


 

 

 

 

 راهنمای جامع و قدم به قدم بازی

Resident Evil 3 

 

 

 

 
(9911تهیه و ارائه شده به صورت اختصاصی در وبسایت گیمفا )بهار   

Gamefa.com 
(وبسایت گیمفا خبریبیر )سرد حالجیانتهیه و گردآوری: سعید 



1 ||| G a m e f a  

 

کنید که از مخاطبان شود کمتر کسی را پیدا میمی Resident Evilهای وقتی صحبت از سری بازی
های قدیمی آن را تجربه نکرده باشد. اما به هر حال مندان به این سری نباشد و نسخهو عالقه

سازی به دنبال جذب مخاطب بیشتر هستند. برخی شرکت ها به های مختلف بازیهمیشه کمپانی
های جدید، فرنچایزهای خود را احیا کنند اما برخی ی نسخهکنند با عرضهسافت سعی میمانند یوبی

ها به مانند شرکت نام آشنای کپکام روش متفاوتی را در نسل هشتم در پیش دیگر از شرکت
های بسیار زیادی در اختیار دارد که هر کدام از پیدانید شرکت کپکام آیاند. همان طور که میگرفته

جهان دارند و به قول معروف اگر کپکام دست روی هر کدام از شماری در سرتاسر ها طرفداران بیآن
های کپکام وجود پی خیلی خاص در میان بازیشوند اما در این میان یک آیها که بگذارد طال میآن

 Residentای به آن داشته است و آن چیزی نیست جز های اخیر توحه ویژهدارد که کپکام طی سال
Evil. Resident Evil ی نخست و ابداع ای دارد. از سه گانهی بسیار پیچیدهت و تاریخچهسرگذش

های شباهت به فیلمی ششم که بیی نسخهسبک جدیدی با نام وحشت و بقا گرفته تا عرضه
ی ششم که این سری را تا مرز سقوط پیش برد، سینمایی آن نبود. اگرچه شاید بهتر باشد از نسخه

توانست یک شاهکار دیگر خلق کند.  Resident Evil 7ی بازی عرضهفاکتور بگیریم. اما کپکام با 
ی هفتم ابتدا این سری را به مسیر اصلی خود بازگرداند و باعث شد تا عالوه کپکام با ساخت نسخه

سپس تالش کرد تا   بازان نسل جدید نیز به سمت این بازی جذب شوند وبر هواداران قدیمی، بازی
بازان نسل جدید بازان قدیمی بتواند بازیدیمی، عالوه بر کسب رضایت بازیهای قبا بازسازی نسخه

های محبوب این سری بیشتر آشنا کند. بنابراین کپکام با یک حرکت هوشمندانه را نیز با نسخه
بازان نسل قدیم و البته نسل جدید را با خود همراه کرد و حال شاید زمان آن فرا رسیده باشد تا بازی

Resident Evil   مسیری را کهResident Evil 7  در پیش گرفت را ادامه دهد. مهم نیست از
بازان جدید کسی نیست که یک نسخه از این سری را تجربه کرده بازان قدیمی باشید یا بازیبازی

ای همچون لیان های جذاب، عمیق و فوق العادهشخصیت  ی داستان این بازی وباشد ولی شیفته
 س ردفیلد و غیره نشده باشد.اس کندی، کری

های زیادی را برای کپکام به همراه ی دوم سری که سال گذشته عرضه شد موفقیتبازسازی نسخه
ی دیگری از این فرنچایز افتاد و این بار داشت کپکام برای تداوم این موفقیت به فکر بازسازی نسخه

. این نسخه از یک جهت بسیار Resident Evil 3ی محبوب تر گذاشت یعنی دست روی یک نسخه
ی اول ای بود که با فرمولی مشابه با نسخهآخرین نسخه Resident Evil 3هم اینکه خاص بود آن

به طور کلی این فرنچایز  Resident Evil 4ی شماره دار بعدی و یا همان ساخته شد به نوعی نسخه
ی سوم در برابر باالخص نسخهو  Resident Evilی توان گفت سه گانهرا متحول ساخت و می

رسید. اند کمی قدیمی به نظر میهای بعدی این سری که سبک جدیدی را در پیش گرفته بودهنسخه
ی سوم کار بسیار سختی است زیرا کپکام باید این نسخه را با فرمولی مشابه بنابراین بازسازی نسخه

ی دوم در موفق کپکام با بازسازی نسخهی کرد اما تجربههای مدرن این سری بازسازی میبا نسخه
ی شگفت انگیز باشد. ترس، یکی از نیز یک تجربه Resident Evil 3سال گذشته باعث شد تا 

شوند و های کالسیک آن محسوب میو به خصوص نسخه  Resident Evilهای مهم سری شاخصه
این نسخه آن طور که  بود که باعث شد Resident Evil 6ای در شاید عدم وجود چنین شاخصه

از این قضیه مستثنی است هنگامی که این  Resident Evil 3نشود اما   ظاهر  باید و شاید موفق
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ای وجود ندارد که این کنید جایی نیست، لحظهروی میکنید و در مراحل آن پیشبازی را تجربه می
ه خلق یک شاهکار زده و توان گفت کپکام بار دیگر دست بترس را احساس نکنید و بدون شک می

ترکیبی از ترس، هیجان و اکشن را ارائه خواهد داد که قطعا اگر  Resident Evil 3بر همین اساس 
 از هوادران قدیمی این سری باشید از آن لذت خواهید برد .

 Resident و Dark Souls III و Bloodborne بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی
Evil 7 و Dark Souls Remastered که راهنمای جامع و اختصاصی بعدی را آغاز   تصمیم گرفتیم

به قلم سردبیر محترم  و Resident Evil 3 Remake کنیم و بنا شد تا این راهنما از بازی جدید
باشد. همان طور که قبال نیز خدمت شما عرض کرده ام این مطالب از  خبری، سعید حالجیان عزیز

ختصاصی گیمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل آن جهت ا
نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطالعات و نوشته های 

انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و 
قصد  .برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است Resident Evil 3 Remake دم به قدمق

داریم تا این راهنما را به صورت هفته ای یک قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم. 
م به قدم در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کامال قد

شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست 
 آید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع

Resident Evil 3 Remake شود نیز به  که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می
 Dark Souls و Resident Evil 7 و Dark Souls III و Bloodborne مانند راهنمای جامع

Remastered  مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقاالت راهنما بتوانند گاهی به
 و جامعکمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با نخستین قسمت از سری مقاالت راهنمای قدم به قدم 

Resident Evil 3 Remake  همراه شوید به قلم سردبیر محترم خبری، سعید حالجیان عزیز. 

 آغاز راهنما )به قلم سعید حالجیان( 
 مقدمه 

شاید گمان کنید راهنمای بازی فقط برای عناوین جهان آزاد و یا نقش آفرینی و به قول معروف سولز 
ها نام بردیم بسیار عظیم و خارق العاده هستند و نوشتن شود. بله عناوینی که از آنالیک نوشته می

کار هر شخصی نیست. اما  Dark Soulsراهنمای اختصاصی و قدم به قدم برای عنوانی به مانند 
های نقش آفرینی و جهان آزاد بازانی باشید که عالقه زیادی به بازیخب شاید شما از جمله بازی
را  Resident Evilاره کردم، کمتر کسی است یک نسخه از سری تر اشندارند اما همان طور که پیش
ای های جذاب، عمیق و فوق العادهشخصیت  ی داستان این بازی وتجربه کرده باشد ولی شیفته

نشده باشد. به عالوه اگر شما هم به  Chris Redfieldهمچون لیون اس کندی، جیل ولنتاین و 
مند هستید تا چندین و چندبار مانند من از هواداران قدیمی این سری باشید حتما به مانند من عالقه

ها ها، ارتقاها و سالحاین عنوان را تجربه کنید و از تمام رازها و نکات بازی با خبر شده و تمامی آیتم
یک  Resident Evilجمع آوری کنید. مواردی که باز هم از بازی  درصد ۰۱۱و .. را به صورت کامل و 
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های این سری به مانند تمام نسخه Resident Evil 3سازند. بازی ی شگفت انگیز میتجربه
های خود را دارد شاید باید بارها در طول مسیر بازی به نقطه اول بازگردید تا یک قفل را باز پیچیدگی

های پر پیچ و خم و آید. با توجه به راهکه مطمئنا در طول بازی به کارتان می کنید و آیتم را بردارید
درصد  ۰۱۱اگر بخواهید این بازی را به مانند من   دارد Resident Evil 3ای که بازی گمراه کننده

کنید نیاز به یک راهنمای بسیار خوب و جامع دارید. متاسفانه راهنمای جامع و کاملی به زبان فارسی 
وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد شاید نتواند آن طور که باید و شاید شما را راهنمایی 

های مختلف این بازی را به پایان بنابراین با توجه به این که چند بار و برروی درجه سختی  کنند.
تم تصمیم بر این رساندم و از تمام نکات ریز و درشت این بازی با خبر و به این بازی کامال مسلط هس

قدم به قدم و کامال اختصاصی برای شما بنویسم تا شما هم   گرفتم تا راهنمای این بازی را به صورت
باز هاردکور هستید یا یک کند بازیبه مانند من از این بازی زیبا نهایت لذت را ببرید. فرق نمی

ی بازی از تمام رازها یا ا یک بار تجربهکند تا بتوانید بباز تازه کار این راهنما به شما کمک میبازی
های بازی جمع آوری کنید. بنابراین اگر قدم به قدم با ما نکات بازی با خبر شده و بتوانید تمام آیتم

ارتقایی و هیچ سالحی پنهان   هیچ آیتمی، هیچ رازی، هیچ فایلی، هیچ صندوق قفلی، هیچ پیش بیایید
 ا را نیز خواهید گرفت.نمی ماند و حتی بسیاری از تروفی ه

البته اگر از شکارچیان تروفی باشید و قصد داشته باشید این بازی را پالتینیوم کنید باید دقت داشته 
های بازی ی این بازی کافی نیست و من قبال هم در خبر فهرست تروفیباشید که تنها یک بار تجربه

بار و یا بهتر از آن چهار  ۳ت بازی را حداقل اشاره کردم که برای کسب تروفی پالتینیوم بازی الزم اس
بار تجربه کنید. خب در این صورت شاید فکر کنید این راهنما چه کمکی به شما می کند. این راهنما 

ها را به دست آورده و سپس بتوانید در ی بازی تمام آیتمکند تا در بار اول تجربهبه شما کمک می
داستان بازی و پیش برد مراحل آن تمرکز داشته باشید تا بتوایند های سختی باالتر تنها برروی درجه

کنم در انتهای این های مربوط به درجه سختی بازی را نیز به دست آورید. البته من سعی میتروفی
هایی را ارائه دهم که حتی اگر به دنبال پالتینیوم کردن این بازی راهنما نکاتی را مطرح کنم و آموزش

ی اول بازی بسیار مهم است زیرا اگر حتی کلی نداشته باشید. اما در هر صورت تجربهباشید نیز مش
یک آیتم را فراموش کنید و جا بگذارید و ندانید که چگونه باید آن را دوباره به دست بیاورید، در آن 

لی ی بازی بپردازید در حاصورت مجبور هستید برای پالتینیوم کردن بازی دفعات بیشتری به تجربه
که اگر با این راهنما همراه باشید یک بار بازی را به پایان رسانده و با آموزش هایی که در انتهای 

 راهنمای داده می شود می توانید در مجموع با چهار بار تجربه بازی این عنوان را نیز پالتینیوم کنید

ازی تا انتهای آن با یکدیگر بگذارید دیگر بحث پالتنیوم را بگذاریم کنار و قدم به قدم از ابتدای ب
 .پیش برویم

 های بازی:راهنمای درجه سختی

. Hardcore-Standard-Assistedی سختی است که عبارتند از بازی در ابتدا دارای سه درجه
را  Resident Evilدر حقیقت برای کاربرانی است که برای اولین بار سری  Assistedی سختی درجه

تر است، مبارزه با دشمنان بازی و هدف ی سختی، بازی بسیار آسانکنند. برروی این درجهتجربه می
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های سالمتی بیشتری در بازی در دسترس قرار دارند. گیری آسان تر است و خشاب، مهمات و آیتم
هند کرد. این بازان یک سالح مسلسل اضافه نیز دریافت خوای سختی بازیبه عالوه برروی این درجه

سالح در حقیقت مربوط به شخصیت کارلوس است و جیل ولنتاین به طور عاید آن را در اختیار 
، جیل ولنتاین از ابتدا این سالح را در Assisted Modeی سختی نخواهد داشت اما برروی درجه

تی که سطح کند این است که در صور تر میاختیار خواهد داشت. موضوعی که بازی را باز هم آسان
 دهد.سالمتی شما به حد بحرانی برسد بازی به طور خودکار نوار سطح سالمت شما را افزایش می

شود و ایتم و مهمات کمتری در های سختی باالتر نیز بازی به مراتب دشوارتر میبرروی درجه
کلی حتی  شوند. به طورتر میگیرد و دشمنان بازی نیز به شدت سختبازان قرار میدسترس بازی

بازان هاردکور نیستید و به نیز اسان نیست اما اگر از بازی Standardی سختی بازی برروی درجه
 کنم.ی سختی را به شما پیشنهاد میدنبال یک تجربه استاندارد از بازی هستید این درجه

ختی ی سکنم بازی را برروی درجهبازان هاردکور هستید پیشنهاد میدر نهایت اگر از بازی
hardcore ی سختی بازی کند. البته بازی دارای دو درجهNightmare  وInferno  نیز هست که

 به پایان برسانید. Hardcoreی سخت ها باید ابتدا بازی را برروی درجهبرای آزاد کردن آن

 راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil 3- (قسمت اول )به قلم سعید حالجیان 

 ها مطمئن شویدها و تروفیرا مد نظر داشته باشید تا از جمع آوری ایتم حتما فهرست زیر

  : هایی که در این قسمت به دست خواهید آوردتروفی

First Escape-Somebody to Lean On-Hello, Charlie-Basic Chemistry 

 ها را به دست خواهید آورد:های کالکتیبل اصلی که در این قسمت آنآیتم

 (هفت پرونده )فایل – Mr.Charlie یک عروسک

خطر اسپویل: این راهنما ممکن است برخی قمستهای مربوط به بخش داستان را اسپویل کند پس تنها 
در صورتی این راهنما را دنبال کنید که قصد دارید بر اساس این راهنما بازی را تجربه کنید و ا اینکه 

ی این راهنما صرف نظر کنید. این هدشار صورت از مطالعهقبال بازی را تجربه کرده باشید. در غیر این 
ی آن را ندارید سریعا از این صفحه خارج آخر ما است اگر هنوز این بازی را تجربه نکرده و قصد تجربه

  .شوید

  بخش اول: آپارتمان جیل ولنتاین

در جریان است، بازی سیتی و اتفاقاتی که در این شهر ی کوتاه از راکونپس از نمایش یک میان پرده
و برای نخستین بار کنترل این شخصیت را به دست می گیریم  آپارتمان جیل ولنتاین آغاز می  از

البته در این قسمت از بازی به طور موقت دوربین بازی اول شخص هست. شما می توانید به طور 
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اریک است و باید جیل را به آزادانه در آپارتمان جیل ولنتاین به کاوش بپردازید. آپارتمان بسیار ت
سمت سرویس بهداشتی هدایت کنید. جیل به آینه نگاه می کند اما ناگهان متوجه می شود که از 

رسد که جیل به ویروس چکد دچار اضطراب شدیدی شده و این طور به نظر میصورت وی خون می
گیرد تا ی ندارد و تصمیم میآلوده شده و در حال تبدیل شدن به یک زامبی است بنابراین او راه دیگر

قبل از اینکه کامال به زامبی تبدیل شود با شلیک یک گلوله به سر خود به زندگی اش پایان دهد به 
محض اینکه جیل ماشه را می کشد صحنه قطع شده و متوجه می شویم که این تنها یک کابوس بوده 

ن کابوسی را می بیند. حال بازی رود و چنیاست. جیل در حالی که مشغول کار بوده به خواب می
شود و شما کنترل شخصیت جیل ولنتاین را به دست می گیرید دوربین بازی تازه از اینجا آغاز می

هنوز در حالت اول شخص قرار دارد. از آنجایی که دیگر به آپارتمان جیل ولنتاین بازنخواهیم گشت 
کنید. ابتدا باید برق اتاق را روشن کنید سپس های قابل جمع آوری را پیدا بهتر است همین حاال آیتم

در وسط اتاق یک تخته بسیار بزرگ است که در واقع به تحقیقات جیل و لنتاین از شرکت آمبرال 
وجود دارد  Investigation Notes و Jill’s Report اختصاص دارد. برروی این تخته دو فایل به نام

که به آن ها نزدیک شدید کلید ضربدر را بزنید تا بتوانید که حتما باید آن ها را دریافت کنید وقتی 
ها را دریافت کنید. دقیقا در سمت چپ تخته، یک قفسه وجود دارد و یک فایل دیگر با آن
نام  Message from a Colleague برروی آن قرار دارد. آخرین فایل Unsealed Envelope نام

ی پیدا کنید. این فایل برروی میز آشپزخانه و کنار جعبهدارد که باید حتما در آپارتمان جیل آن را 
فایل را در آپارتمان جیل جمع آوری  ۴پس دقت داشته باشید که تا به اینجا  پیتزا قرار دارد.

البته اگر شما هم به مانند ما کنجکاو باشید می توانید کمی بیشتر در آپارتمان جیل بگردید.  کردید.
کنار تخت بروید و چراغ را روشن کنید تعداد زیادی قرص را برروی میز به طور مثال اگر به میز 

مشاهده می کنید و جیل نیز به این نکته اشاره می کند یا اینکه اگر به کنار پنجره بروید متوجه می 
شوید که جیل هنوز نمی داند در شهر چه اتفاق افتاده است. اما به هر صورت دقت کنید باالفاصله 

یت جیل را برای دومین بار به عهده گرفتید اولین کاری که می کنید این است که که کنترل شخص
 چهار فایل نام برده را جمع آوری کنید.

ها را جمع آوری کردید باری دیگر به سمت سرویس بهداشتی بروید. در اینجا پس از اینکه تمام فایل
کند که مطمئن شود آینه چک میی دیگ هستیم که جیل بار دیگر خود را در شاهد یک میان پرده

گیریم با این تفاوت کابوس دیده است. پس از اتمام میان پرده بار دیگر کنترل جیل را به دست می
که دوربین بازی به حالت اصلی خود یعنی سوم شخص تبدیل می شود و تا پایان بازی نیز سوم 

کنیم که تلفن مشاهده می ماند. پس از اینکه از سرویس بهداشتی خارج شویم،شخص باقی می
ها را پیدا نکرده یا جمع البته الزم است اشاره کنم اگر به هر دلیلی فایل آپارتمان جیل زنگ می خورد.

