ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل
اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺳﺮی اﯾﮑﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن ﺑﺎزیﻫﺎی اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ در ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان ﻇﺎﻫﺮا ﺟﺪی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد روی آوردن ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎزیﻫﺎی اﺑﺮی ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎزی اﺑﺮی ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﮑﺲ
ﺑﺎﮐﺲ در وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آژور ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺳﺮی اﯾﮑﺲ« ﺑﺎزیﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل را روی راﯾﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

»ﮐﺮﯾﻢ ﭼﻮدری« از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آژور ﻣﯽآﯾﺪ«.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺳﺮی اﯾﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ وﯾﻨﺪوز ﺑﺎزیﻫﺎ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ اﻓﺮادی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از
ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻓﺮﯾﻢ رﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎزیﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ورود ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎزیﻫﺎی اﺑﺮی اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺑﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ  GeForce Nowاﻧﻮﯾﺪﯾﺎ
دﯾﺪهاﯾﻢ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺎزیﻫﺎ را روی ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺗﻮان اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎزی اﺑﺮی ﺑﺨﺸﯽ از »اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﮔﯿﻢ ﭘﺲ« ﺑﺮای راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎز یﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺎزی ،ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺎزی ﺑﺎب ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﻫﺪر ﻧﺪادهاﯾﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ »اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ
ﮔﯿﻢ ﭘﺲ« ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزیﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ِاج«» ،ﮐﺮوم« و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺳﺎﻓﺎری« ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮏﺑﻮکﻫﺎی اﭘﻞ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻮر اﺟﺮای ﺑﺎزیﻫﺎ روی آنﻫﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

