درﯾﭽﻪ :ﻃﻠﻮع اﺳﻄﻮره ﻫﺎ؛ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزی Guild
 - Wars 2دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ ﻓﺮﺷﯿﻦ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﺧﻮب ارزان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ،ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﻢ.
ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ راﯾﮕﺎن ،ﺟﺰو آن دﺳﺘﻪ از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﯾﺎل ،آن ﻫﺎ را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻤﺎدی از اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﮕﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ
روزﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ از
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن دوﺗﺎ  ۲و  ،Team Fortress 2ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺧﻼف اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ را
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز اﯾﻦ دو ﺑﺎزی ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی
اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﺮز اﻋﺘﯿﺎد آوری ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﻋﻨﻮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزی
ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭘﺮ ﻧﺸﺎط و ﺟﺬاب ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﮕﺎن اﻣﺮوزی ،درﯾﭽﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻮی دﻧﯿﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ی آن ﭘﺎی ﺧﻮد را از دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺮا ﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻗﺪم در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻟﺬت ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد.
 World of Warcraftﺟﺰو اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی
ﺳﺒﮏ  MMORPGﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از رﻗﯿﺒﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را از ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اش ﺑﻪ ﭘﺎﻦ ﺑﮑﺸﻨﺪ .دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ی  ،World of Warcraftﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﯿﺎد آورﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬر
ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ آن ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در
رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه.
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ،اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ArenaNet .ﻧﯿﺰ ﺟﺰو اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﮐﺎر

ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری را در ﻣﻘﺎﺑﻞ  Blizzardﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
 ArenaNetﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد Guild Wars 2 ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﯿﺎﻫﻮی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺒﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای  Blizzardﺑﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎب ﻣﯿﻞ ArenaNet
ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و آن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮب ﺧﻮد از ﮔﯿﻠﺪ وارز  ،2آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار و
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﯿﻠﺪ وارز  ،2ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ی ﺑﺎزی ﺧﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎزی ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Free To Playﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ و درﯾﭽﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ  Guild Wars 2ﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﺗﯿﻢ
 ArenaNetﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

ﮔﯿﻠﺪ وارز  2ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ،World of Warcraftﺳﺒﮏ  MMORPGرا دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﯿﺪ و ﻫﺮ

ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ آن را ﺗﻘﺮ دﻫﯿﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد ﮔﯿﻠﺪ وارز  2ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭼﻬﺎر ﮐﻼس ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ دوش ﺧﻮد ﻣﯽ
ﮐﺸﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎراﮐﺘﺮ ،از ﺷﻤﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎزی را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﺎزی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺳﻮاﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﻫﺎ ﺗﻐﺮات ﮔﺴﺘﺮده ای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ در آن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﻫﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ،ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
درﺟﻪ ی  30در ﺑﺎزی ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ
ﻧﯿﺰ آن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از آن ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺳﺮاغ  Eventﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزی ﺑﺮوﯾﺪ و
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ  Eventﻫﺎ ،اﺻﻼ
ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم  Eventﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ ،ﺑﺎ از ﭘﺎ در آوردن دﺷﻤﻨﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ آﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻼح،
ﺳﮑﻪ ،زره و ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ در ﺑﺎزی ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻬﻨﺎور ﺑﺎزی ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر
آن ﺟﺎی ﺧﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ از ﭘﺎی در آوردن آن ﻫﺎ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آﯾﺘﻢ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺧﻮد را ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ،آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد آﯾﺘﻢ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و از آن ﻫﺎ در ﺑﺮای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﻪ درﺟﻪ ی  80ﺑﺮﺳﺪ و آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ داﺳﺘﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻣﺎ ﮔﯿﻠﺪ وارز  2ﺑﺰرگ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ
اﺳﺖ.

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اول داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎزی دﺳﺘﺮﺳﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻂ اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی  Eventﻫﺎی ﺟﺬاب آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻓﺼﻞ اول از ﺑﺎزی ﺣﺬف ﺷﺪ و ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﺗﺎزه وارد ،ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎزی ،ﻓﺼﻞ دوم آن را ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺪﮐﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده

اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﺗﺎزه وارد ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد داﺳﺘﺎن ﻓﺼﻞ اول ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﻪ ﺷﺮح اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺼﻞ اول ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ

و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را در
ﻣﻮرد داﺳﺘﺎن ﻓﺼﻞ اول ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﯿﻠﺪ وارز  2را ﺟﺬاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ روان و درﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ی آن اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﮔﯿﻠﺪ وارز  2آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ،ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ،دﺳﺘﻤﺰدﺗﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺑﺎزی ،ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﮔﯿﻠﺪ وارز  2اﺳﺖ و ﻣﺴﺒﺐ روان ﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ
ﺷﺪن روﻧﺪ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺷﺪه .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺻﺪﻫﺎ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﺜﺒﺖ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی اﺳﺖ.

ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﺮدﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و آﺳﺎن اﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آرام آرام ﺑﺎ روﻧﺪ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺒﺮدﻫﺎی دﺷﻮارﺗﺮ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی در آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺗﺮ دارد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﻠﺪ وارز  2را ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺘﻪ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
 MMORPGﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻤﺎدی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎزﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻨﻮان آن ﻗﺪر ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﺑﺎ ﮐﻨﺎر زدن رﻗﺒﺎی
ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ﺑﺎزی ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
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