ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﺎل  ۲۰۱۸از ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،دی ۱۳۹۷
ﺳﻪروز ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻟﯿﺴﺖ  ۱۰ﺑﺎزی ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۸از ﻧﮕﺎه ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ،از ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ از ﻧﮕﺎه ﺧﻮدﺗﺎن رای ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻢﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ Red Dead Redemption 2 ،را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 Red Dead Redemption 2آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮی راکاﺳﺘﺎر ﺑﻌﺪ از  GTA Vاﺳﺖ و داﺳﺘﺎن

ﭘﯿﺶ از وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺴﺨﻪ دوم اﯾﻦ ﺳﺮی را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﻤﺮ اﯾﻦﺑﺎر در ﻧﻘﺶ آرﺗﻮر ﻣﻮرﮔﺎن،
دوران ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻤﺪن در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن دوران ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آرﺗﻮر
ﻣﻮرﮔﺎن ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﻨﮓ آزادیﺧﻮاه داچ ون در ﻟﯿﻨﺪ اﺳﺖ و در ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰ﺳﺎﻋﺘﻪ او،
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و از ﭼﻨﺪ اﯾﺎﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ.

ﺑﻌﺪ از  Red Dead Redemption 2ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رای را ﺑﻪ  ،God of Warاﻧﺤﺼﺎری
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽ و ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4دادهاﻧﺪ .ﮔﺎد آو وار از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﺎل ﺑﻮده و در ﻣﺮاﺳﻢ  The Game Awards 2018ﻫﻢ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺼﯿﺐ اﺳﺘﻮدﯾﻮی
ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ و ﮐﻮری ﺑﺎرﻟﻮگ ﺷﺪ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ،Forza Horizon 4اﻧﺤﺼﺎری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﻫﻢ ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻮرﺗﺰا ﻫﻮراﯾﺰن  4ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎزی را اداﻣﻪ داده و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از
ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﯿﺴﺖ  ۵ﺑﺎزی ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل از ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎ  Marvel’s Spider-Manدر ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﭼﻬﺎرم و  Celesteدر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ
ﺑﺎز یﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ وﺻﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺻﺒﺮی ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ و
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﻢ.
درﺑﺎره  Red Dead Redemption 2ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

