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Published 11/25/2020, 1:57 PM EETCyberpunk 2077 recently took the Playstation audience on a deep dive into the game’s performance on both the PS5 and PS4, respectively. The game’s release date is right around the corner, as the console community steps into the era of next-gen gaming.ADVERTISEMENTArticle continues below this
adADVERTISEMENTArticle continues below this adWith the latest video, Cyberpunk has provided an answer to that question. With it, the developers have shared interesting news with the fans along with a comparison on PS4 Pro and PS5. The game works well across both consoles, with no noticeable performance difference, as the game progress
from one console recorded video to another, it feels amazing.Will it be backward compatible? Addressing the looming question of the fans, CD Projekt RED (CDPR) has assured all the fans that the game will be available on both next-gen and previous-gen consoles. So picking up a Xbox or a Playstation of the previous generation will not keep you from
playing the game.ADVERTISEMENTArticle continues below this adNo charge for Next-Gen performance upgradeCDPR has also announced a full performance upgrade for the game, tailored for the next-gen consoles, at no extra charge at all. It will be available for everyone next year. Until then, the game will run on your next-gen consoles, thanks to
backwards compatibility.Playstation users know precisely what is in store for them, as we get closer and closer to its eventual release on December 10th. Meanwhile, CDPR is actively working on tweaking and fine-tuning the game before it finally launches.ADVERTISEMENTArticle continues below this adAlso Read: “I Had to Pause and Take a
Breather”- Cyberpunk 2077 Developer Gets Emotional After Overwhelming Quest RunAre you looking forward to playing the game on release? Are you satisfied with Cyberpunk’s performance? Let us know in the comments. Cyberpunk 2077’s launch has been quite rocky — due in part to its poor performance, particularly on consoles — so much so
that a substantial amount of buyers have been inquiring about refunding the product across all platforms. While there has been a performance patch since the game’s release, it still doesn’t look or run amazingly on consoles. Players have found that on base level previous generation systems (PlayStation 4 and Xbox One), Cyberpunk 2077 takes the
biggest hit from a technical standpoint. However, with the PS4 version, you can alter a handful of settings to improve its quality. These settings won’t fundamentally change the way the game plays — and if you didn’t love it originally, altering these settings likely won’t change your mind — but, at the very least, they offer a noticeable improvement
over what’s available by default. These are the best settings to change to improve Cyberpunk 2077’s PS4 performance. See more The best settings to change to improve PS4 performance To alter the game’s visual settings, press the Options button on your DualShock (or DualSense if you’re on PS5) and jump into the Settings. Tab over to Graphics by
pressing R1 and you’ll see a list of options you can change. Here are the recommended settings: Film Grain — off Chromatic Aberration — off Depth of Field — on Lens Flare — on Motion Blur — off It can be tough to tell, but having the settings listed above will make the image look slightly sharper than it is by default. We also highly suggest tabbing
over to Video and turning off HDR Mode completely. Doing so will give you a clearer image that would otherwise look dark and muddy. Here’s a comparison showcasing the difference between default settings and adjusted settings. Default settings Adjusted settings Again, it can be tough to tell, but the image on the bottom is slightly clearer. Look at
the pipe on the left side of the screen. The top image is a bit more blurry and muddy. Oddly enough, disabling HDR improves the visuals, which is counter to what you might think. For some reason, enabling HDR causes much darker-looking visuals to appear on screen, making it harder to read. Changing these settings will only slightly impact your
experience, but until CD Projekt RED issues out a major patch that addresses all of its visual shortcomings, you’ll have to make do with what you have. Keep in mind, the game runs best on PS5, slightly worse on a PS4 Pro, and even worse on a base PS4, so your mileage will vary depending on the machine you have. On consoles, you can only play the
game at 60 frames per second if you’re on a PS5 or Xbox Series X, which does look way better than its last-gen counterparts. Editors' Recommendations Cyberpunk 2077 recebeu a sua atualização 1.2 na semana passada, acompanhada por uma gigantesca lista de correções e melhorias. Os jogadores vão notar que foram corrigidos erros que
quebravam o jogo, mas será que está tudo resolvido nas consolas? Podemos recomendar o jogo nas consolas de anterior geração? Vamos ser diretos, existem boas notícias para quem joga na PlayStation 4 Pro, em termos de performance e estabilidade, mas ainda há muito caminho a percorrer. As informações da v1.2 não nos detalham o esforço para
otimizar a experiência na PS4 e Xbox One, apesar de existir uma longa lista de otimizações ao motor que, em teoria, devem melhorar a experiência para todos. Também existem as prometidas melhorias na controversa anti-aliasing temporal e reflexos screen-space melhorados. A Xbox One é destacada pelas melhorias na gestão da memória, mas são as
otimizações no streaming que nos chamaram a atenção pois parece ser a chave para as dramáticas melhorias na PS4 Pro. Tudo focado na tecnologia de streaming em segundo plano, a forma como a geometria e texturas são trazidas do armazenamento, descomprimidas e geradas no ecrã. Reparamos uma mudança aplicada na PS4, PS4 Pro e Xbox
One, mas curiosamente, a Xbox One X não parece ter diferenças. Resumindo, existe a sensação que o streaming corre com uma menor prioridade do que antes, com a mira em melhorias no rácio de fotogramas à custa de apresentar detalhe. Os materiais dos cenários demoram mais a carregar, o pop-in é um problema maior do que anteriormente.