. به سراغ تلفن آوری نکردید قبل از اینکه به سراغ تلفن بروید، هنوز هم فرصت این کار را دارید
یعنی همکار وی پشت خط است. او به شما  Bradبرویم، جیل تلفن را بر می دارد و متوجه می شود 

می گوید که هرچه سریع تر از آپارتمان خارج شوید . او به شما هشدار می دهد که هر چه سریع تر 
انقدر اصرار داشت. نمسیس  Bradاینکار را انجام دهید و لحظاتی بعد متوجه می شوید که چرا 

کند تا هرچه سریع تاین را نابود کند. جیل سعی میشود و قصد دارد تا جیل ولنناگهان وارد خانه می
تر خودش را به سالحش برساند و به سمت نمسیس شلیک کند اما تیرهای سالح جیل برروی 
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نمسیس بی اثیر هستند. جیل تصمیم می گیرد تا هر طور شده از آپارتمان فرار کند. جیل از آپارتمان 
ست گرفته و باید هرچه سریع تر از دست نمسیس فرار خارج شده و بار دیگر شما کنترلر وی را به د

کنید. راه را به سمت درب خروجی ادامه دهید جیل وارد یکی از آپارتمان های مجاور می شود. 
انتهای آپارتمان و در اتاق خواب یک پنجره وجود دارد که باید از آن بیرون بروید وقتی که از خانه 

وبروی پنجره هستند سریعا از پله ها پایین بروید تا به یک خارج شدید پله های اضطراری دقیقا ر 
پنحره دیگر برسید . حال باید از این پنجره وارد یک آپارتمان نیمه کاره شویم و در حالی که قصد 

آید. جیل سعی داریم تا به راه خود ادامه دهیم به ناگهان نمسیس از سقف خانه بر سر ما فرود می
مسیس با بازوهای خود مانع جیل می شود و او را به سمت خود می کشد در دارد تا فرار کند ولی ن

این حین جیل چاقوی خود را در آورده و با بریدن بازوی نمسیس سعی می کند تا از چنگال وی 
بگریزد. در ادامه و کمی آن طرف تر باید بار دیگر پله های اضطراری قرار دارد که باید سریعا از آن 

کردیم تا جایی که به یک نردبان زرد رنگ برسیم. درست لحظه ای که دیگر فکر میها پایین بروید 
همه چیز تمام شده است، نمسیس بار دیگر از راه می رسد و جیل را به داخل آپارتمان پرتاب 

کند. در این قسمت در یک راهروی باریک و مملو از آتش قرار داریم و از همه بدتر اینکه می
پشت سر ما قرار دارد و باید هر چه سریع تر از دست وی فرار کنیم. لحظه ای دقیقا در   نمسیس

غفلت، مرگ جیل را به دنبال دارد. در نهایت وقتی جیل خود را به در می رساند آوار ساختمان بر سر 
ی اینترو یا دهد تا هرچه سریع تر فرار کنید. مرحلهنمسیس خراب می شود و این به شما اجازه می

 را دریافت خواهید کرد. First Escapeرسد و با اتمام این مرحله تروفی اینجا به پایان می آغازین

را می بینید که به دنبال شما می گردد پس از اتمام میان پرده، باید وی  Brad  کمی که جلوتر بروید
یآورند و شما باید ها هجوم می راه زامبیدهد. اما در میانهرا دنبال کنید. او راه را به شما نشان می

برسید اما دقت  Bar Jackبه سمت چپ یعنی Bradسریعا مسیر خود را تغییر دهید و همراه 
داشته باشد قبل از رسیدن به بار مشاهده می کنیم که زامبی ها فنس ها را شکسته و به داخل 

له کنند و ها از پشت به شما حممحوطه آمده اند اگر در این صحنه دقت نکنید ممکن است زامبی
باعث مرگ جیل شوند به خصوص اگر برروی درجه سختی باالتر بازی را تجربه کنید. پس از عبور از 

به داخل رستوران رفتید، زامبی ها به این مکان هجوم می  Bradاین قسمت و بعد از اینکه همراه با 
برود و وی در عوض گوید که به جیل می Bradرا گاز می گیرند. در این صحنه  Bradآورند و دست 

به محض خروج از رستوران کمی که جلوتر بروید  جان خود را فدا خواهد کرد تا جیل بتواند فرار کند.
کمی جلوتر یک افسر پلیس   یک راه بیشتر ندارید و باید از سمت راست وارد کوچه دیگری شوید

دکار این اسلحه را از وی کشته شده است که اسلحه وی هنوز در دستانش قرار دارد جیل به صورت خو 
اما در این زمان زامبی ها بار دیگر به وی هجوم می آورند می توانید در این قسمت از  می گیرد

شلیک به زامبی ها صرف نظر کرده و خشاب خود را برای بعد نگهدارید. همین کار را انجام داده و به 
راه شما می شود اما نگران نباشید می  راه خود ادامه دهید. ناگهان یک تابلو به زمین افتاد و سد

توانید به صورت نیم خیز از زیر تابلو عبور کنید پس از اینکار به راه خود ادامه دهید و اگر بر سر راه 
خود موجودات زامبی را مشاهده کردید کاری به آن ها نداشته باشید راه خود را ادامه دهید تا به یک 

د. وقتی در را باز کنید و مسیر خود را ادامه دهید یک در آهنی )در سمت چپ اتوبوس( برسی
هلیکوپتر به شما می گوید که هرچه سریع تر خود را به سقف برساند تا بتوانید به کمک هلیکوپتر 
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فرار کنید پس باید ابتدا وارد پارکینگ شویم کمی جلوتر یک در وجود دارد وارد ساختمانی انبار مانند 
( را مشاهده می کنید که البته حاضر نیست با شما فرار کند Dario Rossoمی شوید و داریو روسو )

در با وی و ترجیح می دهد همان جا بماند. ابتدا به سمت وی بروید و با چند بار فشردن کلید ضرب
های بازی است که در صورت انجام ان به شما امتیاز خاصی صحبت کنید. این کار یکی از چالش

های خاصی را خریدرای توانید با ساتفاده از امتیازهای خود آیتمپایان بازی میگیرد که در تعلق می
جا هست که برروی آن یک خشاب قرار دارد حتما کنید. به سمت درب خروجی بروید یک بشکه آن

خشاب را بگیرید که ممکن است بعدا الزمتان شود . به مسیر خود ادامه دهید در بین راه باید از یک 
رسید هیچ آیتمی در اینجا وجود ندارد و کی عبور کنید و پس از آن به ورودی پارکینگ میفضای باری

یک آسانسور در انتهای پارکینگ هست که باید خود را به این اسانسور برسانید. دکمه آسانسور را که 
را از پای در  هابزنید زامبی ها به شما هجوم می آورند برای اینکه بتوانید وارد آسانسور شوید، باید آن

ها را از سر راه ها شلیک کنید تا با یک هدشات آنآورید بنابراین با سالح خود یک گلوله به سر آن
ها جاخالی ی خود را ذخیره کرده و از حمالت زامبیتوانید باز هم گلولهالبته می خود بردارید.

سپس بار دیگر دکمه اسانسور را بزنید آسانسور خراب است و کامل باز نمی شود چاره ای   .دهید
رسد نیست باید هر طور شده به داخل آسانسور برویم. پس از چند ثانیه جیل به سقف پارکینگ می

گهان و هلیکوپتر هم منتظر است تا وی را سوار کند. به راه ادامه دهید تا به هلیکوپتر برسید اما نا
شود وقتی خودش شود و جیل به سمت ماشین پرتاب میکنید که هلیکوپتر منفجر میمشاهده می

شود و حاال باید بیند که بله کار نمسیس بوده است. جیل به طور خودکار سوار ماشین میآید میمی
اما ماشین به وی کمک کنید تا ماشین را روشن کند. کلید ضربدر را بزنید تا ماشین استارت بخورد 

روشن نمی شود باید چندبار اینکار را انجام دهید تا باالخره ماشین روشن شود. پس از روشن شدن 
و نگهدارید تا ماشین به سمت جلو حرکت کند و جیل سعی می کند   را فشار دهید R2ماشین کلید 

ز این حرف هاست تا با ماشین به نمسیس بکوباند و وی را از سر راهش بردارد اما وی سر سخت تر ا
را فشرده و برای چند ثانیه نگهدارید و مشاهده می کنید که هم جیل و هم نمسیس با  R2باید کلید 

یکدیگر سقوط می کنند اما نمسیس سخت از این حرف هاست و دست بردار جیل نیست و جیل نیز 
می دهد و به او کمک در ماشین گیر افتاده اما در همین حین کارلوس از راه می رسد و جیل را نجات 

را  Somebody to Lean Onمی کند تا به ایستگاه مترو برسد. با پایان یافتن این مرحله نیز تروفی 
 دریافت خواهید کرد.

 بخش سوم: ایستگاه مترو

پس از اینکه بار دیگر کنترل جیل را به دست گرفتید کارلوس می خواهد تا به دنبال وی حرکت کنید 
اگر دقت  .ید زیرا یک آیتم مهم در این قسمت وجود دارد که باید اول آن را بگیریداما اینکار را نکن

کنید همانجا یک پله وجود دارد که به سمت باال می رود از پله ها باال بروید و سپس بین دو دستگاه 
نام دارد که جزو آیتم  Mr. Charlie این عروسک .روزنامه پخش کن یک عروسک را مشاهده می کنید

ها را مشاهده کردید آید اما با این تفاوت که هرجایی از بازی این عروسکی کالکتیبل به شمار میها
 پس در این مرحله نیز همین کار را انجام دهید. با انجام این کار تروفی .ها شلیک کنیدباید به آن

Hello, Charlie را دریافت خواهید کرد. 
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در بازی وجود دارند که اگر قدم به قدم با این راهنما پیش  عدد از از این عروسک ها ۰۱نکته: تعداد 
  .بیایید حتی یک عروسک را هم از دست نخواهید داد

ها پاین رفته و گردیم. از پله، به ماموریت اصلی بازی بر میMr. Charlieپس از شلیک به عروسک 
به دنبال کارلوس حرکت می کنیم تا با یکدیگر به ایستگاه مترو و البته خود قطار برسیم وقتی وارد 

آشنا می شویم. پس از اینکه  Mikhailای نمایش داده می شود و با شخصیت قطار شویم میان پرده
قطار خارج شوید و دقت کنید که دقیق نیمکتی روبروی قطار وجود دارد ) از  میان پرده تمام شد

در آن جا قرار  U.B.C.S. Ammo Crafting Guideدرست کنار پوسترها( که یک فایل دیگر با نام 
های دوم باال بروید در این مکان یک های اول و همچنین پلهد که باید آن را دریافت کنید. از پلهدار

 Tabloidیک فایل دیگر با نام  کامال مشخص است.  تی مشاهده می کنید کهکیوسک مطبوعا
Front Page ی دیگر وجود . کنار کیوسک یک پله برروی کیوسک قرار داد که می توانید آن را بگیرید

و دو عدد   سپس از پله برقی هم باال بروید برروی جعبه ها چند گلدان،  دارد از پله ها باال بروید
Gunpowder ها همان مشاهده می کنید.گلدانGreen Herb  هستن و نقش آیتم سالمتی را برای

 هم برای ساخت سالح به کار می رود. Gunpowderشما ایفا می کنند و 

نکته: بهتر است همینجا در ارتباط با یک نکته مهم و در واقع فهرست تجهیزات شما توضیح دهم. بر 
یافت هر آیتم بازی متوقف نمی شود تا به منوی تجهیزات بروید و خالف نسخه قدیمی بازی، دیگر با در

آیتم مورد نظر را در لیست تجهیزات خود قرار دهید . هر آیتمی که در بازی دریافت می کنید 
خودبخود وارد لیست تجهیزات شما می شود. شما می توانید در حین بازی با فشردن کلید مثلث به 

ای خود را مدیریت کنید. بگذارید یک بار هم اینکار را انجام دهیم وقتی منوی تجهیزات بروید و آیتم ه
که در واقع به وسیله  Examine بر روی یک آیتم کلیک کنید سه گزینه برای شما وجود دارد. گزینه

که همان استفاده از  Use توانید از مشخصات و کاربرد آیتم مورد نظر آگاه بشید. گزینهاین گزینه می
برای  Green Herb توانید از آیتم. به طور مثال اگر سطح سالمت شما پایین باشد میآیتم است

که بسیار گزینه مهمی است و شما می توانید آیتم  Combine افزایش سالمتی استفاده کنید. گزینه
 .های مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید

راحل مختلفی و در مکان های مختلفی خورد . حتما دقت کردید در ماما ترکیب آیتم ها به چه درد می
چندین عدد از یک ایتم وجود دارند . خب یک نکته مهم اینه که شما اگه ده تا از یک آیتم رو هم 

ها تو لیست تجهیزات باشه و تعداد باالتر فقط یه شماره بگیرید این طور نیست که فقط یکی از آن آیتم
آیتم در لیست تجهیزات شما قرار می گیرد .این در حالی عدد از آن  به آن اضافه شود نه بلکه هر ده

هست که ظرفیت لیست تجهیزات شما محدوده و اگه تعداد باالیی از یک آیتم رو داشته باشید دیگه 
استفاده می کنیم تا آیتم های مورد  Combineها ندارید بنابراین دراین مواقع از جایی واس سایر آیتم

را با هم ترکیب کنید در این صورت  Green Herbتوانید دو عدد مثال می نظر را با هم ترکیب کنیم 
ها، سالمت شما را به  Green Herbمحصولی به دست میاد که استفاده از اون می تواند بر خالف 

ترکیب کنید هم چنین محصولی را  Green Herbرا با  Red Herbطور کامل بازیابی کند. یا اگر یک 
را دریافت خواهید کرد. بعضی آیتم های  Basic Chemistryتوانید بسازید. با انجام اینکار تروفی می
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دیکه به خصوص آیتم های فیزیکی قابل ترکیب شدن نیستند و بیشتر برای ساخت ایتم های دیگه به 
کلت ساخت. اگر هم به آیتمی نیاز ندارید میشه یک سالح  Gunpowderکار می رن مثال با دو عدد 

توانید آن را ذخیره کنید ) جلوتر توضیح میدم( یا حتی اگر اصال بهش نیازی ندارید و جای زیادی می
آن را دور بیاندازید. در ابتدای بازی مجموعا هشت  Discardی رو اشغال کرده، با استفاده از گزینه

روی در نی کال هشت آیتم می توانید ذخیر کنید اما با پیشاسالت در منوی تجهیزات وجود داره یع
بازی و دریافت ارتقاهای الزم، تعداد آن افزایش پیدا می کند. یادتون باشه همیشه یه جای خالی توی 

های کلیدی ) که باز جلوتر توضیح میدم براتون که چی لیست تجهیزاتتون داشته باشید چون برای آیتم
  ستند.هستند ( مورد نیاز ه

برگردیم به ماموریت اصلی. در کنار این جعبه ها، یک جعبه دیگر وجود دارد که نوارهای زردرنگی به 
دور آن پیچیده شده اند. هرجای بازی که این نوارهای را مشاهده کریدد می توانید با شلیک یک 

این جا هم   ت کنید . پسرا خرد کرده و آیتم درون آن را دریاف  هاگلوله ) یا بااستفاده از چاقو( آن
ترکیب  Green Herbتواند با هست که می Red Herbهمین کار را می کنیم. آیتم درون جعبه یک 

بشه و سالمتی شما را افزایش بدهد . حتما یادتان باشد هر گیاهی کهدر بازی می گیرید را با هم 
وی تجهیزات شما را آزاد می شود و هم اینکه فضای منها بیشتر میترکیب کنید چون هم تاثیر آن

کند. قبل از اینکه از در آهنی به داخل اتاق دیگری بروید، انتهای همین اتاق درست روبروی شما یک 
نام دارند و با یک قفل زرد رنگ قفل شده اند. برای  Locked Boxاز نوع دیگر وجود دارد که  جعبه

دارید اما  Lock Pickرد رنگ دارد نیاز به باز کردن این جعبه ها و به طور کلی هرجایی که قفل ز 
فعال در دسترس نیستند و کمی جلوتر در بازی آن را خواهید یافت. پس فعال باید بیخیال این جعبه 

ها را پیدا کردید دوباره به این قسمت بازگشته  Lock Pickشوید و به راهتان ادامه دهید و بعدا که 
را حتما بگیرید زیرا جزوی از آیتم های کالکتیبل بازی به شمار تا جعبه را باز کنید و آیتم درون آن 

ارد اتاق بعدی شوید درست وقتی از در وارد )نگران نباشید با هم دوباره به اینجا برمیگردیم(. و  آیدمی
 .U.B.C.Sشوید در سمت راست و در وسط اتاق یک میز قرار دارد همان ابتدای میز یک فایل با نام 

Herb Field Manua .البته اگر کمی دقت کنید این فایل به شما  وجود دارد که باید آن را بردارید
همان ترکیب کردن گیاهان را آموزش می دهد که ما در قسمت باال توضیح دادیم که با ترکیب 

می توانید آیتمی را بسازید که نوار سالمتی شما را تا باالترین  Red Herbو  Green Herb  کردن
فزایش خواهند داد. البته در صفحه سوم این فایل در مورد اسپری سالمتی هم توضیح حد ممکن ا

می دهد که فعال با آن کار نداریم و جلوتر به آن می رسیم . درست روبروی همین میز یک صندوق 
ها شناخته می شود و در کنار آن نیز یک  Item Boxسیاه بزرگ وجود دارد که در بازی با نام 

قرار دارد که می توانید از آن برای ذخیره ساری بازی به صورت دستی استفاده کنید ماشین تایپ 
کند اما اگر برخی از اگرچه بازی در مراحل مختلفی به طور خودکار بازی شما را ذخیره می

ی جانبی هم داشته باشیم که شاید جایی به درد بخورد. سپس به شاید بد نباشد یک ذخیره  مواقع
اگر نگاه کنید یک دستگاه یا همان یادبود برج ساعت را مشاهده می کنید. این سمت چپ خود 

دستگاه به سه قطعه جواهر نیاز دارد. شما باید این سه قطعه جواهر را برروی این دستگاه قرار دهید 
های با ارزشی را به شما خواهد داد اما این جواهرات را چگونه می تا فعال شود و در آن صورت آیتم

 Fancyهایی با نام ان یافت؟ در قسمت بعد به سراغ راکون سیتی خواهیم رفت. در این شهر آیتمتو 
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Box  وجود دارند که حاوی جواهرات یادشده هستند و اگر با ما و با این راهنما قدم و به قدم پیش
گاه به سپس بر خالف جهت این دست  ها را در بازی پیدا کنید. Fancy Boxبیایید می توانید تمام 

راه خود ادامه دهید تا به انتهای اتاق برسید جایی که یک کرکره به صورت نیمه باز قرار دارد. باید به 
 Downtownصورت نیم خیز از این کرکره عبور کنید تا باالخره به شهر راکون سیتی برسید. این جا 

 است.

