آﯾﺎ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﺮدن ﺟﺎی ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی را
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﺎﯾﻨﺎل ﻓﺎﻧﺘﺰی ۱۵
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
رﻗﺎﺑﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن دو ﻧﺴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی

وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﻮرد.
ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4و ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  3ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی دو ﻧﺴﻞ اﺧﯿﺮ ،ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ در ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ

ﺑﺎزی ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﺮف ﻫﺎی ﻫﺎﺟﯿﻤﻪ ﺗﺎﺑﺎﺗﺎ،
ﮐﺎرﮔﺮدان اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺳﺮی ﻓﺎﯾﻨﺎل ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺟﻬﺸﯽ ﺑﺰرگ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ

را در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺳﻤﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﺎزی و ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻮی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﻣﺎده ﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزی ﺳﺎزان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻨﻮز از آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ورود ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد؟ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻤﺘﯽ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

