ِ
‘ﻫﯿﻠﻮ  :۵ﮔﺎردﯾﻨﺰ’ رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﭘﺎﺰ ۲۰۱۵
ﺑﻪ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﻣﯽ آﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﺟﻤﻌﻪ ۲۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۳
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻮدﯾﻮ  Industries 343دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ‘ ’Halo 5: Guaridansرا رﺳﻤﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ  E3 2014ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻣﻌﻄﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ‘ .ﻫﯿﻠﻮ  :۵ﮔﺎردﯾﻨﺰ’ ﻧﺎم ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ
ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ در ﺳﺮی ﻫﯿﻠﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
دارد و ﻋﻨﻮان ﻗﺮار اﺳﺖ در ﭘﺎﺰ  2015ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﯽ راس ،ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﻮدﯾﻮ  Intustries 343در ﻣﻮرد ‘ﻫﯿﻠﻮ  ۵ﮔﺎردﯾﻨﺰ’ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :اﯾﻦ

ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ”.و ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ روﻧﻤﺎﯾﯽ
اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﯿﺰر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ ”HALOﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺷﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
در ﻣﻮرد داﺳﺘﺎن ،اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﻓﻌﻼ ﻫﯿﭻ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﺰری ﮐﻪ  ۲۱ﻣﯽ  ۲۰۱۳در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ
وان دﯾﺪﯾﻢ Master Chief ،ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﻋﻨﻮان اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﺎزی در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﻮدش را دارد ﺗﺎ  E3 2014دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد .ﺑﺎﻧﯽ راس در ﻣﻮرد ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻫﯿﻠﻮ وﺟﻮد دارد ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن داده“ :در
ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﻧﺒﺮد ﻫﯿﻠﻮ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻧﻤﻮ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﻠﻮ در اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان از اﯾﻦ
ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ”.
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﻔﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﻣﯿﺰﺑﺎن ﯾﮏ
ﻫﯿﻠﻮ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ  Halo 5در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﭘﺲ ﺷﺎﯾﻌﺎت  Halo 2 Annieversaryﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
او در اداﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺮی ﻫﯿﻠﻮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻫﯿﻠﻮ
از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ دارﯾﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﮕﻔﺖ زده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ”.ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮی ﻫﯿﻠﻮ در ﺳﺮ دارد را در  ۱۹ﺧﺮداد و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  E3ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺬاب دﯾﮕﺮی ﺗﺪارک دﯾﺪه
ﺷﺪه.
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