 خاموش کردن آتش -مرکز شهر

خود ادامه دهید در سمت چپ یک کوچه وجود دارد که  پس از یک کات سین کوتاه باید به مسیر
توانید وی را با شلیک تنها راه شماست اما دقت کنید که یک زامبی در این مکان وجود دارد که می

گلوله از پای دربیاورید. به داخل کوچه بروید راه روبر بسته است و باید از سمت راست به مسیر 
ی اول یک خشاب قرار دارد و یاداتان نرود ت که برروی بشکهادامه دهید. کمی جلوتر دو بشکه هس

که این خشاب را حتما بگیرید. در ادامه باز هم مسیر روبر بسته است و باید از سمت راست خارج 
ها شوید اما دقت کنید زیرا چند زامبی در اینجا مشغول تغذیه هستند و بهتر است اول به سمت آن

ند و به دنبال شما راه بیافتند و سپس کمی فاصله بگیرید تا بتوانید با بروید تا متوجه حضور شما شو 
ها را به درک واصل کردید از در آهنی خارج شوید ها شلیک کنید. پس از اینکه زامبیکُلت خود به آن

بینید که روبروی آن یک ی دیگری از شهر برسید. روبروی خود یک ماشین پلیس میتا به نقطه
زی فروشی است که البته بر سر در آن یک قفل زرد قرار دارد و همان طور که گفتم مغازه اسباب با

های درون آن را به احتیاج است که فعال آن را نداریم پس باید فعال این مغازه و آیتم Lock Pickبه 
حال خود راها کنیم. روبرو همین مغازه آن طرف خیابان یک سوپرمارکت هست که البته وقتی به آن 

کنید که با زنجیز قفل شده است. این یک نوع قفل ت بروید و بخواهید وارد شوید مشاهده میسم
احتیاج است که کمی  Cutter Boltدیگری در بازی است که برای بازی کردن آن به انبر یا همان 

کنیم و در حال حاضر این مغازه نیز باید همچنان بسته بماند. به سمت چپ جلوتر آن را پیدا می
های کنید راه خود را تا انتها به سمت شعلههای آتش را مشاهده میچرخید و در دور دست شعلهب

ی کوتاه دیگری آغاز شود. ماموریت شما این است که خود را به پست آتش ادامه دهید تا میان پرده
د باید از گیو برق برسانید و برق را مجددا وصل کنید اما راه روبرو بسته است و کارلوس به شما می

جا برسانید. تنها یک کوچه در سمت راست شما قرار داد که های شهر خود را به آنکوچه پس کوچه
بینید که امکان عبور از البته مملو از آتش است پس از اتمام میان پرده به سمت کوچه که بروید می
به یک آیتم کلیدی نیاز آن فعال وجود ندارد و باید آتش را خاموش کنید اما برای خاموش کردن آتش 

است که باید ان را پیدا کنیم. برگردید و از کوچه خارج شوید و دوباره مسیر را به سمت همان 
ها فنس ها را شکسته و شود زامبیاید ادامه دهید . میان پرده دیگری آغاز میای که از آن آمدهنقطه

ر دهید یک بشکه قرمز رنگ در های خود را هدآورند الزم نیست گلولهبه سمت شما هجوم می
ی ها کمی نزدیک تر شوند و سپس یک گلوله به سمت بشکهروبروی شما قرار دارد بگذارید زامبی

ی قرمز های را تبدیل به خاکستر کند. در کنار این بشکهقرمز رنگ شلیک کنید تا منفجر شود و زامبی
تی بکشه منفجر شود این جعبه نیز خرد رنگ یک جعبه با نوار زردرنگ نیز وجود دارد که البته وق

اگر به مسیر خود   هست را دریافت کنید. Gunpowderتوانید آیتم درون آن که یک شده و می
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ها مسیری به سمت راست باز شده است که شود که با شکسته شدن فنسادامه دهید متوجه می
دی را پیدا کرده و پس از آن دوباره های کلیباید از این مسیر به بازی ادامه دهیم تا جایی که آیتم

اینجا بازگردیم . در قسمت بعد به طور مفصل و قدم به قدم با یکدیگر مسیر را ادامه خواهیم داد. 
 پیشنهاد میکنم حتما نکته زیر را بخوانید .

Item Box آیتم باکس آیند. کاربرد اصلی این ها کاربرد بسیار خوبی در بازی دارند و خیلی حاها به کارتان می
ها ذخیره سازی آیتم هاست. فرض کنید منوی تجهیزات شما تکمیل است و دیگر هیچ جای خالی برای ذخیره 

آیند هرجا آیتم باکس دیدید می توانید ایتم ها به کارتان میکردن آیتم جدید ندارید اینجاست که آیتم باکس
تر سازید. جالب تر اینکه آیتم هایی ود را خلوتهای اضافی خود را در آن ذخیره کنید و کمی منوی تجهیزات خ

که در ایتم باکس نقطه ایکس ذخیره کردید در هر نقطه ای از دنیای بازی که آیتم باکس در آن جا باشد در 
دسترس هستند و هر زمان که بخواهید می توانید این آیتم ها را دوباره به تجهیزات خود بازگردانید. فقط یادتان 

کار را کردید باالفاصله با استفاده از ماشین تایپ دوباره بازی را ذخیره کنید که یک وقت اشتباهی نرود اگر این
پیش نیاید و شما آیتم های خود را از دست بدهید و دوباره مجبور شوید تا دوباره آیتم های خود را مدیریت 

 . کنید

سمت راست خارج شوید و و از پله ها  تا اینجا پیش رفتیم که راهی به سمت راست باز شده بود. حال از 
پایین بروید. البته دقت کنید که در این منطقه تعدادی زامبی وجود دارند که باید مراقب آن ها باشید می 

توانید باز هم گلوله های خودتان را ذخیره کنید و از زامبی ها فعال جاخالی دهید. دو راه پیش رو دارید یک 
ی دونات فروشی وارد می شود و راه دیگر از سمت راست که یک پله به سمت ازهراه که مستقیم است و به مغ

ها را بگیریم. از پله ها باال دارد. فعال راه سمت راست را انتخاب کنید چون آیتم هایی هست که باید ابتدا آن
بروید یا سمت  که باال بروید، بازهم یک دو راهی پیش روی شما قرار دارد. فرقی نمی کند اول از سمت راست

های مهمی در آن وجود ندارد می توانید فعال از جایی که سمت راست چیز خاصی ندارد و آیتمچپ اما از آن
آن صرف نظر کنید اما در غیر این صورت و اگر سمت راست را انتخاب کردید کمی که پیش بروید به چند 

ها را تبدیل به خاکستر کنید. یک قرمز رنگ آنی زامبی بر میخورید که باز هم می توایند با شلیک به بشکه
است و همان طور که گفتم   Red Herbجعبه با نوار زرد رنگ نیز در همین محل وجود دارد که حاوی یک

بری خورید که در واقع راه میانآیتم مهمی در آن نیست. کمی که جلوتر بروید به یک نردبان زرد رنگ برمی
هر راکون سیتی نردبان را به پایین بیاندازید اما خود از آن پایین نروید. است به سمت دیگری از مرکز ش

برگردیم به همان دوراهی و اینبار سمت چپ را انتخاب می کنیم همینطور که پیش بروید و از در وارد 
یک گاو صندوق بزرگ است که درون آن  ساختمان شویم . اولین چیزی که نظرمان را به خود جلب می کند

بار  ۷بار به راست و  ۳بار به چپ  ۹ارتقای بازی را می توانید پیدا کنید. برای باز کردن این گاوصندوق  اولین
اولین ارتقای سالح خود  و سپس کلید ضربدر را بزنید تا گاوصندوق باز شود و می توایند دیگر به چپ بپرخانید

به منوی تجهیزات رفته و این آیتم را با سالح  پس از دریافت این ارتقا باید .یعنی همان چشمی را دریافت کنید
کنید تا از این طریق بتوایند سالح خود را ارتقا دهید. پس از انجام این کار   Combineخود

  ”Drugstore Ownersدقیقا کنار گاو صندوق یک فایل با نام. را دریافت خواهید کرد Gunsmith تروفی
 journal یک دریافت کنید کنار آن یک میز قرار دارد که اگر کشوی میز را باز کنیدوجود دارد که باید آن را 
 Gunpowderیک عروسک در آن پیدا می کنید. آخرین و مهم ترین آیتم این اتاق نیزMr.Charlie   است که

مراقب باشید یک زامبی نیز در این مکان هست که اگر کمی جلو تر و به  .برروی قفسه کتابخانه قرار دارد
توانید از دری که در این اتاق قرار دارد خارج شوید و به مت در خروجی بروید به شما حمله می کند. میس

قسمت دیگر از شهر برسید )مشابه با راهی که دارای نردبان بود(. جلوی در یک راه پله وجود دارد از راه پله به 
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  Redstoneراست یک داروخانه با نام درست روبروی شما در سمت  پایین بروید و به یک خیابان می رسید
pharmacy  هست که بد نیست سری به آن جا بزنید زیرا تعدادی منابع مثل آیتم سالمتی و خشاب آن

جاست اما می توانید از آن صرف نظر کنید چون آیتم کلیدی و مهمی آنجا نیست. با خروج از داروخانه از 
  Kite Brosه در سمت راست خود مرکز کنترل یا همانی مسیر پیش بروید جایی کسمت راست تا میانه

Railway  را مشاهده می کنید به درون این ساختمان بروید تا به انتهای آن برسید که یک در و یک راهرو در
شلنگ  سمت راست شما قرار دارد. ابتدا به راهروی سمت چپ بروید و مشاهده می کنید که چیزی شبیه به

است که برای خاموش کردن آتش به کار می رود پس  این یک آیتم کلیدی رار داردآتشنشانی برروی زمین ق
حتما باید آن را بردارید در همین راهرو یک در دیگر وجود دارد که وارد اتاق دیگری می شویم. در این اتاق 

د. به غیر از کمد برروی میز یک فایل ) پرونده( با نام فالن وجود دارد و البته چند کمد را نیز مشاهده می کنی
یکی از آن ها  اول که با قفل زردرنگ قفل شده و نمی توان آن را فعال باز کرد، سایر کمدها باز هستند و در

آید. البته حتما دقت را پیدا کنید که مطمئن باشید به کارتان می توانید سالح مهمی یعنی نارنجک دستیمی
ک سالح شاتگان هم قرار دارد اما این قفسه فعال با زنجیر قفل ی خاصی یکرده اید که در این اتاق و در قفسه

شده و باز هم نمی توان فعال آن را باز کرد و به سالح مورد نظر دسترسی داشت اما وقتی جلوتر آیتم مورد نیاز 
از اینکه  برای باز کردن قفل ها را به دست آوریم دوباره باید به اینجا بازگردیم تا این قفل ها را باز کنیم. پس

کارمان با این اتاق تمام شد از آن خارج می شویم. اگر یادتان باشد گفتم قبل از این راهرو یک در دیگر نیز 
  .Kite Brosوجود داشت که در واقع همان اتاق کنترل اصلی است. در این اتاق برروی میز یک فایل با نام

 Railway Manualالبته یک عروسک قرار دارد وe Mr.Charli که باید به آن  زیر میز قرار گرفته دقیقا در
یتمی را فراموش کرده اید اصال نگران نباشید. حال  Hشلیک کنید. البته بعدا به این اتاق باید بازگردیم پس اگر

تش را خاموش کنیم پس باید به نقطه اولیه  Hرا در اختیار داریم باید از آن استفاده کنیم و dکه آیتم کلید
از   شهر راکون سیتی یعنی همانجایی که زامبی ها فنس ها را شکسته بوده اند بازگردیم. برای اینکاریعنی مرکز 

به سمت مغازه دونات فروشی پیش بروید   خارج شده و از سمت راست  Kite Bros Railwayساختمان
رنگ آن ها از سر راه روبروی دونات فروشی تعدادی زامبی وجود دارند که می توانید با شلیک به بشکه قرمز 

خود بردارید. روبروی شما یعنی جایی که زامبی ها در آنجا قرار داشتند یکی در آهنی مشاهده می کنید که 
البته با زنجیر قفل است و فعال نمی توایند به آن وارد شوید پس تنها راهی که باقی می ماند ورود به مغازه 

مغازه شوید می توانید از راهی که در سمت چپ مغازه قرار دارد دونات فروشی است البته قبل از اینکه وارد 
به قسمت کناری دونات فروشی بروید و خشابی که آن جا هست را بگیرید اما الزامی نیست. حال دوباره وارد 

آیتم مهم دارد که باید حتما همه آن ها را بگیریم . به سمت   دونات فروشی می شویم . این مکان چند
نات فروشی جای که آشپزخانه در آن جا قرار دارد بروید کمی که نزدیک تر شوید در سمت راست پیشخوان دو 

درست سمت راست مایکروویو قرار   Mr.Charlieیک عروسک آشپزخانه یک مایکرویو را مشاهده می کنید
تعدادی  توانیدکه باید به آن شلیک کنید. با کمی جستجوی بیشتر بر رو میزهای دونات فروشی می دارد

خشاب یا مهمات دیگر نیز پیدا کنید. از راهرویی که در سمت چپ آشپزخانه قرار دارد به سمت انتهای آن 
 از دری که روی آن نوشته شده بروید یک کمد با قفل زرد رنگ وجود دارد که فعال نمی توان آن را باز کرد

Kitchen وارد آشپزخانه اصلی شوید که یک اتاق امن یاm Safe Roo همان طور که در قسمت قبل . است
اشاره کردم. در هر اتاق امنی یک ماشین تایپ برای ذخیره کردن بازی و یک صندوق بزرگ یا آیتم باکس برای 

مهم تر از  . توانید بازی را ذخیره کرده یا آیتم های خود را مدیریت کنیدذخیره کردن ایتم ها وجود دارد. می
است. در قسمت قبل گفتیم که  Fancy Box رنگ بنفش وجود دارد که نام آن همه در این اتاق یک جعبه به

ها  Fancy Boxبه سه قطعه جواهر برای فعال سازی دستگاه یادبود برج ساعت نیاز دارید هر یک از این
حاوی یک قطعه جواهر هستند و شما باید در این مرحله از بازی سه قطعه از جواهرات را پیدا کنید که در 

 .قرا دارند  Fancy Boxن سهدرو 
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 کمی طول می کشد. بهتر است تا قبل از یافتن تمام Fancy Box نکته: از انجایی که یافتن هر سه
Gancy Box ها هر Fancy Box را که پیدا کردید در Item Box  ذخیره کنید زیرا فعال قابل استفاده

 Item Box پس در این قسمت نیز به نیستند و تنها فضای منوی تجهیزات شما را اشغال می کنند .
 در درون Fancy Box یا انتخاب کنید. با اینکار Store گزینه Fancy Box مراجعه کنید و با انتخاب

Item Box ذخیره می شود و هر زمان که بخواهید و هر جایی که به Item Box  دسترسی داشته
 .گردانیددوباره آن را به منوی تجهیزات خود باز   باشید می توانید

دیگر آیتم مهم دیگری در این اتاق وجود ندارد پس بهتر  Fancy Box و Green Herb جز یک
است از آن خارج شویم. در سمت دیگر دونات فروشی یک در دیگر وجود دارد که یک مسیر میانبر 

ر است اما مشکل اینجاست که اگر در را باز کنید با تعدادی زامبی مواجه می شوید. از هر مسی
دیگری هم که بروید به همین نقطه می رسید . اما برای اینکه کار را کمی ساده تر کنید اگر دقت 
کنید دقیقا در سمت چپ شما یک جعبه الکتریکی وجود دارد که یکی دیگر از موانعی در محیط 

می است که می توانید از آن بر علیه دشمنان بازی استفاده کنید با شلیک به این جعبه ها باعث 
شود که به زامبی هایی که در نزدیک این جعبه هستند شوک الکتریکی وارد شده و برای لحظاتی آن 

ها را بی حرکت نگهدارد. این کار را انجام دهید تا بتوانید راحت تر فرا کنید اگر باز هم زامبی در 
ا در نهایت بتوانید جاخالی دهید ت R1 مسیر شما قرار گرفت درست قبل از اینکه به آن برسید با کلید

 .از پله ها باال بروید و به خیابان برسید

نکته: می توانید از نارنجک هم استفاده کنید اما نارنجک از جمله مهماتی است که تعداد آن ها در 
بازی به خصوص در این مرحله محدود است و چون برای مبارزه با نمسیس به آن احتیاج دارید پس 

 .ک استفاده نکنید و آن را نگهداریدبهتر است فعال از نارنج

 Fireبه خیابان که رسیدید از سمت چپ به کوچه ای که مملو از آتش است بروید و کنار 
Hydrant  کلید ضربدر را بزنید. بازی از شما می خواهد که از آیتم کلیدی استفاده کنید. آیتم

شلنگ سفید است. وقتی اینکار را  یا همان Fire Houseکلیدی که اینجا باید از آن استفاده کنید، 
کند. از انجام دهید، میان پرده بازی آغاز می شود و مشاهده می کنید که جیل آتش را خاموش می

 Safe Roomهمین کوچه به مسیر ادامه دهید کمی جلوتر یک در قرار دارد که در واقع وارد یک 
رست روبروی شما و برروی یک دیگر می شوید. با این تفاوت که باز هم در این اتاق امن د

رود و نام آن انبر یا به کار می  هایک آیتم کلیدی دیگر وجود دارد که برای باز کردن قفل قفسه،
Cutter Bolt وقفل هایی به کار می رود که با زنجیر قفل   است این آیتم برای باز کردن درها

 اند.شده

اختیار دارید وقتش است تا برگردیم و یک سری از  را در Cutter Bolt نکته: شاید فکر کنید حاال که
ها را باز کنیم. می توانید این کار را بکنید ولی پیشنهاد نمیکنم چون کمی جلوتر یک آیتم کلیدی قفل

دیگر برای باز کردن قفل ها وجود دارد که بهتر است این آیتم را هم گرفته و سپس برای بازکردن قفل 
 .ها باز گردید
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شوید اما این   قرار دارد و باید از آن خارج Safe room ین اتاق یک در قرمز رنگ که درخب در هم
در با زنجیر قفل است . بازی از شما می خواهد اگر آیتم مورد نظر برای باز کردن این قفل را دارید 

قفل را شکسته و را انتخاب کنیم با اینکار جیل  Bolt Cutter انتخاب کنید که ما در اینجا باید انبر یا
آشنا می شوید. پس از پایان  Nicholai در باز می شود. یک میان پرده پخش می شود و شما با

که در کنار جنازه  Training Log سپس فایلی با نام میان پرده ابتدا گلوله های شاتگان روی میز و
ساختمان برسید جایی که یک  را دریافت کنید. از پله ها باال بروید و به خارج از فرد مرده قرار دارد

 ابتدا به سمت راست رفته تا یک خشاب و یک فایل دیگر با نام دوراهی بر سر راه شما قرار دارد
U.B.B.S. Suicide Note سپس مسیر سمت چپ را انتخاب کنید و دقت داشته  .را دریافت کنید

بعد از  .نیز قرار دارد Electrician’s Notice  برروی دیوار آجری یک فایل دیگر با نام باشید که
دریافت فایل به راه خود ادامه دهید. در انتهای مسیر یک ماشین پلیس وجود دارد باید به سمت آن 
به مسیر خود ادامه دهید البته مراقب باشید زیرا کمی که جلوتر بروید دو سگ زامبی به شما حمله 

ست. البته سالح شاتگان نیز در اینجا می کنند بهترین راه جاخالی دادن و سپس شلیک به سگ ها
کاربرد خوبی دارد اما استفاده از آن ضروری نیست که بخواهید بازگشته و حتما آن سالح را بگیرید. 

