ﺑﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Fallout Shelterدر ﻋﺮض دو
ﻫﻔﺘﻪ ۵.۱ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﺟﻤﻌﻪ ۲۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،اﻟﻠﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺑﺘﺴﺪا و ﺑﺎزی Fallout
 Shelterﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ روی ﻫﺮ ﺗﻠﻔﻦ و ﺗﺒﻠﺖ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﺎﻓﺖ .درﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از

ﻋﺮﺿﻪ  Fallout 4ﺑﺮای ﭘﯽ ﺳﯽ و ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎ ،ﺑﺘﺴﺪا در ﺣﺎل ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزی ﻣﺤﺒﻮب اش اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  SuperDataﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﺴﺪا ،در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ اش ﺑﻪ ﺑﺎزار 5.1 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﺴﺐ ﮐﺮده .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ
آﻣﺎده ﻧﺸﺪه.
درآﻣﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ژوﺋﻦ  2015ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  4درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و  20درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ژوﺋﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  367ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را رواﻧﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﮐﺮده

اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮ ﺧﻮب دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺘﺴﺪا ،ﻓﺮوش  138ﻫﺰار ﮐﭙﯽ از ﺑﺎزی  The Elder Scrolls Onlineﺑﻮد .ﻓﺮوش
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻨﺴﻮل و ﭘﯽ ﺳﯽ روی ﻫﻢ  314ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺪ )ﮐﻤﺘﺮ از درآﻣﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( اﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ  30درﺻﺪی ﺑﻮد.
 10ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺎه ژوﺋﻦ را روی ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎ و ﭘﯽ ﺳﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ:

اﻣﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻓﯿﻔﺎ  15ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﺑﺘﻤﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺎزی در
رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار دارد:

ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻢ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ روی ﭘﯽ ﺳﯽ و ﮐﻨﺴﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 Fallout Shleterرا ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ رﻗﻢ  5.1ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮای دو ﻫﻔﺘﻪ واﻗﻌﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺘﺴﺪا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺻﺪر
ﺟﺪول اپ اﺳﺘﻮر را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

