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On of the most important technologies that turned games to more realistic was 3d
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Modern games look so realistic its hard to know if it’s a photo or a game



In today's games face excretions are becoming more and realistic as well
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החלום על מציאות הופך למציאות



http://allthingsd.com/20130617/confirmed-oculus-vr-raises-16-million-series-a-for-virtual-reality-gaming/

http://kotaku.com/facebook-buys-oculus-rift-for- 2-noillib-1551487939

http://allthingsd.com/20130617/confirmed-oculus-vr-raises-16-million-series-a-for-virtual-reality-gaming/
http://kotaku.com/facebook-buys-oculus-rift-for-2-billion-1551487939


VR



VR accessories



Augmented Reality 



ממדים נוספים של מציאות



The chase over realism does not end with making the ultimate illusion - For years we are using real tools



1972







We are using our identity



We are using our body









We are using our fingers



IOT / Connected / Smart Toys



We are using our location (Ingress - as of 2015 there were about 7M players globally)
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-ממד המציאות החשוב ביותר 
השחקנים האחרים
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Sweden's Dreamhack 2011 (12,000 players)



DOTA2 2015 prize pool was over $18M



אנרים של משחקי מחשב'ז







Action



Shooter - FPS



Sport Games



Roll Playing - RPG



Strategy



Puzzle 



?מה עוד





מיליון86מיליון101מיליון85

מיליון26.5מיליון10.5מיליון14.4





Android Consoles



Steam Machine



Apple TV



קצת על כסף



?כמה כסף עולה לפתח משחק
:המשחקים היקרים ביותר לפיתוח עד היום הם

Star Wars: The Old Republic–$200M ,Destiny–$140M ,
Grand Theft Auto V-$137M



הם המשחקים הנמכרים ביותרFPSכיום 

GTA5 11.21נמכר ביום הראשון להוצאתו בM עותקים שהכניסו
עד . B1$ביום השלישי להוצאתו עבר את רף . M800$יותר מ 

.עותקים60Mמעל מכרהיום 

יוצא משחק כל שנה  2006מ , Call of Dutyבסדרת משחקי 
וכמעט כל שנה המשחק החדש שובר את שיא המכירות של 

.עם מכירות של עשרות מיליוני עותקים, קודמו





המשחקים שכולם מדברים עליהם







“If we teach today as taught yesterday 
we rob our children of tomorrow” 
John Dewey

לקריאה נוספת או שאלות

www.dudipeles.com

dudipeles@gmail.com


