ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی  GeFroce Nowاﻧﻮﯾﺪﯾﺎ،
وارد ﻓﺎز ﺑﺘﺎی راﯾﮕﺎن ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،دی ۱۳۹۶
در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ،CES 2018ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻓﺎز ﺑﺘﺎی راﯾﮕﺎن ﺳﺮوﯾﺲ
 GeForce NOWرا راه اﻧﺪازی ﮐﺮد؛ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻼد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ
ً
ﻣﺠﺎزا ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  GTX 1080دﺳﺘﺮﺳﯽ
دﻫﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در  CES 2017ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  MacOSآﻣﺪ و
ﺣﺎﻻ در دﺳﺘﺮس ﭘﯽ ﺳﯽ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻗﺮار دارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎزه اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ  GeForce Nowروی دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺷﯿﻠﺪ
اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻢ ﯾﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﭘﯽ ﺳﯽ اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﺑﺎزی ﻫﺎ روی ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﺟﺮا
ﺷﺪه و روی دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﮔﯿﻤﺮ در اﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﭘﻠﯽ ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ و ﺑﺘﻞ.ﻧﺖ ﺑﻠﯿﺰارد ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﭻ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ذﺧﯿﺮه اﺑﺮی ﺳﯿﻮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  1080pو  120ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
 PlayerUnknown’s Battlegrounds ،Fortniteو  ARK: Survival Evolvedاﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﻓﻌﻼ ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از  GeForce NOWﻫﺴﺘﻨﺪ
ً
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه  Intel i3ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  3.1ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ 4 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
رم و ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ داﯾﺮﮐﺖ اﮐﺲ  9ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 25
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ،
ً
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

