ﺳﻮﻧﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد؛ ﮐﺮاس ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯽ
اﺳﺘﯿﺸﻦ ﻣﯽآﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻮرﻧﺎ رﺿﺎﯾﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﮐﺮاس ﭘﻠﯽ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺑﺤﺚ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ
در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ ،ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی راﯾﮕﺎن اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺑﺎزیﻫﺎ ،ﺳﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری روی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺮاس ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺳﺪ ﺳﻮﻧﯽ از ﻣﻮﺿﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺎن ﮐﻮدرا ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﭘﺴﺖ در ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ
ﺑﻼگ اﻋﻼم ﮐﺮد از اﻣﺮوز ﻧﺴﺨﻪی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﺑﺎزی ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﮐﺮاس ﭘﻠﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﺎزی
روی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ روی دﯾﮕﺮ
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ،ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ،ﭘﯽ ﺳﯽ ،اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﮐﻮدرا در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

ﺑﺮای  24ﺳﺎل ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ را ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاراﻧﻤﺎن
ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوز ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﯿﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ را
اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﻐﺮ ﺑﺰرگ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
داﻧﺴﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ .در آﯾﻨﺪهی ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﻣﺪت زﻣﺎن در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روی ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮات اﯾﻦ اﺗﻔﺎق روی دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.

اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺣﺎﻟﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﮐﺮاس ﭘﻠﯽ دﻓﺎع ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻐﺮ در آن ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ داﺋﻤﯽ ﺷﺪن ﮐﺮاس ﭘﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ،
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دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