ها به مسبر خود ادامه دهید تا جایی که در سمت راست خود یک در پس از رهایی از دست سگ
شوید کمی جلوتر و درست روبروی خودروی فنس مانند مشاهده کنید قبل از اینکه از آن در وارد 

پارک شده یک جعبه با نوار زرد رنگ وجود دارد و حاوی آیتمی است که می توانید آن را دریافت 
کنید اما ضروری نیست. از در فنس مانند که عبور کنید روبروی شما یک در قرمز رنگ وجود دارد. 

ی وجود دارند دو عدد زامبی در همکف و یکی وارد ساختمانی می شوید که در این ساختمان سه زامب
هم برروی راه پله، با کمی دقت و حوصله می توانید به راحتی از حمالت زامبی ها جاخالی دهید و 

سالح خود استفاده نکرده و تنها با جاخالی دادن فعال از   سپس به سر آن ها شلیک کنید یا اصال از
درست  .می شوید Safe Room در وجود دارد که وارد اتاقآن ها عبور کنید. در باالی راه پله یک 

را خواهید یافت. کاربرد این آیتم، افزایش ظرفیت  Hip Pouch روبروی در و کنار پنجره آیتمی به نام
فهرست تجهیزات شما است. هر زمان که چنین آیتمی را در بازی پیدا کنید باعث می شود بتوانید 

را دریافت  Hip Pouch هیزات خود جای دهید. به محض اینکه اولینهای بیشتری را در میان تجآتم
درست روبروی این مکان یعنی کنار دری که از  .آوریدرا به دست می Get Organized کنید تروفی

 .وجود دارد Fax from Substation Chief آن وارد شدید و برروی جعبه ها، یک فایل دیگر با نام
و شما  بر روی این قفسه قرار دارد Mr.Charlie یک عروسک است که در کنار در خروجی یک قفسه

باید به آن شلیک کنید. از در خروجی خارج شوید و مسیر را ادامه دهید و از پله ها پاین بروید تا به 
و   !Green Herbs: They Work برروی این نیمکت یک فایل دیگر با نام یک نمیکت چوبی برسید

وجود دارند. در انتهای مسیر نیز یک جنازه وجود دارد و یک جعبه در  Green herb البته تعدادی
دستان وی مشاهده می کنید که حاوی سومین آیتم کلیدی بازی است. جعبه را بگیرید و سپس به 

را انتخاب کنید و کمی که جعبه را  Examine لیست تجهیزات خود بروید برروی جعبه کلیک کرده و
رب ر ظاهر شود با فشردن کلید ضرب در جعبه باز شده و آیتم درون آن به بگردانید تا عالمت ض
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هایی با قفل نام دارد و برای باز کردن قفل Lock Pick این آیتم .لیست تجهیزات شما اضافه می شود
 .زرد رنگ مورد استفاده قرار می گیرد

ها برای Lock pick .اختیار داریم ها را درنکته: خب ما تا به اینجا دو آیتم کلیدی برای باز کردن قفل
برای باز کردن قفل های زنجیری. حال باید به شهر  Cutter Bolt باز کردن قفل های زرد رنگ و

های مهم و فرعی دیگری که وجود دارند را پیدا کنیم. دقت بازگردیم تا تمام قفل ها را باز کرده و آیتم
ن مکان وجود دارد که فعال با آن کاری نداشته داشته باشید که یک در فنس مانند دیگر در همی

برروی دیوار قرار  Substation Internal Memo باشید. البته در سمت راست آن یک فایل با نام
همچنین دقت کنید که اگر به دنبال صد در صد کردن بازی و دریافت  . دارد که آن را فراموش نکنید

ستید باید همین حاال بازگردید و با باز کردن تمام قفل ها تمام ارتقاها، آیتم ها و سالح های بازی ه
 .آیتم های مورد نظر را پیدا کنید و سپس به اینجا بازگردید تا داستان بازی را ادامه دهید

 مسیری که آمده اید را برگردید تا به Safe Room برسید از Safe room  نیز خارج شده وارد
جا بودند و از آن ها جاخالی داده اید در طبقه  همان اتاقی بشوید که سه زامبی در آن

همکف یک کمد با قفل زرد رنگ وجود دارد که باید آن را باز کنید و یک خشاب درون آن 
های دیگری هستند که بهتر ها هم آیتمقرار دارد که باید آن را بگیرید. البته در سایر کمد

جا پیدا کردید را یادتان را در آن Cutter Bolt ها را بگیرید. اتاق امنی کهاست حتما آن
باز می شود  Lock-pick  هست به آنجا بروید زیرا یک کمد با قفل زرد رنگ وجود دارد که با

و درون آن یک اسپری سالمتی وجود دارد. اسپری سالمتی می تواند سطح سالمت شما را به 
شدن نیست. بنابراین  ها قابل ترکیب Green Herb صورت کامل بازیابی کند اما بر خالف

 .تعداد زیادی نمی توانید با خود حمل کنید
  به مغازه اسباب بازی فروشی بروید که در ابتدای شهر قرار داشت. قفل آن را باLock pick 

وجود دارد و کنار آن برروی دیوار  Fancy Boxباز کنید درون این مغازه و برروی میز یک 
ی دیگر است و باید آن را که در واقع یک پرونده Charlie Dollنیز یک پوستر بزرگ از 

را پیدا کردید یک میز دیگر هست که  Fancy Box  دریافت کنید در سمت دیگر مغازه
 های دیگر پیدا کنید.را در وسط میز و میان اسباب بازی Mr.Charlieتوانید عروسک می

  درست روبروی اسباب بازی فروشی، یک سوپر مارکت است که باید قفل آن را باBolt 
Cutter  باز کنید باالفاصله که وارد مغازه شوید، برروی پیشخوان یکFancy Box  دیگر

بازی است کمی بیشتر در این مغازه جستجو  Fancy Boxقرار دارد این سومین و آخرین 
کنید. و یک اسپری سالمتی نیز پیدا می High Gunpowderکنید دو آیتم دیگر یعنی یک 

ها خالص Fancy Boxهای بازی برویم بهتر است از شر قبل از اینکه به سراغ سایر قفل
شویم. پس برگردیم به ایستگاه مترو و جایی که دستگاه یادبود برج ساعت در آن جا قرار 

م با هر بار قرار دادن هر جواهر، داشت. جواهرات را یکی یکی بروری دستگاه قرار می دهی
دستگاه یک آیتم به ما هدیه می دهد. در مجموع با فعال سازی این دستگاه سه آیتم 

دریافت خواهیم کرد. با  Hip Pouchیک ارتقا برای سالح شاتگان و یک  -نارنجک دستی
ر همین را دریافت خواهید کرد. اگر یادتان باشد د Power Stonesاتمام این پازل تروفی 
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آن را باز  Lock Pickمکان یک جعبه با قفل زرد رنگ نیز وجود داشت به سراغ آن رفته و با 
 کنیم که درون آن یک خشاب قرار دارد.می

یک آیتم مهم برای ارتقای سالح شات گان است اگرچه هنوز  Tactical Stock (Shotgun) آیتم  نکته:
ن آیتم یا ارتقا باعث پایداری و دوام بیشتر سالح شات گان سالح شات گان را در اختیار نداریم اما ای

کنید.  Combine می شود برای استفاده از ارتقاها تنها الزم است ارتقای هر سالح را با سالح مورد نظر
پس تا اینجا دو ارتقا به دست آوردیم ارتقای اول چشمی برای سالح کلت و ارتقای دوم هم برای سالح 

 .شات گان

راغ سایر قفل های بازی به خصوص قفل مربوط به سالح شات گان. ابتدا برویم سراغ دونات برویم س
شاپ . اگر یادتان باشد آن جا یک کمد با قفل زرد رنگ قرار دارد که یک نارنجک درون آن هست. از 

بروید. به همان اتاقی  Kite Bros. Railway سمت دیگر دونات شاپ خارج شده و به ساختمان
باز کنید تا باالخره به  Cutter Bolt که سالح شات گان در آن قرار دارد و قفسه مودر نظر را بابروید 

سالح دوست داشتنی شات گان برسید . در این اتاق یک کمد با قفل زرد رنگ نیز وجود دارد که باید 
مان بیرون از این ساخت  آن را باز کنید و درون آن یک اسپری سالمتی قرار دارد . Lock Pick با

یک در آهنی قفل دار است  ( Kite Bros. Railway بیایید در انتهای همین خیابان )سمت راست
آن را باز کنید که به یک کوچه بن بست می خورد انتهای کوچه چند زامبی  Cutter Bolt که باید با

به دنبال شما  وجود دارد . بار دیگر کمی به آن ها نزدیک شده توجه آن هار با خود جلب کنید تا
و یک بشکه قرمز رنگ در این کوچه وجود دارد هنگامی که به آن نزدیک شدند به بشکه قرمز   بیایند

رنگ سلیک کنید تا زامبی ها را به آن دنیا بفرستید. سپس به انتهای کوچه بروید. یک آیتم سالمتی، 
نتهای کوچه قرار دارند یک نارنجک دست برروی زمین و یک جعبه حاوی خشاب یرای شات گان در ا

ها را دریافت کنید. خب اینم از این تمام قفل های بازی تا اینجا کامال باز شد . اگر توایند آنکه می
 فکر می کنید چیزی را جا انداختید اصال نگران نباشید و به نکته زیر توجه کنید

بازی تمام مکان های  ، نقشه بازی برای شما باز می شود،نقشه۴استیشن با فشردن تاچ پد کنترلر پلی
آن را با هر نامی که دارد به شما نمایش می دهد که رد حالت عادی همه جای نقشه قرمز است اما اگر 

های درون آن را دریافت کنید نقشه آن قسمت به به طور مثال به ساختمان مراجعه کنید و تمام ایتم
درصد شده پس حتما اطمینان  ۰۱۱ند و نشان می دهد این نقطه از بازی در واقع رنگ آبی تغییر می ک

های ضروری، مهم و کلیدی را در حاصل کنید که تمام نقاط نقشه ابی رنگ شده باشد. ما تمام ایتم
یا  Green Herb این راهنما تا به اینجا به طور کامل بیان کردیم اما ممکن است مثال یک خشاب یا یک

درصد کردن بازی  ۰۱۱به با نوار زرد رنگ جا مانده باشد که آیتم های کلیدی نیستند اما برای یک جع
نیازند بنابراین خیلی راحت می توانید با استفاده از نقشه بازی آن ها را پیدا کنید. زیرا اگر مثال یک 

اینکه آیکون آن خشاب در یک نقطه از نقشه بازی جامانده باشد هنوز آن نقطه قرمز است به عالوه 
بار دیگر  .آیتم نیز برروی نقشه نمایش داده می شود تا شما بدانید دقیقا چه چیزی را جا گذاشته اید

تکرار می کنم اگر قدم به قدم با این راهنما پیش آمده باشید، هیچ آیتم کلیدی مهم و ضروری، هیچ 
 ارتقایی ، هیچ عروسکی و هیچ فایلی را از دست نداده اید
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را پیدا کردیم. اگر یادتان باشد  Lock Pick بازگردید جایی که  Power Distribution Station به
یک در آهنی وجود داشت که گفتم فعال با آن کاری نداشته باشید اکنون باید این در را باز کنید. اگر 

 .Kite Bros های مورد نیاز را جمع آور نکرده و نقشه را به جز اتاق کنترل درتا کنون هنوز آیتم
Railway را آبی نکرده اید اکنون آخرین فرصت است. 

حتما  Power Distribution Station نکته: اگر به دنبال پالتینیوم کردن بازی هستید هنگامی که به
بازی را سیو کنید و این سیو را تا آخر بازی نگهدارید. در زمان مناسب به شما خواهم گفت که این سیو 

  .خواهد خوردبه چه درد شما 

میان پرده آغاز می شود و مشاهده می کنید که ناگهان   Lock pick پس از باز کردن در به وسیله
سریعا باید یک آیتم سالمتی مصرف   یک عنکبوت شما را مسموم می کند پس از پایان میان پرده،

ها النه عنکبوتکنید زیرا جیل مسموم شده است. پس از یک کات سین کوتاه وارد مکانی شبیه به 
می شوید . در این مکان چهار جنراتور برق وجود دارند. شما باید این چهار جنراتو برق را فعال کنید 

اما در عین حال باید مراقب عنکبوت ها هم باشید که از در و دیوار به شما حمله می کنند بهترین 
نکبوت از پشت سر شما یا از ها شات گان است هر لحظه ممکن است یک عسالح برای مقابله با آن

سقف یا از هر جای دیگری به شما حمله کند؛ طوری که حتی روحتان هم خبردار نشود بنابراین 
ها شلیک کنید. این مرحله و این گان به آنها را به خود نزدیک دیدید، با سالح شاتباالفاصله که آن

شد مسیر جنراتورها را به شما نگویم تا از مکان بسیار دلهره آور و هیجان انگیز است و شاید بهتر با
ها جیل را مسموم می کنند پلی بازی لذت کامل را ببرید. هر بار که در طول این مسیر عنکبوتگیم

باید باالفاصله آیتم سالمتی مصرف کنید زیرا به دلیل مسمومیت طولی نمی کشد که جیل جان خود 
ها یک اتاقک کوچک قرار دارد ی عنکبوتتی از النهرا از دست بدهد اما دقت داشته باشید در قسم

که دور تا دور آن با فنس محافظت می شود باید راه ورود به این منطقه را پیدا کنید در این صورت از 
های چوب یک فایل با نردبانی که آن جا هست باال بروید و درست روبروی شما برروی تخته

 .قرار دارد Chad’s Notes  نام

بروید  Safe Room ینکه هر چهار جنراتور را فعال کردید از النه عنکبوت ها خارج شوید و بهپس از ا
یک میان پرده آغاز می شود و پس از اتمام آن بازی به شما ماموریت می دهد تا به اتاق کنترل 

راه  رفته و پست برق را فعال کنید. اما در میانه راه ناگهان نمسیس بر سر Kite Bros. Railway در
شما سبز می شود و از این جا به بعد مثل سایه شما را تعقیب می کند هر جا که بروید نمسیس آن 

جاست مگر اینکه در اتاق امن باشید زیرا نمسیس امکان دسترسی به اتاق امن را ندارد . اگر با 
آیتم  نمسیس روبرو شدید، حتما یک بار به سمت وی نارنجک پرتاب کنید و در این صورت وی یک

درصد کردن بازی باید آن را  ۰۱۱را دراپ می کند که حتما برای  Extended Magazine ارتقا با نام
را به دست  Nemesis Down به دست آورید. اگر این کار را با موفقیت انجام دهید، تروفی

جا ه آنبرسانید. وقتی ب Kite Bros. Railway آورید. هر طور شده باید خود را به اتاق کنترلمی
رسیدید برای بازگرداندن برق به ایستگاه متروی راکون سیتی، باید یک پازل کوچک را حل کنید که راه 

 .است RE 01 – FA 02 – RA 03 – SA 02 – FO 01 حل آن به ترتیب از باال به پایین
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اصله که از برسانید . اما دردسر اصلی تازه شروع شده است باالف  سپس باید خود را به ایستگاه مترو
توانند برای شما دردسر بزرگی اتاق کنترل بیرون بیایید با دشمنانی جدید روبرو می شوید که می

کنم خیلی به تواند از راه دور به شما ضربه بزنند؛ توصیه میهایی دارند که میایجاد کنند و شاخک
ارزه با این موجودات، بسیار مراقب آن ها باشید؛ بهترین سالح برای مب  ها نزدیک نشوید وآن

هاست. ضعف آن گان است و حتما باید به از فاصله مناسب به سر آن ها شلیک کنید که نقطهشات
ی راه و وقتی از مغازه دونات فروشی خارج شوید، باز هم با یک میان پرده روبرو می شوید و در ادامه

کند. بهترین کار برای ی تبدیل میها را به چنین موجوداتکنید که نمسیس چطور زامبیمشاهده می
قرار کردن از دست نمسیس است . اگر دقت کنید و قبال هم   اینکه از این شرایط خالص شوید،

ی الکتریکی در آن جا قرار دارد وقتی نمسیس به آن نزدیک می شود به آن شلیک گفتیم یک جعبه
ها بی حرکت شده تا رای لحظاتی آنهای اطراف شوک الکرتیکی داده و بکرده تا به نمسیس و زامبی

شما بتوانید هرچه سریع تر فرار کنید اما باز هم دقت کنید تمام مسیرهای برگشت مملو زا زامبی 
کند. هستند و بهترین کار جاخالی دادن از ان هاست زیرا نمسیس سایه به سایه شما را تعقیب می

کنید و یا یک نارنجک دیگر ) بروری  البته می توانید در این مسیر چند بار به نمسیس شلیک
 Moderator های سختی پایین( به سمت وی پرتاب کنید تا یک ارتقای دیگر با نام درجه

Upgrade .را دراپ کند 

کند تا حواس نمسیس را پرت کند تا کارلوس بتواند فرار کند شما وقتی به ایستگاه مترو برسید جیل سعی می
سریعا از دست نمسیس فرار کنید موانع زیادی در سر راه وجود دارند که یم باید از یک راهروی باریک و 

توایند با شلیک به آن ها سرعت نمسیس را کم کنید، به سمت دریچه زرد کوچک بروید باید چند بار به ان 
ار را ضربه بزنید تا باز شود اما مراقب باشید زیرا نمسیس دست بردار شما نیست و به این راحتی آجازه این ک

دهد پس تا جایی که می توانید با توجه به موانعی که در محیط قرار دارد یا مهماتی که در اختیار به شما نمی
کنید. در نهایت با باز کردن دریچه زرد زنگ از آن خارج شوید تا   Stunدارید سرعت وی را کمی کنید یا او را

 .به مجرای فاضالب بروید

پس از بازگرداندن برق به ایستگاه مترو باید از دست نمسیس فرار می کردید و در  تا اینجا پیش رفته بودیم که
نهایت باالجبار جیل برای رهایی از دست نمسیس از طریق دریچه گ.چکی که در آن مکان قرار داشت به 

