ﭼﺮا اﺳﺘﺎدﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ﮔﻮﮔﻞ آﯾﻨﺪه
ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮی اﺳﺘﺎدﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
در ﺑﺎزاری ﮐﻪ در دﺳﺖ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ ﻗﺮار دارد ،ﺗﻐﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راهاﻧﺪازی اﺳﺘﺎدﯾﻮ در ﻟﺲ
آﻧﺠﻠﺲ و ﻣﻮﻧﺘﺮآل ﺧﺒﺮ داد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺒﻮد.
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا روﯾﮑﺮد ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻟﻔﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اوﻟﯿﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ
آنﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم رﺷﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ،روﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﺎدﯾﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﺳﺘﺎدﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و از
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺮومﮐﺴﺖ ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری و
ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب زﯾﺎدی ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۵۰۰دﻻری ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﯾﺎ اﯾﮑﺲ
ﺑﺎﮐﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﺑﺮان
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺮﯾﻢ اﺑﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻫﻢ در
آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی رﻗﯿﺐ اﺳﺘﺎدﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﺳﺘﺎدﯾﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۰اﺛﺮ را اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺪل ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪای
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﻄﻮر اﺷﺘﺮاﮐﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﻄﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۶۰دﻻر ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزیﻫﺎ را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ،
ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ روی ﺳﺮورﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ و ﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮔﻮﮔﻞ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﺑﺎزﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آن ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﻮﮔﻞ از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدداری ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﮔﺮوه » «NPDﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺖ ﭘﯿﺴﮑﺎﺗﻼ«

ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮدﻧﺪ:

»ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭘﯿﺎمﻫﺎ در زﻣﺎن راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮدﻧﺪ«.

در ﮐﻨﺎر ﮔﻮﮔﻞ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻧﺎم
»ﭘﺮوژه اﺳﺘﺮﯾﻢ« ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾﻌﻨﯽ »ﻓﯿﻞ ﻫﺮﯾﺴﻮن« وﻋﺪه داد
ﮐﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎ از ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ و اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻗﻮیﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻧﻮآوراﻧﻪای ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.

ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎنزده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در ﺑﺎزار
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎزیﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ و اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ در
اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در  ۲۰۱۹ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »رد دد ردﻣﭙﺸﻦ  «۲را ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎ ﺑﯿﺎورد ،دهﻫﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﺗﻌﺠﺐآور اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ،ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر اﻧﺤﺼﺎری ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ
ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎزیﺳﺎزان را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﯿﺪواریﻫﺎی زﯾﺎد ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره در ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺎدﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﮐﺎرش اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺎدﯾﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ را رﻗﻢ زدﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزیﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ و آﯾﻨﺪه دﻧﯿﺎی ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺷﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

