آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻌﺪی  ،Xbox Oneاﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﭘﺎرﺗﯽ
ﻫﺎی  ۱۶ﻧﻔﺮه و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ
 ۳۶۰را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ در آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﮐﻨﺴﻮل اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ،ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ آن ﻫﺎ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺸﯽ آن از

اﻣﺮوز در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان  Previewﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی
اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ  360را ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Backward Compatiblityﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻤﯽ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎزی ﻫﺎی  360را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا در
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان وارد اﺳﺘﻮر ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ ،ﻋﻨﺎوﯾﻦ راﯾﮕﺎن ﺳﺮوﯾﺲ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻻﯾﻮ ﮔﻠﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺧﻮد اﻓﺰود.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺟﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاک وﯾﺪﯾﻮی  Twitchﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ردﻣﻮﻧﺪی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ،

ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﮏ ﭘﺎرﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ را روی  Twitchﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻫﺮ ﭘﺎرﺗﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ،

اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﺗﯽ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﺎرﺗﯽ ﭼﺖ ﻫﺎی اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪای اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﯽ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻐﺮ داد ﮐﻪ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن روی ﻫﺪﺳﺖ و
اﺳﭙﯿﮑﺮ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺎرﺗﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ  16ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ؛ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  12ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
در آﺧﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ،روی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ در اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان و
وﯾﻨﺪوز  10ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﻼ در اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Previewاﺳﺖ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ آﺗﯽ ،ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