به محض ورود به   درون کانال فاضالب رفت. حال در این قسمت مسیر را با یکدیگر ادامه خواهیم داد.
است که می توانید   Safe Roomفاضالب در سمت راست شما یک در قرار دارد که در واقع یک اتاق امن یا

نقشه فاضالب را که برروی دیوار اتاق قرار دارد را دریافت کنید. سپس به مسیر خود ادامه دهید تا به یک در 
ک آیتم کلید دیگر نیاز دارد . آیتم برسید . مشاهده می کنید که این در باز نمی شود و برای باز شدن به ی

کلیدی که برای بازی کردن این در نیاز دارید یک باتری است که فعال به آن دسترس نداریم پس باید این آیتم 
  Increasedیک فایل دیگر با نام را در جای دیگری پیدا کنیم. اگر دقت کنید در کنار این در برروی دیوار

 Sewer Securityه می توانید آن را دریافت کنید . در این منطقه یک مسیر شیب دار به سمت قرار دارد ک
پایین وجود دارد که باید به سمت آن بروید و سر بخورید تا به قسمت پایین کانال فاضالب برسید. وقتی به 

طور  پایین سر بخورید در کنار خود یک نردبان می بینید اما فعال نیازی نیست که از آن باال بروید همین
مستقیم به مسیر خود ادامه بدهید در طول این مسیر دقت داشته باشید که مهماتی به مانند نارنجک 

مستقیم و یک راه هم در سمت راست. ابتدا به راه   تا جایی که به یک دو راهی برسید ؛ یک راه  دستی
ها در  mma Hunters Gaمستقیم بروید. در طول مسیر بسیا مراقب باشید زیرا دشمنان جدیدی با نام
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کانال فاضالب وجود دارند که بسیار شبیه دایناسور ها هستند خیلی خیل مراقب باشید و زیاد به آن ها 
نزدیک نشوید زیرا می توانند جیل را درسته قورت دهند . نقطه ضعف آن ها وقتی است که دهان خود را باز 

ها آتش است. به بیان ساده لبته نقطه ضعف دیگر آنا  ها شلیک کنید.می کنند و می توانید آن زمان به آن
ها پرتاب کنید احتماال با یک نارنجک و یا تر اگر یک نارنجک به همراه داشته باشید می توانید به سمت ان

ها را از پای در آورید یا اینکه وقتی ددهان خود را باز نهایتا دو نارنجک ) در درجه سختی باالتر( می توانید آن
را از پای در آوردید در انتهای   Gamma Hunterها شلیک کنید . در نهایت پس از اینکه دوبه آن کردند

 .دیگر قرار دارد که بسیار حایئز اهمیت هست  Safe Roomهمین مسیر یک

های ارزشمندی را درون ها همگی با اهمیت هستند زیرا امکان دارد آیتم Safe Roomبه طور کلی 
مورد نظر ما که در انتهای همین مسیر قرار دارد نیز از این قضیه  Safe Roomها پیدا کنید. آن

توانید در درون این اتاق امن یک سالح جدید و بسیار کارآمد با نام نارنجک مستثنی نیست و شما می
قرار دارد که باید حتما آن را دریافت و به تجهیزات  MGL Grenade Launcher پرتاب کن یا همان

 Invoice from Gun Shop فه کنید. همچنین در این اتاق دو فایل دیگر با نامخود اضا
Kendo و Research Assistant’s Log  نیز قرار دارد که باید دریافت کنید. در این اتاق یک آیتم

نیر قرار دارد که حتما آن را بگیرید زیرا بسیار با اهمیت و مفید هستند.  Explosive Aدیگر با نام 
ن با این قسمت تمام شده برگردیم به همان دو راهی و این بار به مسر سمت راست بروید. کارما

ها همه جا هستند و خیلی هم دوست دارند که شما  Gamma Hunterهمچنان مراقب باشید زیرا 
را غافلگیر کنند . کمی که در مسیر جلوتر بروید یک چیزی به مانند آبشار را مشاهده می کنید که 

پشت ان یک تونل قرار دارد به این قسمت بروید از آبشار عبور کنید تا به تونل پشت آن برسید البته 
را پیدا کنید و البته یک جعبه با  Sewer Worker’s Notes توانید فایل )پرونده( در انتهای تونل می

ان بیرون شود. حال از این مکگان نیز در این تونل یافت مینوار زردرنگ و یک خشاب سالح شات
قرار  Flame Roundبییاید و به مسیر قبلی خود ادامه دهید در سمت راست و برروی سکوها یک 

ها خود اضافه کنید. روبروی شما مسیری قرار دارد که با میله های گرفته که می توایند ان را به آیتم
را به اتاق دیگری  کنید که شماآهنی مسدود شده و البته در کنار آن یک نردبان کوچک مشاهده می

هدایت می کند که آیتم کلیدی ما در آن جا قرار دارد. قبل از اینکه از نردبان باال بروید یه نگاهی به 
دیگر  Mr. Charlie اطراف خود بیاندازید و درست در کنار میله ها ) به سمت نردبان( یک عروسک

 .Mrاینکه کارمان با عروسک قرار دارد که یادتان نرود حتما به آن شلیک کنید. خب پس از 
Charlie  تمام شد . از همان نردبان کوچکی که در آن مکان قرار دارد باال می رویم و به اتاقی که در

را  ?A Love Letter و فایل Battery pack آن جا قرار دارد می رویم تا در این اتاق آیتم کلیدی
ین اتاق قرار دارد که با قفل زرد رنگ قفل دریافت کنیم. البته دقت داشته باشید که یک کمد در ا

هست دسترسی  Explosive Aباز کنید تا به آیتم درون آن که یک  Lock Pickشده و باید آن را با 
توانید آیتم در ون آن داشته باشید. یک کمد بدون قفل دیگر نیز در کنار این کمد قرار دارد که می

دیگر نیز کمی جلوتر و برروی  Gunpowder هست را دریافت کنید. یک Gunpowderکه یک 
باید مسیری را   قفسه ها قرار دارد خب کارمان با این اتاق تمام شد. خب یاد از اتاق خارج شویم و

ایم یعنی همان جایی که سر خوردیم و به که آمده ایم برگردیم و برسیم به همان جایی که از ان آمده
ها سر  Gamma Hunterبته دقت داشته باشد که باز هم این قسمت از کانال فاضالب رسیدیم. ال
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شوند و هرگز شما را لحظه یا راحت نمی گذارند . حال البته کارتان برای مبارزه با این راه شما سبز می
را در اختیار دارید که می  MGL Grenade Launcher موجودات راحت تر است زیرا دیگر سالح

های آتش( پرتاب کنید تا به راحتی تبدیل به آن ها نارنج )گلولهتوانید با استفاده از آن به سمت 
خاکستر شوند. همان طور که مشاهده می کنید یک نردبان در یان قسمت قرار دارد که باید از آن 

و سپس وقتی باال رسیدیم دری را مشاهده می کنیم که برای باز شدن نیاز به باتری دارد   باال برویم
تا در باز شود و به اتاق دیگر   را انتخاب می کنیم Battery packو آیتم کلیدی  پس به کنار در رفته

ها منتظر شما هستند . پس  Gamma hunterمی رویم. باز هم مراقب باشید زیرا در این اتاق نیز 
از اینکه آن ها را از پای در آوردید یک در آهنی مشاهده می کنید که از داخل قفل شده قفل آن را 

نید و سپس به سمت همان دری بروید که با باتری باز کردیم. بروید بیرون باتری را بردارید تا باز ک
در بسته شود و سپس از در آهنی که در سمت چپ شما قرار دارد دوباره به همان اتقا می رویم. این 

ز داریم پس در در ابتدا قفل بود و حاال باز شده است و ما چون باتری را برای درهای دیگر نیز نیا
آمدیم. در همین اتاق شما یک در باید آن را برداشته و از طریق این در آهنی به داخل این اتاق می

نیاز دارد پس برای این در نیز آیتم کلیدی  Batteryکنید که برای باز شدن به دیگر را مشاهده می
Battery Pack کنیم تا در باز شود .را انتخاب می 

وجود دارد که باید آن را دریافت کنید و در این صورت ظرفیت  Hip Pouchیک آیتم  درون این اتاق
ذخره تجهیزات شما افزایش پیدا می کند و می توانید دو آیتم بیشتر ذخیره کنید. در سمت چپ میز 

اند که به راحتی قرار گرفته Gunpowderو در سمت راست نیز یک آیتم  Explosive Aیک ایتم 
ت هستند. سپس از اتاق خارج شوید و دوباره باتری را از روی در بردارید و از نردبانی که قابل دریاف

در همین اتاق قرار دارد به پایین بروید . مشاهده می کنید که این جا همان جایی است که در ابتدا 
ری که در دیگر می توایند د  بازی از آن سر خورده بودید اما اکنون چون باتری را در اختیار دارید

کنار نردبان قرار دارد را باز کنید. باالفاصله که در را باز کردد باید از پله ها باال بروید اما تا به طور 
که دقیقا باالی در قرار دارد را با سالح خود  Mr. Charlieعروسک  کامل باال نرفته اید برگردید و

 بزنید.

بیشتر با شما صحبت کنیم. اگر یادتان باشد  Explosiveهای خواهیم کمی در رابطه با آیتمنکته: می
را به دست آوردیم. این سالح در  Grenade Launcherدر کانال فاضالب یک سالح جدید با نام 

های انفجاری(، ) گلوله Explosive Roundsمجموع دارای چهار نوع خشاب است که به ترتیب 
Flame Rounds های آتش(، ) گلولهAcid Rounds های اسیدی( و در نهایت ) گلولهMine 

Rounds های انفجاری. سه نوع خشاب اول به راحتی قبال ساخت هستند. اگرچه در یا همان مین
ها که دیگر خشابتان را خالی کرده توانید پیدا کنید اما بعضی وقتها را میطول بازی شما این خشاب

ها چگونه ساخته ها را از نو بسازید. اما این خشابباشید باید خودتان دست به کار شده و این خشاب
ها الزم است. کار سختی نیست تنها باید حواستان باشد که اگر شود و چه چیزی برای ساخت آنمی

باشد.  Explosive B ،Explosive A  ی آن یعنیهای این سالح را بسازید مواد اولیهخواستید خشاب
توانید یک می Explosive Aمورد نظر را بسازید. با ترکیب دو توانید خشاب با ترکیب هر کدام می

 Flameتوانید می Explosive Bو  Explosive Aبسازید یا با ترکیب  Explosive Roundsگلوله 
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Rounds  بسازید و در نهایت با ترکیب دوExplosive B توانید یک گلوله اسیدی یا میAcid 
Rounds های مربوطه را در بازی به ابل ساخت نیستند و تنها باید خشابرا بسازید. گلوله های مین ق

 دست آورید.

نمسس بار دیگر   به مسیر خود ادامه دهید تا به یک نردبان برسید کمی که از ندربان باال بروید
کند. نمسیس یک سالح جدید دارد و آن هم شاهر شده و با دست خود جیل را گرفته و پرتاب می

هایی است. حال که بازی برگشتید باید فرار کنید به زامبی Flame Thrower یاسالح شعله افکن 
که در مسیر شما قرار دارند کاری نداشته باشید و تنها به راه خود ادامه دهید تا به اتاقی که در 

 ای دارد برسید تا یک میان پرده دیگر آغاز شود. پس از اتمام میان پرده شما باید خودتان را بهکرکره
سقف برسانید در همین طبقه و روبروی شما یک اتاق امن قرار دارد که بد نیست اگر سری به این 

را دریافت کنید اما  Explosive A های دلخواه خود زا جملهاتاق بزنید و بازی را ذخیره کنید و یا آیتم
. به مسیر خود ادامه آیتم مهمی در این اتاق قرار ندارد. از اتاق خارج شویدو از پله ها باال بروید

دهید مسیر بسیار ساده است و در طول مسیر هم نمسیس سعی می کند تا با سالح جدید خود شما 
را متوقف کند اما شما باید هر طور شده به مسیر خود ادامه دهید قبل از اینکه به آخرین نردبان 

د بازی را ذخیره کنید و البته برسید یک اتاق دیگر قرار دارد که در واقع اتاق امن هست که می توانی
دقیقا در کنار ماشین تایپ قرار   Notice of Demolition Delay حواستان باشد که یک فایل یعنی

دارد و باید آن را در یافت کنید. دیگر زمان ان رسیده تا از نرربان باال برویم و وقتی به سقف برسیم 
 .اده کنیمباید خود را برای یک مبارزه جانانه با نمسیس آم

خب برویم سراغ باس فایت نمسیس. این باسی فایت دارای دو فاز است . در فاز اول این باس فایت نمسیس 
در اختیار دارد که با این سالح و با شعله های آتش به   Flamethrowerیک سالح شعله افکن یا همان

را به سمت باال گرفته و در این  کند. همچنین در طول مبارزه ممکن است او سالح خودمیسمت شما حمله 
صورت مشاهده خواهید کرد که باران موشک بر سر شما خواهد بارید که البته می توانید از آن ها جاخالی 

دهید. تنها کاری که الزم است در فاز اول این باس فایت انجام دهید این است که به تانکی که پشت نمسیس 
یک تانک منفجر می شود و نمسیس برای مدت کوتاهی برروی متصل شده شلیک کنید تا با چند بار شل

دوزانوی خود می نشیند اما کار تمام نشده است. وقتی نمسیس بلند شود حالت خشمگین تری به خود می 
کند تا از سالح خود این بار به عنوان یک چکش آتشین نمسیس سعی می  شود.گیرد و فاز دوم نبرد آغاز می

تواند خیلی سریع خود را به شما برساند و با یک حمله برق آسا شما را نقش بر زمین کند  استفاده کند . او می
پس سعی کنید به او خیلی نزدیک نشوید و بسیار مراقب باشید. استراتژی مناسب این است .که از نمسیس 

های آتشین به وی شلیک کنید ) اگرچه ممکن است او از گلوله   Grenade Launcherدوری کنید و با سالح
و انفجاری به راحتی جاخالی دهد ولی به تالش خود ادامه دهید( چند بار باید این کار را انجام دهید. یک 
باکس الکتریکی هم در این مکان وجود دارد که اگر بتوانید نمسیس را به سمت آن کشانده و سپس به آن 

سیار مناسبی است تا به تانکر متصل به کند که فرصت بشلیک کنید، برای لحظاتی به نمسیس شوک وارد می
او شلیک کنید. اگر خشاب کم آوردید در همین مکان برروی جعبه ها مهمات زیادی از قبیل نارنجک و 

ها استفاده کنید. نمسیس که دست از سر شما بر نمی دارد های انفجاری قرار دارد که می توانید از آنگلوله
جاخالی دادن چند بار به او شلیک کنید تا در نهایت او نقش بر زمین  پس شما هم باید با رعایت احتیاط و

که بار   شود و در این زمان میان پرده ای به نمایش در خواهد آمد و پس از اتمام میان پرده شاهد هستیم
 .دیگر باید بازی را در خیابان های راکون سیتی ادامه دهیم
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سید از کامینو باال بروید تا بتوانید خود را به آن سمت خیابان به مسیر خود ادامه داده تا به یک کامیون بر 
های متفرقه توانید آیتمبرسانید.در این خیابان آیتم کلیدی و مهمی قرار ندارد اما اگر گشتی رد اطراف بزنید می

همین  از قبیل خشاب و یا آیتم سالمتی را در این خیابان پیدا کنید به طور مثال پارکینگ زیرزمینی که در
های دیگری است که خیابان قرار دارد حاوی یک جعبه با نوار زردرنگ است که حاوی آیتم سالمتی یا ایتم

ها درست پیدا کنید. اما توجه داشته باشید که در این خیابان تعداد زامبی هم وجود دارند که توانید به آنمی
یک بشکه قرمز رنگ وجود دارد و تعداد زامبی نیز برای شما دردسر ایجاد خواهند کرد. البته در مرکز خیابان 

ها را به درک واصل توانید با شلیک به این بشکه و منفجر کردن آن تعدادی از زامبیهستند و می در اطراف آن
کنید. .به انتهای خیابان بروید جایی که یک در فنس مانند در آن جا قرار دارد. مشاهده می کنید که در قفل 

باز کردن آن به یک آیتم کلیدی دیگر یعنی کلید خاصی احتیاج دارید که اول باید آن پیدا کنید است و برای 
قرار دارد که می توانید   Gun Shop Kendoدر کنار این در کمی آن طرف تر یک مغازه اسلحه فروشی با نام

هایی که در آن جا قرار بگردید تا آیتمآیتم کلیدی را آنجا پیدا کنید. به داخل مغازه می رویم کم اطراف مغازه را 
دارند را به تجهیزات خود در صورت دلخواه اضافه کنید. از میان قفسه ها که عبور کنید یک مان پرده آغاز می 

که همان صاحب اسلحه فروشی است، آشنا می شوید که البته این   Robert Kendoشود و شما با شخصیت
یل از وی می خواهد تا همراه او از شهر فرار کنند وی نمی پذیرد که البته یک آشنایی کوتاه است زیرا وقتی ج

درست روبروی شما یک کلید  به نظر می رسد دلیل مرموزی پشت این قضیه پنهان است. با اتمام میان پرده
ازه بیرون گشتیم. از مغآن را بردارید. این همان آیتم کلیدی است که ما به دنبال آن می برروی دیوار قرار دارد

 بروید و به سمت در فنس مانند می رویم تا با ایتم کلیدی آن را باز کنیم. برای باز کردن در آیتم کلیدی یعنی
Kendo’s Gate Key که از طریق آن   را انتخاب می کنیم تا در باز شود در انتهای کوچه یک در قرار دارد

وجود دارد که باید به   Mr. Charlieیز یک عروسکوارد یک خانه می شویم. دقیقا روربروی شما و برروی م
ها به طبقه باال آن شلیک کنید. قبل از اینکه از دری که در آن طرف حانه قرار دارد خارج شوید از طریق راه پله

بروید. در این طبقه و در اتاق می توانید یک جعبه که با قفل زرد رنگ قفل شده را باز کنید و آیتم درون آن را 
را  Raccoon Times Reader’s Column یست تجهیزات خود اضافه کنید و البته یک فایل دیگر با نامبه ل

ها به پایین بروید و از دری که روبروی پله ها قرار دارد، خارج شوید کمی از پله  کنید.نیز در این اتاق پیدا می
می کنید که نمسیس زنده است و البته که جلوتر بروید یک میان پرده دیگر آغاز می شود و باز هم مشاهده 

توانید انجام دهید این با یک سالح دیگر به استقبال شما آماده است. پس از اتمام میان پرده تنها کاری که می
است که با سرعت فرار کنید نمسیس سعی می کند با سالح لیزری خود شما را نشان بگیرد و شما باید تنها با 

