ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ »دﯾﺴﮑﻮرد« را ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺨﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺴﮑﻮرد ) (Discordاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ» .ﻓﯿﻞ اﺳﭙﻨﺴﺮ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ
اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺴﮑﻮرد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،دﯾﺴﮑﻮرد ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ،در ﺣﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺶ از ۱۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﻼ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه و اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻨﻮز ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮔﻔﺘﻪ دﯾﺴﮑﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻬﺎﻣﺶ را ﺑﻄﻮر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ از اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ و آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ دﯾﺴﮑﻮرد ﻣﺬاﮐﺮه داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

»ﻣﺘﯿﻮ ﮐﻨﺘﺮﻣﻦ« ،ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺮﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﯾﺴﮑﻮرد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺮماﻓﺰار و
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم  Nitroاز دﯾﺴﮑﻮرد در ﺧﺪﻣﺎت
 Game Passﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﻮد«.
دﯾﺴﮑﻮرد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل دارد و ﭘﺎرﺳﺎل  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﺸﺮﯾﻪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .دﯾﺴﮑﻮرد دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﭘﺲ از ﺟﺬب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺣﺪود  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزشﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺮماﻓﺰار دﯾﺴﮑﻮرد در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان راﯾﮕﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺷﺘﺮاک  Nitroرا ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۹.۹۹دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻣﺜﻞ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ ،اﺳﺘﯿﮑﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻣﮑﺎن آﭘﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ را ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

