ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﺑﻠﮏ آﭘﺲ  ۴ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؛ ﮐﺎل او
دﯾﻮﺗﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﺗﺮیآرک ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺟﺬاب از ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﻠﮏ آﭘﺲ  4روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در
ﺑﺎزی ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ و روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺘﻞ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﺑﻠﮏ ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎل او دﯾﻮﺗﯽ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ
داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺘﯿﺎزات و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﺎداشﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
درآﻣﺪ اﺻﻠﯽ ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ و آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺮیآرک ﻫﻢ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ای را در  Call of Duty: Black Ops 4ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺎداشﻫﺎی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪه و ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،روﯾﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎﻟﻮﯾﻦ ﺑﻠﮏ آﭘﺲ  4از اﻣﺮوز آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻮﻧﯽ و اﮐﺘﯿﻮﯾﮋن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،اﯾﻦ روﯾﺪاد ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺑﺮای
ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎﻻ دﯾﺪﯾﺪ ،در روﯾﺪاد ﻫﺎﻟﻮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ و
آﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﺮﺳﻨﺎک دارﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزی
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻠﮏﺟﮏ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در آن آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 Call of Duty: Black Ops 4روزﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﮐﺘﯿﻮﯾﮋن
اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ روز درآﻣﺪی ﻣﻌﺎدل  500ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و رﮐﻮرد
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮﯾﮋن ،ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ و اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻻﯾﻮ را
ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﻧﺘﻬﺎ اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﮏ آﭘﺲ  4ﺷﮏ دارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺟﺬاب در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﮏ آﭘﺲ  4داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

