Τα αρχικά παιχνίδια είχαν ένα βασικό χαρακτηριστικό : Ήταν απλές ιδέες
υλοποιηµένες πολύπλοκα. Αυτό αργότερα έδωσε τη δυνατότητα στους
προγραµµατιστές να δηµιουργήσουν πολύπλοκες ιδέες µε πολύπλοκη υλοποίηση, ως
την σηµερνή µορφή τους που είναι πολύπλοκες ιδέες , µε απλή υλοποίηση.
Ο βασικός λόγος που κάτι τέτοιο έλαβε χώρα, ήταν η έλλειψη λειτουργικών
συστηµάτων καθώς και τεχνολογικών εφαρµογών. Τα πρώτα παιχνίδια
δηµιουργήθηκαν σαν ‘Videogames’ για αίθουσες διασκέδασης ή κονσόλες
παιχνιδιών. Τα χρώµατα των επί µέρους οθονών ήταν µηδαµινά έως… ασπρόµαύρα!.
Αργότερα, και καθώς οι οθόνες εµπλουτίζονταν µε χρώµατα τα παιχνίδια
ζωντάνευαν. ∆εν έπαιξαν όµως µόνο τα χρώµατα βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των
παιχνιδιών. Τα αρχικά videogames κυκλοφορούσαν 8bit ενώ τα 16bit παιχνίδια ήρθαν
τουλάχιστον 10 χρόνια αργότερα.

Το πρώτο παιχνίδι που κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού και σηµείωσε ρεκόρ
εισπράξεων ήταν το ‘Spacewar’. Αυτή ήταν και η πρώτη απλή ιδέα που σκαρφίστηκε
και υλοποίησε ένας φοιτητής του M.I.T ονόµατι Steve Russel. Το παιχνίδι του ήταν
το πρώτο διαστηµικό παιχνίδι δράσης όπου ένα µικρό διαστηµόπλοιο ελεγχόταν από
τον παίχτη και πυροβολούσε. Ο σχεδιασµός του παιχνιδιού όµως δεν ήταν και το πιο
εύκολο πράγµα στον κόσµο µιας και µιλάµε για την περίοδο του 1961!. Έτσι, για να
λειτουργήσει το παιχνίδι, χρειαζόταν έναν υπολογιστή µε µέγεθος ενός ολόκληρου
δωµατίου!.
Τα γραφικά του παιχνιδιού ήταν στην ουσία χαρακτήρες ASCII , προσεκτικά
προγραµµατισµένοι ώστε να σχηµατίζουν αντικείµενα και να ξεγελούν το ανθρώπινο
µάτι.

Η επανάσταση στον τοµέα των παιχνιδιών έγινε µε την δηµιουργία µιας κονσόλας
που ονοµαζόταν ‘Atari’ και λειτουργούσε µε Cartridges (ουσιαστικά κασέτες). Η
µηχανή πούλησε αναρίθµητα κοµµάτια και έφτασε σε όλο τον κόσµο. Η παραγωγή
της µηχανής άρχισε το 1972, την ίδια χρονιά που στην κυκλοφορία δόθηκε ίσως το
σπουδαιότερο δείγµα απλού παιχνιδιού στην ιστορία, το ‘Pong’.

Το Pong ήταν µια απλή ιδέα που συνέλαβε ο Nolan Bushnell ,ένας πολυπράγµον
προγραµµατιστής που προσπαθούσε απεγνωσµένα να ενσωµατώσει το ‘Spacewar’ σε
αυτόνοµες συσκευές για το κοινό –συσκευές που σήµερα εξελίχθηκαν στα γνωστά
game boy κ. α -.

Το παιχνίδι ήταν τόσο απλό που αµέσως κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού και
αγαπήθηκε από τους περισσότερους. ∆ιέθετε δύο ‘υποτιθέµενες ρακέτες’ και ένα
µπαλάκι και ο παίχτης είχε σαν σκοπό να σκοράρει στην περιοχή πίσω από την
ρακέτα του αντιπάλου του. Το ‘Pong’ ήταν το πρώτο παιχνίδι του οποίου τα
δικαιώµατα αγοράστηκαν από εταιρία κονσόλας και επίσης το πρώτο παιχνίδι που
όρισε βασικούς αλγόριθµους γύρω από την κίνηση των γραφικών.

