آﯾﺎ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ؟

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎزی ﻣﺠﺎزی

ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﺪﺳﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻓﻨﺎوریای ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ ﻧﺰد
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن راه درازی در ﭘﯿﺶ دارد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﺻﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Oculus Riftرا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﻫﻢ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ و ﻫﻢ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪای را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺎزی را ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪن ﻫﺪﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮف واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﺳﻮﻧﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎزی و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ارزانﺗﺮ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﯿﺒﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﺎﺷﺮان
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻓﻨﺎوری ﺳﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎزیﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻋﺠﯿﺐوﻏﺮﯾﺐ ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻤﺎم »رزﯾﺪﻧﺖ اوﯾﻞ  «۷را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺟﻨﮕﻨﺪهﻫﺎی »ﺟﻨﮕﺎوری
ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ« را از ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺐﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎزیﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮدن در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ :آﯾﺎ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ  ۴ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﻻزم را ﺑﺮای ﻫﺪﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
راﺣﺖ و دﻟﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ و در ﭘﺎﯾﺎن ،آﯾﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺴﻮل ﺳﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم PS4 Pro
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؟

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اوﻟﯿﻦ ﻫﺪﺳﺖ  VRﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2017را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ!
ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻟﻨﻮو رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ  PSVRاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﺎ دو ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه و
ﺑﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ۴۹۹ ،دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﺳﺖ ،ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺒﯿﻪ
ﮐﻨﺴﻮل ،دورﺑﯿﻦ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ و دو ﻋﺪد دﺳﺘﻪ  Moveﻫﻤﺮاه آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ در
ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن آن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  ۴۰دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﺪﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ،اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ

دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۹۹دﻻر آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ،دﺳﺘﻪﻫﺎی  Moveو دﯾﺴﮏ ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم را دارﻧﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﺣﺪود  ۲۰۰دﻻر ﻣﯽارزﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺻﺪ دﻻر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد
ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ۴۹۹ ،دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪ دﻻر از  Oculus Riftو  ۳۰۰دﻻر از  HTC Viveارزانﺗﺮ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ  Oculus Riftﺑﺎﯾﺪ  ۲۰۰دﻻر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ را ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ  PSVRاﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دو ﻫﺪﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﻮی اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ  ۹۰۰دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن  PSVRﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ  ۴اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل
ﭘﺎﯾﻪ آن ﺗﻨﻬﺎ  ۳۰۰دﻻر اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﺪود  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺮﯾﺪار ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺳﻮﻧﯽ را ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ
ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮاغ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ.

بستهای که بیشتر افراد میخرند ۴۹۹ ،دلار خواهد بود که  100دلار از Oculus
 Riftو  ۳۰۰دلار از  HTC Viveارزانتر است

ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ  PS4 Proﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۹۹دﻻر ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ  ۴ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب را
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺴﻮل ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ  4kو ﻓﻨﺎوری  HDRرا ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺗﻮان ﭘﺮدازش ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻫﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  PSVRﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺑﺎزیﻫﺎی ﻫﺪﺳﺖ ﺳﻮﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻫﺪﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮای
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺳﺎدهﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻗﻮیﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  PSVRﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ از
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ  ۴داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،از ﻫﺪﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً راﺣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

شکل  :1نمایی
از هدست،
دستههای Move
و دوربین
پلیاستیشن

ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﮐﻨﺘﺮل
راﺣﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از  PSVRﺣﺮف اول را در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻞ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺪﺳﺖ روی ﭼﺸﻢ را آزرده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺪﺳﺖ
روی ﺳﺮﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺪﺳﺖ ﺳﻮﻧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و دﻗﯿﻖ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺖ ﻫﺪﺳﺖ از
ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و وزن آن را ﻃﻮری در ﭘﺸﺖ و ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
ﻓﺸﺎری را روی ﭼﺸﻢﻫﺎ ﯾﺎ روی ﺑﯿﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه

ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺪازه آن را ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روی ﺳﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ روی ﭼﺸﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
ﻫﺪﺳﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف  Oculus Riftﯾﺎ  HTC Viveاز وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۹۶۰×۱0۸۰اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺻﺪ
درﺟﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻫﺪﺳﺖ دﯾﮕﺮ از دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪا ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﺸﻢ و ﺑﺎ وﺿﻮح
 ۱۲۰۰×۱۰۸۰اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﯾﮏ ﻫﺪﻓﻮن اﺳﺘﺮﯾﻮ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﺑﻠﯽ
آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪا را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

شکل  :2باید
خودتان را برای
سر هم کردن
کابلهای
فراوانی آماده
کنید.

 PSVRﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج دارد ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﺗﺎن را در ﻓﻀﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺴﻮل ،در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻫﺪﺳﺖ ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﻧﻮار ﻧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺘﻪﻫﺎی  Moveﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دورﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻤﺎم
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﭘﺮﻧﻮر ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ و ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
دورﺑﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزی ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﺘﺎن را ﮔﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎﺳﯽ در ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺑﺴﯿﺎر آزاردﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ  Moveاﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪ دﺳﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن و در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺸﺮدن ﻫﺮ دﮐﻤﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦﻫﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی آن را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺘﺎن را اذﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮﻧﻮر ﯾﺎ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  PSVRﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

تمام بازیها به دسته  Moveاحتیاج ندارند و میتوانید تعداد زیادی از بازیها
را با همان دسته اصلی کنسول بازی کنید

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ »ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ« ﻧﺎم دارد ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ
ﺑﺮ ﭘﺮده ﺑﺰرگ ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎ را
ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﺎزی ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﺳﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﻤﻪای ﮐﻪ روی ﮐﺎﺑﻞ و در ﮐﻨﺎر ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا ﻗﺮار
دارد ،ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ از ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎزی ﺑﺎ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
اﺻﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ورودیﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺮﯾﺾ در

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد.

راهاﻧﺪازی
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪمﻫﺎی اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﺳﺖ ﺳﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﺟﺰا ﺑﺎ
ﻣﻬﺎرت و دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ آن را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﯾﺎ ﻣﯿﺰ ﺑﺎزﯾﺘﺎن را ﺷﻠﻮغ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺪﺳﺖ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا ﺑﻪ ﺑﺮق وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺸﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ دو ﭘﻮرت  HDMIﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﻮد واﺣﺪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ  USBﺑﺎ ﮐﻨﺴﻮل در ارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ وﺻﻞ ﮐﺮدن دورﺑﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و راﻫﻨﻤﺎی
ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی آن در ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮد ﻫﺪﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دو ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ
وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮده و
ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﺳﺖ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

شکل  :3محیطی
که برای بازی
مناسب است و
دوربین آن را
تشخیص میدهد.

دورﺑﯿﻦ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ ،ﺷﺶ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از
آن ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺮدازش ورودیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺸﺴﺘﻪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎزیﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزیﻫﺎی اولﺷﺨﺺ ﮐﻪ از دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺴﻮل ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ورودیﻫﺎی دﺳﺘﻪ ،ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻫﺪﺳﺖ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮدازش
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﯾﺎ ﺧﻄﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  Moveﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ دادن دﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺟﺎزه دارﯾﺪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

واﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻫﺪﺳﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮان ﭘﺮدازش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺣﺘﯿﺎج
دارد و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ آﻣﺎده ﮐﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی  PSVRﮐﻪ از
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﮐﻢﻧﻘﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎزیﻫﺎ ﮐﻪ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ و ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻧﺎم ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ در آن ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺎﺧﺖ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺪم اول را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارزان و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻫﺪﺳﺖ
ﺧﻮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻨﺴﻮل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ PS4
 Proﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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