


«Κονσόλα» ονομάζουμε την
ηλεκτρονική διαδραστική μηχανή
ψυχαγωγίας που παράγει ένα
οπτικό σήμα που προβάλλεται σε
συσκευή προβολής (οθόνη κλπ.)

ΧειριστήριαΧειριστήρια
DualShock4
Wii Remote
Sony Move
Power Glove
Sony Eyetoy Camera
Δάπεδο αφής - Gravity Space



Οι ελεγκτές κίνησης απαιτούν
ένα φορτίο (κάτι που πρέπει να
μετακινηθεί), μία κινητήρια
μονάδα (κάτι που προκαλεί το
φορτίο να κινηθεί), κάποιους
αισθητήρες (που είναι σε θέση
να ανιχνεύουν την κίνηση και να
παρακολουθούν την κινητήρια
δύναμη), και έναν ελεγκτή που
θα δώσει τη νοημοσύνη για να
κινηθεί η μονάδα κίνησης ώστε
να μετακινηθεί το φορτίο.



Το Oculus Rift είναι μια μικρή οθόνη
εικονικής πραγματικότητας, που
προσαρμόζεται στο κεφάλι μας ακριβώς
μπροστά στα μάτια μας καλύπτοντας όλο
το οπτικό πεδίο, δίνοντας έτσι στον
παίκτη την καλύτερη δυνατή οπτική
αντίληψη.
Το τελικό προϊόν θα είναι διαθέσιμο μέσα
στο 2015. Η Oculus κυκλοφόρησε δύο «σετ
ανάπτυξης», το λεγόμενο DK1 στα τέλη
του 2012 και το DK2 στα μέσα του 2014, 
για να δώσει στους προγραμματιστές
παιχνιδιών τη δυνατότητα να προσαρ-
μόσουν τα παιχνίδια τους στη χρήση του
Oculus Rift.  
Το Oculus Rift  έχει αγοραστεί και από
πολλούς λάτρεις εικονικής
πραγματικότητας για γενική χρήση.



Eίναι ένας όρος για οργάνωση διαγωνισμών βιντεοπαιχνιδιών, 
ειδικά μεταξύ των επαγγελματιών. Τα πιο κοινά είδη των
βιντεοπαιχνιδιών που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά αθλήματα
είναι στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο, μάχες, first-person 
shooter, και multiplayer online αρένα μάχης. Τουρνουά όπως το
League of Legends Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το διεθνές
πρωταθλήμα Dota , και το Smite παρέχει τόσο ζωντανές
μεταδόσεις του διαγωνισμού, όσο και χρηματικά έπαθλα για τους
διαγωνιζόμενους.



ΛειτουργίαΛειτουργία ΘέασηςΘέασης ((Viewer modeViewer mode))

Από το 1990 κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα παιχνίδια, 
που υποστήριζαν πολλούς παίκτες μέσω Διαδικτύου (MUD ή
Multi User Dungeons) που εξελίσσονται σε MMORG (Massively 
Muiltiplayer Online Role Playing Games)

Με τη λειτουργία αυτή όποιος θέλει μπαίνει σε ένα παιχνίδι
που παίζεται διαδικτυακά από πολλούς παίχτες ταυτόχρονα, 
όπως είναι τα πολύ γνωστά στα παιδιά της ηλικίας μας Call 
of Duty, Far Cry ,  Starcraft II, Dota 2, League of Legends, και το
Counter-Strike, απλά για να το παρακολουθεί.
Έτσι ένας θεατής είναι μέσα σε ένα παιχνίδι σε πραγματικό
χρόνο, βλέποντας σαν σε ταινία την εξέλιξη στη δική του
οθόνη. 



Αν και τα eSports έχουν γίνει εδώ και καιρό ένα μέρος του
πολιτισμού βιντεοπαιχνιδιών, οι διαγωνισμοί αυτοί έγιναν
δημοφιλείς μόλις τα τελευταία χρόνια. Ενώ οι διαγωνισμοί
πριν από το έτος 2000, διεξαγόταν σε μεγάλο βαθμό, καθαρά
σε ερασιτεχνικό επίπεδο, η αυξανόμενη τηλεθέαση οδήγησε
στη δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού επαγγελματιών-
παικτών και ομάδων και έτσι στον πολλαπλασιασμό των
επαγγελματικών αγώνων. Πολλοί,  δε,  προγραμματιστές
βιντεοπαιχνιδιών ενσωματώνουν πλέον χαρακτηριστικά στα
παιχνίδια τους που διευκολύνουν τα eSports.
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