
 

 

 

 ۲۱۰۲را در سال   Cyberpunk 2077بازی ،The Witcher 3 توانست پس از عرضه موفق بازی معروف CD Projekt RED استودیو 

 .شاهد انتشار اولین تریلر و گیم پلی آن شدیم که همه را شگفت زده کرد سال ، 8معرفی کند و پس از 

 

 The Witcher 3 چندشاخه و محیطی متنوع از بازی معروف و زیبای ی روایتی پرهیجان وقصد دارد با ارائه آفرینی جهان بازنقش بازی ینا

 .های ویدیویی برسدجلو بزند و به جایگاه خارق العاده ای در جهان بازی

 . عرضه شده است PC در کنار گوگل استیدیا و Xbox One و PS4 برای تمامی پلتفرم ها از جمله Cyberpunk 2077 بازی

را امتحان کنید این بازی میتواند  Cyberpunk 2077 بازی میخواهید یک بازی جذاب و متنوع را تجربه کنید حتما به شما پیشنهاد میکنم اگر

مرتان و در نهایت گسترده ترین بازی ع تجربه ای متنوع و شگفت انگیز را برای شما ایجاد کند و ذهن شما را درباره آینده بشری به چالش بکشد

 .را تجربه خواهید کرد

ای رایانه هایبازی سعی در نشان دادن آینده بشری دارد که در آینده هوش مصنوعی موفق به شکست روند سنتی شده و همه چیز با سیستماین 

ان نش کشد کهای نزدیک را به تصویر میرا دارد و آینده دنیای علمی تخیلی سعی در نمایش یک Cyberpunk 2077 پیش خواهد رفت بازی

 . قرار خواهد داد ها را تحت تاثیرده ای نه چندان دور تکنولوژی انساندهد که در آینمی

 .ها و اقشار جامعه را نشان خواهد دادی بخشهای بسیار بزرگ را بر روی همهو همچنین از بین رفت دولت ها و سلطه ی شرکت

 Cyberpunk 2077 داستان بازی

تعیین کنید یعنی به انتخاب خود میتواند از قشر پایین متوسط یا اشرافی جامعه  خود را به سلیقه خود خط داستانی شما میتوانید با شروع بازی

 .آیدحساب میهب آفرینیهای نقشبازی و از این لحاظ، یکی از بهترین و داستانی مرتبط با زندگی این افراد را تجربه کنید و یا بالعکس باشید



 

 

ها و ربات ، پیشرفتههای فوقابزار تکنولوژی و فضای کلی بازی شامل جریان دارد و Night City و در شهر 7722سال  در این بازی

های جدایی ناپذیر و هیجان از بخش های گرم و سرم، انفجار، هک کردن و تعقیب و گریزهمچنین مبارزات با سالح . مصنوعی میباشد هوش

 .انگیزاین بازی میباشد

های شخصیتی و هرچیزی که بازی خواهید کرد که شما میتوانید قیافه و ویژگی V ا در نقش شخصیتی به نامشم Cyberpunk 2077 دربازی

 . تعیین کنید . و آنگونه که دوست دارید این شخصیت را در بازی به اجرا در آورید را V فکرش را بکنید درمورد

در بازی انجام   ripperdocسیاه خریداری کنید و هم میتوانید با پیش رویبرای ارتقاء وسایل و تکنولوژی شخصیت ها هم میتوانید از بازار  

برسد در این مسیر او با گروه ها و اقشار  Night City شخصیتی است که قصد دارد به جایگاه مناسبی در دنیای مزدوران در V شخصیت . دهید

 . مختلف مبارزه یا همکاری میکند تا به موفقیت و هدف خود برسد

ها و امتیاز های خاصی هستند که در طول مسیر شما از آنها استفاده کنید، دارای تواناییمی گروهی که انتخاب هر طبقه و نوعی بازی و در این

 خواهید کرد

د و گرم ربات ها و مشغول به خرید و فروش سالح های سر Night City های خالفکار متعددی درداستان این بازی از این قرار است که گروه

هستند و از این طریق برای خود کسب درآمد ایجاد میکنند و این شرایط ، فشاری روحی و جسمی بر سالمت  Cybernetic ابزار های

 . ایجاد میکند  Night City ساکنان

ا گرفتار این در گیری ها و خشونت هو در کل شرایط ساکنان این شهر اصال مطلوب نیست و حتی مردم عادی این شهر نیز ممکن است ناخواسته 

 . شوند

 

 های بازیسالح

ز مبارزه بین افراد دسته بندی شده است و همچنین ا برای نوع خاصی کدام زیادی اسلحه گرم و سرد میباشد که هر شامل تعداد های بازیسالح

 .این بازی میباشد ویژگی ها از جملههای جدید به این سالحها و افزودن قدرتقابلیت شخصی سازی گسترده این سالح

  . یک بازی اول شخص است اما برخی اوقات در هنگام رانندگی و تیر اندازی سوم شخص می شود بازی سایبرپانک



 

 

ی خودکار و ادر این بازی میتوانید هنگام تیراندازی نشونه گیری کنید روی زمین و دیوار ها بدوید و از دیوار ها باال بروید با استفاده از ماشین ه

 . تکنولوژی پیشرفته این بازی به نقاط مختلف سفر کنید با پیش روی در بازی میتوانید آپارتمان هایی را برای خود بخرید

 


