Ένα βιντεοπαιχνίδι είναι
ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι
το οποίο περιλαμβάνει
αλληλεπίδραση με μια
διεπαφή χρήστη για την
παραγωγή οπτικής ανάδρασης
σε μια συσκευή βίντεο.

Η Ιστορία των Βιντεοπαιχνιδιών, αρχίζει στα
τέλη της δεκαετίας του '40. Προς τα τέλη του '50 και
στα μέσα του '60, στην Αμερική, αρχίζουν να μπαίνουν
στην καθημερινή μας ζωή, οι υπολογιστές. Για την
ακρίβεια, οι κεντρικοί υπολογιστές. Από εκείνη την
περίοδο, τα βιντεοπαιχνίδια έκαναν την εμφάνιση τους,
στις κονσόλες, στα φλίπερ, στους υπολογιστές, αλλά
και στις φορητές κονσόλες.

Το πρώτο παιχνίδι - μηχάνημα που διαφημίστηκε
επίσημα, ήταν το Computer Space (παιχνίδι φλίπερ),
το 1971. Μέχρι και τα τέλη του '70, είχε εμφανιστεί
στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, στην Ιαπωνία, αλλά και στη
Λατινική Αμερική. Το 1977, έγινε γνωστό σε όλους,
και το αναζητούσαν πολλοί, και είχε κάνει πάρα
πολλές πωλήσεις.

Η ιστορία των κονσολών ξεκινάει ουσιαστικά τότε
όταν χρονολογικά ξεκινάει και των βιντεοπαιχνιδιών,
κάπου στη δεκαετία του 1940, όταν το 1947 ο Thomas
T. Goldsmith, και ο νεώτερος Estle Ray Mann
κατέθεσαν αίτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες
ευρεσιτεχνίας για μια εφεύρεση που περιγράφεται ως
"μια συσκευή καθοδικού σωλήνα διασκέδασης

Κονσόλα βίντεοπαιχνιδιών λέμε την ηλεκτρονική
διαδραστική ψυχαγωγία που παράγει ένα σήμα βίντεο
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια συσκευή
προβολής (μία τηλεόραση, οθόνη κλπ.) για να
εμφανιστεί ένα τηλεοπτικό παιχνίδι.

Αν και τα πρώτα παιχνίδια εμφανίστηκαν σε υπολογιστές το
1950 όπου βασίστηκαν γύρω από συσκευές καθοδικού σωλήνα,
το σήμα τους δεν ήταν αναλογικό. Τουλάχιστον δεν ήταν μέχρι
το 1972 που κυκλοφόρησε η πρώτη κονσόλα σπιτιού, το
Magnavox Odyssey, που εφευρέθηκε από τον Ralph H. Baer και
μπορούσε να συνδεθεί με μια απλή τηλεόραση σπιτιού.

Το Odyssey όμως δεν
κατάφερε να ολοκληρώσει
την εμπορική επιτυχία
της πρωτοτυπίας του
μέχρι που το arcade
παιχνίδι της Atari "Pong
έγινε ένα από τα πιο
δημοφιλές βιντεοπαιχνίδια.

Η Fairchild(εταιρία) κυκλοφόρησε το Fairchild Video
Entertainment System (VES) το 1976. Η VES περιείχε
ένα προγραμματιζόμενο μικροεπεξεργαστή έτσι ώστε
οι κασέτες του χρειάζονταν μόνο ένα τσιπ ROM για να
αποθηκεύονται οι οδηγίες του μικροεπεξεργαστή.

Ωστόσο το 1983,η επιχείρηση βιντεοπαιχνιδιών
υπέστη μια πολύ σοβαρή σύγκρουση. Μια πλημμύρα
από νέες φθηνότερες κονσόλες, παιχνίδια με χαμηλή
ποιότητα παιχνιδιού από μικρότερες επιχειρήσεις, με
αποτέλεσμα οι περισσότερες εταιρείες
βίντεοπαιχνιδιών κήρυξαν πτώχευση ή μετακινήθηκαν
σε άλλες βιομηχανίες, εγκαταλείποντας τις κονσόλες.

