ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎزی Tom Clancy’s The
Division؛ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن واژه ای ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از آن ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .در اﺳﻼم آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺠﯽ از ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،در ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﺗﺼﻮر
آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺟﻬﺎن و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺒﺮی ﺑﻮده ،در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از آن ﺑﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﻗﺒﻞ از آن ،وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﻼﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
»ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ« در ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﻦ و ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد Tom Clancy’s The Division .ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﺑﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی »ﻧﻘﺶ
آﻓﺮﯾﻨﯽ« و »ﺑﻘﺎ« ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ی ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺑﯿﺎورد.

ﺗﺌﻮری ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎه
در  22و  23ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ،2001دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻄﺮات ﺟﺪی ﺣﻤﻼت ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک اش و ﺗﺴﺖ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ی ﺧﻮد را اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺪ  Operation Dark Winterﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی ﺣﻤﻼت
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ و ﮔﺴﺘﺮده در ﺧﺎک اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدTara .
 O’Tooleو  Thomas Inglesbyاز ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دﻓﺎع زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺎن ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ) (CCBSو
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (CSISو  Randy Larsenو  Mark DeMierاز ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،از ﻃﺮاﺣﺎن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه ی زﻣﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎه ،ﺑﺮ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻇﻄﺮاری ﻣﻠﺖ
در ﻃﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح زﯾﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﻌﻠﻞ و ﺷﮑﺎف در ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ی
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ داد.

ﺣﺎل ﺑﯿﺎﺪ از زاوﯾﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮑﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﮐﻨﺘﺮل از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻓﺎﺟﻌﻪ ای
ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ؟

»زﻣﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ .ﻧﺤﻮهی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ،
اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺴﺎس و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دارد .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻠﻖ
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل آن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻢ .ﻧﻔﺖ ،اﻧﺮژی ،ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ؛ ﻣﺎ درﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺿﺎﻓﻪ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎ ﺷﮑﻨﻨﺪهﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ذﺧﯿﺮه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،زﻧﺠﯿﺮه ای ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ را
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ی ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺣﺬف ﮐﻦ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ذره ذره
ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ؟ ﺟﻮاب واﺿﺢ اﺳﺖ :ﭘﻮل!«
ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪی ﺗﯿﻢ  Massiveﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ در ﻣﺎﻟﻤﻮی ﺳﻮﺋﺪ ،ﺣﻮل اﯾﻦ اﺗﻔﺎق و ﮐﻤﮏ و
داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﯽ ﺗﺎم ﮐﻠﻨﺴﯽ ﻓﻘﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ  The Divisionرا ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺷﮑﻞ داد
و ﺣﺎﻻ آن ﻫﺎ در ﻧﺒﻮد ﮐﻠﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﯿﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ،2007ﯾﮏ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم “ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ  ”51ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﺤﺮان ﻣﻠﯽ )ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮان از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ی زﻣﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎه(
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﮔﺮوﻫﯽ زﺑﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  The Divisionﺑﺮا ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺤﺮان و ﮐﻨﺘﺮل آن اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر  51ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﺎﯾﻊ  The Divisionدر  23ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﻪ ی ﺳﯿﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ

ﺷﻮد ﻧﻮﻋﯽ وﯾﺮوس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران  Sleeper Cellﮐﻪ در اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ﭘﻮل وﺟﻮد دارد و از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﻮﺳﺖ ،ﻏﺬا و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
اﻧﺴﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎه را آﻟﻮده و اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻓﺮدای روز ﺷﮑﺮﮔﺰاری
ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻌﻪ ی ﺳﯿﺎه در ذﻫﻦ ﻣﺎ و
ً
ﻋﻤﻼ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻮده و آﻏﺎز آﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ی ﺳﯿﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ،ﻇﺮف ﺗﻨﻬﺎ  5روز اﯾﻦ وﯾﺮوس
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺑﺪل ﺷﻮد.
روز اول :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻤﻠﻮء از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،وﺣﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ.
روز دوم :ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮﻃﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮد.

