ﭘﺎﯾﺎه داﻧﺶ < ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات < ﻧﺤﻮه ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ آﭘﺎرات ﮔﯿﻢ

ﻧﺤﻮه ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ آﭘﺎرات ﮔﯿﻢ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آﭘﺎرات ‐  ‐ 19-07-2021ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات

 ‐۱درﺻﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﯾ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ۲۵ :درﺻﺪ
روﺑﻫﺎی اﻫﺪاﯾ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ۲۵ :درﺻﺪ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ ۳۰ :درﺻﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺳﺘﺮﯾﻢ ۱۵ :درﺻﺪ
ﻣﺪت اﺳﺘﺮﯾﻢ ۵ :درﺻﺪ

 ‐۲آﯾﺎ ﺳﻘﻔ ﺑﺮای اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ ،اﻣﺘﯿﺎز ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﻣﺎن اﺳﺘﺮﯾﻢ ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺳﺘﺮﯾﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای  ۵ﺳﺎﻋﺖ اﺑﺘﺪاﯾ اﺳﺘﺮﯾﻢ در ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد) .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻔﺘﻪای  ۳۵ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﺪﯾﻬ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از  ۵ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل روز ،اﻣﺘﯿﺎز اﺿﺎﻓﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﺎﺻﻞ از اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و روﺑﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ  ۵۰درﺻﺪ از
اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾ را ﺗﺸﯿﻞ دﻫﻨﺪ.

 ‐۳ﺟﻮاﯾﺰ ﻫﻔﺘ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎ اﻫﺪا ﻣﺷﻮد؟
ﺧﯿﺮ .ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﯾﺰ در روز اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -۴ﯾ ﻫﻔﺘﻪ وﻗﻔﻪ )از  ۲۳ﺗﺎ  ۲۹ﻣﺮداد( در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ؟
از  ۲۳ﺗﺎ  ۲۹ﻣﺮداد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﺎم ﻋﺰاداری ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ،اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
وﻗﻔﻪای ﯾ ﻫﻔﺘﻪای دارد.

 -۵آﯾﺎ اﻓﺮاد ﺑﺮﺗﺮ اوﻟﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎی ﺗﺎزهﮐﺎر ،ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻔﺘﻪ دوم اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺧﯿﺮ .ﺑﻪ  ۳ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎی ﺗﺎزهﮐﺎر ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺳﻄﺢ ﻃﻼﯾ اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ در دوﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎی ﺗﺎزهﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 -۶ﺷﻤﺎرش اﻣﺘﯿﺎزات از ﭼﻪ زﻣﺎﻧ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد؟
ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،از ﺳﺎﻋﺖ  ۰۰:۰۱ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺷﻨﺒﻪ ﺷﻤﺎرش اﻣﺘﯿﺎزات آﻏﺎز و ﺗﺎ  ۲۳:۵۹ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.

 ‐۷ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﻣ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه آﭘﺎرات ﮔﯿﻢ ﭼﻪ زﻣﺎﻧ اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﻣ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه آﭘﺎرات ﮔﯿﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ آﭘﺎرات ﮔﯿﻢ ﯾﻌﻨ
 ۲۹ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﻫﺪا ﻣﮔﺮدد.

 .۸ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﺮاک ﻓﻌﺎل از ﯾ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ  ۲اﺷﺘﺮاک ﻓﻌﺎل از ﯾ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ‐۹آﯾﺎ ﻧﻔﺮ اول ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﻣ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه آﭘﺎرات ﮔﯿﻢ در ﻗﺮﻋﻪﮐﺸ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داده ﻣﺷﻮد؟
ﺧﯿﺮ .ﻧﻔﺮ اول ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﻣ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺪون ﻗﺮﻋﻪﮐﺸ ﺑﺮﻧﺪه ﯾ دﺳﺘﺎه  Xbox Series Xﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ‐۱۰ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺮﻋﻪﮐﺸ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﻣ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه آﭘﺎرات ﮔﯿﻢ ﺷﺮط ﺧﺎﺻ وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻠﻪ .ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺮﻋﻪﮐﺸ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸ ﺷﺮﮐﺖ داده
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

 ‐۱۱ﺑﺮای ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺧﺎﺻ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻠﻪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺧﻮد را ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  ۰۰:۰۱ﺑﺎﻣﺪاد آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎر ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ و ﻣﺠﺪدا ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎﻋﺖ  ۰۰:۰۱ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﺨﺶ زﻧﺪه را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻫﻔﺘ ،روز ﺟﻤﻌﻪ
ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳:۵۹ﯾ ﺑﺎر ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

 ‐۱۲ﭼﻮﻧﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺳﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮔﯿﻢ آﭘﺎرات ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺷﺮوع ﭘﺨﺶ زﻧﺪه در
آﭘﺎرات ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 ‐۱۳ﭼﻮﻧﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﻣ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﺧﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺘﯿﺎز او در ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺳﺎل آﭘﺎرات ﮔﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﻣ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﮐﺴﺐ ﺷﺎﻧﺲ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک و اﻫﺪای روﺑ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

