 ۱۶دﻗﯿﻘﻪ از ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺶ
 Blackoutﺑﻠﮏ آﭘﺲ  ۴را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﺳﺎﯾﺖ  IGNوﯾﺪﯾﻮﯾﯽ  ۱۶دﻗﯿﻘﻪای را از ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺑﺨﺶ  Blackoutﺑﻠﮏ آﭘﺲ  4ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺲ
و ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺒﮏ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﺑﺠﯽ دارد.
ﺑﻠﮏاوت در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﺑﺘﻞ روﯾﺎل و ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﺎل او دﯾﻮﺗﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ

ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب از آب درآﻣﺪه و ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ
ﺳﺒﮏ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ،ﺷﻤﺎ روی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺎد ﺑﺎزﯾﮑﻦ
دﯾﮕﺮ ﻓﺮود آﻣﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺟﻤﻊآوری اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ را از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ و دﯾﮕﺮ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺑﺨﺶ  Blackoutﺑﻠﮏ آﭘﺲ  4ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت روان ﺑﻮده و از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در
آن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای

ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی در ﺑﺎزی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺑﺎزی و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻠﮏاوت ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﺒﺎرزات ﺷﻠﻮغﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺘﻞروﯾﺎل ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺑﺠﯽ و ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ
دﺳﺖ آن ﻧﯿﺰ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی در اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺗﺮیآرک ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای
ﺑﻠﮏ آﭘﺲ  ،4ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺪا از ﺑﺨﺶ ﺑﻠﮏاوت ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻐﺮات ﺟﺪﯾﺪ
دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺑﻠﮏآﭘﺲ  4ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ زاﻣﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺶ زاﻣﺒﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏﻧﻔﺮه و ﭼﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن

اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺑﺎزی  Call Of Duty: Black Ops 4ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ،ﭘﯽ ﺳﯽ و ﭘﻠﯽ
اﺳﺘﯿﺸﻦ  4در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

