دو ﺑﺎزی  Red Alert 2و Amnesia: The
 Dark Descentرا ﺑﻪ راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻗﺪرﺗﯽ دو ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ
آﻧﻼﯾﻦ ،ﻗﺼﺪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را دارﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﯿﻢ رﺳﻤﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎزی روی ﭘﯽ ﺳﯽ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد
ﮐﺸﺎﻧﺪ.
 Command & Conquer: Red Alert 2و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﺳﺮی  Command & Conquerدوراﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﯽ ﺳﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﺪﯾﻪ
ی ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺤﺒﻮب از ﺳﻮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ

ﻫﻔﺘﻪ دوﺑﺎره ﺳﺮی ﺑﻪ اورﯾﺠﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ.

 Amnesia: The Dark Descentرا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮات ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺒﮏ وﺣﺸﺖ

ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﭻ اﺳﻠﺤﻪ ای در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺮﮐﺰ و
ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد ،ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﺮده و از ﺗﺎرﯾﮑﯽ دور ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ در ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد و

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻫﯿﻮﻻی ﺗﺮﺳﻨﺎک در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از ﭘﺎی در آوردAmnesia: The Dark .
 Descentﺗﺎ آﺧﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺳﺘﻮر اﺳﺘﯿﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰودن آن ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎزی ﺷﻮﯾﺪ )اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد آن ﻧﯿﺴﺖ(.

 Steamو  Originدر ﺗﻼش اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اورﯾﺠﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﺤﺒﻮب را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ داد.
اﺳﺘﯿﻢ ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارد اﻣﺎ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ  (Call of Duty: Advanced Warfareرا ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪون
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزی از آن ﻋﻨﻮان ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

