ﻣﺮوری ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ از ﺑﺎزی  Fallout 76؛
ﺟﻨﮓ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﻬﺮﺷﺎد ﻣﺮادزاده | ﺟﻤﻌﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ  4ﺳﺎل ﺳﮑﻮت ﻧﺼﯿﺐ ﻫﻮاداران ﺳﺮی  Falloutﺷﺪ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺟﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪﺷﺎن ﺳﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺪا ﻧﺒﻮد .ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ
ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ،رﯾﻤﺴﺘﺮی از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت روز ﺑﻪ روز ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺑﻞﻫﺪ و ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻪ ﻟﻮدﯾﻨﮓ ﻓﺎلآوت

در آن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ 140 ،ﻫﺰار ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از  24ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ترﯾﻠﺮ ﺑﺎزی ﺑﻪ
ﺻﺪاﮔﺬاری ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﮐﻪ دارد ،ﻣﻮ ﺑﻪ ﺗﻦﺗﺎن
ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﺗﺮﯾﻠﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
ِ
ﺳﯿﺦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺘﺴﺪا در  E3ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .ﺗﺎ
اﯾﻨﺠﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺄﺪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﺎزی ،آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ آن اﺳﺖ.

از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهام ،آﻣﺪﻧﻢ ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی  Fallout 76ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻬﺎرم رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد Vault 76 .ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺎم آن را در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﻮش ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﺎآﺷﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل وارد آن ﻧﺸﺪهاﯾﻢVault .ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﻓﺎلآوت ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ »ﺧﺎﻧﻪای اﻣﻦ« ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ ﮔﺮد آوردن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺳﺖ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوسﻫﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از آنﻫﺎ در  Vault 101ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه  (Vault 76) 76ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  17ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ زﯾﺮا آنﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه  76ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺮﯾﻠﺮ،
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ﺟﯿﭗ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی
ﺷﺎﻫﺪ ﻟﻮح وﯾﮋه ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﺳﺮ ﻧﺦ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺳﺖ ،ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺒﺮدﻫﺎ آﻣﺎدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﺘﺮل  Wastelandﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای
ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن واﻟﺖ 76؟
در ﺳﮑﺎﻧﺲ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﺎلآوت  4ﮔﻮﯾﻨﺪه اﺧﺒﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ  Vault 76در ﺳﺎل  2076و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ

ﺟﺸﻦ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻮﺳﺘﺮ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ در ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
درآﻣﺪه روی دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮری ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه  20ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻪای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﻧﻔﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎ دﻫﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎزی ﺗﻮﺳﻂ  PipBoyداﺧﻞ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺗﺄﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﻗﺒﻞ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم و در ﺳﺎل  2102ﺟﺮﯾﺎن دارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ  Vault-Techﮐﻪ روی اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن رﺑﻮده ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺻﺪای ﺿﺒﻂ ﺷﺪه وی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ در  Mothership Zetaﻓﺎلآوت 3
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزی  Fallout 76ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﭻ اﯾﺪهای ﻧﺪارم.

دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی  Fallout 76ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺮی ﻓﺎلآوت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای در آﯾﻨﺪه رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ New Vegas .در ﺳﺎل  2281و
 Fallout 4ﻫﻢ در ﺳﺎل  2287ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ داﻧﺸﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎزی در ﺳﺎل
 2102در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺟﺴﺘﺠﻮ در
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﮏ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
آﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﯾﻠﺮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی در وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ رواﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺎلآوت  ،76ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰی را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﺑﺎره آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
اﻫﺪاف ﺑﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .دﻧﯿﺎی ﻓﺎلآوت در ﺳﺎل  2102ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻦﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﭼﻪ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  E3 2018ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه  E3 2018ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ  E3؛ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﻧﯿﺎ
ﺑﺎزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺣﺲ ﺑﻘﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺰرگ و
ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺴﺎزد .ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﻨﯽﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ
ﺑﺎزی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ،
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﺗﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت،
ﻓﺎلآوت  76ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎزی  Fallout 76را ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ  Fallout 76ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻣﺎزون اﺧﯿﺮا زﻣﺎن
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ ﺑﺎزی را  31ﺟﻮﻻی  2018ﯾﺎ  9ﻣﺮداد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺘﺴﺪا ﺑﻌﺪ از  E3ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،آﻣﺎزون ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﻪ  31دﺳﺎﻣﺒﺮ  2019ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﺗﻐﺮ داد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﻣﺎزون ﻣﺤﺮم اﺳﺮار ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺎه ﺟﻮﻻی زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ » «Falloutﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و اﮐﺘﺒﺮ ﯾﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺮای اﺧﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺘﺴﺪا در  E3ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ؛ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از

ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