Και ερχόμαστε στην τρίτη γενιά κονσολών ή αλλιώς στην
επονομαζόμενη «εποχή των 8-bit». Το 1983 η Nintendo
κυκλοφόρησε το Family Computer (ή Famicom) στην Ιαπωνία.
Το Famicom υποστήριζε παιχνίδια με περισσότερα χρώματα σε
σχέση με τις παλαιότερες κονσόλες. Αυτό επέτρεψε στα
παιχνίδια του Famicom να έχουν καλύτερα και πιο λεπτομερή
γραφικά. Το 1985 το Nintendo Famicom κυκλοφόρησε στις
Η.Π.Α. υπό τη μορφή του Nintendo Entertainment System
(NES).

Για να διαφοροποιήσει τα προϊόντα της από τις
παλαιότερες αποτυχημένες κονσόλες, η Νintendo
χρησιμοποίησε μια μπροστινή υποδοχή για τις κασέτες
του NES και στη συσκευασία περιείχε το παιχνίδι
Super Mario Brothers, τίτλος που εδραίωσε τον Mario
ως έναν από τους πλέον αγαπημένους χαρακτήρες
βιντεοπαιχνιδιών. Επίσης, διαφήμιζε το προϊόν της ως
παιχνίδι και όχι ως κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών.

Όπως το Space Invaders για το Atari 2600, έτσι κι η Nintendo με
το Super Mario Bros. κατάφερε να καθιερωθεί στην αγορά των
Η.Π.Α. Αυτή την επιτυχία θέλησαν και άλλες εταιρίες να την
εκμεταλλευτούν, εισάγοντας νέες κονσόλες στην αγορά για να
ανταγωνιστούν το NES. Έτσι, ένας από τους μεγαλύτερους
αντιπάλους της Nintendo, η Sega κυκλοφόρησε το Master System.
Οι νέες αυτές κονσόλες χρησιμοποιούσαν το λεγόμενο gamepad,
ένα χειριστήριο με κουμπιά επιλογών και κατευθύνσεων, σε
αντίθεση με τις κονσόλες της Atari, που χρησιμοποιούσαν το
χειριστήριο μοχλού (joystick).

Η τέταρτη γενιά χαρακτηρίζεται ως η εποχή των 16-bit. Η Sega,
θέλοντας να ανακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε αυτή τη
γενιά, κυκλοφόρησε γρηγορότερα την κονσόλα της,το Mega
Drive. Το πιο επιτυχημένο παιχνίδι της κονσόλας ήταν το
Sonic The Hedgehog.

Όμως. αυτό δεν κράτησε για πολύ. Δύο χρόνια μετά η
Nintendo θα διαθέσει στην αγορά το Super Nintendo
Entertainment System (SNES), καταφέρνοντας να
επικρατήσει για μία ακόμη φορά ενάντια στην Sega.

Οι πρώτες κονσόλες πέμπτης γενιάς ήταν το Atari
Jaguar και το 3DO. Και τα δύο αυτά συστήματα ήταν
πολύ πιο ισχυρά από το Super Nintendo Entertainment
System (SNES) και το Mega Drive, παρόλα αυτά δεν
κατάφεραν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τις δύο
εταιρίες (Sega, Nintendο).

Ουσιαστικά, για τους περισσότερους, η πέμπτη γενιά ξεκίνησε όταν βγήκαν
στην αγορά τα Sega Saturn, Sony PlayStation και Nintendo 64.
Πιο αναλυτικά, το PlayStation δημιουργήθηκε, αρχικά, ως
ένα add-on(πρόσθετο) CD player για το SNES της Nintendo.
H Sony, παράλληλα με τη δημιουργία του add-on, ερευνούσε και την
πιθανότητα δημιουργίας μιας δικής της κονσόλας, τη στιγμή που ο τότε
πρόεδρος της Nintendo, Yamauchi, λίγο πριν την παρουσίαση του add-on,
κατάλαβε πως η Sony είχε όλα τα πνευματικά δικαιώματα για τα παιχνίδια
που θα έβγαιναν σε CD.
Έτσι, η Nintendo απέρριψε τη συνεργασία της με τη Sony και απευθύνθηκε
στη Phillips για τη δημιουργία του add-on. Η Sony, από την άλλη, σε μια
στιγμή έμπνευσης, αποφάσισε να εισάγει το add-on ως ξεχωριστή κονσόλα
υπό το όνομα “PlayStation”.

