Review Luna
Amazon
Luna é o serviço de streaming de videogame apresentado pela gigante Amazon. A empresa entra neste terreno
crítico com uma proposta rápida, simples e fácil de usar. Possui um importante catálogo e pode ser usado em uma
ampla variedade de dispositivos. Ele ainda tem um botão de layout especializado
A Amazon entra no mundo do streaming de videogame, ainda estamos no reino onde os novos serviços de
streaming de jogos são interessantes. Uma das razões pelas quais isso está acontecendo é porque eles estão
mostrando diferentes modelos de como esse serviço pode ser prestado. Novamente, no mundo do streaming de
cinema, séries e filmes, se você olhar para grandes players como Netflix, Hulu ou Amazon, que basicamente fazem
distribuição de vídeo, eles o executam de forma diferente, embora estejam fazendo streaming de vídeo modelo de
negócios que eles estão fazendo não é o mesmo.
Então você vai ao Netflix para encontrar um catálogo absolutamente enorme de filmes e programas de TV, eles
estão criando muito conteúdo próprio, então esse é um dos grandes impulsos que teve no ano passado.
Basicamente, a Netflix no momento é a plataforma com um enorme catálogo de material para assistir. Por outro
lado, se você escolher o Hulu é porque você está realmente mais focado nos programas de televisão atuais, então
se você quiser ver, por exemplo, Greys Anatomys, esse site seria o ideal. Por outro lado, o interessante se você
navegar no Amazon Prime é que você pode comprar add-ons e se quiser canais especializados além do serviço
regular, você pode pagar um pouco mais e assisti-los.
Parece que a Amazon tem intenções de entrar na disputa pela competição de streaming de games, por isso agora,
no outono de 2020, muitos de nós teremos que estar atentos para como isso vai funcionar antes da chegada dos
novos consoles, o Xbox Série X e o PlayStation 5. Existe a competição para fornecer a possibilidade de acessar
jogos online, nela estão Google, Xbox e Microsoft cada um com seu serviço. E agora é a Amazon que se junta a um
novo concorrente a ser considerado.
Cada site tem suas características. No Google Stadia você tem a possibilidade de comprar jogos. Para o Xbox,
você paga uma taxa e obtém o que eles têm em seu catálogo ou biblioteca inteira. Uma das coisas que a Amazon
quer levantar é que você adquira sua assinatura inicial que lhe dará acesso a muitos jogos, mas então você também
pode obter canais específicos para sair como com a Ubisoft. Desta forma, se você é fã de um determinado estúdio,
poderá obter exclusividade de seus lançamentos. Você só paga pelo catálogo que lhe interessa. É uma oferta mais
específica. No caso de estudos de francês, você pode se inscrever no aplicativo no Luna.
Do ponto de vista técnico, o que acho muito interessante é que a Amazon pode ser uma das grandes mudanças no
setor. Parece que eles estão realmente construindo sua infraestrutura com base na tecnologia da web para que
possam contornar todos os problemas que vêm com as lojas de aplicativos até agora.
Para citar um exemplo, a Microsoft teve problemas com o iOS Play Store, basicamente a Apple disse que o
aplicativo Xbox Game Pass pode estar na loja, mas a empresa da apple tem que aprovar a presença de cada um
dos produtos. Um por um.
Se a Amazon tiver uma versão baseada em aplicativo da web de seu serviço de streaming de jogos, isso significa
que você pode jogar esses jogos no Mac. Você pode imaginar jogar 4k a 60 quadros por segundo em um Mac? Usar
Luna cria um novo paradigma tecnológico interessante que pode realmente impulsionar o streaming de videogame
no futuro.

Na página principal do site do aplicativo Luna encontramos a opção de simplesmente obter um código para testar o
funcionamento, você também pode ver alguns dos diferentes títulos que a plataforma possui e abaixo encontramos o
preço promocional de R $ 5,99 por mês para quem Eles querem comprar agora e ser os primeiros a baixar o
aplicativo Luna que até agora não está disponível para download na Play Store ou iOS Store.
O interessante é que pode ser reproduzido em pares, desde PC, Mac, Fire TV e aplicações Web para iphone e ipad.
É o fim dos pedidos de licença, algo com o qual deixaremos de lidar, já que podemos jogar diretamente online sem
mais downloads.

Pros

Cons
- Catálogo importante
- Pode ser usado em vários dispositivos

- Não disponível em todas as regiões
- Falhas de conexão

- Boa resolução

- A interface pode ser melhorada

- Suporta 2 jogadores ao mesmo tempo

- Alguns problemas de conexão
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