واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﮐﺎرﺑﺮان از
ﺑﺎزی  - Star Wars Battlefront 2دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
اﺧﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺟﺪا از ﺑﺤﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻮل واﻗﻌﯽ در ﺑﺎزی  ،Shadow of Mordorاﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺪﻧﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ رﺳﯿﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع از آن ﺟﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﭘﻮل واﻗﻌﯽ در روﻧﺪ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﯾﻌﻨﯽ  Star Wars Battlefront 2اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای آﻧﻼک ﮐﺮدن ﺗﻌﺪادی از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزی وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  Star Wars Battlefront 2ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل واﻗﻌﯽ ،زودﺗﺮ از
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
در ﮐﻞ روﻧﺪ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻘﻮل در آن ،ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل واﻗﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  60دﻻری ﺑﺎزی ،ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮت ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،دارای آﯾﺘﻢ
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در روﻧﺪ ﺑﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺣﺎل ،ﺑﻠﯿﮏ ﯾﻮرﮔﻨﺴﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ در ﻃﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺎزی در اﺳﺘﻮدﯾﻮ داﯾﺲ ،ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان
در ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻣﺮوزی ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ
ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺘﻈﺎرش را دارﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﯾﺘﻢ ﻫﺎی
ﺑﻬﺘﺮ و آزاد ﺳﺎزی ﻫﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ در ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻓﻌﺎل ﺑﺮای درآﻣﺪ زاﯾﯽ ،اﺷﺎر ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ،ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺘﻠﻔﯿﻠﺪ ﻧﯿﺰ از آن دﺳﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد

ﮐﻪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﺎزه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺧﻮد ،درآﻣﺪ زاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ
ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﭘﻮل واﻗﻌﯽ در روﻧﺪ ﺑﺎزی ،ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
 Star Wars Battlefront 2در ﺗﺎرﯾﺦ  26آﺑﺎن ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ،4اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان
و ﭘﯽ ﺳﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