برروی شما قرمز شد جاخالی بدهید. همین طور به مسیر که ادامه دهید کمی سرعت بدوید و وقتی لیزر 
آید . او شما را از این مخمصه نجات می دهد و همراه او بار دیگر به ایستگاه جلوتر کارلوس به کمک شما می

لوس به به ایستگاه گاز بروید. اما کار   Mikhail Viktorو Nicholai  قطار باز می گردید جایی که باید با
 .شودی بعدی بازی را شامل میشهر باز می گردد تا به ماموریت دیگری رسیدگی کند که مرحله

تا اینجا پیش رفتیم که موفق شدیم باس فایت اول نمسیس را پشت سر بگذاریم اما نمسیس 
همچنان دست بردار جیل نبود و سر آخر مشاهده کردیم که با سالح لیزری جدید خود بار دیگر به 

سره کند اما خوشبختانه کارلوس به کمک جیل آمد و جیل با سراغ جیل آمد تا دیگر کار او را یک
کمک او به ایستگاه مترو بازگشت تا همراه با فالن و فالن به سمت ایستگاه گاز برویم. در این قسمت 

 مراه بابرای نخستین بار کنترلر شخصیت دیرگ بازی یعنی کارلوس را به دست خواهیم گرفت که ه
Tyrell  برای انجام ماموریتی به ایستگاه پلیش شهر راکون سیتی می روند و البته خبر ندارند که چه

 کشد. پس در قسمت چهارم راهنمای اختصاصی و قدم به قدم بازیها را میاتفاقاتی انتظار آن
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Resident Evil 3 Remake  سیتی همراهی با ما همراه باشید تا کارلوس را در اداه پلیس راکون
بازی از محیطی شبیه به قبرستان آغاز می شود که البته کار خاصی در این قبرستان ندارید اما   .کنیم

فالن در را   باید از طریق آن و دری که در این قبرستان قرار دارد به اداره پلیس راکون سیتی برسید
، همکار Bradاین میان پرده  باز می کند و کمی که پیش بروید یک میان پرده آغاز می شود. در

جیل را مشاهده می کنیم که اگر یادتان باشد در قسمت اینتروی بازی مشاهده کردیم که وی 
گرفتار زامبی ها و تبدیل به یکی از همان ها  Bradفداکارای کرد تا جیل بتواند فرار کند و از این روی 

اهده می کنیم و انگار هنوز به طور کامل شد. در اینجا نیز وی را در ایستگاه پلیس راکون سیتی مش
تبدیل به زامبی نشده است اما در هر صورت با اتمام میان پرده اولین کاری که باید بکنید این است 

کمی سر  Bradشلیک کرده و وی را از پای در آورید. البته یک نکته را باید بگویم که  Bradکه به 
پا درآوردن وی باید کمی بیشتر تالش کنید. پس از  های دیگر هست و برای ازسخت تر از زامبی

را  ID Cardزامبی را از پای درآوردید حتما فراموش نکنید که کارت شناسایی او یا همان  Bradاینکه 
رود اگرچه برای پیش برد داستان بازی ضروری بگیرید زیرا این آیتم نیز یک آیتم کلیدی به شمار می

شوند و از این گاه پلیس وجود دارند که تنها با کارت شناسایی باز میهایی در ایستنیست اما جعبه
های مورد نظر بسیار مفید است. خب شاید لحاظ داشتن یک کارت شناسایی برای دستیابی به آیتم

فکر کنید االن بهترین زمان است تا به داخل ساختمان پلیس رفته و داستان بازی را ادامه دهیم اما 
درصد کردن این بازی هستید فعال وارد ایستگاه پلیس نشوید زیرا اگر اینکار را بکنید  ۰۱۱اگر به دنبال 

ها را جمع هایی در بیرون ایستگاه پلیس وجود دارند که باید ابتدا آنراه برگشتی وجود ندارد. آیتم
 شود بروید در سمت راست خود یک راه پلهآوری کنیدو به سمت دری که به سمت قبرستان باز می

ها قرار دارد ها به پایین بروید تا جایی که به دری که در پایین پلهبه سمت پایین می بینید. از راه پله
توانید در این اتاق برسید. در را باز کرده و به داخل اتاق بروید. این جا یک اتاق کوچک است که می

تمام شد. از اتاق خارج شوید و بار را پیدا کنید. کارمان با این اتاق  Email Outbox ی(فایل ) پرونده
ها باال بروید تا به حیاط پشتی ایستگاه دیگر به مسیر ادامه دهید. یعن از سمت راست خود از پله

پلیس راکون سیتی برویم. کمی که در این منطقه کاوش کنید برروی یک سکوی سنگی در سمت 
به آن شلیک کنید. دیگر کاری با این را مشاهده کنید که باید  Mr. Charlie توانید عروسکچپ می

ی ایستگاه پلیس نداریم و باید خودمان را به داخل ساختمان برسانیم جایی جا و به طور کلی محوطه
 منتظر ماست. Tyrellکه 

ها پلهپس از اینکه وارد ساختمان پلیس راکون سیتی شدیم می توانید در این طبقه و حتی باالی راه
ا آیتم مهم و کلیدی خاصی در این قسمت از ساختمان وجود ندارد ولی می به کاوش بپردازید ام

توانید برخی مهمات به مانند خشاب یا ایتم سالمیت را در این قسمت پیدا کنید که البته در 
به دری که در سمت چپ شما قرار دارد بروید که شما را به   شوند.های بعدی نیز یافت میقسمت

کنید، کند. در این اتاق و برروی نیمکتی که در سمت چپ مشاهده می یک اتاق دیگر هدایت می
یک جعبه قرار دارد که البته با سایر جعبه ها نه از نظر ظاهری بلکه از لحاظ قفلی که با آن قفل شده 

باز  ID Cardها به نوعی الکترونیکی بوده و تنها با کارت شناسایی یا همان متفاوت است. این قفل
را حتما بگیرید که یان جا و یکی دوجای  Bradگر یادتان باشد گفتیم که کارت شناسایی می شوند. ا

خواهد برای باز کردن قفل جعبه ایتم خورد. با فشردن کلید ضربدر بازی از شما میدیگر بدردمان می



24 ||| G a m e f a  

 

اب خواهید از آن استفاده کنید را انتخکلیدی مورد نظر یا همان ایتمی که برای باز کردن قفل می
را انتخاب کنید تا قفل جعبه باز شده و  Bradکنید. همان طور که اشاره کردم باید کارت شناسایی 

بتوانید آیتم درون آن که یک خشاب برای سالح مسلسل هست را دریافت کنید. کنار این جعبه و 
انید آن را نیز قرار دارد که می تو  ID Card Security Protocols نیمکت، یک پرونده با نام  برروی

دریافت کنید. از دری که در روبروی قرار دارد باید خارج شده و به مسیر خود ادامه دهیم به بخش 
دیگری از ساختمان پلیس می رسیم. یک راهروی تاریک و سکوتی که این تاریکی را ترسناک تر می 

هنوز نمی دانیم کنیم که موجودی در این ساختمان وجود دارد که کند اما به ناگهان مشاهده می
چیست اما از همین حاال صدای فریادها وحشت عجیبی را به دل ما انداخته است؛ اما چاره ای 

نیست باید ادامه دهیم. به مسیر خود به صورت مستقیم ادامه دهید تا جایی که در سمت راست یه 
ر این اتاق مشاهده در چوبی را مشاهده کنید. از در چوبی وارد اتاق دیگری شوید. برروی میزی که د

 Flashکنید سالح جدیدی وجود دارد که بسیار به کارتان می آید و آن چیزی نیست جز می
Grenadeکنید خارج شوید تا به نقطه ای برسید که . از دری که کنج سمت راست اتاق مشاهده می

جا وجود دارند. روبروی شما یک در که قفل است ولی می توایند قفل آن را باز کنید و دو در در آن
شود. ابتدا از در سمت راست هدایت می West officeدر سمت راست شما نیز دری که به اتاق 

را  Arrest Report ی دیگری با نامتوانید پروندهو در این اتاق می West Officeداخل اتاق بروید 
باز شود و  ID Cardکنید که باید با ی دیگر مشاهده میپیدا کنید. سپس در همین اتاق یک جعبه

این کوچک دیگری نیز در   پیدا می کنید. اگر دقت کنید آتاق ارتقا برای سالح مسلسل درون آن یک
کنند هایی که ناگهانی به شما حمله میاتاق وجود دارد که اگر به آن مراحعه کنید )مراقب زامبی

بار ۰۱ -نُه بار به چپ)  ۹L, 15R, 7Lکنید رمز این گاو صندوق باشید( یک گاوصندوق را مشاهده می
را دریافت  Hip Pouchبه راست و هفت بار به چپ( هست و وقتی آن را باز کنید می توانید آیتم 

توانید می West Officeدهد. در اتاق کنید که ظرفیت ذخیره سازی تجهیزات شما را افزایش می
خارج شویم و برگردیم به  West Officeخشاب یا مهماتی از این قبیل را نیز پیدا کنید. حال از اتاق 

ادی از در چوبی قهروه همان جایی که از بین دو در، در سمت راست را انتخاب کرده بودیم. حال ب
ای که قفل است پیش برویم قفل آن را باز کنیم تا یک راهروی دیگر برسیم در این راهرو مراقب 

ها را از باشدی که تعداد نسبتا زیاد زامبی منتظر هستند تا از شما پذیرایی کنند. پس از این که زامبی
چپ خود مشاهده می کنید )در پای در آوردید یک راهرو در سمت راست و یک راهرو در سمت 

امتداد دری که از آن وارد شدید( ابتدا به راهروی سمت چپ بروید جایی که یک جعبه با نوار زرد 
 Greenجا قرار دارد و با تخریب کردن آن می توانید آیتم درون آن که یک آیتم سالمتی )رنگ آن
Herbها برسید قبل از ا جایی که راه پله( هست را دریافت کنید حال به راهروی سمت راست بروید ت

 Safeاینکه از راه پله باال بروید، پایین راه پله )سمت راست( کمی که پیش بروید، یک اتاق امن )
Roomفایل دیگر با نام  ( را مشاهده می کنید. در درون اتاق امن یکInternal Memo  قرار دارد

کنید که دارای دو آیتم یز در این اتاق مشاهده میکه می توانید آن را دریافت کنید. البته دو کمد ن
ها را به لیست تجهیزات خود هستند که می توانید آن Red Herbخشاب یرای سالح مسلسل و 

البته یادتان نرود بازی خود را از طریق ماشین تایپ ذخیره کنید. سپس از اتاق امن   اضافه کنید.
 Men’sسیر را به صورت مستقیم ادامه دهید تا جایی که به ها بروید مخارج شوید و به باالی راه پله

Rest Room برسید و در این اتاق یک فایل با نام    Note to a Friend  را بروی نیمکت مشاهده
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کنید که می توانید آن را دریافت کنید در همین اتاق یک کمد قفل دارد وجود دارد که رمز آن می
CAP ید مشاهده می کنید که برروی دیوار آیتمی به اسم است. اگر به اتاق پشتی بروElectrical 

Gadget  وجود دارد که فعال کاری با آن نداشته باشید. از این اتاق خارج شوید و از طری طریق راه
آیتم کلیدی یا همان  ی باال برسید برروی جعبه ها یکی باالتر بروید وقتی که به طبقهپله ها به طبقه

Key می کنید و در انتهای سالن هم یک جعبه با نوار زردرنگ قرار دارد که با شلیک به آن  را مشاهده
 DCMتوانید آیتم درون آن را دریافت کنید. یک کمد قفل دار نیز در کنار آن قرار دارد که رمز آن می

توایند آیتم درون آن که یک خشاب یرای سالح است که با وارد کردن رمز و باز کردن قفل می
 سلسل هست را دریافت کنید.م

های های پرتابی هستند که از جمله سالحها در واقع نو دیگری از نارنجکFlash grenadeنکته : 
شوند. به طور مثا فرض آیند. نارنجک های فلش در اکثر مواقع بسیار مفید واقع میبازی به شمار می

خشاب کافی در اختیار ندارید با پرتاب یه نارنجک شوید اما ها روبرو میکنید با تعداد زیادی از زامبی
ها فرار کنید. یا فرض کنید تعداد زیاید زامبی شما را ها را گیج کرده و از دست آنتوانید زامبیفلش می

ها را از پای در آورید. بنابراین با پرتاب نارنجک فلش اند اما نمی توایند به سرعت همه آنمحاصره کرده
ها شلیک کنید. در مجموع ها را گیج کرده تا بتوانید از این طریق راحت تر به آنی آنبرای مدت کوتاه

 آیند.های فلش بسیار کارساز بوده و در بسیاری از مراحل بازی به کمک شما مینارنجک

) از  West Officeخب کارمان با طبقات باال فعال تمام شد باید به پایین برگردیم همان جایی که 
 Safeویی که تعدادی زامبی ها را از پای درآوردید( قرار داشت. روبروی آن یک اتاق با نام سمت راهر 
Deposit شود و برای همین ما به طبقات باال وجود دارد که قفل شده است و فقط با کلید باز می

شدت رفتیم تا کلید آن را پیدا کنیم. حال باید پس از یافتن کلید به این قسمت بازگردید اما به 
انتظار شما  Lickerاحتیاط کنید زیرا وقتی با کلید به این قسمت برگردید یک موجود خطرناک با نام 

کشد که باید با سالح مسلسل ) ترجیحا نارنجک( وی را از پای در بیاورید. پس از آن با استفاده را می
 ۳Fوایت برد یک عکس با نام  برروی از کلید در اتاق را باز کرده و به داخل آن بروید. در این اتاق و

Locker اتاق پشتی نیز عروسک  توانید آن را دریافت کنید و البته درقرار دارد که میMr.Charlie  را
خواهید یافت که باید به آن شلیک کنید.در این اتاق چند کمد قفل دار وجود دارند که ببه صورت 

قرار دارد که با وارد کردن رمز هر  ین اتاقورودی ا  الکترونیکی قفل شده اند یک پنل هم دقیق در
توانید قفل آن را باز کرده و به آیتم درون آن دسترسی پیدا کنید. رمز هر کمد شماره ای کمد می

در پنل  ۰۱۱هست و با وارد کردن  ۰۱۱رمزش  ۰۱۱است که برروی آن نوشته شده شده مثال کمد 
است.  ۰۱۴ن اتاق برای ما بسیار اهمیت دارد کمد شماره توانید قفل آن را باز کنید. کمدی که در ایمی

کنید که باید آن را بردارید. سایر مشاهده می Batteryیک آیتم کلیدی با نام  در دون این کمد
توانید به هر یک دسترسی هایی به مانند خشاب و مهمات دیگر هستند که میکمدها نیز دارای آیتم

داشته باشید. پس از اینکه آیتم کلید یعنی باتری را یافتید و کارتان با این اتاق تمام شد، دوباره باید 
جا قرار داشت برویم. پس به طبقه باال و اتاق در آن Electrical Gadgetی اول و جایی که به طبقه

را به  C4 Detinator کار می گذاریم تا  Electrical Gadgetرویم و باتری را برروی مورد نظر می
کنیم. وقتی دیوار را منفجر کنید دیگر راهی دست آوریم سپس با استفاده از آن، دیوار را منفجر می
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آورند. بهترین به عقب ندارید و به محض انفجاز تعداد زیادی زامبی به شما هجوم می برای بازگشت
ها را برای مدتی گیج کرده و سپس به استفاده کنید تا آن Flash Grenadeراه این است که از 

یا نارنجک دستی در اختیار دارید، بسیار خوب  Hand Grenadeها شلیک کنید یا اگر سمت آن
ها راحت شوید. پس از تر از شر زامبیتوانند دراین قسمت کارساز باشد تا هرچه سریعاست زیرا می

دیگری  Lickerبروید اما مراقب باشید  S.T.A.R.S. Officeاین کار و خارج شدن از دیوار به اتاق 
کشد. پس از اینکه این موجود زشت را از پای درآوردید و به اتاق باز هم انتظار شما را می

S.T.A.R.S. Office  رفتید فایل Report of the Mansion Incident  را از اتاق اداری کوچکی که
پلی بازی در همین اتاق قرار دارد بردارید و سپس از اتاق خارج شوید. خب انم از این قسمت اول گیم

 با شخصیت کارلوس به اتمام می رسد و بار دیگر به شخصیت جیل برمی گردیم.

