اﻓﺸﺎﮔﺮی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺘﺴﺪا در ﺳﺎﺧﺖ
ﻓﺎلاوت  ۷۶را ﻓﺎش ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺑﻬﺘﻮﺋﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،آذر ۱۳۹۷
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺘﺴﺪا ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻤﺎم اﻋﺘﺮاﺿﺎت و
اﻧﺘﻘﺎدات وارده ﺑﺮ ﻓﺎلاوت  76اﺳﺖ.
ﻓﺎلاوت  76ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزی ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺑﺪﺗﺮ از ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺗﻤﯽ« ﯾﺎد ﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺎزی درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزی

ﻧﺮوﻧﺪ.

از اﺑﺘﺪا ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﺎلاوت  4و اﺳﮑﺎﯾﺮﯾﻢ اﺷﺎره
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎز
ﮐﺮدن ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻓﺎلاوت  ،76درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺪﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای داﻧﻠﻮد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺘﺴﺪا ﺣﺘﯽ زﺣﻤﺖ ﺗﻐﺮ دادن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻣﻨﺖ و ﺣﺬف ﻧﺎم ﻓﺎﻟﻮت  4را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاده و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﻫﻤﺎن ﮐﺪ را در ﻓﺎلاوت  76اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﺴﺪا ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻓﺎلاوت 4
را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻐﺮی در ﻓﺎلاوت  76اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻓﺎلاوت  76و ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﺳﮑﺎﯾﺮﯾﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺑﺎس
ﻓﺎﯾﺖ  Scorchbeast Queenدر ﻓﺎلاوت  76و اژدﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﮑﺎﯾﺮﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺠﺰ ﻣﺪل ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻪ از ﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه،
ﺗﻤﺎم ﮐﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از اﺳﮑﺎﯾﺮﯾﻢ ﮐﭙﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺘﺴﺪا در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﮐﺪﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه،
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻫﺎی ﻓﺎلاوت  4را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎزی و وﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی

ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد.

اﻣﺎ از اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻫﺎی اﺳﮑﺎﯾﺮﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزی ﺷﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ درﺧﺼﻮص ﮐﻢ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﮐﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

