ﻃﻠﺴﻢ  ۱۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻠﯿﺰارد ﺷﮑﺴﺖ؛ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﻋﺮﺿﻪ
دﯾﺎﺑﻠﻮ  ۳ﺑﺮای ﺳﻮﭻ ]ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۶ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ  :1ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻋﺮﺿﻪ دﯾﺎﺑﻠﻮ  3ﺑﺮای ﺳﻮﭻ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو و ﺑﻠﯿﺰارد
رﺳﻤﺎً ﺗﺎﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی روی ﺳﻮﭻ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  720pو در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از داک ﮐﻨﺴﻮل ،ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  960pاﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
وﯾﺪﯾﻮ ﻃﻨﺰی از ﻣﻌﺮﻓﯽ  Diablo 3 Eternal Collectionﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی
آن دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺰارد ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو دﻫﻪ ،ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای
ً
ﺳﻬﻮا ﻟﻮ داد ﮐﻪ دﯾﺎﺑﻠﻮ  3ﺑﻪ زودی
ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﻮرﺑﺲ
ﺑﺮای ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ Diablo 3 : Eternal Collection ،ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ در آن ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ آن ﺑﻪ
ﺻﻮرت  4ﻧﻔﺮه و آﻓﻼﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮی اﻓﺴﺎﻧﻪ زﻟﺪا ﻫﻢ در ﺑﺎزی ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻨﻮز ﺑﻠﯿﺰارد اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را رﺳﻤﺎً ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ

دﯾﺎﺑﻠﻮ  3روی ﺳﻮﭻ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻠﯿﺰارد در ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮ
ﺧﻮد ﺗﯿﺰری  6ﺛﺎﻧﯿﻪ ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻨﻮاﻧﯽ از ﺳﺮی دﯾﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل
ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﯿﺰر ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ
ﺑﺮق ) (Switchﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ ﺗﻮﺖ ﻋﺒﺎرت »ﺧﻮاب ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ« ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ
ً
ﻇﺎﻫﺮا
ﮐﻮﺗﺎه را ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزی دﯾﺎﺑﻠﻮ  3ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺣﺪﺳﯽ ﮐﻪ

درﺳﺖ از آب در اﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  1ﺳﺎل از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﭻ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎ ﻓﺮوش  20ﻣﯿﻠﯿﻮن

واﺣﺪی ﺧﻮد ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و رﮐﻮرد ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﺴﺎزان ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی

ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ،روﯾﮑﺮد ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ.

ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺘﺴﺪا ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ  DOOMﺑﺮای ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ  The Elder Scrolls V: Skyrimرا ﺑﺮای ﺳﻮﭻ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای  Diablo 3 : Eternal Collectionدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ اﯾﻦ

اﺣﺘﻤﺎﻻ  60دﻻر ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎزی
ً
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

