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از حرفه ای و نیمه حرفه ای تا دوربین های تخصصی ورزشی

       یک راهنمای جمع وجور برای عکاسی با موبایل
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کنفرانس نمایشگاه E3 2016، فرصت خوبی بود تا »الکترونیک آرتز« تمام و کمال از »فیفا ۱۷« رونمایی کند. در این 

 Frostbite این بازی را با موتور بازی سازی EA  .رونمایی، تغییر بزرگ فیفا ۱۷ در مقایسه با قسمت های قبلی مشخص شد

 )Mirror’s Edge( »لبه ی آینه« ،)Battlefield( »ساخته است؛ موتوری که قبال برای ساخت بازی هایی مانند »میدان نبرد

یا Star Wars Battlefront استفاده می شد. هم چنین فیفا ۱۷ برای اولین بار در این مجموعه بازی ها،  یک بخش داستانی 
به اسم »سفر« )The Journey( دارد. این بخش جذابیت های تازه ای به این بازی اضافه کرده است.

معرفی بازی
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بخش داسـتانی فیفا ۱۷، قصه ی بازیکنی به اسم »آلکس 
هانتر« )Alex Hunter( را تعریـف می کند که به تازگی وارد 

لیگ انگلسـتان شده اسـت. در داسـتان فیفا ۱۷ عالوه بر آلکس 
هانتـر با شـخصیت های مختلفـی برخورد می کنیم؛ شـخصیت های 

جذابی مثل »ژوزه مورینیو« مربی فعلی منچستر یونایتد. بازی، داستانی 
شبیه فیلم های سینمایی یا سریال های درام دارد. با دیدن تریلر بازی می توان 

حدس زد که  قرار است با داستانی پرفراز و نشیب روبه رو شویم. داستانی که ممکن 
است همه چیز آن به خوبی پیش نرود.

همان طـور که گفته شـد، الکترونیک آرتز، فیفا ۱۷ را با موتورپایه ی Frostbite می سـازد. 
موتورپایه ی فراسـت بایت، همان موتورپایه ی مجموعه بازی های بتلفید است. الکترونیک آرتز 

در کنار تغییر موتورپایه ی بازی، مکانیک های آن را هم کم وبیش پیشرفت داده است. بازیکن ها در 
 Ignite موقعیت های مختلف، حرکات جدیدی از خود نشـان می دهند. این اسـتودیوی سازنده، موتور

Engine را برای سـاخت این بازی کنار گذاشـته و تصمیم گرفته با Frostbite تغییرات زیادی در این بازی 
ایجاد کند. EA دراین باره گفته اسـت: »موتور بازی سازی Frostbite ویژگی های جدیدی را به مجموعه ی فیفا 

اضافه می کند و تجربه ی تازه ای را به بازی کننده ها می دهد.«
 Standard Edition، Deluxe با معرفی فیفا ۱۷ اعالم کرد که سـه نسخه ی مختلف از این عنوان با نام های EA شـرکت

Edition و Super Deluxe Edition راهی بازار خواهند شـد. هم چنین مشخص شده که با پیش خرید این عنوان، مضامین 
بیشتری را در سناریوی FIFA Ultimate Team در اختیار خواهید داشت.

 اضافه شدن بخش داستانی

Frostbite استفاده از موتور گرافیکی قدرتمند 

 حضور ژوزه مورینیو به عنوان مربی تیم منچستر یونایتد