روز ﺳﻮم :ﺗﺠﺎرت و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ،ﭼﺎه ﻫﺎی
ﻧﻔﺖ از ﮐﺎر ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
روز ﭼﻬﺎرم :ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ و ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎی ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻣﺮدم ﻫﺮﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
روز ﭘﻨﺠﻢ :ﺷﺮوع ﺑﻘﺎ ،ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
در ﻃﻮل ﺣﻮادث  The Divisionﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ،ﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﺮی و ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » «The Divisionﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ی ﺧﻮد را از ﺳﻘﻮط ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از  E3 2013آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺮﯾﻠﺮی ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻢ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪود ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ )از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻧﻮع ﻣﻮ ،رﻧﮓ ﻣﻮ و…(.
در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم  SnowDropﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ
ﻫﺸﺘﻢ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺷﻬﺮ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ی ﻧﯿﻮﯾﻮرک را

ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورده و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﭘﺸﺖ ﺷﺎﻧﻪی ﯾﮑﯽ از
ﻣﺎﻣﻮران دﯾﻮﯾﮋن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 HUDﺑﺎزی از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
و ﻋﻤﯿﻖ در ﺑﺎزی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ی ﺑﺘﺎ ﺑﺎزی دﯾﺪﯾﻢ ﯾﮏ  HUDﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده

ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺧﯿﺎﺑﺎن  Waterﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ درﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺪای ﺗﯿﺮاﻧﺪازی از
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن وارد ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺪه و در ﻣﻮرد ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻮی ﺑﺎزی ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی اﻣﻮاﻟﺘﺎن ﺳﺮک ﺑﮑﺸﯿﺪ ،از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪ ی ﺑﺎزی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزی ،ﻧﻘﺸﻪ ای از ﺳﻄﺢ ﻧﯿﻮﯾﻮرک روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ،ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و
ً
ﭘﻮﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﮔﺮوه در ﻧﻘﻄﻪ ای از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ روی
ﻧﻘﺸﻪ ،ﻣﮑﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ درﮔﯿﺮی را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﯿﻨﻢ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮردی را
ﮐﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن و ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اش ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی در ﺑﺎزی،
ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ،ﺳﮓ ﻫﺎی وﻟﮕﺮد ،زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ً
آنﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮف ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ در ﺣﺎل ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آن ﻫﺎ اﺳﺖ.

ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺼﺮی ﺑﺎزی ،ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎ وﺳﻮاﺳﯽ ﺧﺎص در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﻼﯾﯽ را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮ  Watch Dogsآورد ﺳﺮ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال را در ﺑﺨﺸﯽ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داده و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزی در اداﻣﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﮑﻦ ﻣﺮدم ﻋﺎدی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﺎزه ،ﻧﺤﻮهی
ﻣﺮگ او را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ درﮔﯿﺮی ﻣﯽ رﺳﯿﻢ و ﺑﺎ ﺟﻨﺎح ﻣﺨﺮب وارد ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .در
ﺑﺎزی ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﺒﺎرز زﯾﺎدی ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺟﻨﺎح اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺷﺪه و در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﻏﯿﺮﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺟﻨﺎح دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ  Cleanerﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪف ﺷﺎن رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن وﯾﺮوس اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻗﺮار دارد آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ آﺗﺶ زدن
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  Dark Zoneﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪRicker .
اﺟﺴﺎد ﻗﺼﺪ در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن وﯾﺮوس دارﻧﺪ و
ً
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از زﻧﺪان ﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻓﺮار ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای

ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺟﻨﺎح  JTFﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Joint Task Forceﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺎ ،دﮐﺘﺮ ﻫﺎ و
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻫﺎ ،آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎ )ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮران  Divisionاﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎزی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﺳﻨﮕﺮﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه .از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی ﻣﻬﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ آزاد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در
ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻣﺤﻞ ورود ﺗﯿﻢ دﺷﻤﻦ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و درﮔﯿﺮی

ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺷﻤﺎ از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ،از ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اﻫﺪاﻓﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد درﮔﯿﺮی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﮔﯿﻤﺮ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺼﺮی و ﺧﻠﻖ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺒﺎ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﮔﺮوه ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﺗﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﮔﺮوه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Companion Appروی
دﯾﻮاﯾﺲ اﻧﺪروﯾﺪی ﯾﺎ  iOSﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮاﯾﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻬﭙﺎد ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮدازد ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﺎزی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺬف آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﮔﺬر از اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺮ ،زﯾﺎد ﺳﺨﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ از ﭘﺎی درآوردن دﺷﻤﻨﺎن
ﺣﺮﯾﻒ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

وارد ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻗﺒﻞ از ورود ،ﺗﺎﺑﻠﻮی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
روی آن ﻋﺒﺎرت »ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ« ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﯾﻦ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪاﻧﺪ
و ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺗﻼش ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮر و اﻧﻌﮑﺎس آن روی
ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪ .ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻮر از ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﺳﻘﻒ و در اداﻣﻪ ﻧﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﯾﮏ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ آوﯾﺰان ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻣﯽ ﺟﻬﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﯿﺮان ﺑﯽ ﮔﻨﺎه را آزاد و
ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی دﯾﻮارﻫﺎ را آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻘﺸﻪ ی ﺧﻮد را آﭘﺪﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻃﯽ ﺑﺎزی ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻼک ﮐﺮدن آن ﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﻣﻬﻤﺎت و اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ
و ﺷﻠﯿﮏ ﻣﻨﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ آن ﻫﺎ وارد درﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺎزی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﺷﺪه و
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ .دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺸﻪی ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک
آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﻮﯾﺎ درﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Dark Zoneﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺷﻮﺗﺮ

ﺳﻮم ﺷﺨﺺ آﻧﻼﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻘﺎ ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ،اﮐﺸﻦ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ! در واﻗﻊ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺳﺒﮏ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﯽ ﺷﺪن ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
ﺗﺮاژدی ﺗﻠﺦ ﺑﺎ آﻏﻮش ﮔﺮم ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺳﺨﺖ اﺳﺖ دﯾﺪن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ذره ذره
ﺧﻮدش را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻐﺮ داده و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک رﻧﮓ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ درد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﻮﯾﻮرک
را ﺣﻔﻆ و آن را ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﮔﺎه ﻻزم اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دورﺑﯿﻦ
ﻓﺮاز ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺻﺪای ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ.
در ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻗﺮار دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎر دورﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﯾﮑﯽ از
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺮو ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻧﻘﺸﻪ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺎزی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﺗﮑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮏ ﻫﺘﻞ و ﯾﺎ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻫﺪف ﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب  Midtownﻣﻨﻬﺘﻦ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ  Meganﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ
آن ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺘﺮوی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﺎزی رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ،در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺳﮓ ﻫﺎی آﻣﻮزش
دﯾﺪه ﭘﻠﯿﺲ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد از ﺧﯿﺮ
وﺳﺎﯾﻞ و اﺷﯿﺎء ﮔﺮان ﺑﻬﺎی ﺷﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺸﺮوی در ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺘﺮو ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  ECHO Functionرو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎ
اﺳﮑﻦ اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﺳﺎﺧﺘﺎر  ECHOﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻮادﺛﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ در آن ﻣﮑﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ رﺋﺎل و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺸﺎن دادن ﺳﻄﺢ ﻫﺮج و ﻣﺮج و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺎزی
ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرآﮔﺎه ،ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ،
ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد

ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺳﻄﺢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺟﺮات ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

ﮐﺎﻣﻼ آن ﺣﺲ آﺧﺮآﻟﺰﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻘﺎ را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد .ﺳﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ
ً
ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮر دﯾﻮﯾﮋن ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،ﯾﮑﯽ ﻣﺒﺎرزه و ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﻨﺎح
ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ  Cleanerﻫﺎ اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮی ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی وﯾﺮوس و

