ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ Red Dead Redemption 2
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل در اﭘﯿﮏ اﺳﺘﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻮرﻧﺎ رﺿﺎﯾﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﺑﺎزی  Red Dead Redemption 2در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮاوان ﻃﺮﻓﺪاران ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺳﯽ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ از آن زﻣﺎن

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦﻫﺎ،
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﺑﺎزی در اﻧﺤﺼﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ً
اﺧﯿﺮا در ﺳﻄﺢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﺑﺎزی Red Dead
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ

 Redemption 2در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﮔﺰارش آﻣﺪه
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﺑﻮده و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸ﺗﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﮏ ﺗﻮ ﻗﺮاردادی ﺑﺎ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ
 Borderlands 3اﻧﺤﺼﺎری زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،رخ دادن

اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﺑﺎزی  Red Dead Redemption 2دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮔﺰارش آﻣﺪه ﮐﻪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت داﻧﻠﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ
ﺑﺎزی  Red Dead Redemption 2در اﺧﺘﯿﺎر اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﺰارش

روی آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،داﺋﻤﯽ ﺑﻮدن اﻧﺤﺼﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ روی ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﯿﻢ ﯾﺎ  GOGﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش در وبﺳﺎﯾﺖ  4Chanﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎزی  Borderlands 3را
ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ ﻟﻮ داده ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﯽ اﺳﺎس و ﺟﻌﻠﯽ در

آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن ﮔﺰارش ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.

اواﺧﺮ دی ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ راک اﺳﺘﺎر ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل را ﺑﻪ ﺑﺎزی Red Dead

 Redemption 2اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ  Gun Rushﻧﺎم دارد ،ﮐﺎرﺑﺮ را در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آنﻫﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﻣﺤﯿﻂ ،ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻬﻤﺎت و اﺳﻠﺤﻪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻏﯽ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

