ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ از Mass Effect: Andromeda
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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 ،Mass Effectﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد
ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮی دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻏﻨﺎ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ،دﺳﺖ ﮐﻤﯽ
از ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺸﻬﻮری ﭼﻮن اﺳﺘﺎر وارز و اﺳﺘﺎر ﺗﺮک ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ،
در ﺳﺎل  2012ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﻌﺎت در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻮدن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ  3ﻫﻢ
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .در اواﺧﺮ ﺳﺎل  2012ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ارﺷﺪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ  ،Biowareﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﺳﺮی
ﺗﺎﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در آن زﻣﺎن ﺗﺎزه ﻓﺎز ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ﺑﻌﺪی ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﻮور ﻫﻨﻮز ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
از آن زﻣﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوزه ،از ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه! در ﺟﺮﯾﺎن
 ،E3 2014از ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ،
ﺗﺮﯾﻠﺮی ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻮدن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺳﺮی را ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺣﺎوی ﻫﯿﭻ
اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  E3ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه از Mass Effect Andromeda
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻣﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺮﯾﻠﺮ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ اﻧﺪروﻣﺪا در  E3 2016ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ آب ﭘﺎﮐﯽ را ﺑﺮ روی دﺳﺘﺎن ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﺳﺮی رﯾﺨﺖ و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در روز ) N7ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،روز ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ(
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در اﻧﺘﻈﺎر روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺎن ﻧﺸﺪ.
اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻫﺎی ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺲ اﻓﮑﺖ آﻧﺪروﻣﺪا ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
 5ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻻس آﻧﺠﻠﺲ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  The Game Awardsﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻃﺒﻖ
ﻗﻮل ﻫﺎی ﺑﺎﯾﻮور و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﺎل ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ
آﻧﺪروﻣﺪا روﺷﻦ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎﻫﯿﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﻣﺲ اﻓﮑﺖ آﻧﺪروﻣﺪا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه

و اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎزی دارﯾﻢ .اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﺗﺮﯾﻠﺮ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
اﮐﺸﻦ و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﺿﺤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ.

داﺳﺘﺎن

ﺳﺎل  2148ﻣﯿﻼدی ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﯾﮏ ﻧﮋاد ﮐﻬﻦ ﯾﻌﻨﯽ
 Protheanﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ

ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻮر دﺳﺖ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎرات ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺳﺎل  ،2149ﺑﺎﻻﺧﺮه اوﻟﯿﻦ Mass
 Relayﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ رﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻗﻤﺮ ﻫﺎی ﭘﻠﻮﺗﻮ ﺗﺼﻮر

ﻣﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪﻫﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﻮﻧﯽ
در ﺳﯿﺎرات دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
 8ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﻬﻨﺎور ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﮋاد
 ،Turianﺑﺎﻻﺧﺮه ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮋاد ﻫﺎی ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﺗﺎرﯾﮏ ،ﺑﺮ آﯾﻨﺪه روﺷﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ .رﯾﭙﺮ ﻫﺎ ،ﺑﻌﺪ از 50000
ﺳﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﯾﭙﺮ ﻫﺎ

در ﻧﺰد ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎن اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻨﺪر ﺷﭙﺮد در ﺳﺎل  ،2185ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎن
را از ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﻬﻨﺎور ﻣﺲ اﻓﮑﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﭼﮑﯽ از داﺳﺘﺎن ﻣﺲ اﻓﮑﺖ  1ﺑﻮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺷﺎﻟﻮده اﺻﻠﯽ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ اﻧﺪروﻣﺪا
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻓﻬﻢ داﺳﺘﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺳﺮی ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ آﻧﺪروﻣﺪا ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﺑﺨﺸﯽ از ارﺗﺶ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ رﯾﭙﺮ ﻫﺎ را ﺟﺪی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﻘﺮاض ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮋاد ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎAndromeda ،
 Initiativeﻧﺎم دارد ،ﭘﺮوژه ای ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮋاد ﻫﺎ در
ﮐﻬﮑﺸﺎن آﻧﺪروﻣﺪا ،و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺳﺮﯾﻊ و اﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی و اﻧﺪروﻣﺪا
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از  Protheanﻫﺎ ،ﻧﮋاد ﻫﺎی ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ
 Arkﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ Ark .در واﻗﻊ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎن آﻧﺪروﻣﺪا اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﺸﻒ آرک ،ﺣﺎﻻ
 Andromeda Initiativeﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻧﮋاد ﻫﺎ
ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺣﺎل ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﭙﺮد اﻧﺪ ،ﯾﺎ وی ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی را از رﯾﭙﺮ ﻫﺎ ﻧﺠﺎت

ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮوژه  Andromeda Initiativeﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻧﺎوﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮋاد ﻫﺎی
ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی ﺑﻪ آﻧﺪروﻣﺪا ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ،درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﭙﺮد ﻣﺮده ،ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻫﺎی Ark
ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ آﻧﺪروﻣﺪا ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ راه ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﻫﺎ ﻃﯽ آﺧﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﭙﺮد ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن رﯾﭙﺮ ﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﺳﺮان  Andromeda Initiativeوﻇﯿﻔﻪ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﮐﺘﺸﺎف ﮐﻬﮑﺸﺎن اﻧﺪروﻣﺪا ،راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﻧﺎوﮔﺎن  Andromeda Initiativeﺷﺎﻣﻞ  5ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻔﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ  Nexusﻧﺎم دارد ﮐﻪ در واﻗﻊ
ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد 4 .ﺳﻔﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﻧﮋاد ﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم  Pathfinderرﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه  Nexusدر ﺗﻤﺎس اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ  Hyperionﺳﻮار اﻧﺪ ،ﺳﻔﯿﻨﻪ
ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Alec Ryderرﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺲ اﻓﮑﺖ آﻧﺪروﻣﺪا ،ﺗﻼش ﻧﮋاد ﻫﺎی ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ در ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ

ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﮋاد ﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ ،ﺣﺎﻻ ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را در آﻧﺪروﻣﺪا و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی رام ﻧﺸﺪه اش ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ در آﻧﺪروﻣﺪا،
ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده .ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﺎﻻ ﺧﻮد در ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎ
آﺷﻨﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮋاد ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﻧﺪروﻣﺪا ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ

راﺣﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان اﻟﮏ راﯾﺪر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻣﺲ

اﻓﮑﺖ اﻧﺪروﻣﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎزی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻪ وی ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن راﯾﺪر ﻫﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ آن ﻫﺎ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
در ﺑﻌﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻢ ﺑﺎز ﮐﺮده .ﺗﻤﺎﻣﯽ راﯾﺪر ﻫﺎ ،ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪان،
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی اﻧﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪان راﯾﺪر را ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺑﺎزی رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭘﺴﺮ و ﯾﺎ دﺧﺘﺮ راﯾﺪر ،ﻧﻘﺶ  Pathfinderرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﭙﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ای ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،راﯾﺪر ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ای ﻧﺪارد.
در واﻗﻊ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ
آﻧﺪروﻣﺪا ،ﺧﺎﻧﻮاده راﯾﺪر و ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺲ
اﻓﮑﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﭙﺮد ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در ﻃﻮل داﺳﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻟﻮده داﺳﺘﺎﻧﯽ ،آﻧﺪروﻣﺪا ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺳﺘﺎن

ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺮی را در دل داﺳﺘﺎن ﮐﻠﯽ ﺗﺮش رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺤﻮﻻت راﯾﺪر ،از ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ای ﻗﺎدر ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ راه را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﻮور ،ﺳﺮی ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻓﻘﻂ داﺳﺘﺎن راﯾﺪر ﻫﺎ را رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ و
آﻧﺪروﻣﺪا ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮی
ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮی دراﮔﻮن اﯾﺞ ،دﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﯾﻮور ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮی
دراﮔﻮن اﯾﺞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد را رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

رواﺑﻂ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺎﯾﻮور ،در اﻧﺪروﻣﺪا ﻫﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را در روﻧﺪ ﺑﺎزی
دارﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد رواﺑﻂ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ،از دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺎﯾﻮور ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﯾﺎﻟﻮگ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزی دارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻏﻠﺐ ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺎی ﺷﭙﺮد در

ﻣﺲ اﻓﮑﺖ  3ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!

ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ رواﺑﻂ ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت
زﯾﺎدی را در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده راﯾﺪر ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻟﻮﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ 2
ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮد .در ﻣﺲ
اﻓﮑﺖ دو ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﺎزی داﺷﺖ ،اﻣﺎ در آﻧﺪروﻣﺪا اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺪروﻣﺪا داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﻢ ﺳﺒﻖ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺳﺮی
ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ﺣﺎوی ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻮور ﻓﻌﻼ ﺣﺮﻓﯽ در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ ﻧﺰده .ﭘﺲ از ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آﯾﺘﻢ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶ
 + New Gameﺑﺮوﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎن را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.

ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ

ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮده از دو ژاﻧﺮ اﮐﺸﻦ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ..ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در دو
ﻧﺴﺨﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﺮی ،اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎده ﺗﺮ و ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎزی
ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﮐﺸﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺲ اﻓﮑﺖ آﻧﺪروﻣﺪا اﻧﺘﻈﺎر
دارﯾﻢ ،اراﺋﻪ ﯾﮏ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ اﮐﺸﻦ ﺧﻮب ،در ﮐﻨﺎر اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻼس ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در واﻗﻊ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻼس ﺧﻮد را در اﺑﺘﺪای ﺑﺎزی ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼس ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد را
ﺻﺮف ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﻫﺪف از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺘﺪ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﯾﮏ ﮐﻼس ،ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع
ﺑﺎزی ﻧﺤﻮه ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺎﯾﻮور ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ را در ﻃﻮل ﺑﺎزی ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﻫﺎ و ﺳﻼﯾﻘﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻧﮕﺮش ﻣﺲ
اﻓﮑﺖ آﻧﺪروﻣﺪا ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎ  180درﺟﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ را در اﺑﺘﺪای ﺑﺎزی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻼس ﻣﯽ ﮐﺮد ،آﻧﺪروﻣﺪا دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ و از وی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ را ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻖ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻗﺎدر اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روی ﯾﮏ ﺳﺮی ﺷﺎﺧﻪ
ﺧﺎص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ و در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎص ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺷﺎن را در
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﮐﻼس ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﻪ در اﺑﺘﺪای ﺑﺎزی ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎزی و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﻟﻮل آپ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی  Combatو  Bioticsﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻼس  Vangaurdو اﮔﺮ
ﺗﻨﻬﺎ روی ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Bioticsﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻼس  Adeptﺧﻮاﻫﯿﺪ

ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ روی ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺎص ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﻐﺐ Explorer

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﻮور ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  6ﮐﻼس ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﻮور ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﻫﺮ ﮐﻼس را ﺑﺎﻻﻧﺲ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻤﮑﻦ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری

ﺗﻌﺎدل در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﻮور ،دﻻﯾﻠﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ
ﺻﺮف ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ و ارﺗﻘﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﮐﺮده را ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮد و از آن ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻼس ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزی ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آزﻣﻮدن ﮐﻼس ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﺎزد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﻐﺮات ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺪه .د ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ وارد وﺿﻌﯿﺖ  Cooldownﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﻪ Golbal
 Cooldownﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ  Individual Timersﻋﻮض ﮐﺮده .ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ

اﺑﯿﻠﯿﺘﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وارد وﺿﻌﯿﺖ  Cooldownﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ،ﺑﻌﺪ ﺟﺪﯾﺪی از ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات را در ﺳﺮی ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ و از ﮐﻤﺒﻮ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن راه ﺷﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن روﻧﺪ ﺑﺎزی در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی راﯾﺪر
و ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزی از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات روان ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺑﺎر
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎزی ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .در ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن روﻧﺪ ﺑﺎزی ،ﮔﺎﻫﺎ
ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎﯾﻮور ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎزی ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ وﻗﻔﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻐﺮ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺟﺖ ﭘﮏ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ

