اﺣﺘﻤﺎﻻ زودﺗﺮ از ﭘﻠﯽ
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ً
اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻓﯿﻞ اﺳﭙﻨﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎر
روی اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﮑﺘﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺣﻮزه ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﮐﻨﺴﻮل
ﺑﻌﺪی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ زودﺗﺮ از ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  5ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﮑﺘﺮ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﯽ از ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

ﯾﻌﻨﯽ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان اﯾﮑﺲ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﻣﺎ ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
از ﺳﻮﻧﯽ وارد ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
اﺗﻤﺎم ﺳﺎل  2020ﮐﻨﺴﻮل ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﭘﮑﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻓﺼﺪ دارد ،زودﺗﺮ از ﺳﻮﻧﯽ
ﮐﻨﺴﻮﻟﺶ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﻄﺌﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ

وان اﯾﮑﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﮑﺲ
ﺑﺎﮐﺲ وان اﯾﮑﺲ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺪس ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺟﺪﯾﺪ
را در ﺳﺎل  2020ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  5در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
زﻣﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺑﺎزﻫﻢ زودﺗﺮ از آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﻋﺮﺿﻪ زودﻫﻨﮕﺎم ﮐﻨﺴﻮل ﺑﻌﺪی اش ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﺑﺎزار
ﺑﺪون رﻗﯿﺐ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ  25ﺑﺎزی و ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﯿﻤﺰﮐﺎم  2018ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﻠﻮ ،ﻓﻮرﺗﺰا و  Gears of Warﻃﯽ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮای اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

