ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ Deus Ex: Mankind Divided؛
آدام ﺟﻨﺴﻦ ،دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
) Deus Ex: Mankind Dividedدﺋﻮس اﮐﺲ :ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد( ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
روﯾﺎروﯾﯽ دو ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در
آن ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﯽ ﮔﻨﺎه،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺟﺪا از اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻋﺎدی ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و رو ﺑﻪ اﻧﺰوا ﻣﯽ
روﻧﺪ.
دﺋﻮس اﮐﺲ :ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد ﻗﺼﺪ دارد ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﭘﺎﻧﮏ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯿﺎن
اﻧﺴﺎن و رﺑﺎت در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﻤﻠﯽ و ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﮔﺮ ﺳﺮی ﺑﺎزی ﻫﺎی دﺋﻮس اﮐﺲ ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
رﺳﯿﺪه اﯾﻢ.
ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ی اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻋﺎدی و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ )ﯾﺎ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ Deus Ex: Human
) Revolutionدﺋﻮس اﮐﺲ :ﻫﯿﻮﻣﻦ روﻟﻮوﺷﻦ( ،ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ای ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺿﺪ اﯾﺪه آﻟﯽ را
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﺎد آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ در اوج ﺧﻔﻘﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
آدام ﺟﻨﺴﻦ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ دﻧﯿﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﻢ؛ ﺣﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ی
رﻓﺘﻦ داد و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

دﺋﻮس اﮐﺲ :ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ دﺋﻮس اﮐﺲ اﺻﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ ای ﺑﺮ ﻋﻨﻮان ﻗﺒﻠﯽ ،ﻫﯿﻮﻣﻦ روﻟﻮوﺷﻦ ﺑﻮده و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﯿﺶ از دﺋﻮس اﮐﺲ اﺻﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد در ﺳﺒﮏ اﮐﺸﻦ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺑﺎ درون ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮﭘﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﭘﺮ آوازه ی  Eidos Montréalﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ  Square Enixدر
ﺗﺎرﯾﺦ  23آﮔﻮﺳﺖ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  2ﺷﻬﺮوﯾﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
آدام ﺟﻨﺴﻦ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎزی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه او در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﺎ و آزادی ﻋﻤﻞ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .در ﺳﺎل  2029ﻗﺮار دارﯾﻢ و دو ﺳﺎل از اﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻧﻘﻼب اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد .در زﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮه ﻣﻨﺘﻈﺮه آدام ﺟﻨﺴﻦ ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت  Aug Incidentو
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد درﺑﺎره ی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
او ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن از ﻃﺮﯾﻖ  Aug Incidentﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﺧﺸﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ
ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻋﺎدی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش
ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
آدام ﺟﻨﺴﻦ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎزی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه او در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﺎ و آزادی ﻋﻤﻞ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و وﺳﻌﺖ آن ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ
ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺷﺪ .دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻣﺠﺰا ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻔﻘﺎن ﮐﻪ در آن اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ زور ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ ﻫﺎ ،از اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻋﺎدی ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .آدام ﺟﻨﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎ آرام ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ آن اوﺿﺎع ﻧﺎ
ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .آدام در ﺑﺨﺶ ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ) Task Force 29ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
 (TF29ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﻓﺎداری او ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم
 Juggernaut Collectiveﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر دو ﺟﺎﻧﺒﻪ را از ﺟﻨﺴﻦ
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﭘﺲ از ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺟﻨﺴﻦ در ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻟﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ و ﮐﺸﻒ و ﭘﺮده ﺑﺮداری از اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺑﺰرگ در ﺳﺎل  ،2027وی ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮوه  Juggernaut Collectiveﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭘﺎﻦ ﮐﺸﯿﺪن ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﻪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن آن اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت او در  ،TF29ﺟﻨﺴﻦ را ﺑﻪ ﻫﺘﻠﯽ ﻧﯿﻤﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺘﺮوک در دﺑﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ  TF29ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﻮد .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﻨﺴﻦ در ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺎﺳﮏ دار ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده
و درﮔﯿﺮی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه

ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ  Augmented Rights Coalitionﺑﻪ ﭘﺮاگ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻠﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺠﻮﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﺧﯽ ﮐﺮدن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
دوﻟﺘﻤﺮداﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻟﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  ARCاز ﻟﻔﻆ »ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺎم ) Talos Ruckerﺗﺎﻟﻮس راﮐﺮ( ،ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق

