ﺑﺎزی  Assassin’s Creed Unityرا ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻮرﻧﺎ رﺿﺎﯾﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوز ﺑﺎزی Assassin’s
 Creed Unityاز ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻮﭘﻠﯽ ) (Uplayﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ راﯾﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اواﯾﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪهای در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ؛
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﻮﺗﺮدام از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻘﻒ و ﺑﺮج ﻣﺨﺮوﻃﯽ در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺳﺴﺎت در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺎﺷﺮان ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ در ﺟﻬﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ  500ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻠﯿﺴﺎی
 856ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺗﺮدام اﻫﺪا ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ اﻣﺎ راﯾﮕﺎن ﮐﺮدن ﺑﺎزی Assassin’s Creed
 Unityﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﻮﺗﺮدام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻟﻮﮐﯿﺸﻦﻫﺎ در داﺧﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزی ﻗﺮار دارد.

ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ و ﺳﭙﺲ ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی
ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺧﻮد در ﯾﻮﭘﻠﯽ ،ﺑﺎزی  Assassin’s Creed Unityرا ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  5اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﻮﺑﯿﺴﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره راﯾﮕﺎن
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ:

ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﮑﻮه و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﻮﺗﺮدام را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی  Assassin’s Creed Unityرا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺎرﯾﺲ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺎزی ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﻮﺗﺮدام ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن از ﻟﻮﮐﺸﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ارزش ﺑﺎﻻی ادای
اﺣﺘﺮام ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﻮﺗﺮدام ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ از آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر
رﻓﺘﻪ در ﺑﺎزی  Assassin’s Creed Unityﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﻮﺗﺮدام اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؛

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﻘﺪر از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

