﺎﻣﺪ .او ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.

ﭘﺮوﻧﺪهای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ ﮐﻪ در آن از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ از RCA
در ﺳﺎل  ۱۹۷۷وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻗﺮارداد ﺑﺎ  RCAﺑﻮد ،ﺳﻪ ﺑﺎزی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ او ﺑﻪ

ﻧﺎمﻫﺎی  Slide، Sum Funو  Sequence Shootﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،ﻗﺮاداد ﺟﻮﯾﺲ ﺑﺎ
 RCAﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .او از ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ راه ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت و راه ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی

ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اوﻟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .واﯾﺰﺑﮑﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﮐﭙﯽ
ﮐﺮدن ﮐﺎﺳﺖﻫﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ادارهی ﭘﺴﺖ ﺑﺮوم و از دﺳﺘﻮرات ﮐﭙﯽ ﺑﮕﯿﺮم و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮﮔﺮدم و ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺸﺎن آنﻫﺎ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﭘﺴﺖ ﮐﻨﻢ؟ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﯾﺴﺎزی آن زﻣﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺟﻮﯾﺲ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در  Riderﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪرک ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻋﻠﻮم
ﺣﻘﯿﻘﯽ را در ﺳﺎل  ۱۹۸۰درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .او در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی
ﭘﺪرش ﯾﻌﻨﯽ ادﻣﻮﻧﺪ ﺑﺮﮐﻠﯽ .در ﺳﺎل  ۱۹۹۸او ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪس
ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی رادار ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺸﻐﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ او ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺴﺎزی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه .او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ .ﭼﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪم
ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺑﺎزی  Tagﺳﺎﺧﺘﻪی ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ
ﭘﺪر ﺟﻮﯾﺲ ،ﮐﺎر در  RCAرا ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۲اداﻣﻪ داد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﻣﻔﯿﺰم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
را ﺑﺮای او ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﮐﺮد .واﯾﺰﺑﮑﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر دود رزﯾﻦ در
زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﯾﻪﻫﺎﯾﺶ ﺷﺪه .او در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و از ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺎزی  The Legend Of Zeldaﺑﻮد .ژوزف واﯾﺰﺑﮑﺮ
 ۲۵آﺑﺎن  ۱۹۹۰درﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ زن ﻃﺮاح
ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی او اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﻮد .در ﻋﻮض او ﺧﻮدش را
اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ او ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻗﺮاردادی ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ
از ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ  RCAﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ.
او ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎور ﻧﺪارد .او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺷﻤﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدم ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدم ﺗﺎ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرم و در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻧﺠﺎم دادم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻮﯾﺲ واﯾﺰﺑﮑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدی در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ و ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﺰرگ و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﻣﺜﻞ ﺟﻮﯾﺲ
واﯾﺰﺑﮑﺮ وﺟﻮد دارد .و ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻫﻤﻪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﺶ در دﻫﻪی  ،۷۰زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎزیﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺎزه در اﺑﺘﺪای راه ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﯾﻨﺪه را ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺮدا
ﻃﻮری رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