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ارﺗﻘﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻗﺎﻟﺐ  Base of Operationاﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ﯾﺎر ﺳﻮم Bronson ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ اراذل و اوﺑﺎش ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻧﻔﺮاﺗﯽ ﺑﺎ
ﺳﻼح ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻋﻘﺐ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻧﻔﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺑﺎ
ﮐﺎورﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻫﺎی ﺳﺮد ﻗﺼﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﯾﮏ ﺳﺮه ﮐﺮدن ﮐﺎرﺗﺎن را دارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮای از ﭘﺎی درآوردن دﺷﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
از ﻣﯿﻦ ﻫﺎی دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و
ﺣﻮاس دﺷﻤﻦ را ﭘﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎر ﻧﻔﺮ رو ﺑﻪ روی ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎزی روی ﭘﻨﺎه ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ً
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ،ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮕﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،از ﺳﻨﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ و
ﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻠﻖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن از ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ دارد .در ﻃﯽ ﺑﺎزی ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ﯾﮑﯽ از
ﯾﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را  Reviveﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آن
ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﭙﺮدازد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﺤﺚ  Lootدر ﺑﺎزی ﺑﻮده .ﻟﻮت در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ و ﮐﺸﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن )ﭼﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن و ﭼﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺎ( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ دﺷﻤﻦ و ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﻟﻮت او را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﻟﻮت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﭘﻮل ،ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و… ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ درﮔﯿﺮی و ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺷﻤﻨﺎن ،ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه را آزاد ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Base of Operationﺑﻮدﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره  Ryan Barnardﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ از آزاد ﺳﺎزی ،اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ

اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ .اﮔﺮ در
ﻋﻤﻠﯿﺎت آزاد ﺳﺎزی ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ آزادﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺰﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد اوﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻫﺮﮐﺎری را ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﻫﻤﻪ از آن ﻧﻔﯽ

ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ«.

اﻣﺎ  Base of Operationﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ دﯾﻮﯾﮋن ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ
ً
ﺑﻌﺪا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ
ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺶ  Dark Zoneﮐﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﻏﺮﺑﯽ  Midtownو ﯾﺎ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ی .Yolotown

ﻫﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎص واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻏﺮﺑﯽ
 Midtownﻣﻨﻬﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه در  Madison Square Gardenﻗﺮار دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای
دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﻮلﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ی  Chelseaدارای دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 2
ﺗﺎ  4را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی آزاد ﺷﺪه ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ آزاد
ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻪ ﺟﻨﺎح » «Medical» ،«Securityو » «Techدر دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻨﺎح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﻂ ﻫﺎی
ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺟﻨﺎح ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺠﺎت
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺟﻨﺎح  Medicalﺑﺎﯾﺪ
دﮐﺘﺮ ﺟﯿﺴﮑﺎ ﮐﯿﻨﺪل را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺠﺎت داده و او را آزاد ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺟﻨﺎح  Medicalﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﭘﮕﺮﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺳﻄﺢ آن را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آﭘﮕﺮﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آﭘﮕﺮﯾﺪﻫﺎی ﻫﺮ ﺟﻨﺎح ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰاری
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﺮ آﭘﮕﺮﯾﺪ آﻣﺪه .اﯾﻦ اﺑﺰار و ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﺟﻨﺎح ﮐﻪ
روی  Mini-Mapﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ آﭘﮕﺮﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺟﻨﺎح ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﺟﻨﺎح وﻇﯿﻔﻪ ی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد؛ ﺑﺨﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن را در دل ﺧﻮد ﺟﺎی داده ،ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ،
اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻣﻬﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ،ﻧﯿﺮوی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻨﺎح ﻓﻨﺎوری،
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ آﭘﮕﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺟﻨﺎح ﺗﻌﺪادی ﭘﺮک )ﯾﮑﯽ ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آزاد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ  Perkﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی

ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد را دارﯾﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﻼح ﻫﺎی ﺧﻮد
دورﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﮐﻪ اﺑﺰار ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﺳﻼح

ﮔﺮم را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﻣﺠﻬﺰﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ دو
ﺳﻼح و اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺒﺎرزه داراﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻮال ﺷﻤﺎ ] [Inventoryﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﻠﺤﻪ ی ﮐﻤﺮی ،ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ،
دﺳﺘﮑﺶ ،زاﻧﻮ ﺑﻨﺪ ،ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎز ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس و… ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی
ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﻣﺜﻞ  Destinyﻫﺮ ﺳﻼح و آﯾﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان در دﺳﺘﺮس
ﺑﻮدﻧﺸﺎن درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺎﻣﻞ:
 :Commonدر دﺳﺘﺮس ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 :Uncommonﻏﯿﺮﻣﺘﺪاول ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 :Rareﮐﻤﯿﺎب ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 :Epicﺣﻤﺎﺳﻪ ای و ﻧﺎﯾﺎب ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 :Legendaryاﻓﺴﺎﻧﻪ ای و ﻧﺎﯾﺎب ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﻗﺪرت و ﻣﯿﺰان ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺳﻼح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی  Legendaryﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ
ای ﻣﺜﻞ  Rareﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  PvEﺑﺎزی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ-ﻧﻔﺮه و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ-ﻧﻔﺮه و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در  E3ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ  PvPﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺨﺶ  Dark Zoneاﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ در ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺷﺘﺮاک ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﭘﻼس و ﯾﺎ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻻﯾﻮ
ﮔﻠﺪ اﺳﺖ .دارک زون ،ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮﻃﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﺮوس در آن ﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
آن ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺿﺪ وﯾﺮوس ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺷﻤﺎ وارد ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزی ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ AI
ﮐﻨﺘﺮل آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ دارد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .در دارک زون ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﯾﺎب ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎزی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﺎﯾﺪ
آن ﻫﺎ را از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Extraction Zoneو ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺧﺎرج
ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ آنﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ درﺟﻪ ی  Rougeاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﺰهای
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ دارک زون ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺎی

ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده و آن ﻫﺎ را ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺑﺨﺶﻫﺎی دارک زون ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺨﺶ دارک زون ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻧﻘﺶ آب و ﻫﻮا و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺎزی در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .دﯾﻮﯾﮋن دارای آب و ﻫﻮای داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﻮده و ﺷﺎﻫﺪ

اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﻣﻪ ،ﺑﺮف و آﻓﺘﺎب ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارد .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻪ و ﯾﺎ ﺑﻮراﻧﯽ ﻏﻠﯿﻆ ،دﯾﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﮐﻢ ﮐﺮده و در ﻫﺪف ﮔﯿﺮی و
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی او اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮای ﺑﺮﻓﯽ و

ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﻮای آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ارزش ﺗﮑﺮار
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزی را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎزی دارای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ
ﺟﺰ دارک زون ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﻠﯿﺮﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن از ﻧﮕﺎه ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻓﮏ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺑﺮای ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺧﻮد،
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻮق داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از

ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ،اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد رواﻧﻪ ﮐﺮده.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ Watch Dogs ،ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺶ اوﻟﯿﻪ اش ﺑﻪ ﺻﻮرت از ﭘﯿﺶ رﻧﺪرﺷﺪه ﺑﺮای
ﻫﻤﮕﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﺘﯽ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ ،رو ﺑﻪ رو
ﺷﺪﯾﻢ .ﻗﻀﯿﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  The Divisionﻫﻢ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎزی در  E3ﺳﺎل
 2013ﺑﻪ ﺟﺮات ﯾﮑﯽ از ﻓﮏ ﺑﺮاﻧﺪازﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی آن ﺳﺎل ﺑﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﺳﺎل ،روی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ] [High-Endرﻧﺪر ﻣﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ داد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ روی ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺼﺮی ﺑﺎزی رو ﺑﻪ رو ﺑﻮدﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ از آن ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﮏ ﺑﺮاﻧﺪاز و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
در زﻣﯿﻨﻪ ی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﻫﻨﺮی رو ﺑﻪ رو ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ﺑﺘﺎی ﺑﺎزی ،ﺗﯿﻢ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ) Digital Foundryﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (DFآﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻮد را از ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ  ،DFﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﺘﺎی ﺑﺎزی ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ در  E3ﺳﺎل  2013دﯾﺪﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺑﺼﺮی و ﭼﺸﻢ ﻧﻮازﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎ در ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎزی ،ﺑﻪ ﺟﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﻓﮑﺖ ﻣﻪ و ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻮر از ﺑﯿﻦ آن ﺑﯿﻨﻨﺪه

