ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮی  Call of Dutyﺑﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻮرﻧﺎ رﺿﺎﯾﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﺘﻮدﯾﻮ اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ وارد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻖ ﺳﺮی  Call of Dutyﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،روی ﻧﺴﺨﻪی ﺟﺪﯾﺪی اﯾﻦ ﺳﺮی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو
وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دارد :ﯾﮏ ،ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد؛ دو ،دارای ﺑﺨﺶ
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺣﺎﻟﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ Call of Duty: Black Ops

 4ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  12اﮐﺘﺒﺮ ) 20ﻣﻬﺮ( ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺎﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺘﯿﻮﯾﮋن و اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺗﺮیآرک در آن زﻣﺎن ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﻃﺮﻓﺪاران
ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﺮای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﻮدﯾﻮ اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ وارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی داﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪهی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ در رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ ﻓﺮد درک درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ از
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی ﺗﮏﻧﻔﺮه و ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ وارد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﻧﺴﺨﻪی ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﺮی Call of
 Dutyﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ و راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎل 2020
در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی  Black Ops 4در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ
 ،4اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان و راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﺗﻌﺪادی ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﮏﻧﻔﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺳﻮم اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎ دارد.
اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﻌﺮﻓﯽ آن را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

