ﻓﺎل آوت  ۴ﺑﻪ ﻓﺮوش  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪی در
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،آذر ۱۳۹۴
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ  ،VGChzrtzﺑﺘﺴﺪا رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻓﺎل آوت ) 4ﺑﺮرﺳﯽ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ  5.19ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪی در ﻫﻔﺘﻪ اول دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺘﺴﺪا ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ زﯾﺎدی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی اﻣﺴﺎل دارد ،ﺣﺪود
 58درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﮐﻨﺴﻮل ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺎل آوت روی ﮐﻨﺴﻮل ﻧﺴﻞ
ﻫﺸﺘﻤﯽ ﺳﻮﻧﯽ ،ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  3ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ و اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان،

ﺣﺪود  1.7ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻓﺮوش ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﯽ ﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻤﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و ﺑﺎزی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ
 450000واﺣﺪ روی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻔﺮوﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻼﻗﻪ
ای وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻓﺎل آوت در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ
روی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ رﮐﻮرد را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی اﺳﺘﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺟﺪا از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزی روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﺎل آوت ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎزی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،اروﭘﺎ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ  33درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﻓﺮوش )ﺣﺪود  1.7ﻣﯿﻠﯿﻮن
واﺣﺪ( ،در رده دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺎل آوت در اروﭘﺎ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺘﺴﺪا اﻋﻼم ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﯿﺮی در ﺣﺪود  12ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﺮده
ﻓﺮوﺷﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .ﻓﺎل آوت  4در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرت ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
ﺧﻮد در ﺑﯿﺎورد و در رده ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﭘﺮ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺘﺴﺪا اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل آﺗﯽ ﻣﯿﻼدی ،از ﻓﺎل آوت  4ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی
اﻟﺤﺎﻗﯽ و ﻧﯿﺰﻫﺎی آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای آن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺎل آوت  ،4در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روی
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ،4اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان و ﭘﯽ ﺳﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