با شما   Explosive هایدر رابطه با آیتم  یم به مانند قسمت قبل در این قسمت همخواهنکته: می
خواهیم بر اینکنته تاکید های قسمت قبلی است و میها به نوعی تکرار حرفصحبت کنیم. این صحبت

داشته باشیم که سالح نارنجک انداز بسیار سالح مهمی است و در بسیار از مواقع ممکن است 
کنم اینک نکته را بار دیگر مرور کنید. افی در بازی وجود نداشته باشد بنابراین توضیه میهای کخشاب

را به دست آوردیم.  Grenade Launcher اگر یادتان باشد در کانال فاضالب یک سالح جدید با نام
های گلوله ) Explosive Rounds این سالح در مجموع دارای چهار نوع خشاب است که به ترتیب

 های اسیدی( و در نهایتگلوله ) Acid Rounds، (های آتشگلوله ) Flame Rounds، (فجاریان
Mine Rounds های انفجاری. سه نوع خشاب اول به راحتی قابل ساخت هستند. اگرچه یا همان مین

 ها که دیگر خشابتان را خالیتوانید پیدا کنید اما بعضی وقتها را میدر طول بازی شما این خشاب
ها چگونه ها را از نو بسازید. اما این خشابکرده باشید باید خودتان دست به کار شده و این خشاب

ها الزم است. کار سختی نیست تنها باید حواستان باشد شود و چه چیزی برای ساخت آنساخته می
 Explosive B ،Explosive A  ی آن یعنیهای این سالح را بسازید مواد اولیهکه اگر خواستید خشاب

توانید می Explosive A توانید خشاب مورد نظر را بسازید. با ترکیب دوباشد. با ترکیب هر کدام می
 توانیدمی Explosive B و Explosive A بسازید یا با ترکیب Explosive Rounds یک گلوله

Flame Rounds بسازید و در نهایت با ترکیب دو Explosive B له اسیدی یاتوانید یک گلو می 
Acid Rounds های مربوطه را در را بسازید. گلوله های مین قابل ساخت نیستند و تنها باید خشاب

 .بازی به دست آورید

گردیم تا بازی را با او ادامه دهیم. به جیل ولنتاین باز می Carlosخب پس از اتمام بخش قابل بازی 
وی نیمکتی که درون اتاق امن وجود دارد یک فایل با مسیر را ادامه دهید تا به اتاق امن برسید. برر 

کنیدکه باید آن را بردارید. از اتاق خارج را مشاهده می U.B.C.S. New Weaponry Notice نام
هایی قرار دارد اما شو و به مسیر ادامه دهید به مکانی می رسید که در دو طرف آن تخت خواب

ها را از پای درآورید. مکان منتظر شما هستند که باید آنمراقب باشید زیرا تعدادی زامبی در این 
ها خالص شدید فعال جایی نروید همانجا قدر به کاوش بپردازید زیرا عالوه بر وقتی از شر تمام زامبی

نیز  Mr.Charlieتوانید در این مکان پیدا کنید بلکه یک عروسک هایی نظیر مهمات را میاینکه آیتم
ارد ) تخت خواب دوم از سمت راست(. تنها مسیر موجود را دنبال کنید، از نردبان در این اتاق قرار د
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توانید شوید که با کمی کاوش در این منطقه میباال بروید. پس از آن یک محوطه تقریبا بزرگ می
 Clock Tower کمی مهمات و همچنان دو آیتم مهم دیگر را به دست آورید. فایلی با نام

Brochure  عروسک  نیمکت روبروی رودخانه قرار دارد که باید آن را بردارید و البته یکبرروی
Mr.Charlie  دیگر در پشت َون سبز رنگ پنهان شده است که باید به آن شلیک کنید.پس از اینکه

کارتان با این منطقه تمام شد باید از پل هوایی باال بروید به محض اینکه از پل باال بروید میان پرده 
آغاز می شود. جیل سعی دارد تا با کارلوس ارتباط برقرار کنید و به او بگوید که چه اتفاقی در  دیگری

اما خب از شانس بد ما نمسیس قرار است حسابی از جیل استقبال کند اما نه آن   قطار افتاد.
 نمسیس قدیمی بلکه این بار نمسیس به جای سالح جدید با یک ورژن جدیدتر و با شکل و شمایلی
متفاوت بازگشته است. خب شاید فکر کنید رویارویی شما و نمسیس جدید فقط در حد تعقیب و 

گریز برروی پل است اما سخت در اشتباهید. با پایان میان پرده شما باید با سرعت بدوید و در برخی 
ینطور از قسمت های پل برای عبور از شکاف ها باید با دکمه ضربدر از موانع رد شوید این قسمت هم

دنبال می شود تا اینکه میان پرده دیگری آغاز شود و پس از اتمام این میان پرده دومین باس فاست 
شود. شما باید برای بار دوم با نمسیس مبارزه کنید اما این مبارزه اصال یک شما با نمسیس آغاز می

فسار گسیخته با مبارزه عادی نیست زیرا نمسیس اکنون تبدیل به یک هیوال شده؛ یک هیوالی ا
توانند در یک چشم بهم زدن سطح سالمتی هایی که در صورت برخورد به شما میسرعت باال و چنگال

شما را به شدت کاهش دهند. در این مبارزه نمسیس دو حرکت متفاوت دارد. حرکت اول اینکه سعی 
جرکت دوم وی شروع به های خود به شما حمله کند اما در می کند تا به شما نزدیک شود و با چنگال

کند که زند و سپس ناگهان به شما حمله میدویدن می کند و از در و دیوار باال می رود و دور می
هردو حرکت بسیار کشنده هستند. بنابراین استراتژی که باید در این مبارزه به کار بگیریم این است 

)  Explosive Rounds  از وکه در حد امکان از نمسیس فاصله گرفته و با سالح نارنجک اند
به وی شلیک کنیم چندبار باید انکار را تکرار کنیم تا زمانی که نمسیس حرکت  های انفجاری(گلوله

کند بعدی خود یعنی دویدن را آغاز کندو زمانی که نمسیس شروع به دویدن بر روی در و دیوار می
ی گلوله ی سالح نارنجک انداز خود را بههگلول  شما باید این استراتژی را به دقت تمام پیش بگیرید.

تغییر دهید. سپس حرکت نمسیس را دنبال کنید  اید(مین ) که مطمئنا تا به حال در بازی آن را یافته
ی و سعی کند یک نقطه را در نظر داشته باشید که دقیقا قبل از اینکه نمسیس به انجا برسد گلوله

ها منفجر شده جا برسد، میناین صورت وقتی نمسیس به آن مین را به آن نقطه شلیک کنید زیرا در
توانید با هر سالحی) ترجیحا سالح شود و در این صورت شما میو نمسیس به زمین پرتاب می

نارنجک انداز و گلوله انفجاری( به وی شلیک کنید حتی نارنجک هم در این زمان بسیار کارساز است 
باشید( اگر در این کار موفق نشوید همان طور که اشاره کردم  ) اگر خشاب کافی در اختیار نداشته

کند. این استراتژی را باید چند بار تکرار کنید یعنی ابتدا در مبارزه نمسیس ناگهان به شما حمله می
ی انفجاری به وی شلیک کنید و سپس وقتی وی دویدن را آغاز کرد با نزدیک با نمسیس با گلوله

ی را متوقف کنید. اگر خشاب کم آوردید یا سطح سالمتی شما پایین آمده و های مین حرکت وگلوله
آیتم سالمتی ندارید بهترین کار این است که وقتی نمسیس در حال دویدن است کمی در مکان باس 
فایت جستجو کنید زیرا مهماتی زیادی در این مکان قرار دارند که می توانند بسیار کارساز باشند. این 

زمانی ادامه دهید تا نمسیس به طور کامل متوقف شود. پس از اینکه او به طور کامل کار را تا 
متوقف شد، اگر باز قصد دارید آیتمی را از این منطقه بردارید می توانید حاال این کار را انجام دهید 
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کنید که در غیر این صورت به سمت دروازه بروید تا میان پرده دیگری آغاز شود. مشاهده می
رسد و جیل را به کند. پس از مدتی کارلوس از راه میسیس هوشیار شده و جیل را مسموم مینم

 بیمارستان می برد تا بتواند وی را مداوا کند.

 Spencer Memorial بیمارستان

ی خود با نمسیس که البته دیگر به یک در قسمت قبل تا جایی پیش رفتیم که جیل در دومین مبارزه
ییر شکل یافته تبدیل شده بود، نمسیس را شکست داد ولی هنگام فرار از آن موجود وحشی و تغ

منطقه، نمسیس هوشیار شده و جیل را مسموم کرد. در نهایت کارلوس به کمک جیل آمد تا وی را 
تر واکسنی برای وی پیدا نکند، به بیمارستان ببرد. اوضاع جیل وخیم است و اگر کارلوس هرچه سریع

بنابراین در این قسمت ابتدا کارلوس را در آخرین قسمت قابل بازی این شخصیت  جل خواهد مُرد.
کنیم تا او واکسن را پیدا کند و پس از مداوای جیل بار دیگر باید با جیل در بیمارستان همراهی می

ی بعد به سراغ آخرین باس فایت ی بیمارستان را دوباره تجربه کنیم. پس از آن در مرحلهمرحله
 .برویم نمسیس

جا قرار از اتاقی که در آن هستید خارج شوید و باالفاصله در سمت راست خود و از طریق دری که آن
مراقب باشید زیرا تعدادی زامبی در   داد بروید و به مسیر خود ادامه دهید تا به اتاق منشی برسید.

 Spencer (یفایل )پروندهها را از پای در آوردید. این مکان منتظر شما هستند. پس از اینکه آن
Memorial Pamphlet را از استند روزنامه دریافت کنید. برروی پیشخوان منشی یک Red Herb 

توانید آن را بردارید. از دری که در این اتاق قرار دارد خارج شوید تا به یک راهرو نیز قرار دارد که می
 به عروسک نکه از آن در وارد شوید،برسید در انتهای راهرو یک در وجود دارد اما قبل از ای

Mr.Charlie  که در سمت چپ برروی تخت قرار دارد شلیک کنید. از در مورد نظر وارد اتاق دیگری
 Tape شوید که در واقع اتاق پذیرش بیمارستان است. برروی پیشخوان یک آیتم کلیدی با نام

Player و یک فایل با نام Nurse’s Journal Sept 25  ها را دریافت کنیدارند که باید آنوجود د. 

توانید چند کار را انجام نکته: اگر ظرفیت منوی تجهیزات شما تکمیل شده است برای آزاد سازی آن می
هایی هستند که دیگر هایی که در کنار آن عکس سطل زباله دارند، آیتمدهید. نخست دقت کنید آیتم

برای باز کردن  را که از آن Bradل اگر هنوز کارت شناسایی تا پایان بازی کاربردی ندارند. به طور مثا
را یافته یود  ی پلیس راکون سیتی آنها استفاده کردیم و یا کلیدی که کارلوس در ادارهقفل برخی جعبه

ها سطل شوید در کنار آیکون آناید، با کمی دقت متوجه میرا هنوز در میان تجهیزات خود نگه داشته
توانید آن را دور ارد و این بدین معنی است که این آیتم دیگر کاربردی ندارد و میزباله وجود د

های خود آید که شما به تمام آیتمکنید. اما برخی مواقع پیش می Discardبیاندازید یا به اصطالح 
باید  ای در میان تجهیزات شما وجود ندارد در این صورتاحتیاج دارید و هیچ آیتم به اصطالح بی فایده

کنید. برخی هایی را با خود حمل میچه کنید؟ خب این موضوع به خود شما بستگی دارد که چه آیتم
قابل  Red Herbو  Green Herbها در تجهیزات شما وجود دارند به مانند ها که چند عدد از آنآیتم

خالص شوید که کنید و از شر فضای اضافی  Combineها را توانید آنترکیب شدن هستند یعنی می
هایی دارید که قابل ترکیب شدن های قبلی راهنما به آن اشاره کردم. اما اگر آیتمبه وفور در قسمت
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ها را در آیتم باکس ذخیره کنید و بعدا هر زمان که به آن نیاز یا به نیستند بهتر است تعداد اضافی آن
را بازیابی کنید. فرض کنید شما هم های مورد نیاز خود آیتم باکس دسترسی داشتید، دوباره آیتم

( خب مسلما به هر دوی Red Herbیا  Greenاسپری سالمتی در اختیار دارید هم آیتم سالمتی )
شوند پس ها به وفور در مسیر شما یافت میها احتیاج پیدا نمی کنید و در طول بازی نیز این آیتمآن

رده تا فضای کمتری اشغال شود. این موضوع در ها را در آیتم باکس ذخیره کبهتر است یکی از آیتم
کند. ممکن است شما چند نوع سالح داشته باشید اما فقط به یک نوع ها نیز صدق میمورد سالح

سالح احتیاج پیدا کنید پس بدیهی است که باید سالح اضافی را از منوی تجهیزات خود خارج کنید. به 
های بازی پیدا ر طول بازی ارتقاهای مختلفی برای سالحجایی که دعالوه توجه داشته باشید از آن

دهد، پس الزم است باالفاصله کنید و هر ارتقا یک فضا در منوی تجهیزات را به خود اختصاص میمی
های مختلف که کنید یا حتی خشاب Combineپس از یافتن ارتقای مورد نظر آن را برروی سالح خود 

های مورد ین صورت باز هم فضای بیشتری برای ذخیره سازی آیتمشدن هستند و در ا Combineقابل 
 ی مسیر بازی در نظر بگیرید.نظر خود خواهید داشت. پس نکاتی که گفتم را حتما در ادامه

دری که در روبروی شما قرار دارد فعال قفل است و امکان باز کردن آن وجود ندارد. از دری که در 
رسیم که البته در این اتاق چند شویم و به یک اتاق دیگر میمیسمت چپ راهرو قرار دارد خارج 

ها را به درک بفرستید. دری روبروی شما قرار دارد که البته قفل است و زامبی وجود دارند که باید آن
برای باز کردن آن به یک آیتم کلیدی احتیاج داریم که فعال آن را نداریم و باید آن را در ادامه یافته و 

ها باال پلهسپس از سمت راست از راه  ه به اینجا بازگردیم. از در سمت چپ خارج شده ودوبار 
قرار دارد )در سمت چپ( خارج شده تا به  Exit رویم و باالفاصله از دری که باالی آن تابلویمی

امبی پشت بام برسیم. مراقب باشید زیرا زامبی که برروی زمین افتاده هنوز زنده است. پس از اینکه ز 
 در سمت راست یک عروسک به پایین نگاه کنید و  مورد نظر را از سر راه خود کنار زدید،

Mr.Charlie  را مشاهده می کنید که باید به آن شلیک کنید. به مسیر خود ادامه دهید و از دری
رسید یک راه به سمت مستقیم که در آن طرف پشت بام قرار دارد خارج شوید به یک دوراهی می

است( و یک راه نیز در سمت چپ شما قرار دارد. ابتدا راه مستقیم را در پیش بگیرید تا به جایی )ر 
کنید که به برسید که پنجره شکسته را مشاهده کنید از دومین پنجره به پایین بپرید و مشاهده می

ه باید به آن در آن جا قرار دارد. البت Locker Key حیاط می رسید ؛ جایی که یک آیتم کلیدی با نام
یک ارتقا  کنیمها هم بروید زیرا آیتم مهمی در آن جا هست. ایتمی که از آن صحبت میطرف بوته

های متفرقه به مانند خشاب است. البته ممکن است آیتم Tactical Grip برای سالح مسلسل با نام
 .ها یافت شوندطرف بوتهیا آیتم سالمتی در آن

رساند کاری که ی همکف مییک راهی وجود دارد که شما را به طبقه هاکمی جلوتر در کنار شیشه
ی همکف دوباره به پشت بام و همان دوراهی برگردید اما این بار به باید بکنید این است که از طبقه
کنید که دو َدر ،در این قسمت وجود دارند. ابتدا از در اول وارد سمت چپ بروید و مشاهده می

توانید بازی را ذخیره و یا برسید. در اتاق امن می Record Room من یا همانشوید تا به اتاق ا
های خود را مدیریت کنید و اگر فضای ذخیره سازی تجهیزات شما تکمیل است، برخی از آیتم
های خود را در درون آیتم باکس قرار دهید تا بتوانید فضای بیشتری آزاد کنید. قبل از اینکه از آیتم
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ی کتابخانه قرار دارد را را که برروی قفسه Nurse’s Journal Sept 27 ارج شوید، فایلاتاق امن خ
حتما دریافت کنید. از اتاق امن خارج شوید باالفاصله به سمت چپ خود و برروی دیوار نگاه کنید و 

را حتما دریافت کنید. در این صورت  (Hospital Map) ی بیمارستاننقشه با فشردن کلید ضربدر
ی بازی نگاهی بیاندازید تا مسیرها را بهتر بشناسید و اگر آیتمی را در اتاقی جا توانید به نقشهیم

انداختید بتوانید بازگشته و آیتم مورد نظر را دریافت کنید. در امتداد همین مسیر یک َدرِ دیگر در 
شویم. درون این رد میوا Staff Room  انتهای سالن قرار دارد که از طریق آن به اتاق کارمندان یا

 Nurse’s ها را از سر راه خود برداریم. پس از آن فایلاتاق چند زامبی وجود دارند که باید آن
Journal Sept 29  را از روی میز بردارید. دری در این اتاق قرار دارد که باید با آیتم کلیدی آن را باز

است  Locker Key باید استفاده کنیم، آیتم کنیم. آیتم کلیدی که در این جا برای باز کردن این در
که اگر یادتان باشد آن را در حیاط بیمارستان یافتیم. به همین دلیل بود که گفتم ابتدا از پنجره به 

حیاط بیمارستان پریده تا اول کلید را پیدا کنید و سپس دوباره به باال بازگردید تا بتوانید وارد این اتاق 
باز کنید. دقت کنید در کنار در و برروی دیوار فایل دیگری  Locker Key آیتمشوید. در دیگری را با 

نیز قرار دارد که فراموش نکنید که حتما آن را دریافت  Memos from Administration با نام
شوید که درون این اتاق کوچک کنید. در صورتی که در مورد نظر را باز کرده باشید وارد اتاقی می

ود دارد. درون یکی از این کمدها یک آیتم کلیدی دیگر وجود دارد و نام چندین کمد وج
است. این آیتم در واقع یک کارت شناسایی است که برای باز کردن همان  Hospital ID Card آن

های دیگر را نیز توانید کمدرود که برای باز شدن نیاز به کارت شناسایی داشت. میدری به کار می
ها و مهمات دیگری که در این کمدها پنهان هستند به مانند نارنجک فلش یا خشاب مباز کرده تا آیت

های بازی را به تجهیزات خود اضافه کنید خب پس باید بازگردیم به طبقه پایین مورد نیاز برای سالح
از این  تا در را باز کنیم زیرا یک آیتم بسیار مهم در آن جا قرار دارد. اما مراقب باشید به محض اینکه

اتاق خارج شوید با موجود جدیدی در بازی آشنا خواهید شد که سعی می کند تا به شما حمله کند 
است که از این به بعد و به خصوص در بیمارستان  Hunter این موجود وحشتناک نیز یک نوع

 .ها را مالقات خواهید کردشوید و بیشتر آنبیشتر با این موجودات وحشی و قاتل آشنا می

ترین راه های مختلفی استفاده کنید. سادهتوانید از روشنکته: برای از بین بردن هانترها نیز می
آیند اما خب از گان است با دو یا سه شلیک شاتگان، هانترها از پای در میاستفاده از سالح شات

توانند در یک یهای بسیار بزرگی دارند که مجایی که هانترها بسیار سریع و خشن هستند و چنگالآن
چشم به هم زدن سطح سالمتی کارلوس یا جیل را به شدت پایین بیاورند، بهتر است شما نیز در 

های سالح شما همیشه پر باشد. راه حل دیگر استفاده از نارنجک ها سریع باشید و خشابشلیک به آن
ارنجک دستی استفاده کنید. تواند از ناست. چون کارلوس سالح نارنجک انداز ندارد، بنابراین فقط می

تواند کار هانترها را یکسره کند. آخرین روش مبارزه نیز بیشتر وقتی کاربرد دارد یک نارنجک دستی می
توانید با پرتاب یک نارنجک کنند. در این صورت میکه دو هانتر به صورت هم زمان به شما حمله می

ها ها شلیک کنید یا نارنجک دستی به سمت آنآنکرده و سپس به  (Stun) ها را گیجفلش ابتدا آن
ها خالص شوید. البته یک استراتژی دیگر نیز برای مبارزه با بتا هانترها وجود پرتاب کنید تا از شر آن

دهد زیرا کارلوس سالح نارنجک انداز ندارد. قتی با جیل دارد که البته برای شخصیت کالوس جواب نمی
ی اسیدی به های اسیدی تغییر دهید. یک گلولهی سالح را به گلولهتوان گلولهکنید میولنتاین بازی می
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سر بتا هانتر شلیک کرده و سریعا به سالح شات گان سوییچ کنید و دو بار با سالح شاتگان به او 
های سختی باالتر بسیار مفید آورد و برروی درجهمیشلیک کنید که این کار هانترها را کامال از پای در

