ﺑﺎزی اﺳﺘﺎر وارز اﺳﺘﻮدﯾﻮی  Respawnﺑﻪ ﻧﺎم
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ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ،E3 2018اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ وﻋﺪه داد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﺑﺎزی اﺳﺘﺎر وارز اﺳﺘﻮدﯾﻮی  Respawnﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛
اﺳﺘﻮدﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻟﻘﺎن ﺳﺮی  Call of Duty: Modern Warfareﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز دو
ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﺮی ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﻔﺎل را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ.
اﺻﻼ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺷﺎﻣﻞ و
اﮔﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ
ً
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی Star Wars: Jedi Fallen Order ،ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و
دوراﻧﯽ ﺳﯿﺎه را در ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ اﺳﺘﺎر وارز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺟﺪای ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺖ.
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ و  Respawnﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2016از ﭘﺮوژه اﺳﺘﺎر وارز ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﮓ آﺳﻤﻮﺳﻦ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺎد آو وار ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻈﺎرت دارد .ﮔﻔﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺛﻤﺮه ﻫﺎی ﻗﺮارداد اﻧﺤﺼﺎری دﯾﺰﻧﯽ و ﻟﻮﮐﺎس ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ اﺳﺖ .اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﭘﺮوژه ،اﺳﺘﻮدﯾﻮی  Respawnرا ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ  Respawnﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪی در ﺳﺮی ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﻔﺎل ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ و ﺿﻤﻨﺎً ﯾﮏ ﺑﺎزی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﻫﺪﺳﺖ آﮐﯿﻠﺲ رﯾﻔﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد.
در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ وﻗﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﻮدﯾﻮی داﯾﺲ ﻗﺮار داد و ﻧﻘﺸﻪ راه
ﺑﺎزی  Star Wars: Battlefront 2ﺑﺮای ﺳﺎل  2018ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .دﻧﯿﺲ ﺑﺮاﻧﻮال ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎزی
ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ »ﺷﺮوع دﺷﻮار« ﺑﺎزی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺎزی ﻣﺘﻌﻬﺪ
اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺎﻟﺖ  Clone Warsﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﺎﮐﯿﻦ اﺳﮑﺎی واﮐﺮ ،ﮐﻨﻮﺑﯽ و ژﻧﺮال ﮔﺮﯾﻮس اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻦ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ
ﻫﺎ ،از ﻟﺤﺎظ داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﭘﯿﺰود  3و  4اﺳﺘﺎر وارز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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