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לפי המספרים בשטח ,מרבית הסיכויים הם שגם אתם אשר קוראים מילים אלו מפיקים הנאה ממשחקים .יש
סיכוי שאתם חובבי משחקי מחשב מושבעים שקונים ציוד ודואגים לשדרג את המפלצת שיש להם בבית כדי
שיהיה מסוגל להריץ את המשחק האחרון שפותח ,ומצד שני ייתכן שאתם נכנסים לכמה דקות בין דברים
שעושים ומסיימים משחק של שולה מוקשים או שנכנסים לכמה דקות לפעמים כדי להנות ממשחק פלאש
זריז .השאלה החשובה היא – איפה מוצאים את משחקי המחשב האלה? יש עולם שלם ותעשיה נרחבת
של משחקים – איך מגיעים אליהם? בשורות הבאות נעשה מאמץ להראות מהם המקומות הפופולריים בהם
ניתן למצוא משחקים בזמן גלישה ברשת ,וניתן דוגמאות ברות יישום שיאפשרו לכם לשחק מיד!
מציאת משחקים באתרים באינטרנט
המקום הברור מאליו שנבחן בשביל לחפש משחקים ,מן הסתם ,יהיה אתרי אינטרנט עם משחקים .קיימים
מאות אתרים המוקדשים לגיימינג באינטרנט ,והם מתמקדים בנושאים מגוונים .לדוגמא ,מצויים אתרים
העוסקים בביקורת כלפי משחקים פופולריים ,יש אלו שמתעסקים בתחומי משנה ,יש אלו המתרכזים
במשחקים שהם פרי מאמציו של מתכנת בודד )בניגוד לחברה לפיתוח משחקים בעלת עובדים ספורים(
וכולי .בראש ובראשונה מוכרחים להבין מה אנחנו מבקשים ומה מספק לנו בידור ,וברגע שהשלמנו עם
מבוקשנו – אפשר להיכנס לאתר האינטרנט הרלוונטי.
אפשרות לאתר משחקי מחשב באתרי החיפושים
משחקי מחשב ידועים הצליחו להפוך למותגים של ממש ,ובתור כאלה ,מנועי החיפוש יודעים להתאים
משחקים מתאימים למי שמריץ חיפושים אחריהם .כדי להדגים את הנושא ,אם תחפשו שם ספציפי של
משחק ,תגיעו רק אליו .יש משחקים שהם סדרה ,ובמקרים כאלה יש אפשרות לחפש את שם המשחק
ולהוסיף לו מספר .במקום זה ,אפשר לחפש אחרי ביטויים ספציפיים כדוגמת משחקים להורדה כדי להבטיח
שהתוצאות שיתקבלו יהיו רק של משחקים שאותם אפשר להוריד למחשב ,כמו בדוגמא שנתנו.
אתרי נישה עבור משחקים מסוג מסויים
ברור למדי שלא כולם יעדיפו אותם דברים ,על אחת כמה וכמה כשמדובר במשחקי מחשב .משחקי מחשב
כיום מתחלקים לז'אנרים שונים ומשונים כשבהם ניתן למצוא סגנונות כלליים כגון משחקי יריות ועד לנושאים
נקודתיים ביותר כמו משחקי ניהול חנות בגדים )הכוונה היא ,מי שמחפש לשחק במשהו כזה ,יודע במדוייק
מה הוא מצפה למצוא(.
מצויים אתרים שלמים שהוקדשו לנישה כזאת או אחרת ,כמו אתרים שמכילים אך ורק משחקי בנות בלי
שום דבר אחר ,ואתרי משחקים שלמים שאפשרי לשחק במסגרתם במשחקים מסוג משחקי נהיגה וטיס...
בקצרה – יש מבחר .מי שרוצה לשחק ,הרשת כולה פרושה לרגליו ומציעה כל אפשרות שתעלה על
הדעת .אם הזדמן לכם לשחק במשחק מעניין ,ספרו לנו מהו ,נשמח לשחק גם כן!
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