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Video Game Day: Από χόμπι των εφήβων, σε
καθημερινή συνήθεια για όλες τις ηλικίες
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021 – Η 8η Ιουλίου είναι η παγκόσμια ημέρα Video Game. Λίγα μέσα ψυχαγωγίας
έχουν υποστεί τόσες πολλές αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες. Η τάση αυτή άρχισε να κερδίζει
έδαφος τη δεκαετία του 1980 με κλασικά παιχνίδια όπως Pac-Man, Tetris και Donkey Kong. Παρά τα
ξεπερασμένα πλέον γραφικά τους, αποδείχθηκαν πολύ διασκεδαστικά και παραμένουν δημοφιλή
μέχρι σήμερα. Η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία, παράγει όλο και πιο ρεαλιστικά γραφικά, ενώ η
συνεχής ροή νέων gaming τάσεων έχουν οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές και στη δημιουργία μιας
τεράστιας gaming κοινότητας. Για να αυξήσετε τη διασκέδαση και να μειώσετε τις καθυστερήσεις,
χρειάζεστε ένα οικιακό δίκτυο υψηλής απόδοσης.
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Το Pong άνοιξε το δρόμο...
Τη δεκαετία του 1980 κυρίως έφηβοι και προ-έφηβοι έπαιζαν με ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ λίγα νοικοκυριά
διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Σήμερα, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Τα smartphones έχουν
γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής και εκατομμύρια άνθρωποι παίζουν games σε αυτά. Ένα
απλό tennis game αρκετό καιρό πριν άνοιξε το δρόμο στα παιχνίδια υπολογιστή. Δημιουργήθηκε στο
ερευνητικό εργαστήριο του Brookhaven National Laboratory στη Νέα Υόρκη. Ο Nolan Bushnell, ιδρυτής της
εταιρείας Atari με έδρα τις ΗΠΑ, το 1972 λάνσαρε ένα game με την ονομασία "Pong", το οποίο αρχικά
κατέκλεισε τα " arcades" και στη συνέχεια βρήκε το δρόμο του στα σαλόνια.

... και μετά ήρθαν οι οικιακές κονσόλες
Στα 80s, εταιρείες όπως οι Nintendo και Sega έφεραν επανάσταση στο gaming. Οι οικιακές κονσόλες όπως
το Nintendo Entertainment System (1983) και το Sega Master System (1985) έφεραν το παιχνίδι στις μάζες.
Από τότε που κυκλοφόρησαν αυτές οι 8-bit κονσόλες, η επιτυχία των video games ήταν τόσο ασταμάτητη,
όσο και η πρόοδος της τεχνολογίας. Η Sony και η Microsoft μπήκαν στο gaming με το PlayStation (1994) και
το Xbox (2002), θέτοντας νέα πρότυπα με τρισδιάστατα γραφικά. Τα σημερινά games διαθέτουν τέλεια
γραφικά και άριστη ποιότητα ήχου. Επιπλέον, προσφέρουν μια πολύ πιο συναρπαστική εμπειρία.

Οι αυξανόμενες τάσεις για online gaming
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Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο όρος «gaming» αναφερόταν αποκλειστικά στο παιχνίδι ενός ή
δύο ατόμων μπροστά από την κονσόλα στο σπίτι. Το online gaming είναι η τάση που φέρνει κοντά πολλούς
gamers από όλο τον κόσμο. Πολύ πριν από την εποχή της ευρυζωνικότητας, τα online roleplaying games,
όπως το Meridian 59 (1996) και το Ultima Online (1997) απέδειξαν πόσο πιο διασκεδαστικά μπορούν να
γίνουν τα games όταν ο υπολογιστής δεν είναι ο μόνος αντίπαλος.
Σήμερα, το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του καθημερινού gaming. Αυτό ισχύει τόσο για τη λήψη
και τις ενημερώσεις, όσο και για το online gaming ή για εντελώς νέες υπηρεσίες όπως το cloud gaming. Τα
πλεονεκτήματα της διαδικτυακής σύνδεσης είναι προφανή. Το περιεχόμενο του game είναι διαθέσιμο
οπουδήποτε και μπορείτε να το κατεβάσετε από σχεδόν οποιαδήποτε τοποθεσία. Νέα games μπορούν να
ληφθούν αμέσως μόλις κυκλοφορήσουν, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε ένα κατάστημα λιανικής. Φίλοι
και γνωστοί μπορούν να συναντηθούν στον εικονικό κόσμο για να παίξουν μαζί ανά πάσα στιγμή. Ένας
αυξανόμενος αριθμός υπηρεσιών συνδρομής όπως το PlayStation Now, το Xbox Game Pass ή το EA
Access παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση σε ολόκληρες βιβλιοθήκε για games, κυρίως σε flat-rate βάση.