22 χρόνια πίσω, το 1980 δηλαδή, γεννήθηκε ένα ακόµη παιχνίδι που η
διαχρονικότητα του το έκανε να µεταφερθεί σε πάρα πολλές πλατφόρµες και να
γίνουν πάρα πολλές παραλλαγές ανάλογα µε το γούστο του προγραµµατιστή άλλα και
την εποχή στην οποία κυκλοφόρησε. Αναφέροµαι φυσικά στο ‘Pac-man’, µια ιδέα
του Tohru Iwatani που το εµπνεύστηκε παρατηρώντας ένα κοµµάτι που έλειπε από
την πίτσα που είχε µπροστά του. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν χρειάζονται πολύπλοκες
ιδέες για να αρέσει ένα παιχνίδι. Οι απλές και πρωτότυπες ιδέες είναι οι καλύτερες.
Το pac-man έχει παιχτεί πάνω από 10 δισεκατοµµύρια φορές στην εικοσάχρονη
πορεία του, ενώ κυκλοφόρησαν και συνεχίζουν να κυκλοφορούν διάφορες εκδόσεις
του όπως ‘Mrs. Pac-man’, ‘Puk-man’ κ.α.

Οι αίθουσες ψυχαγωγίας άρχισαν να γεµίζουν µε το παιχνίδι αυτό και προκαλούσε
πραγµατικό ‘εθισµό’. Οι προγραµµατιστές καταλάβαιναν καλά πιο θα έπρεπε να είναι
το επόµενο βήµα τους. Τέτοια παιχνίδια, σήµερα είναι κάτι παραπάνω από εύκολο να
δηµιουργήσει κανείς, παρόλο που εκλείπουν από την αγορά.

Παράλληλα µε την ανάπτυξη των παιχνίδο-µηχανών εξελίχτηκαν και οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές. Οι υπολογιστές αυτοί δεν πρόσφεραν την χαρά και το εύκολο παιχνίδι
που προσέφερε µια κονσόλα ή κάποιο videogame άλλα συνέχισαν να εξελίσσονται
ως που τελικά κατάφεραν να καταλάβουν την αγορά αφού συνδύαζαν πολλά από τα
χαρακτηριστικά µιας κονσόλας µε τον προγραµµατισµό ή την εύκολη πλοήγηση στο
δίκτυο. Οι εταιρίες που δηµιουργούσαν κονσόλες, άρχισαν να ‘κλέβουν’ ιδέες και
hardware από τους υπολογιστές καθώς και να κλείνουν σοβαρές συµφωνίες µε τους
κατασκευαστές chip γραφικών και µνήµης. Η αγορά είχε ανοίξει και ο µέσος χρήστης
έπρεπε να έχει πολλές επιλογές.

Αρχικά στους υπολογιστές ‘Commodore’, ‘Amstrad’, ‘Amiga’ και ‘Spectrum’
εµφανίστηκαν δελεαστικοί και πολύχρωµοι τίτλοι παιχνιδιών που προσέλκυαν
πολλούς επίδοξους αγοραστές. Αργότερα αυτοί οι υπολογιστές αντικαταστάθηκαν
από δυνατότερους και πολλές εταιρίες χρεοκόπησαν αφού δεν άντεξαν τον
ανταγωνισµό.
Έτσι, φτάσαµε στην σηµερινή εποχή όπου τα τρισδιάστατα παιχνίδια υπάρχουν σε
ποσοστό 90% των τίτλων που κυκλοφορούν στην αγορά. Η σηµερινή αυτή αγορά
όµως, πάσχει σοβαρά από ενδιαφέρουσες ιδέες µε αποτέλεσµα να κυκλοφορούν τα
ίδια –πάνω, κάτω- παιχνίδια µε διαφορετική ονοµασία. Αυτό προκαλεί σύγχυση ή
αποστροφή στους παίχτες που ψάχνουν πια στο δίκτυο παλιότερα παιχνίδια και
κλασικές_ιδέες.

