ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی اﺳﺘﯿﻢ در ﺳﺎل
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ﺳﻮرﻧﺎ رﺿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۷ ،دی ۱۳۹۷
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  2018ﻣﯿﻼدی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﺷﺮﮐﺖ وﻟﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺳﻢ ﻫﺮ
ﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی اﺳﺘﯿﻢ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ وﻟﻮ ﺑﻪ  4ﺑﺨﺶ ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم ،ﮔﻠﺪ ،ﺳﯿﻠﻮر و ﺑﺮﻧﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ دﺳﺘﻪی اول ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦﻫﺎی ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش دﻗﯿﻖ ﻧﺴﺨﻪی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ

ﺑﺮ اﺳﺎس درآﻣﺪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن Assassin’s Creed Odyssey
و  Civilization VIﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ده ﺑﺎزی ﭘﺮﻓﺮوش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

Assassin’s Creed Odyssey
The Elder Scrolls Online
Civilization VI
Monster Hunter: World

Warframe
Grand Theft Auto V
Dota 2
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Counter-Strike: Global Offensive
Far Cry 5
Rocket League
Rainbow Six Siege
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦﻫﺎ در ﺳﺎل  ،2018ﺷﺮﮐﺖ وﻟﻮ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ

ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺎه را ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭘﯽ ﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﯿﻤﺮان ﺟﻬﺎن ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺳﺘﯿﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﯿﻢ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻮد ﻓﺮوش ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﮐﺘﯿﻮﯾﮋن و ﺑﺘﺴﺪا ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪهی ﺑﺎزی ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ

زودی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد را راه اﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﺻﺤﺼﺒﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﻮدﯾﻮ ،ﺗﻨﻬﺎ  12درﺻﺪ
از ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎﻗﯽ آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ

ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﺎﻧﺪ و واﻟﻮ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد درﺻﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد از ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

