ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ زوﻻ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺎزی زوﻻ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺗﯿﺮاﻧﺪازی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺳﻮرﻧﺎ ﮔﯿﻤﺰ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دوره ای ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺳﻮرﻧﺎ ﮔﯿﻤﺰ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ زوﻻ را ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر آن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر ،اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺑﺎزی ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺗﻐﺮ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻻﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺒﺎرزهی ﺗﯿﻤﯽ ،رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﺘﻞ روﯾﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮاﺣﻞ

ﺗﺴﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ.

از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ زوﻻ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺎن ﻣﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اوﻟﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺟﻨﮓ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ
رﻗﺎﺑﺖ  ۱۶ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﺗﯿﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺪف

از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﮐﺸﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻌﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ داﺧﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ

ﺳﻼحﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺳﻼحﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ رﻗﺒﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.

دوﻣﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ درﻓﺎن ﻣﻮد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻼح ﮐﻤﺮی اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﻣﯽﺗﻮان
ﺣﺪس زد ،ﮐﺎرﺑﺮان در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ در اﺑﺘﺪای رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ازای ﮐﺸﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ
دﯾﮕﺮ ،ﺳﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﯿﺠﺎن و اﺳﺘﺮس ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ

ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎن ﻣﻮد ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺶ رﻧﮕﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﺮﺧﺶ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﮏ
رﻧﮓ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺎﺿﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﯾﮏ
اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺧﻮدش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ،رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪی  ۱۶در  ۱۶رخ
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻐﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزی ﺗﯿﺮاﻧﺪازی زوﻻ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﺎرزهی ﺗﯿﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺳﺮورﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ وﺟﻮد دارد،
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﺎرزهی ﺗﯿﻤﯽ ،اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺪول
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮورﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻟﮓ و ﭘﯿﻨﮓ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪی ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺧﺒﺮی
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪی ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ زوﻻ اﺿﺎﻓﻪ
ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﮑﻮرت و ﺷﮑﺎر رﺋﯿﺲ را در اﯾﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت زوﻻ

از اﻓﺖ ﻓﺮﯾﻢ و ﭘﯿﻨﮓ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺎم دارد .ﮐﺎرﺑﺮان
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻘﺸﻪ ﻗﻠﻌﻪ،
در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺿﻤﻦ ،در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ زوﻻ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﯿﻪی آﻏﺎزﯾﻦ ﻫﺮ راﻧﺪ
ﺳﻼحﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ راﯾﮕﺎن زوﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و از ﺟﻮاﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