Podes dizer que existem atrasos no streaming, mas o detalhe acaba por ser gerado, se lhe deres tempo. No entanto, uma cidade densa ao conduzir rapidamente mostra que alguns aspetos do cenário não são carregados sequer consoante passas por eles. O Digital Foundry testa a v1.2 de Cyberpunk 2077 nas consolas de anterior geração. Podes ver no
vídeo em baixo como isto afeta a apresentação geral, especialmente na PS4 Pro, mas isto significa claros benefícios na performance. A PS4 Pro correu sempre com a melhor performance, até superior à Xbox One X. Agora, está ainda melhor, passando muito do seu tempo nos 30fps. Correr por um mercado repleto de pessoas podia criar quedas para
meios 20s na Pro. Com a nova atualização instalada, o jogo crre a 30fps quase perfeitos, com a redução (ou o atraso) no detalhe que falei. Por vezes, em cenários lado a lado, como uma corrida pelo mercado, a performance melhora até 8fps na Pro com a v1.2, uma melhoria significativa para um jogo a 30fps. Está mais simplificado e apesar de ser
preciso um sacrifício nos visuais para lá chegar, diria que vale a pena devido à melhoria na jogabilidade. Surge pop-in ao mover com velocidade pelos cenários por isso, em termos práticos, passa rapidamente. Penso que o mais espantoso dos testes é ver o infame tiroteio a decorrer. É um teste que preparei quando o jogo foi lançado, no caminho para
o Ripperdoc, conduzo a grande velocidade por Night City, ao invés de estacionar no local indicado, basicamente cometemos diversos crimes. A combinação de combate, vários NPCs e denso detalhe na cidade afunda a performance em todos os sistemas e ainda o faz na PS4 Pro, mas está muito melhor do que na v1.1. Ainda existem alguns problemas,
tiroteios contra os Maelstromers conseguem quedas para 20s e senti um congelamento para o menu. Ainda existe espaço para melhorias e apesar dos grandes ganhos na performance na PS4 Pro, é difícil recomendar o jogo com a v1.2 quando ainda existem congelamentos. Corremos Cyberpunk 2077 no PC com um sistema baseado no processador da

Xbox One e os resultados foram fascinantes. Comparativamente, ainda existem grandes problemas na Xbox One X. Existem algumas melhorias na performance, o mercado agora opera a meios 20s, ao invés de meios 10s, e a entrada em Night City também foi melhorada. O problema é que persistem muitos dos problemas, a One X continua a sofrer
com soluços, grandes quebras que causam períodos a 0fps. É momentâneo, mas ainda é um problema mais frequente nas consolas Xbox One. Ao contrário das consolas PS4, não registei nenhum congelamento nos meus testes. No geral, a melhoria na One X é menos impressionante e ainda é possível ver quedas abaixo de 20fps ao percorrer
rapidamente pelos cenários, algo no qual a PS4 Pro recebeu melhorias dramáticas. O teste do combate no beco corre tão mal quanto na v1.1. No geral, existem melhorias, mas não tem uma performance tão boa quanto na PS4 Pro, algo estranho de se ver. Em termos da PS4 e Xbox One, corriam pobremente na v1.1 e a nova atualização melhora um
pouco algumas cenas, vantagens de 2 a 3fps fazem pouca diferença quando continuas tão longe dos 30fps. Curiosamente, a PS4 não mostra o nível de melhoria exibido pela Pro, ainda é uma experiência 20-30fps nos tiroteios, ou pior, com soluços e quedas. É desafiante apontar a arma nesta versão do jogo durante tiroteios. Também registei uma saída
abrupta para o menu da PS4, tal como na Pro. A PS4 continua uma má experiência no geral, os congelamentos permanecem e a performance geral está muito longe do alvo. Eis o Digital Foundry a testar Cyberpunk 2077 v1.1 em Janeiro. A Xbox One continua extremamente difícil de recomendar. As otimizações ao streaming foram incluídas, de acordo
com comparações diretas entre a v1.1 e a v1.2, mas os ganhos na performance são mínimos e muito pequenos para registar na maioria das cenas, os rácios de fotogramas exibem apenas uma margem de erro de diferença. Quando precisas de uma performance boa e consistente, a Xbox One continua a desiludir e permanece a pior versão de
Cyberpunk 2077. Temos boas e más notícias. A PS4 Pro não está má. Aceitando que o jogo foi claramente desenhado para as novas consolas e terá problemas nas consolas de anterior geração, jogar Cyberpunk 2077 a 30fps da maioria do tempo sugere que colocar o jogo em forma na anterior geração não é propriamente impossível. Ficarei fascinado
para ver como melhora a situação na PS5, que corre o mesmo código. Dito isto, o facto da PS4 e Pro congelarem e saírem para o menu em duras horas de jogo relembra que ainda há muito por fazer. Esse sentimento aplica-se ainda mais à PS4, Xbox One e One X. Quatro meses depois do lançamento, parece que foram dados apenas passos de bebé
para melhorar a performance do jogo nestas 3 consolas. De acordo com as informações da atualização, parece que corrigir bugs foi a prioridade e foi uma boa decisão, mas espero que continuem com a otimização. Vemos progresso com a v1.2, mas é estranho que nos meus testes apenas a PS4 Pro mostra todas as melhorias. Espero que a próxima
atualização aplique isto a todas as consolas.
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