ﺗﻼش ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﺮای از رده ﺧﺎرج ﮐﺮدن
ﺳﻮﭻﻫﺎی ﻫﮏ ﺷﺪه ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻓﺮﻣﻮر ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺎژوﻻر ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﭻ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻣﺪت زﻣﺎن  ۴ﺳﺎﻋﺖ ﻫﮏ ﺷﺪ.
ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﻌﺪ از ﻫﮏ ﺷﺪن ﮐﻨﺴﻮل ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ،ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر

ﻓﺮﻣﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از اداﻣﻪدار ﺷﺪن اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روی ﮐﻨﺴﻮل ﺧﻮد
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪان ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ

ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﻮﭻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﭙﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ اداﻣﻪ دارد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮرﻫﺎی ﻫﮏ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای راﯾﮕﺎن ﺑﺎزیﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان

ﺳﻮﭻ ﺑﺎ ﻫﮏ ﮐﺮدن ﮐﻨﺴﻮل ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو و
ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﺟﺮای ﻣﺎدﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺿﻌﻒ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮاﺷﻪ  Tegra X1اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﻮﭻ را ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﻨﺴﻮل را ﺑﮕﯿﺮد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻓﺮﻣﻮر  6.2.0را ﺑﺮای ﺳﻮﭻ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت
زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﮏ ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮر ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،از اداﻣﻪ دار ﺷﺪن ﻫﮏ ﮐﻨﺴﻮل ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و
ﺣﺘﯽ ﺳﻮﭻﻫﺎی ﻫﮏ ﺷﺪه را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از رده ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ﺟﺪا از ﺑﺤﺚ ﻫﮏ ،اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش و ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهای را از ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﮐﻪ از ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮ ﺳﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4در ژاﭘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