در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻮد را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﺟﺖ ﭘﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺒﺮد
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻮر ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و از ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺟﺖ ﭘﮏ در ﮐﺎوش در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎره ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎراﻣﺪ اﺳﺖ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻼح ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻢ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺎ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﭼﮑﺶ ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎزد! اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻤﺎن ﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﭼﮑﺶ ،ﺻﺮﻓﺎ ارﺗﻘﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای  ،Omni-Toolاﺑﺰار دﺳﺘﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺳﺮی ﻣﺲ

اﻓﮑﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آرک ﻫﺎ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎرات ﻓﺮود ﺑﯽ آﯾﻨﺪ .راﯾﺪر و

ﺗﯿﻤﺶ ﺣﺎل از ﺳﻔﯿﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم  Tempestاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻔﯿﻨﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻧﻮرﻣﺎﻧﺪی اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﺎت و اﺗﺎق ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای راﯾﺪر و ﺗﻤﯿﺶ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
ﻧﻮرﻣﺎﻧﺪی در ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ،ﻟﻮدﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﻮور ﻗﻮل
داده ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن درون ﺗﻤﭙﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻟﻮدﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
 Galaxy Mapﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﺲ و ﺣﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ﺗﺮی دارد وﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮی ﺑﺎ ﺳﯿﺎرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﻣﭗ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎرات ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه .ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﺗﻤﭙﺴﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻔﯿﻨﻪ ،روﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎرات ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ
و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.

ﻣﺤﯿﻂ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﮋاد ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﺪروﻣﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را در ﺷﺮاﯾﻂ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮋاد

ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺟﺪﯾﺪ Kett ،ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﭼﻨﺪان روی ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﮋاد ﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده.
 Kettﯾﮑﯽ از ﻧﮋاد ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ آﻧﺪروﻣﺪا اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز دﻻﯾﻞ دﺷﻤﻨﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎن راه
ﺷﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﺻﺮﻓﺎ از روی ﻏﺮﯾﺰه دﻓﺎﻋﯽ ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﯿﺪ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ،ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻫﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻨﮕﺎم ورود اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺘﺎدل،
ﻫﻤﯿﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ و ﺗﻮرﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﻮور ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ  kettﻧﮋادی ﻣﺮﻣﻮز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺲ ﺗﺮﺣﻢ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺘﯽ ﺷﻮم داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزی ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻧﺪروﻣﺪا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﺳﯿﺎرات ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﺎن ﻓﺮود ﺑﯿﺎﺪ و آن ﻫﺎ را
ﮐﺎوش ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎوش در اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻫﺎ روﻧﺪی ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻄﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺳﯿﺎره ﻫﺎ ﺑﺰرگ ،وﺳﯿﻊ و ﭘﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﻮور ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻫﺎ را ﻫﻢ ﮐﺎوش ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﮐﺎوش در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎرات ،ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﻮور ﯾﻌﻨﯽ Dragon Age Inquisition
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﺮی دراﮔﻮن اﯾﺞ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻓﺮﻋﯽ ﻫﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از آﻧﺪروﻣﺪا اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت،
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺟﺬاب ﺗﺮی را ﺑﺮای ﮐﺎوش اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

اﺑﺰاری ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﯿﺎره ﻧﻮردی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Makoﻣﺲ اﻓﮑﺖ  1ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ  Nomadﻧﺎم دارد و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎﮐﻮ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻼﺣﯽ اﺳﺖ .ﻧﻮﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ و ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در آﻧﺪروﻣﺪا ﺑﻪ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ﯾﮏ
ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪه .راﯾﺪر و ﺗﯿﻤﺶ ﺑﺎ ﻧﻮﻣﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎرات را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮده ،ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪی را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و
آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺎوﻧﺪ.
از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﮐﻮ در ﻣﺲ اﻓﮑﺖ  ،1ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ آن ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎuث

ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﺎوش ﺳﯿﺎرات را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ Hﻧﺪروﻣﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ روی ﮔﺸﺖ و
ﮔﺬار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﻧﻮﻣﺪ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ ﺗﺎ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮای ﮔﺸﺖ و
ﮔﺬار در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎرات ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ ﺳﻼح روی آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻧﻮرد را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ آن را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ارﺗﻘﺎ ﻧﻮﻣﺪ در اﯾﻦ دو ﺑﻌﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و ﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در ﺑﺎزی ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ﯾﮏ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎرات ،ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪی ﺗﮑﺮار ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻣﻘﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﺴﺎن در ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﻮور
ﻗﻮل داده ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از رﯾﺴﻮرس ﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺎرات ﺑﻬﺮه ﻧﺒﺮد و ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرات ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺗﺎن از
ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ روی ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎره ای ﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن روی اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻓﺮود
ﺑﯽ آﺪ و آن را ﮐﺎوش ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﻓﺮود روی ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﺳﯿﺎره ،ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﺖ ﻫﺎی

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط  Fast Travelﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺪروﻣﺪا ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،راﯾﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را در ﺳﻄﺢ آن
اﺳﮑﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،وی و ﺗﯿﻤﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد،

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح ﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺳﻼح ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﯿﺮ

ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ از ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﻣﺲ اﻓﮑﺖ  3ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﻮور اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺮای ﻣﺲ
اﻓﮑﺖ آﻧﺪروﻣﺪا ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﯿﺮ آﻧﺪروﻣﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و وﺳﯿﻊ
ﺗﺮ ﺷﺪه .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت  co-opاﺳﺖ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻫﺮ
ﺑﺎزی ﻣﭗ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮو ﻫﺎی  Apexرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺧﺪﻣﺖ  Nexusﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﭗ ،ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی را ﺳﺎده ﺗﺮ و ﯾﺎ
ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻗﺪرت آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺳﻼح ﻫﺎی ﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎزی ﺳﺎده
ﺗﺮ ﺷﺪه و اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻤﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺎن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎزی دﺷﻮار ﺗﺮ ﺷﺪه و
در ﻋﻮض ﭘﺎداش ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﯾﺘﻢ ﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرت ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎﻧﺴﯽ
ﺣﺎوی اﯾﺘﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ را ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آوردﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺑﺎ ﭘﻮل واﻗﻌﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ  ،Microtransactionﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺲ اﻓﮑﺖ  3اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .در آﻧﺪروﻣﺪا ،اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه را ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ در ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﻮور ﻗﻮل داده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ روی روﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دو ﻧﻮع اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎدی ﮐﻪ ﻟﻮل ﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺮد ،ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﯿﺞ ﮐﻪ ﻟﻮل ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﯿﺮو ﻫﺎی ﮐﻼس
ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﯿﺞ ﮐﻼس ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و اﯾﻦ ﮐﻼس ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ
ﻫﺮ ارﺗﻘﺎ ﮐﻼس ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی آن ﮐﻼس را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.

آﯾﻨﺪه ﺳﺮی

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،آﻧﺪروﻣﺪا آﯾﻨﺪه ﺳﺮی ﻣﺲ اﻓﮑﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﻫﺎ را

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﺮی ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد ،ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
راﯾﺪر را رواﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮده در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺲ اﻓﮑﺖ آﻧﺪروﻣﺪا ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ درس ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی
ﺳﺮی ﻣﺲ اﻓﮑﺖ ،ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت

ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ در ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻮور ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﺪروﻣﺪا ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﺲ اﻓﮑﺖ آﻧﺪروﻣﺪا در ﻣﺎرچ ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺮﯾﻠﺮ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﻢ ﺑﻪ
زودی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻗﺮار داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

