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ﭼﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﺋﯿﭻ ،ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﭘﺨﺶ
ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آﭘﺎرات ‐  ‐ 30-01-2021ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻨﺴﻮل  Nintendo Switchﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف دو ﮐﻨﺴﻮل ﭘﻠاﺳﺘﯿﺸﻦ  ۴و اﮐﺲﺑﺎﮐﺲ وان،
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﻣﺎن ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﮐﭙﭽﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزیﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﻪ ﯾ Capture Card داﺧﻠ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﮐﺎرت ﮐﭙﭽﺮ ﺧﺎرﺟ
را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣدﻫﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎرت ﮐﭙﭽﺮ ،آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت  USBﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﮐﺎرت ﮐﭙﭽﺮ داﺧﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ
آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت  PCIﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرت ﮐﭙﭽﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗ دارد.
ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﯾﯿﭻ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل را در ﺣﺎﻟﺖ داﮐﺪ )ﯾﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻠﻮزﯾﻮن( ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﭘﺲ اﻣﺎن اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل در
ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺣﺎﻻ ،ﯾ ﮐﺎﺑﻞ  HDMIرا ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﯾ ﺳﺮ آن را ﺑﻪ داک ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﯾﯿﭻ و ﺳﺮ دﯾﺮ آن را ﺑﻪ ﭘﻮرت ورودی ﮐﺎرت ﮐﭙﭽﺮ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﮐﺎﺑﻞ  HDMIدﯾﺮ ،ﯾ ﺳﺮ آن را ﺑﻪ ﺧﺮوﺟ ﮐﺎرت ﮐﭙﭽﺮ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺮ دﯾﺮ آن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻠﻮزﯾﻮن ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ
ﺳﺎزﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼ ﺧﻮد ،ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎرت ﮐﭙﭽﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ را درﺳﺖ ﻃ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﮐﻨﺴﻮل ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ﻫﻢ روی ﺗﻠﻮزﯾﻮن و ﻫﻢ روی راﯾﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺮماﻓﺰار ﻻﯾﻮ اﻧﻮدر راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨ OBS ﺑﺮوﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ  Sourceﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﮐﭙﭽﺮ را ﺑﻪ آن وارد ﮐﻨﯿﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ آﻣﻮزش اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎ  OBSﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﺬاب ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﯾﯿﭻ آﻣﺎده اﺳﺖ!