را ﻣﺠﺬوب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺘﺎی  The Divisionروی دو ﮐﻨﺴﻮل اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان و ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  4ﺑﻪ
ﺻﻮرت  1080pاﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان روی ﮐﻨﺴﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  30ﻓﺮﯾﻢ

ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و روی ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ رﻗﻢ  28ﻧﯿﺰ ﭘﺎﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﭘﺎرﮔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻣﺸﺎﻫﺪات دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﺎﻧﺪری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎزی از V-Sync

 Adaptiveاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ای ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺎزی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد Vsync
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﺮﯾﻢ رﯾﺖ ﺑﺎزی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮﯾﮋن روی ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺤﺪود ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ در آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻟﺬت ﺑﺨﺶ از
ﺑﺎزی ،ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺮرﻧﮓ و ﻟﻌﺎب دﯾﻮﯾﮋن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺎزی ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻋﻨﻮان  The Divisionﺷﺎﻫﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Microtransactions

ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
ﻃﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ ،Natazhi Stapper ،ﻋﻨﻮان  The Divisionاز
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Microtransactionsﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ً
ﻋﻨﻮان را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Phoenix Creditsﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮل واﻗﻌﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺤﺼﺎرا از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن
ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :در روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ،ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.
اﯾﺪه ی اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از  Microtransactionsدر ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2014ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  David Polfeldtﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  ،Ubisoft Massiveﻃﯽ اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ،ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺨﺸﻨﺪ» :ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﺑﺎزی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن دارد و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن

ﺧﻮد را ﺻﺮف اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻨﻨﺪ؛ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻇﻬﺎرات دﯾﻮﯾﺪ ﭘﻮﻟﻔﻠﺪت ،در ژاﻧﻮﯾﻪ  Magnus Jansen ،2016ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻼق ﺑﺎزی The
 ،Divisionاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Microtransactionsرا ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه داﻧﺴﺖ» :ﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را زﯾﺮ

ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
 Microtransactionsو ﻧﻪ ﻫﯿﭻ راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی«.
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﺗﻐﺮ و ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در دو ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ و ﺗﺎزه
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﺮی ﺑﺎزی ﻫﺎی  Assassin’s Creedﺑﻪ ﻧﺎم  Syndicatو
ﻋﻨﻮان  ،Rainbow Six Siegeﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Microtransactionsﺑﻮدﯾﻢ .ﺣﺬف ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن  Pay to Winﺑﻮدن ﺑﺎزی ﻣﺬﮐﻮر را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻼش ﺧﻮد در ﺑﺎزی ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺷﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺷﺪن ﺑﺎزی ﮐﻤﮏ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
 The Divisionﯾﮏ ﺷﻮﺗﺮ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﯽ ﮐﻠﻨﺴﯽ ﻓﻘﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم آﻧﻼﯾﻦ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻫﺎی ﺑﻘﺎ و ﺟﻮ
ﺳﻨﮕﯿﻦ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﯿﺞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺳﺎل  2016ﺑﺪل ﮐﺮده.

ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ  The Divisionرا ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﮑﺮاری ﺷﺪن روﻧﺪ اﺟﺮای ﺑﺎزی و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ی اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻟﻘﺐ ﯾﮏ ﺷﻮﺗﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺎب را
ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داد .ﺑﺎزی ﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ دﯾﺪﯾﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮی
ﺑﺎﻧﺠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ  .Destinyﻣﻮردی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻮدن آن ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻃﯿﻒ از ﺑﺎزی ،ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاه و ﻧﺎﺧﻮاه ،ﮔﯿﻤﺮ را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺶ از  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻠﯿﺮ از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ی ﺑﺎزی در  18اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل
ﺟﺎری اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

