ﻋﻨﻮان  Super Mario Runدر آﯾﻨﺪه ﺑﺮای
اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﯾﺪاد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد ﺧﻮد
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮی دوم اﭘﻞ واچ ،آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﻢ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزی
ﻣﺎرﯾﻮ ﻣﯽ ﺷﺪ) Super Mario Run .ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ران( ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﭘﻞ و ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﻗﺮار
اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ روی ﻓﺮوﺷﮕﺎه اپ اﺳﺘﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ راﻧﺮ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر آن را روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آی او اس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ی اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ی آﯾﻔﻮن  7در  16ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزی
ﻧﯿﺰ روی ﻓﺮوﺷﮕﺎه اپ اﺳﺘﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن آی او اس ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو اﻗﺪام دور از اﻧﺘﻈﺎری ﻧﺒﻮد؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی
ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ روی دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آی او اس و اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ران ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻋﺮﺿﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺎزی
روی ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﺷﮕﻔﺖ زده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﻣﺒﻬﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ران را در آﯾﻨﺪه ای
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن
روی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  2017ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ی زﯾﺎدی در ﺑﺤﺚ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ در واﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ی آن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز آن در اﺧﺘﯿﺎر Pokemon Company
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﯿﺎد آور آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی اﺳﺘﻮدﯾﻮ  Nianticﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺎرﯾﻮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﺮﺿﻪ ی آن روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻮده
اﻧﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه و ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻋﻨﻮاﻧﯽ از ﻣﺎرﯾﻮ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ران ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر روی آی او اس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ و دادن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو،
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ در روﯾﺪاد زﻧﺪه ی اﭘﻞ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ی ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ
ران و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ ران ﯾﮏ ﺑﺎزی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی اﻋﻀﺎی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺷﺎﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ درون
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای در آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎرﯾﻮ و ﻋﻨﻮان ﺗﺎزه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ی آن ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