ﮔﺮوه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮدی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و در
راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﻟﻮس
راﮐﺮ رﻫﺒﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎن در  Golem Cityﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .در ﻃﯽ اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪ روزه

او از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن  Růžička Stationو  Dvali Theatreﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده و در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آﺷﻔﺘﻪ ،رﻗﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺷﻠﻮغ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
اﮔﺮ دﺋﻮس اﮐﺲ :ﻫﯿﻮﻣﻦ روﻟﻮوﺷﻦ را ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻋﺎﺷﻖ آزادی ﻋﻤﻞ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺷﺪه اﯾﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را رﻗﻢ ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ارزش
ﺗﮑﺮار ﺑﺎزی دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺣﺎل اﺳﺘﻮدﯾﻮی اﯾﺪوس ﻣﻮﻧﺘﺮال اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﻮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ دﺋﻮس اﮐﺲ :ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد ﻧﺪارد.
اﺳﺘﻮدﯾﻮی اﯾﺪوس ﻣﻮﻧﺘﺮال اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﻮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ
دﺋﻮس اﮐﺲ :ﻣﻦ ﮐﺎﯾﻨﺪ دی واﯾﺪد ﻧﺪارد.
در ﻋﻮض ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در داﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﻣﻮﻧﺘﺮال ﮐﺎﻧﺎدا رﺑﻂ داده ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻓﺰودن ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﺑﺎزی ،داﺳﺘﺎن آن را ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮ
ﺟﺬاب ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎ ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد ،در اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ً
و از روﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﻃﯽ ﺑﺎزی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﺒﺐ
ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ارزش ﺗﮑﺮار ﺑﺎزی ﺷﻮد.
ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ای از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﭘﯿﺶ
روی در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺑﺎزی ﺳﺎزی ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آزادی ﻋﻤﻞ در ﺑﺎزی ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .از
ﻣﺘﺎل ﮔﯿﺮ ﺳﺎﻟﯿﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ای ﻣﺜﻞ آﻧﭽﺎرﺗﺪ .دﺋﻮس اﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ﯾﮏ اﮐﺸﻦ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در دﺋﻮس اﮐﺲ :ﻫﯿﻮﻣﻦ روﻟﻮوﺷﻦ ﮔﯿﻤﺮ آن ﻗﺪر آزادی ﻋﻤﻞ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﺑﺎزی ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و آزادی
ﻋﻤﻞ وﺻﻒ ﻧﺸﺪﻧﯽ ای را ﺑﻪ ﮔﯿﻤﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدا ﻋﻨﻮاﻧﯽ را ﺗﺪارک دﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
داﺷﺘﻦ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی اﮐﺸﻦ و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﻧﯿﺰ در
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﯾﻤﻮت ﻫﮏ ،اﺟﺎزه ی ﻫﮏ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎئ از راه دور را ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﯾﮑﯽ از ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﺮاگ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮژه ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺪ ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزی را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری و دﯾﺪه ﻧﺸﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﺗﻮر ﺑﻪ وﺳﻂ
ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﭘﺮﯾﺪه ،دﺷﻤﻨﺎن را ﺳﻼﺧﯽ و راه ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

دﺋﻮس اﮐﺲ :ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻢ در دﯾﺪ اول ﺷﺨﺺ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه و در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻧﻤﺎی دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﺪ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی
ﺟﻨﺴﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن
ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﯿﻮﻣﻦ روﻟﻮوﺷﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎزی ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ای ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺨﺶ
اﮐﺸﻦ آن ﺑﻮد .ﮔﺎن ﭘﻠﯽ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
در ﻫﯿﻮﻣﻦ روﻟﻮوﺷﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎزی ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ای ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺨﺶ اﮐﺸﻦ آن ﺑﻮد .ﮔﺎن
ﭘﻠﯽ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
در ﻧﺴﺨﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﮐﺸﻦ ﺑﺎزی ،اراﺋﻪ ی ﮔﺎن ﭘﻠﯽ ﻣﻄﻠﻮب و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻠﻖ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮاوان ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ی اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ از ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آدام در ﺑﺎزی آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ.
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﭘﺮ از آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮده و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺒﻬﻮت ﺧﻮد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف آن ﻫﺎ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ،از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎس ﻓﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺷﺎن
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﮏ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﻮال ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺷﯿﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﯿﻂ را
از راه دور ) (Remote Hackﻫﮏ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً وﺟﻮد دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻊ راﻫﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای از ﺳﺮ راه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ آزاردﻫﻨﺪه ای ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮع ﮔﻠﻮﻟﻪ ی اﺳﻠﺤﻪ ی ﮐﻤﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ) EMPﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺨﺮب ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ(
ﺗﻐﺮ داده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻠﯿﮏ دﻗﯿﻖ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻧﺴﺨﻪ ی ﭘﯿﺸﯿﻦ را اﺗﺎﻗﮏ ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ ی
ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی رو ﺑﺎزی ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺰاران ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻨﺴﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ روی و ارزﯾﺎﺑﯽ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮر
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺎ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در اﻧﺘﺨﺎب دﯾﺎﻟﻮگ ﻫﺎی ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﺮات
ﻟﺤﻈﻪ ای را در داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
وی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮرد دارد اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ی ﭘﯿﺸﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮده و ﻗﺪرت ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،اﺑﺰارﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت ﺟﻨﺴﻦ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ راﺣﺘﯽ ﺷﺪه و ﮔﯿﻤﺮ را ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی راه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﻨﺴﻦ ﺑﺮای از ﺳﺮ راه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن ،ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻗﺪرت  Smart Visionﺧﻮد

