اﭘﻞ آرﮐﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاﮐﯽ
ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺑﺮای اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﭘﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
اﭘﻞ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻗﺒﻞ و در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺸﺐ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﭘﻞ آرﮐﯿﺪ ﯾﺎ Apple
 Arcadeروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻧﯽ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ و اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزیﻫﺎ
روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  iOSﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﭘﻞ آرﮐﯿﺪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺮای ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اپ اﺳﺘﻮر آنﻫﺎ را

ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻫﺰار ﻋﻨﻮان ﺑﺎزی در اپ اﺳﺘﻮر وﺟﻮد دارد و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ از آن ﺑﺎزی داﻧﻠﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﭘﻞ آرﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻏﻮل
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎری ﺧﻮد
ﮐﻨﺪ .اﭘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ و اﻧﺤﺼﺎری از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻞ آرﮐﯿﺪ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  ،iOSﻣﮏ و اﭘﻞ  TVاﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻞ آرﮐﯿﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭻ ﭘﻠﺘﻔﺮم دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در
واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻞ آرﮐﯿﺪ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اپ اﺳﺘﻮر
داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزیﻫﺎ را ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ داﺷﺖ و ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد.
اﭘﻞ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺸﺐ ﺧﻮد ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﺮی ﻣﺜﻞ  Sonic the Hedehogاﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻏﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ وﻋﺪه داده ﺗﺎ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﮕﺎ ،ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ،
ﻟﮕﻮ ،ﻓﯿﻨﺠﯽ Klei Entertainment ،و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﭘﻞ آرﮐﯿﺪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ آرﮐﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ
و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮی رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺎزیﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﮔﺎم
ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ اﭘﻞ آرﮐﯿﺪ ﭘﺎﺰ ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ.
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