ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ  Just Cause 4ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺑﻬﺘﻮﺋﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺑﺎزی  Just Cause 4ﺑﻪ ﺷﺮح ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺬاب اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺑﺎزی در ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Solisدر آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه از ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮو ،ﺑﻮﻟﯿﻮی و آرژاﻧﺘﯿﻦ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Apexﺷﺎﻫﺪ
ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺑﺎزی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در آنﻫﺎ ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺑﺎراﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺷﻠﻮغ و ﻏﺎرﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﺧﻢ.
ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزی دارای ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺎزهﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﭘﺸﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ آب و ﻫﻮا ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻮﺟﻮد آورد.

اﯾﻦ ﺗﻐﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺑﺎد ،رﻋﺪ و ﺑﺮق ﯾﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف رﯾﮑﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن آن و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺣﯿﻦ رﯾﮑﻮ ﺧﻮد را در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ The Blank
 Handﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺰﯾﺮه را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ارﺗﺶ ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﻗﺪرت از آﻧﺎن ،رﯾﮑﻮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺳﺮار
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ،اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﯿﻪ او را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺗﻤﺎم ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺎزی ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﮏ  Blank Handﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ وﯾﺪﯾﻮ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﺑﺮای ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻗﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ رﯾﮑﻮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎدی اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﺎﺳﺖ ﮐﺎس  4در ﺗﺎرﯾﺦ  4دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ PS4 ،و اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

