ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ  Bethesdaدر E3 2015؛ از
 DisHonored 2ﺗﺎ ] Fallout 4ﺗﺮﯾﻠﺮﻫﺎ اﻓﺰوده
ﺷﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ  E3ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺘﺴﺪا آﻏﺎز
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮ

ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮی در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮی ﺑﺎ ﺗﻮپ ﭘﺮﺗﺮی وارد ﮐﺎرزار ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺘﺴﺪا ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن  Fallout 4و  DOOMﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی  DisHonoredﻫﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ دﻗﯿﻘﺎ در
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺘﺴﺪا و اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  E3 2015ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﺮﯾﻠﺮ رﺳﻤﯽ  Fallout 4در ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻀﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺷﺮوع

ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ده ﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﺮﯾﻠﺮ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺣﺎﻻ ﺑﺘﺴﺪا در آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻮد را
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺖ ﻫﺎﯾﻨﺰ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺘﺴﺪا ،اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ دارد ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ  The Elder Scrollsﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺂﻣﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺎرﺗﯽ اﺳﺘﺮاﺗﻮن ﭘﺲ از ﻫﺎﯾﻨﺰ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺑﺎ  Doomآﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺷﻠﻮغ ،ﭘﺮ ﺳﺮ
و ﺻﺪا ،ﺧﺸﻦ و ﺧﻮش ﮔﺮاﻓﯿﮏ .ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﯾﮏ  DOOMواﻗﻌﯽ
ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ در اﯾﻦ ﺗﺮﯾﻠﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی اره ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ در  DOOMﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﯿﺠﺎن را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺮاﺗﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  DOOMﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﮏ ﻧﻔﺮه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﯿﺮ
ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ارزش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن دارد.
ﺳﭙﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﺮ از ﺑﺤﺶ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﯿﺮ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪ ﮐﻪ در آن از دﺷﻤﻨﺎن،
اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ  DOOMﺟﺪﯾﺪ را ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﮐﺮده SnapMap ،اﺳﺖ ،اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺸﻪ
ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ اﺳﺖ .دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه
 Doomﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻫﻤﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
واﻗﻌﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ آزادی ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ
روی ﮐﻨﺴﻮل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﯾﺎ روی ﭘﯽ ﺳﯽ.
ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺟﻮ ﺳﻨﮕﯿﻦ و دﻟﻬﺮه آوری

دارد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ  Doomﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ دل ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 Doomدر ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺳﯽ ،ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4و اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﺖ

ﻫﺎﯾﻨﺰ دوﺑﺎره روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪی رﺳﯿﺪه.Battlecry :

ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی  DisHonoredروی ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺣﺎﻻ زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻨﻮان

ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ.

ﺷﺎﯾﻌﺎت درﺳﺖ ﺑﻮد ،اﻣﯿﻠﯽ ،دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ اول ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺷﺪ ،ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭼﻪ ﮐﻪ از دﺳﺖ داده ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﺎزی
رﺳﻤﺎ  DisHonored 2ﻧﺎم دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺖ.

 ،DisHonored: Defenitive Editionﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺴﺨﻪ اول و ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﺎزی ﺑﺮای اﮐﺲ
ﺑﺎﮐﺲ وان و ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﺰ اﻣﺴﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد..
 DisHonored 2ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺳﯽ ،ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4و اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ؟ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  2015زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ  The Elder Scrolls Onlineرﺳﯿﺪه ،ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﺴﺪا ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ از آن
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ﺑﺮای  Hearthstoneﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ The Elder Scrolls Legends .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
 Hearthstoneﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﺎرﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺳﯽ و آﯾﭙﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه و ﭘﺎﺰ اﻣﺴﺎل
در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ  Fallout 4ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺎد ﻫﺎوارد ،ﮐﺎرﮔﺮدان اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﺑﺘﺴﺪا و  Fallout 3و  Skyrimروی اﺳﺘﯿﺞ آﻣﺪه ﺗﺎ در
ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ Fallout 4 ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
وی از  21ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﺴﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  E3وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻏﺮﻓﻪ ای ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﺑﻪ آن ﻫﺎ

اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ آرت ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی از  Fallout 4در ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ .در واﻗﻊ ﻫﻢ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﺮد ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد
دارد و ﻫﻢ ﮐﺎراﮐﺘﺮ زن.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎزی در ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آرام ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ و ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﺪاده.
ﺷﺮوع ﺑﺎزی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  The Last of Usﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭘﺲ از ورود ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﺑﻪ Vaul
 ،111دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺣﺎﻻ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.
ﺑﺎزی آﻧﻘﺪر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل آن را ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺎزی ﯾﮏ ﺳﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﮔﻮﯾﺎ در ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ ﺑﺎزی اﯾﻦ ﯾﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن در ﮐﻨﺎرﺗﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن دﻫﯿﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ  VATSﻧﯿﺰ در ﺑﺎزی ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه  ،Skyrimﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ده ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻋﻈﻤﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﻪ ی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب در ﺑﺎزی ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ  Pip-Boyﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﯾﺪ روی آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

 Pip-Boyآﻧﻘﺪر ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ،ﻧﺴﺨﻪ واﻗﻌﯽ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را درون آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻠﻪ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای آن
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ  Pip-Boyﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود
و ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

 ،Fallout Shelterﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﺴﺪا ﺑﺮای ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
 Vaultﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻏﺬا
ﺑﺪﻫﯿﺪ ،آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ و آن ﻫﺎ را در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺎن ﻧﮕﻪ دارد .راﯾﮕﺎن ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای Fallout Shelter .ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ روی اپ

اﺳﺘﻮر ﺑﺮای  iOSﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .اﻧﺪروﯾﺪ؟ ﻓﻌﻼ ﺧﺒﺮی از آن ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن  Bethesdaﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در  Fallout 4ﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﯾﺘﻢ ﻫﺎی درون ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﯿﻄﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻧﺒﻮغ
ﺗﯿﻢ ﺑﺘﺴﺪا و ﺗﺎد ﻫﺎوارد در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ واﻗﻌﺎ ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﺑﺰارﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻟﻄﻤﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وارد ﮐﻨﻨﺪ Fallout 4 .واﻗﻌﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

 50اﺳﻠﺤﻪ در ﺑﺎزی وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ  700ﻣﺪل ﻣﺨﺘﻠﻒ در آورﯾﺪ .واﻗﻌﺎ
ﺑﺎزی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻟﺒﺎس اﺻﻠﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮ
ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
ﺗﺎد ﻫﺎوارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺗﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﺒﺎرزات در ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﺖ اول ﺷﺨﺺ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ.

ﺑﻠﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  Fallout 4ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در ﺗﺎرﯾﺦ  10ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  19آﺑﺎن ﺑﺮای ﭘﯽ ﺳﯽ ،ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4و
اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺖ ﻫﺎﯾﻨﺰ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﺑﺘﺴﺪا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در
ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در  E3ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﭼﻨﺘﻪ داﺷﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺘﺴﺪا اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﺒﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺘﻤﻦ ،وﯾﭽﺮ و ﻣﺴﺘﺮﭼﯿﻒ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﺎل را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

