ﭼﺮا ﯾﻮﺑﯽﺳﺎﻓﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ
ﺑﺎزی  The Division 2اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻮرﻧﺎ رﺿﺎﯾﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
اﮔﺮ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزی  The Division 2را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ
داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ ،در ﺷﻬﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن دارد.
ﺣﺎل و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ از ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﻮﺑﯽﺳﺎﻓﺖ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﻮﮐﺸﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ دوم اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﺑﺴﺎﯾﺖ  ،Segmentnextﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯿﺎن

دو ﺷﻬﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﻧﯿﻮﯾﻮرک وﺟﻮد دارد .ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزی  The Divisionﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﯾﮏ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﻧﻘﺸﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﺎرک وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻮﻋﯽ در
ﻃﺮاﺣﯽ آنﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز
)ﭘﺎرک و ﺟﻨﮕﻞ( ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﻮﯾﮋن را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.

ﺟﺪا از اﯾﻦﻫﺎ ،دﻻﯾﻞ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﻮﺑﯽﺳﺎﻓﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺑﺎزی  The Division 2اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،وﯾﺮوﺳﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن واﻗﻌﻪ
ﺟﻤﻌﻪی ﺳﯿﺎه ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻤﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻓﺮاد ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻋﺎدی را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎزی  The Divisionﮐﻪ در ﺳﺎل  2016ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان آن ﭘﯿﺶ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﻮﺑﯽﺳﺎﻓﺖ وﻋﺪه داده
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﻧﺴﺨﻪی اول درس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎزی  The Division 2را ﺑﺎ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻏﻨﯽﺗﺮی رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺗﺎرﯾﺦ  15ﻣﺎرس )24
اﺳﻔﻨﺪ( ﺑﺮای  3ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ،4اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان و ﭘﯽ ﺳﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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