Η Nintendo, μουδιασμένη ακόμα από το παραπάνω
περιστατικό, παρουσίασε την απάντησή της στο Playstation.
Το Nintendo 64 ήταν η μόνη κονσόλα της εποχής που
χρησιμοποιούσε cartridge αντί για CD και αυτό στοίχισε στη
Nintendo αρκετά.
Το Saturn δεν
κατάφερε να
ακολουθήσει την
εμπορική επιτυχία
των προηγούμενων κονσολών της Sega. Αρκετά πιο ακριβό
από το PS και το N64, το Saturn σηματοδότησε την παρακμή
της εταιρίας όσον αφορά τις οικιακές κονσόλες

Όπως ήταν φυσικό, η Sony δεν θα μπορούσε να αφήσει την ανέλπιστα
επιτυχημένη πορεία του PS ανεκμετάλλευτη. Έτσι, με την είσοδο στη νέα
χιλιετία, κυκλοφόρησε την κονσόλα Playstation 2. Η απόφαση της Sony να
ενσωματώσει οδηγό DVD, σε συνδυασμό με μια αναπτυσσόμενη αγορά στο
χώρο του οικιακού κινηματογράφου, βοήθησε την κονσόλα της να γίνει
αμέσως επιτυχία.

Πριν το τέλος του 2001, η Microsoft ανακοίνωσε τη δική της
κονσόλα, το Xbox. Ο Bill Gates, ανέφερε στις δηλώσεις του
πως η κονσόλα είναι κάτι παραπάνω από παιχνιδομηχανή: είναι
ένα media player. Η κονσόλα κατάφερε να αποκτήσει τους
δικούς της φίλους και δεδομένης της εμπειρίας της Microsoft με
λογισμικό διαδικτύου, ανέπτυξε το γνωστό σε όλους μας Xbox
Live, μια υπηρεσία η οποία γνώρισε μεγάλη απήχηση στους
gamers

H Nintendo δηλώνει την παρουσία της και σ’ αυτή τη γενιά με
το gamecube το όποιο δεν είχε να προσφέρει τίποτα παραπάνω
από τα προηγούμενα δύο συστήματα. Το μεγαλύτερο όμως
μειονέκτημα της συσκευής ήταν το ιδιόμορφο δισκάκι που
δεχόταν, το λεγόμενο Nintendo Gamecube Game Disc (NGGD).
Το NGGD είχε χωρητικότητα μόλις 1,5 GB, σε αντίθεση με τα
4,7 GB DVD Discs των άλλων κονσολών, με αποτέλεσμα τη μη
υποστήριξη της από τις 3d-party εταιρίες.

Από την έκτη γενιά κονσολών δε θα μπορούσε να λείπει η
SEGA, η οποία κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1998 στην
Ιαπωνία το περίφημο Dreamcast. Η κονσόλα περιελάμβανε
πολλές καινοτομίες για την εποχή της, όπως το διαδικτυακό
παιχνίδι, μέσω συνδέσεων dial-up. Δυστυχώς, όμως, μετά την
κυκλοφορία του PlayStation 2 η κονσόλα άρχισε να παίρνει
απότομα τον κατήφορο, και στις 31 Ιανουαρίου του 2001 η
SEGA ανακοίνωσε τον τερματισμό της παραγωγής, κάνοντας το
Dreamcast μια από τις πιο αδικοχαμένες κονσόλες όλων των
εποχών.

