ﺟﻨﻮن ﺳﺮﻋﺖ؛ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزی اﯾﺮاﻧﯽ “ﺗﯿﮑﺎف - ”۳
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،آذر ۱۳۹۴
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺮاﻧﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ“ .ﺗﯿﮑﺎف  ،″3ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی
اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﻔﯿﺪ ،ﭘﺲ از ده ﻣﺎه ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ ﯾﮏ ﺑﺎزی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺰﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
“ﺗﯿﮑﺎف  ”۳ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺪ ﻓﻮر اﺳﭙﯿﺪ ﻣﻮﺳﺖ واﻧﺘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ؛ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﺟﺎده ﻫﺎ ،ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ ،ﻣﻨﻮﻫﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی از ﺷﺎﻫﮑﺎر اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺑﻠﮏ ﺑﺎﮐﺲ
اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺰرﯾﻖ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎزی را از دام ﮐﭙﯽ ﻣﺤﺾ ﺑﻮدن رﻫﺎ
ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﯿﮑﺎف  ۳ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد و ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺘﺎن در ﺑﺎزی
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ وارد
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در آﻧﻬﺎ ،اول اﻋﺘﻤﺎد راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻼﻓﮑﺎر را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ
ﺳﺮ ﺑﺰﻧﮕﺎه دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﮑﺮارﯾﺴﺖ ﻧﻪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﯽ
ﻫﺪﻓﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎزی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آزاد ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،و ﺑﻪ زودی اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽ
ﭘﻠﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﯿﮑﺎف  ۳اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد 20 .ﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،از ﭘﺮاﯾﺪ و  206و زاﻧﺘﯿﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺳﺪس ﻣﮏ ﻻرن و ﺑﯽ ام دﺑﻠﯿﻮی ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻮﺳﺖ واﻧﺘﺪ در ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎن ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن رﯾﻨﮓ و رﮐﺎب و اﺳﭙﻮﯾﻠﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﻣﻮﺗﻮر را
از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻋﺖ و ﻗﺪرت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎده ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ
و از راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ :ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮ ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ ،دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮﭼﮏ در ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ،در ﺑﺎزی اﺑﺪا ﺑﺮای ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ دادن و ﺗﯿﮑﺎف
ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ آن ﺑﺮﺑﺨﻮرﯾﺪ ،درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻏﯿﺮ

ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎزﯾﺴﺖ .رﻗﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﻠﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺻﺪ ﻣﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺪارﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻢ ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ روی ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﺑﺎزی ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﮐﺮده .ﺗﯿﮑﺎف  ۳ﯾﮏ ﺳﺮ و ﮔﺮدن از ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎوﯾﻦ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺮاﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺑﺎزی ﻫﺎی داﺧﻠﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را در
ﺣﺪ و اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻣﻮﻗﻊ راﻧﻨﺪﮔﯽ آﻫﻨﮓ ﻫﺎی دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺗﯿﮑﺎف  ۳اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ دﯾﺘﺎی ﺑﺎزی در ﺣﺎﻓﻈﻪ  ،SDﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن

را در آن ﮐﭙﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ راﻧﻨﺪﮔﯽ از رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﻮزﯾﮏ ﻫﺎرد راک ﺟﺬاب ﺗﯿﮑﺎف 3

از آن ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻟﺬت ﻣﺸﻐﻮﻟﺶ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﯿﮑﺎف  ۳ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎﻻ ،ﻓﻘﻂ  75ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ دارد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﯿﺎن
رده ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه  1.2ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن ﺑﺎزﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻃﯿﻒ
وﺳﯿﻊ ﺗﺮی از ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﺑﺎزی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﺗﺮﯾﻠﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﯿﮑﺎف  ۳دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

ﺗﯿﮑﺎف ۳
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن )ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای(
ﺳﺎزﻧﺪه :اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﻔﯿﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ 76.1 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

داﻧﻠﻮد
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

