آﻣﺎزون در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی
ﺧﻮد اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،دی ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﻣﺎزون در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،وﯾﺪﯾﻮ ﮔﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﯾﮕﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از درآﻣﺪزاﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖﻫﺎی ﺣﻮزه ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎزون ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل ورود ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻗﺼﺪ ﺣﻀﻮر در

اﯾﻦ ﺑﺎزار را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

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.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮده ،آﻣﺎزون در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی
ﻣﻄﺮح ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ آنﻫﺎ روی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﺰﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﻗﺼﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آنﻫﺎ را دارد در
دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﭘﺮوژه Project xCloud
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ روی ﻫﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻃﯽ
ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎزی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ :ادﯾﺴﻪ را ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی
از ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد آﯾﻨﺪه روﺷﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی ﻓﯿﻞ اﺳﭙﻨﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﮔﯿﻢ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺟﺎی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی ﭼﯿﺴﺖ؟ آن را در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ
ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