Την αρχή αυτής της γενιάς έκαναν οι φορητές κονσόλες της Sony και της
Nintendo. Το 2004 η Nintendo κυκλοφόρησε το DS, για να ακολουθήσει λίγο
αργότερα και η Sony με το PSP. Το DS είναι μια φορητή κονσόλα με δύο
οθόνες εκ των οποίων η μία είναι αφής. Η Nintendo φρόντισε να εφοδιάσει
την κονσόλα της με δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης, όταν βρίσκονται και
άλλα DS κοντά, για ασύρματο παιχνίδι πολλών παικτών. Το PSP ακολούθησε
εντελώς διαφορετική πορεία. Με δυνατότητες γραφικών που άγγιζαν αυτές
του Playstation 2, το PSP ξεπερνούσε στα γραφικά ακόμη και το GameCube.
Η συσκευή αυτή προσφέρει ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο,
αναπαραγωγή ταινιών από δίσκους UMD, καθώς και διασύνδεση με
εξωτερικές οθόνες/ τηλεοράσεις.

Στο χώρο των οικιακών κονσολών, το 2005 η Microsoft κυκλοφόρησε το Xbox
360 με περισσότερες δυνατότητες από αυτές του προκατόχου της. Η Microsoft
φρόντισε να ενισχύσει την υπηρεσία Xbox Live και να προσφέρει παιχνίδια,
ταινίες, πληροφοριακό υλικό, διασύνδεση με Facebook, MSN Messenger και άλλα
εργαλεία, προσφέροντας στους χρήστες νέες εμπειρίες και ικανότητες. Η Sony
ακολούθησε το 2006 με την κυκλοφορία του Playstation 3, μιας πανίσχυρης από
πλευράς επεξεργαστικής ισχύος κονσόλα, που ενσωμάτωνε εντυπωσιακές
τεχνολογίες, όπως συσκευή ανάγνωσης Blu-ray, διαδικτυακές υπηρεσίες
κοινωνικής δικτύωσης (Playstation Home), φυλλομετρητή ιστού κ.ά. Η Nintendo
αποτέλεσε τη μεγαλύτερη και εντυπωσιακότερη παρουσία στις κονσόλες αυτής της
περιόδου, με το Wii. Αν και σε τεχνικά χαρακτηριστικά είναι σαφώς υποδεέστερο
από τις υπόλοιπες κονσόλες, εντούτοις κατάφερε να ξεχωρίσει και να ξεπεράσει σε
πωλήσεις τις υπόλοιπες προτάσεις, χάρη στον πρωτοποριακό χειρισμό του.
Τη μεγάλη επιτυχία του Wii δεν άργησαν να ακολουθήσουν και άλλες εταιρίες,
παρουσιάζοντας τις δικές τους προτάσεις επάνω στα motion controls. Έτσι,
κυκλοφόρησε αντίστοιχα το PlayStation Move, αλλά και το Kinect της Microsoft.

Στην εκπαίδευση
Ένα παράδειγμα από το χώρο της εκπαίδευσης
αφορά το πρόγραμμα Virtual Florida Everglades, την
αναπαράσταση των υδροβιότοπων της Φλόριντα
(Virtual World Heritage Project), που χρηματοδοτήθηκε
από την UNESCO. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν η
ανάπτυξη ενός πλούσιου σε λεπτομέρειες εικονικού
περιβάλλοντος, για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε
θέματα που αφορούν οικοσυστήματα σε κίνδυνο. Το
κόστος της εφαρμογής κρατήθηκε σε χαμηλά επίπεδα
(κάτω των $100.000 ) αφού χρησιμοποιήθηκε η Unreal
engine.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν οι κατασκευαστές μια μηχανή
που ήταν φτιαγμένη για τη δημιουργία παιχνιδιών πρώτου
προσώπου, κατάφεραν να μοντελοποιήσουν και να
κατασκευάσουν μια πιστή αναπαράσταση ενός μέρους του
υδροβιότοπου. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί
στον εικονικό κόσμο «πετώντας», έχοντας δηλαδή άποψη
πρώτου προσώπου, αλλά από ψηλά. Οι κατασκευαστές της
εφαρμογής δήλωσαν ότι μια καλή εικονική αναπαράσταση
αφήνει στους χρήστες την ίδια αξέχαστη εμπειρία όσο μια
πραγματική εκπαιδευτική εμπειρία.

