آﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  ۲ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  E3ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ
ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ
وﯾﺪﯾﻮ روی ﯾﻮﺗﻮب اﺳﺖ .ﺑﺎزی ﻫﺎ روی ﺳﺮورﻫﺎی اﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺑﺎزی را از ﺳﺮورﻫﺎی اﺑﺮی درﯾﺎﻓﺖ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﺨﺖ
اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎل و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺟﺪا از اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻌﺪی ،ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ روی ﺳﺨﺖ
اﻓﺰار ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ »ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺮی اﺳﮑﺎرﻟﺖ« ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﻨﺴﻮل ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اوﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﺑﺎ دﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و
در ﺷﮑﻞ دوم ،ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺎزی
ﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺮﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از

داﻧﻠﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﺑﻘﯿﻪ آن ﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﺮدن ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی از ﻣﺪل اﺻﻠﯽ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﮐﺮدن آن ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ را در ﺻﻨﻌﺖ رو ﺑﻪ
رﺷﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺑﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﻮﻧﯽ و ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو از ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻌﺪی در ﻧﺴﻞ ﻧﻬﻢ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،اﮐﺜﺮ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻌﺪی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﻣﺪل ﮐﻼﺳﯿﮏ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ زودﺗﺮ از
ﺳﻮﻧﯽ و در ﺳﺎل  2020از ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