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی آن ﻣﮑﺎن و ﮐﻠﯿﻪ ی ﺗﺠﻬﯿﺰات دﺷﻤﻨﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ وی
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﻏﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم  Teslaﮐﻪ در دﺳﺖ وی ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه و
اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آن ﻫﺎ را ﺑﯿﻬﻮش ﮐﺮده و ﺑﺪون دﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻗﺪرت
ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ای ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﭘﮕﺮﯾﺪ ﺷﺪن دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻬﺖ

ارﺗﻘﺎی آن ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ.

در ﮔﯿﺮ و دار ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮده ای ﻋﻈﯿﻢ از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻟﺘﺎن ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Glass-
 Shield Cloakingاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻨﺴﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻏﯿﺐ ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻫﺴﺘﻪ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮدد ﮐﻨﺪ .ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮار
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺣﺎل
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ اﮐﺸﻦ وار ﺑﻪ ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎن رﯾﺨﺘﻪ و آﻧﺎن را ﺳﻼﺧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮب دﺷﻤﻨﺎن اﺟﺎزه ی ﭘﯿﺶ روی راﺣﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .دﺷﻤﻨﺎن
آﮔﺎه ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﺷﻤﺎ ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮب دﺷﻤﻨﺎن اﺟﺎزه ی ﭘﯿﺶ روی راﺣﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .دﺷﻤﻨﺎن
آﮔﺎه ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﺷﻤﺎ ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ دﯾﺪن ﺑﺨﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری و اﺑﺰار و ﻗﺪرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،وﺟﻮد ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻋﻀﺎی اﯾﺪوس
ﺳﺮی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ اﮐﺸﻦ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ
ً
ﻣﻮﻧﺘﺮال ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و ﻓﮑﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ اﮐﺸﻦ ﺑﺎزی دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﯿﺮﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Nano Blade، Titan Shieldو Focus Mode
ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻠﯿﺪ ﺗﯿﻎ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻠﯿﺪ را ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ای در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻠﯿﮏ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ آن را
ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﻫﺎی رﯾﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت
ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺗﺎﯾﺘﺎن ﺷﯿﻠﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﺶ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺷﻠﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺮ ﺑﺤﺚ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﻫﺎ ﻓﻮﮐﻮس ﻣﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن را ﮐﻨﺪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن را از ﺳﺮ
راه ﺑﺮدارﯾﺪ .ﻣﻮردی ﮐﻪ اﮔﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﻧﺲ آن ﻓﮑﺮی ﻧﺸﻮد و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای در
ﺑﺎزی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﺿﺮﺑﻪ ی ﻣﻬﻠﮏ ﺑﺰﻧﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺳﻼح از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود.
ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه در ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد ﯾﮑﯽ از ﭘﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﯿﺶ روی آزادی
ﻋﻤﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روﻧﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را
ﺗﻐﺮ داده و راه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،زد و ﺧﻮرد ﻫﺎی ﺟﻨﺴﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزی ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﻼح ﺧﻮد ﻣﺜﻞ دورﺑﯿﻦ ،ﺻﺪا ﺧﻔﻪ ﮐﻦ،
ﻧﻮع ﮔﻠﻮﻟﻪ و… را ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﭘﮕﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﺟﻨﺴﻦ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ی ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی
ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب آن ﮐﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻗﻮت راه ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ روی
داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﯾﺎﻟﻮگ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﯾﺪ ،در ﻟﺤﻈﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ  C.A.S.I.Eﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﯾﺎﻟﻮگ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮی در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزش ﺗﮑﺮار ﺑﺎزی را دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده و ﻓﻘﺪان ﺑﺨﺶ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ی ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﮐﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻗﻮل دﯾﻮﯾﺪ آﻧﻔﻮﺳﯽ رﺋﯿﺲ اﺳﺘﻮدﯾﻮی اﯾﺪوس ﻣﻮﻧﺘﺮال ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﻨﮕﯿﺪ .ﯾﮏ ﺗﯿﻢ
ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﺧﻮب ﺳﻌﯽ دارد ﻫﻤﻮاره ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی
ﺳﺎزی  Dawn Engineاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻮع و اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﻮل از ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ی اﯾﻦ
ﺗﯿﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮی را در ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ دﻫﺪ .رﻧﮓ ﻗﺎﻟﺐ در اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن زرد اﺳﺖ و ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﻣﺮﻃﻮب
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎرادوﮐﺲ دﯾﺪاری را ﺑﻪ ﮔﯿﻤﺮ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﻇﯿﻔﻪ ای

ﺧﻄﯿﺮ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﺒﺮﭘﺎﻧﮏ در
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺻﺪاﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺒﻪ ی ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﮔﻮش ﻧﻮاز و ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ) Elias Toufexis .اﻟﯿﺎس ﺗﻮﻓﮑﺴﺲ(

ﺑﺎ آن ﺻﺪای دﻟﻨﯿﺸﯿﻨﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﻇﯿﻔﻪ ی ﺻﺪاﮔﺬاری آدام ﺟﻨﺴﻦ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد؛ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ! ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای اﻟﯿﺎس روی ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺟﻨﺴﻦ دل ﻫﺮ ﮐﺲ و ﻧﺎﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ دﯾﺪار ﻗﻬﺮﻣﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ
ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﮔﯿﺮ و دار ﺧﺒﺮﻫﺎی داغ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ،E3ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی

ﺧﻮد از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  Breachﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ
آرﮐﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی اﻣﻦ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت آن ﻫﺎ را ﺑﻪ

ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﻃﺒﻘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی دﯾﻮﯾﺪ آﻧﻔﻮﺳﯽ رﺋﯿﺲ اﺳﺘﻮدﯾﻮی اﯾﺪوس ﻣﻮﻧﺘﺮال ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮔﯿﻢ
ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی دﺋﻮس اﮐﺲ :ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد را وارد ﻓﺎز ﺗﺎزه ای ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺮﯾﭻ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ی ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻓﻮق اﻟﻌﺎده از دﺋﻮس اﮐﺲ ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ،ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ را ﺑﺮای

ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.

در ﺑﺮﯾﭻ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ راه

ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،رﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ دوره ی 5
دﻗﯿﻘﻪ ای ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل و اﻣﺘﯿﺎز در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﻫﻮت و ﺳﻮزان ﻫﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭼﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺒﻞ داﺷﺖ؛ ﺧﺎﻟﯽ از ﺑﺎزی ﻫﺎی
ﺟﺎن دار و ﭘﺮ ارزش ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه زﯾﺮ ﺑﺎد ﮐﻮﻟﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﺧﻮد را
ﮐﻤﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﯿﻢ .در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻧﺎب ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺶ
آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻏﻨﯽ ﮐﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری و اﮐﺸﻦ در آن ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮕﯽ دارﻧﺪ.
در دﺋﻮس اﮐﺲ :ﻣﻨﮑﺎﯾﻨﺪ دﯾﻮاﯾﺪد ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺮاﻗﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮏ
ﺗﮏ ﺷﺎن ،از رﯾﺰ و درﺷﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮارد اﺣﺴﺎﺳﯽ ،در روﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده و ﻣﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزی ،اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ً

ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺧﻮب اﻣﺴﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ارﺳﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ آن ﻫﻢ  4روز ﭘﯿﺶ
از ﻋﺮﺿﻪ ی رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ ،ﮔﻮﯾﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎزﻧﺪه از ﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﺑﺪﻣﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻮﻧﺘﺮال ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺘﺨﺎرات ﻧﺴﺨﻪ ی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﻮﻣﻦ روﻟﻮوﺷﻦ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ؟
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮات ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

