راک اﺳﺘﺪی ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮادران وارﻧﺮ ﺑﺎزی
روﯾﺎﺶ را ﻣﯽ ﺳﺎزد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ آدﯾﻨﻪ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻤﻦ آرﺧﺎم ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻨﻮان واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺘﻤﻦ را ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ زودی ﺑﺮای ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ راک اﺳﺘﺪی ﭼﯿﺴﺖ؛ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮش ذوق اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ وارﻧﺮ ﺑﺮاس )ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻤﻦ( در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﭘﺮوژه

روﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ﺑﺘﻤﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺳﺎده ﻧﺒﻮده و دوران
ﺳﺨﺘﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه راک اﺳﺘﺪی) Dax Ginn ،دﮐﺲ ﺟﯿﻦ( در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻀﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﺧﻮرده
اﯾﻢ! ذﻫﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز در دوران ﺑﺘﻤﻦ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﻫﻤﮕﯽ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ .اﻣﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺑﺘﻤﻦ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و در ﺟﻬﺎن ﺑﺘﻤﻦ آﺳﻮده
ﺑﻮدﯾﻢ«.

»ﺑﺪون ﺷﮏ آن دوران آﺳﻮدﮔﯽ و راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار و
ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﺮاﻫﺶ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن اﺳﺖ ،آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻫﻤﻮاره در ﺣﯿﻦ ﺗﻐﺮ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﺑﺴﺎزﯾﻢ«.
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﯿﻢ راک اﺳﺘﺪی ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اداﻣﻪ ی ﻣﺴﯿﺮ را داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮی ﺑﺘﻤﻦ ،از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻮاداران دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺸﺎن داده ﺣﺘﯽ ﺑﻪ راک اﺳﺘﺪی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﭘﺮ ﻣﻦ ﺧﻮب ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮن ،ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر

ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ راک اﺳﺘﺪی در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﭼﻪ ﭘﺮوژه ای اﺳﺖ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

