از ﺑﺎزی ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﺧﺎﻟﻖ ﺳﺮی Gears of War
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
اﺳﺘﻮدﯾﻮ  Boss Keyﮐﻪ ﻣﻮﺳﺲ آن ﮐﻠﯿﻒ ﺑﻠﺰﯾﻨﺴﮑﯽ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Gears of Warاﺳﺖ ،از ﺑﺎزی
 Radical Heightsدر ﺳﺒﮏ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎزی از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻮق زود
ﻫﻨﮕﺎم روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﯿﻢ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺒﮏ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل در  Radical Heightsوﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد
ﺟﺪﯾﺪی ﻧﻈﯿﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی

روی ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﭘﻮل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎزی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ ﺑﺎزی در اﺳﺘﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه» :ﻃﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ،از ﻃﺮﯾﻖ
دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی  BMXﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،اﺳﻠﺤﻪ و ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ
ﭘﻮل ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداز ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺎزی ،اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و از آن ﻫﺎ در دﺳﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪﺳﺖ آوردن
ﭘﻮل در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺸﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﯽ زﻣﺎن  80ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد و در Radical Heights
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻮﻟﺪار و ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.

ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻠﯿﻒ ﺑﻠﺰﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎزی  Radical Heightsﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﺎﺑﯽ را ﺑﻪ
ﺳﺒﮏ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﺟﺎزه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت،
ﺷﺎﻫﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ،اﺳﻠﺤﻪ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ و روزاﻧﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻠﯿﻒ ﺑﻠﺰﯾﻨﺴﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎزی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﯾﻌﻨﯽ LawBreakers
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺎزی ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﮑﺴﻮن
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزی  PUBGداﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﮑﺴﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ از ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺑﺎزی  LawBreakersﻃﯽ
روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﺘﺸﺎر ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮد و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزی ﺑﺰرگ  PUBGﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ﻣﺎ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺳﺨﺖ ﮐﺮد«.
ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎزی  Fortniteو  PUBGاز ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺳﻮد زﯾﺎدی را رواﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

