اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ از  Fallout 76ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ آﻏﺎز
اﻧﻘﺮاض ﺑﺸﺮ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﺪرام ﺑﻬﺎدری | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺘﺴﺪا ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻊ و اﻋﻼم
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ  Fallout 76ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺘﺴﺪا را از ﺳﻘﻮط ﺑﻪ درون ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ  E3ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﺗﯿﺰر ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺨﺶ ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺗﺎد
ﻫﺎوارد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ داد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ

اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﻓﺎل اوت  76اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎوارد اﯾﺎﻟﺘﯽ اﯾﺪه
آل و ﻣﻤﻠﻮ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﻔﯽ و ﻣﺮﻣﻮز دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﺮی ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺎل اوت ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻤﺐ ﻫﺎی اﺗﻢ ﻗﺪم ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎزی ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ

دوراﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد،
اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع و ﺳﻘﻮط
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺨﺮوﺑﻪ و
از ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ و وﺳﯿﻊ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺪون ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از
ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ

دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن ،ﻓﺎل اوت  76ﮐﺎﻣﻼ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺎد ﻫﺎوارد ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎزی
ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی دارای ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﻧﻔﺮه ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎوارد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺘﺴﺪا ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی
ﻫﺎی اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﺮ ﺳﺮور ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ارﻗﺎﻣﯽ ﭼﻮن  100ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و آﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮدن ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺘﺴﺪا ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺶ آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ ﻓﻨﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،از ﺳﺮورﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻓﺎل اوت ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،در وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و در

ﻗﺎﻟﺐ ﺗﯿﻤﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎزی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪه ،ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺠﻮم آورد .اﻟﺒﺘﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﻧﻘﺸﻪ وﺟﻮد
دارد.
وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی وﺟﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﻣﺨﻔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ رﯾﺴﮏ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺑﺮ ﺳﺮ راه آن را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻤﺐ ﻫﺎی اﺗﻢ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﻧﻘﺸﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺎرچ اﺗﻤﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻟﮑﺘﻮر ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ ای ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی،
اﮐﺸﻦ ﻓﯿﮕﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن روی ﻧﻘﺸﻪ و ﮐﻼه ﻣﺨﺼﻮص زره ﭘﺎور آرﻣﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

