ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ﺑﻪ رﮐﻮرد ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوش
ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۵ ،دی ۱۳۹۶
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوش را ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ژاﭘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ

ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ،در ﺗﺎرﯾﺦ  12اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در
دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮوش
اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ،2ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺳﻮﭻ ﻓﺮوش  4.8ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻤﺖ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ،ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش

ﻫﺮ ﮐﻨﺴﻮل ﺧﺎﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.

اﯾﻦ رﮐﻮرد ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو  Wiiﺑﻮد ﮐﻪ در

ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﯽ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،از

ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﻮﭻ از زﺑﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .او در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﺧﻮب
ﺳﻮﭻ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺎل ﮐﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو

ﺳﻮﭻ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻮﭘﺮاﯾﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺳﺎل  2018و ﺑﻌﺪ
از آن ﻫﺴﺘﯿﻢ«.

آرﺷﯿﻮ ﻗﻮی ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی  ،Super Mario Odysseyو ﺑﯿﺸﺘﺮ از  55درﺻﺪ آن

ﻫﺎ ،ﻋﻨﻮان  The Legend of Zelda: Breath of the Wildرا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،اﯾﻦ دو ﺑﺎزی در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ از ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه

از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﯿﺰ ﺟﺎی دارﻧﺪ.

ﺟﺪا از اﻧﺤﺼﺎری ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ،ﺑﯿﺶ از  300ﺑﺎزی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎﺷﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ
ﻃﯽ اﯾﻦ  10ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن FIFA 18
از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ Mario + Rabbids Kingdom Battle ،و  Just Dance 2018از ﯾﻮﺑﯽ

ﺳﺎﻓﺖ L.A. Noire ،از راﮐﺴﺘﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ از ﺳﻤﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی
ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﺎل  2018ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ،Kirby Star Allies
ﻋﻨﻮان  Bayonetta 2و ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﯾﻨﺎﺳﻮر ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ،ﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﻓﺖ ،ﮐﭙﮑﺎم و ﺳﮕﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ را در ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