Οι εταιρίες έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους στο να δηµιουργούν απλά και όµορφα
παιχνίδια χρησιµοποιώντας όλη την τεχνολογία που διαθέτουν και µόνο µερικοί
σηµερινοί τίτλοι καταφέρνουν να αναδυθούν στην επιφάνεια και να χαρακτηριστούν
‘αξιόλογοι’.
Αυτό που θα πρέπει να έχει στο µυαλό του ο επίδοξος δηµιουργός παιχνιδιών θα
πρέπει να είναι µια απλή και κατανοητή ιδέα, όµορφα υλοποιηµένη ώστε να κερδίσει
το κοινό.
Οι δηµιουργοί παιχνιδιών µπορούν να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες : Στους
µιµητές , στους καλλιτέχνες, στους αντιγραφείς και στους άρπαγες.

Α) Ο µιµητής δηµιουργός : Αυτός ο δηµιουργός παιχνιδιών απορροφά βασικά
στοιχεία ενός παιχνιδιού και τα ενσωµατώνει στα δικά του. ∆εν αντιγράφει το
παιχνίδι άλλα µόνο τον τρόπο παιξίµατος (π.χ : Τα παιχνίδια Doom clones είναι
µιµητές του τρόπου παιξίµατος του Doom).

Β) Ο καλλιτέχνης δηµιουργός : Αποτελεί τον καλύτερο δηµιουργό µιας και
καταφέρνει από το µηδέν να υλοποιήσει µια δική του πρωτότυπη ιδέα. Ο καλλιτέχνης
δηµιουργός προσπαθεί να δηµιουργήσει µια νέα τάξη πραγµάτων και γιατί όχι και
κάποιο νέο είδος.
Γ) Ο αντιγραφέας δηµιουργός : Ο αντιγραφέας δηµιουργός δεν διαφέρει και πολύ από
τον µιµητή δηµιουργό, παρόλο που εκτός από τον τρόπο παιξίµατος αντιγράφει και
πολλά άλλα σηµεία που µπορούν να κάνουν ένα παιχνίδι αναγνωρίσιµο µιας και είναι
σχεδόν ίδιο µε κάποιο ήδη γνωστό. (βλέπε παραλλαγές του παιχνιδιού Pac-man).
∆) Ο άρπαγας δηµιουργός : Ο άρπαγας αποτελεί ίσως τον πιο επικίνδυνο δηµιουργό
µιας και αντλεί παράνοµα πολλές εικόνες και ήχους από κάποιο παιχνίδι και τα
χρησιµοποιεί στα δικά του. Επίσης, είναι σε θέση να παρουσιάζει ένα παιχνίδι για
δικό του, ενώ παράλληλα συνδυάζει και τους τύπους του αντιγραφέα και του µιµητή
δηµιουργού.

Το γνωστότερο ρητό που κυκλοφορεί στους κύκλους των δηµιουργών παιχνιδιών
είναι ‘Ο καθένας µπορεί να προγραµµατίσει άλλα η δηµιουργία παιχνιδιού είναι
Τέχνη’.

Θα πρέπει να το έχει σαν πρόχειρη σκέψη αυτό το ρητό, όποιος αποφασίζει να
ασχοληθεί µε την δηµιουργία παιχνιδιών καθώς οποιοδήποτε παιχνίδι, ανεξαρτήτου
ποιότητας αποτελεί ένα τεχνικό επίτευγµα και θα πρέπει ο δηµιουργός του να νιώθει
υπερήφανος.
Ο ολοκληρωµένος δηµιουργός παιχνιδιών εξασκεί µια µορφή τέχνης µιας και δεν
στηρίζεται αποκλειστικά στις δυνατότητες µιας µηχανής παιχνιδιών άλλα προσθέτει
και τη δική του αίσθηση, δηµιουργώντας εικόνες, ήχους και πολλά άλλα.
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