Το κατάλληλο οικιακό δίκτυο για περισσότερο gaming
Το online gaming δημιουργεί όμως και αυξανόμενες προκλήσεις στο οικιακό δίκτυο, καθώς δεν αρκεί μια
γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση. Το σήμα πρέπει να μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε σημείο του
σπιτιού, με όσο το δυνατόν λιγότερη καθυστέρηση. Το ping είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό κριτήριο για τους
gamers. Η ταχύτητα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο κατά τη λήψη ή την ενημέρωση παιχνιδιών.
Τα προϊόντα οικιακής δικτύωσης τελευταίας τεχνολογίας της devolo είναι η λύση. Τα τρέχοντα mesh
προϊόντα powerline κάνουν τα πάντα παιχνιδάκι, παρέχοντας τις ιδανικές συνθήκες για αστραπιαίο online
gaming σε οποιοδήποτε σπίτι. Οι Mesh WiFi 2 adapters σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε, μέσα σε λίγα λεπτά,
ένα σταθερό, ευέλικτο και επεκτάσιμο οικιακό δίκτυο που επιτρέπει ταχύτητες μετάδοσης έως και 2400
Mbps. Έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε ασύρματα ή να είστε cable-free με υπερσύγχρονο mesh WiFi. Η
προηγμένη ασύρματη σύνδεση διασφαλίζει ότι οι κινητές συσκευές μπορούν πάντα να συνδέονται στο
καλύτερο δυνατό WiFi access point. Μπορείτε να απολαύσετε το smartphone game χωρίς διακοπές, ακόμη
και αν μετακινηθείτε σε διαφορετικό όροφο.

Τιμές και διαθεσιμότητα
Το devolo Mesh WiFi 2 είναι τώρα διαθέσιμο σε δύο διαφορετικές παραλλαγές: το Starter Kit περιέχει δύο
προσαρμογείς στην τιμή των 249,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το devolo Mesh WiFi 2
Multiroom Kit περιλαμβάνει τρεις προσαρμογείς στην τιμή των 369,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Οι συσκευές είναι πλήρως συμβατές με προϊόντα της σειράς devolo Magic καθώς και με όλα τα router.
Η devolo παρέχει 3ετή εγγύηση κατασκευαστή για όλα τα προϊόντα. Η εφαρμογή devolo Home Network
διατίθεται δωρεάν για iOS και Android. Καθοδηγεί το χρήστη βήμα προς βήμα στη διαδικασία ρύθμισης και
μετά την αρχική εκκίνηση, κάνει τη διαχείριση του οικιακού δικτύου πανεύκολη. Αυτό καθιστά την τεχνολογία
αιχμής προσβάσιμη ακόμη και σε χρήστες που έχουν ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στην τεχνολογία δικτύου.
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Σχετικά με την devolo
Η devolo κάνει το σπίτι και τις πρίζες πιο έξυπνα και εμπνέει τους καταναλωτές καθώς και τις επιχειρήσεις να
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου. Οι λύσεις οικιακής δικτύωσης devolo προσφέρουν Internet υψηλής
ταχύτητας και τέλειο Mesh WiFi σε οποιαδήποτε γωνιά του σπιτιού μέσω της υπάρχουσας ηλεκτρικής καλωδίωσης.
Επιπλέον, στον επαγγελματικό κλάδο, η devolo κάνει το όραμα του ολοκληρωμένου Internet of Things, πραγματικότητα.
Είτε εργάζεστε σε βιομηχανικά έργα είτε στον μεταβαλλόμενο κλάδο της ενέργειας, όπου απαιτούνται ασφαλείς
επικοινωνίες και δεδομένα υψηλής απόδοσης, όλοι οι επαγγελματίες βασίζονται στην devolo. Η εταιρεία ιδρύθηκε το
2002 και εκπροσωπείται σε 19 χώρες με τις δικές της θυγατρικές και συνεργάτες.