 .است

ی ان به حیاط پریدیم را یادتان هست؟ دوباره به همان راهرو بروید. زیرا در آن راهرویی که از پنجره
برسید. که  Nurse Stationراهرو یک در قرار داد که قادر هستید از طریق آن به مکانی دیگر یعنی 

 Note about a Tape کشند. در این اتاق یک فایل با نامها نیز انتظار شما را میالبته زامبی
Recording وجود دارد. یادتان نرود که فایل مورد نظر را دریافت کنید و  یک گاوصندوق و البته

)نُه بار به چپ و سه بار به راست( است.  ۹L, 3R سپس به سراغ گاوصندوق بروید. رمز گاو صندوق
 Dual Magazine Assaultارتقای سالح مسلسل با نام  در درون گاصندوق یک آیتم مربوط به

Rifle .وجود دارد 

ها را باز کنید اعم از نکته: به طور کلی یادتان باشد برای صد در صد کردن بازی حتما باید تمام قفل
 آیند.هایی مخفی به شمار میقفل گاوصندوق، جعبه و یا درهایی که در واقع راه

این اتاق وجود دارند اما هر دو در به  کنید که دو در دیگر دراز این اتاق خارج شوید و مشاهده می
هایی ( است. در این اتاق ممکن است آیتمSickroomهم اتاق بیماران )شوند و آنیک اتاق ختم می

به مانند آیتم سالمتی و یا مهمات دیگر را به دست آورید اما مهمترین آیتمی که ما به خاطر آن به 
یگر است که البته سازندگان و طراحان بازی به خوبی د Mr.Charlieیک عروسک  ایم،این اتاق آمده

ی همین اند. این عروسک در درون یک سطل آشغال در گوشهو بسیار هوشمندانه آن را پنهان کرده
اتاق )اتاق بیماران( پنهان شده است و تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که به این 

ز خارج شوید. اگر دقت کرده باشید در اتاق پرستاران، چند عروسک شلیک کنید. از اتاق بیماران نی
 Hospital ID در وجود دارند یکی از درها برای باز شدن نیاز به کارت شناسایی الکترونیکی یا همان

Card  دارد. پس به کنار این در رفته و برای باز کردن آن از آیتم کلیدی مورد نظر خود استفاده
شوید که در انتهای این راهرو یک در وجود دارد و در در وارد راهرویی می کنیم. پس از باز کردنمی

جا شود جایی که دو هانتر در آنختم می Treatment Roomنهایت این مسیر به اتاق درمان یا 
ی سمت راست خود نگاه کنید، دقیق متوجه کشند. در همین راهرو به شیشهانتظار شما را می

وارد   کنیم. راهرو را تا انتهای آن ادامه دهید از در وارد شده وصحبت میخواهید شد از چه چیزی 
شوید که باید مراقب باشید زیرا چند زامبی در این اتاق به شما حمله اتاق کوچک دیگری می

ها را آوردید، از میان دو دری که در سمت راست و چپ این اتاق کنند. پس از اینکه دخل زامبیمی
شوید اما به شما  Treatment Roomا باید در سمت راست را انتخاب کنید تا وارد وجود دارد ابتد

دهم که خودتان را برای مبارزه با دو هانتری که در این اتاق قرار دارند آماده کنید. البته هشدار می
آن را توانید دوباره با دقت های مبارزه با هانترها توضیح دادم که میتر در مورد استراتژیکمی پیش

مطالعه کرده و سپس به سراغ دو هانتر گرامی بروید. در صورتی که موفق شده تا این دو هانتر را از 
جا کمین کرده بودند، کاوش کنید تا یک آیتم سر راه خود بردارید کمی در اتاقی که هانترها در آن

 را حتما دریافت کنید. Audiocassette Tape کلیدی مهم با نام



32 ||| G a m e f a  

 

را دریافت کردید، باید آن را با آیتم  Audiocassette Tapeآیتم نوار کاست یا همان   حال که
کنید. در واقع ما برای باز  (Combineترکیب ) Tape Player دیگری که قبال آن را یافته بودیم یعنی

است که خود  نیاز داریم تا صدای او را شبیه سازی کنیم. زیرا این قفلی Bardکردن َدرِ اتاق دکتر 
دکتر برروی در ورودی اتاقش گذاشته تا امنیت آن را باال ببرد. پس برای اینکار باید نواری که حاوی 

قرار  Tape Player( را درون ضبط صوت یا همان Audiocassette Tapeاست ) Bardصدای دکتر 
را باز کنیم. پس از  Bardکنیم تا بتوانیم در اتاق دکتر  Combineها را دهیم و یا به اصطالح آن

ها نیز پایین برویم تا برسیم به همان جایی انجام اینکار باید مسیری که آمده ایم را برگردیم و از پله
جا یک در وجود دارد که برروی تابلوی که چند زامبی با مشت برروی شیشه می کوبیدند زیرا در آن

کند. دقت کنید قبل از اینکه هدایت می و ما را به اتاق عمل جراحی Operatorآن نوشته شده است 
آورند که باید ها شیشه را شکسته و از همه طرف به شما هجوم میبتوانید به سمت در بروید، زامبی

با استفاده از آیتم کارت   ها را یکسره کردید،ها دست و پنجه نرم کنید. پس از اینکه کار زامبیبا آن
را باز کنید تا وارد این اتاق شوید. این طور به نظر  Operatorدر اتاق  ID Cardشناسایی یا همان 

های رسد که این اتاق همانجایی است که نمسیس در آن خلق شد. در این اتاق مهمات و آیتممی
ها را دریافت کنید. اما حتما حواستان توانید در صورت نیاز آنی زیادی وجود دارند که میمتفرقه

را حتما دریافت کنید. دیگر با این   RE: Lost Items اق قرار دارد یعنی فایلباشد فایلی که در این ات
 Tape Playeاتاق کاری نداریم باز هم باید مسیر را به سمت عقب باز گردیم یعنی همان جایی که 

باز  Tape Playerرا برای بار اول پیدا کردیم )یک اتاق قبل( و حاال باید دری که قفل شده است را با 
توسط  Bard کنیم که دکتر برسیم. در این اتاق مشاهده می Bardم تا بتوانیم به اتاق دکتر کنی

نیکوالی کشته شده اما باید هر طور شده واکسن را از این اتاق برداریم. ابتدا فایلی که دقیقا روبروی 
پس به را دریافت کنید. س Banquet Invitation و برروی پیشخوان قرار دارد یعنی Bardدکتر 

 Email from سراغ کامپیوتری که در یان اتقا قرار دارد بروید و کلید ضربدر را بزنید تا فایل 
Nathaniel Bard کنید که در اتاق که یک ایمیل هست را نیز دریافت کنید. حال مشاهده می

بردارید  را از آنجا Vaccine Sample مخفی باز شده است باید به داخل آن بروید تا واکسن یا همان
و حال خود را هرچه سریع تر به جیل برسانید تا بتوانید او را نجات دهید. اما به محض اینکه از اتاق 

دکتر خارج شوید یک هانتر از سقف خود را به داخل اتاق میاندازد و باید پیش از هرچیزی او را 
بیمارستان در برابر هجوم  سریع از پای دربیاورید. پس از اینکه واکسن را به جیل رساندید باید از

 ها محافظت کنید.سیل عظیمی از زامبی

هشدار )نکته(: هنگامی که واکسن را به جیل رساندید قبل از اینکه اتاق را ترک کنید حتما به خاطر 
ی بازی داشته باشید که به سراغ ماشین تایپ رفته و بازی خود را ذخیر کنید. مطمئن شوید که ذخیره

دهید که بتوانید بعدا به طور کامال راحت به آن دسترسی داشته باشید زیرا اگر انجام میای را به گونه
قصد پالتینیوم کردن بازی را دارید حتما و حتما باید این مرحله یعنی دفاع از بیمارستان را چندین و 

آموزشی که به چند بار تکرار کنید. این آخرین هشدار است اگر قصد پالتینیوم کردن این بازی را توسط 
شما ارائه خواهیم داد دارید حتما و حتما باالفاصله پس از اینکه واکسن را به جیل رساندید بازی را به 

 .صورت جداگانه ذخیره کنید
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پس از اینکه از در خارج شدید شما باید هر طور شده از بیمارستان محافظت کنید. روند کار به این 
جا هست دسترسی پیدا ها بتوانند به اتاقی که جیل در آنزامبیصورت است که شما نباید بگذارید 

ها تمام تالشاشان را خواهند کرد تا در ورودی که توسط کارلوس مسدود شده است را کنند زیرا زامبی
ها باز کرده تا بتوانند به درون اتاق بیایند اما هر طور شده باید از اینکار جلوگیری کنید. تعداد زامبی

کنید و شما به خشاب و مهمات زیادی برای دست و پنجه نرم ز آن چیزی است که تصور میباالتر ا
دهید این است که خیلی سریع و تا قبل ها احتیاج دارید. پس اولین کاری که انجام میکردن با زامبی

قرار  ها وارد بیمارستان شوند بمب ساعتی را از مقابل ستونی که روبروی پنجرهاز اینکه تمام زامبی
دارد دریافت کنید. مهمات زیادی در بیمارستان وجود دارند که مطمئن باشید تک تک این مهمات 

ها را تک تک از پای توانید را سریع جمع آوری کنید و حال باید زامبیمفید هستند. پس هرچه می
تا هرچه  ها شلیک کنیدتوانید با مسلسل به سر زامبیدرآورید. بهترین سالح مسلسل است تا می

ها زیاد کنید که تعداد زامبیسریعتر کشته شوند و اصال نگذارید به در نزدیک شوند اگر مشاهده می
ی الکتریکی که در کنار در قرار دارد شلیک کنند تا در را باز کنند، سریعا به جعبهاست و تالش می
این کار برای شما زمان  های نزدیک آن شوک الکتریکی وارد شود. در این صورتکنید تا به زامبی

ها را از پای در آورید پس از اینکه کمی اینکار را ادامه ها شلیک کنید و آنخرد تا بتوانید به آنمی
شود به شدت مراقب باشید زیرا هر لحظه ممکن کنید که برق ساختمان قطع میدهید مشاهده می

دارد وارد شود که بهترین کار این  است در این زمان یک هانتر از دری که روبروی پیشخوان قرار
است که سریعا یک نارنجک به سمت او پرتاب کنید تا سریعا کشته شود و سپس سریعا بروید به 

را دریافت کنید تا ظرفیت تجهیزات  Hip Pouch اتاقی که هانتر از آن بیرون آمده بود تا بتوانید آیتم
ی نظیر نارنجک و نارنجک فلش قرار دارند که شما افزایش پیدا کند. در این اتاق نیز مهمات خوب

ها استفاده کنید. دوباره ها برای مبارزه با سایر زامبیها را به تجهیزات خود اضافه و از آنتوانید آنمی
های مختلفی وارد بیمارستان های دیگر بروید البته دقت کنید که در فاز دوم زامبیبه سراغ زامبی

ناک هستند. البته مراقب باشید زیرا یک هانتر دیگر  NE-Alpha Parasite شوند و به خصوصمی
ها را از پای درآوردید نیز در این میان به سراغ شما خواهد آمد. بعد از اینکه تعداد زیادی از زامبی

آید. این بدترین اتفاق ممکن است زیرا با وجود اینکه تعداد زیادی از ای به نمایش در میمیان پرده
ها وارد بیمارستان ی عظیم دیگری از زامبیکنید که دستهرا از پای درآوردید مشاهده می هازامبی

ها پرتاب کنید شوند. تنها کاری که باید بکنید این است که سریعا یک نارنجک فلش به سمت آنمی
ز تا برای مدت کوتاهی گیج شوند تا شما بتوانید بمب ساعتی را برروی ستون کار بگذارید. پس ا

ها به درک واصل شوند. اگر ثانیه صبر کنید تا بمب ساعتی منفجر شود و تمام زامبی ۳۱اینکار باید 
هنوز نارنجک فلش در اختیار دارید اصال تعارف نکنید چند نارنجک فلش دیگر پرتاب کنید تا همچنان 

ی هها گیج بمانند و شما بتوانید برای خود زمان بخرید تا سی ثانیه تمام شود و سپس میان پردزامبی
 .فرستدها را به جهنم میکنید که کارلوس با ساتفاده از بمب زامبیشود و مشاهده میبازی آغاز می

Underground Facility 

گیرید و یک کار ناتمام دارید باید پس از اتمام میان پرده بار دیگر در نقش جیل ولنتاین قرار می
باز کنید و به عالوه آخرین سالح بازی را نیز پیدا هایی که در این بیمارستان وجود دارند را تمام قفل
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کنید. پس از اینکه از اتاق خارج شدید از دری که سمت راست شما قرار دارد به مسیر ادامه دهید 
آن را باز کنید و در واقع  Lock Pickدر اتاق بعدی یک َدر در سمت راست وجود دارد که باید با 

شود اما همان طور که گفتم باید ابتدا با جیل دوباره در نبال میمسیر اصلی داستان بازی از اینجا د
ها را باز اند از جمله قفل کمدها و یا جعبههایی که جاماندهبیمارستان به کاوش بپردازیم تا تمام قفل

ها باشد بلکه برای صد در صد کردن بازی و کسب های مهمی در درون آنکنیم؛ نه اینکه حتما آیتم
های بازی را باز کنیم. به جهت اینکه قصد نداریم تکرار ینیوم نیاز است تا تمامی قفلتروفی پالت

کنیم که هایی اشاره میمکررات کرده و این راهنما خیلی طوالنی شود تنها به صورت مختصر به مکان
 جا قرار دارند :های مهمی در آنها یا آیتمقفل

 ااتاق پذیرش: همان جایی که در قفل شده را ب Lock Pick  باز کردید اتاق پذیرش است کمی
جلوتر بروید تا به راهروی منتهی به حیاط برسید یک جعبه در انتهای سمت چپ راهرویی که 

 .بعد از اتاق پذیرش قرار دارد
 Emergency Entrance : ها شیشه را شکستند و به کارلوس حمله همان جایی که زامبی

 .باز شود Lock Pick رد که باید باجا قرار داکردند. یک کمد در آن
 Staff Room :  طبقه باال بعد اتاقی که بعد از اتاق امن در انتها سالن قرار دارد. یک کمد قفل

 آن را باز کنید Lock Pick جا خواهید یافت که باید بادار در آن
 Linen Room : تان هست، اتاقی که در آن دو هانتر را با شخصیت کارلوس نابود کردید را یاد

است.  Linen Room اگر به خاطر داشته باشد دقیقا قبل آن یک آتاق قرار داشت نام آن اتاق
 .آن را باز کنید Lock Pick در این اتاق یک کمد با قفل زردرنگ قرار دارد که باید با

 ها به حیاط رفتیم را به خاطر دارید یعنی طبقه باال در همان راهرویی که از طریق پنجره
فاصله که از سقف وارد این راهرو شد به سمت راست بروید که یک تخت حمل بیمار در باال
ی بزرگش نمی جا قرار دارد. یک راه بسیار باریکی آنجا قرار دارد که کارلوس به دلیل جثهآن

تواند. اینکار را انجام دهید تا به سمت دیگری از راهرو توانست از آن عبور کند اما جیل می
توانید از طریق آن به یدا کنید در این قسمت یک پنجره وجود دارد که بار دیگر میدسترسی پ

توانستید به آن دسترسی داشته حیاط بروید اما قسمتی از حیاط که با شخصیت کارلوس نمی
 AE ۴۴باشید . در این حیاط یک جعبه وجود دارد که حاوی آخرین سالح بازی با نام 

Lightning Hawk است. 

توانید به خاطر داشته باشید که نقشه در بازی کاربرد بسیار خوبی دارد. شما از طریق نقشه می نکته:
گوید آیا های مورد نظر را که در باال لیست کردم را پیدا کنید. حتی نقشه به شما میبه راحتی مکان

از این حیث اید. آیتم یا قفل خاصی در مثال یک اتاق خاص وجود دارد که شما آن را جا گذاشته
  .ی بازی را همیش چک کنید و سعی کنید تمام مناطق به رنگ آبی دربیایندنقشه

اید و هم های بازی را باز کردهدر صورتی که قدم به قدم با این راهنما پیش آمده باشید تمام قفل
مربوط آورید. همچنن تروفی که را به دست می RE: Master of Unlocking trophy تروفی اکنون

ها های بازی بود را نیز دریافت خواهید کرد. حال که کارمان با باز کردن قفلبه جمع آوری تمام سالح
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تمام شد به مرحله اصلی بازی بازگردیم. اگر یادتان باشد در اتاق پذیرش یک در را که با قفل زردرنگ 
امه دهیم در میان راه قفل شده بود را باز کردیم حال باید از طریق این در به مسیر خود اد

های درون ها به آیتمتوانید با شلیک به آنهایی با نوار زردرنگ را مشاهده خواهید کرد که میجعبه
ها دسترسی پیدا کنید. به مسیر خود تا جایی ادامه دهید تا به یک محوطه بزرگ انبار مانند آن

که باید به آن شلیک کنید. در قرار دارد  Mr.Charlie یک عروسک Fork Lifter برسید. برروی
ی پایین بیاورید تا از طریق آن به طبقات باالتر ی مسیر یک آسانسور وجود دارد آن را به طبقهادامه

ی باال و یک اتاق امن برسید. در این بروید. از آسانسور بعدی هم استفاده کنید تا در نهایت به طبقه
ها را توانید آنوجود دارند که می Hip Pouch ک آیتمو ی Elevator Notice  اتاق یک فایل با نام

 .دریافت کنید

نکته: قبل از ادامه حتما در همین اتاق امن از ماشین تایپ استفاده کرده و این قسمت زا بازی را نیز به 
صورت جداگانه ذخیره و نگهداری کنید. زیرا برای پالت کردن بازی نیاز است تا تمام فیوزها را در کمتر 

ی بازی را حفظ کنید دقیقه جمع آوری کنید که این کار در بار اول کمی دشوار است اما اگر ذخیره ۱ز ا
توایند پس از اتمام بازی این سیو خود را لود کرده و دوباره تالش کنید تا بتوانید در کمتر از پنج می

 .دقیقه تمام فیوزها را جمع آوری کنید

کنید خارج شوید و سپس از جایی که نوار زرد رنگ وجود دارد به از دری که در اتاق امن مشاهده می
پایین بپرید. روبروی شما یک آسانسور قرار دارد اما وقتی جیل قصد دارد از آسانسور استفاده کند 

شوند و حال برای استفاده از آن باید سه فیوز برق مورد نیاز آن را پیدا کنید. دقیقا فیوزها منفجر می
توانید آسانسور را پایین بیاورید اما ی آن میآسانسور یک پنل قرار دارد که به وسیلهروبروی این 

 Pale  مراقب باشید به محض اینکه به این قسمت مراجعه کنید با موجودات زامبی جدید با نام
Heads ها را یک بار از ها کمی سرسخت هستند و حتی اگر آنروبرو می شوید. این نوع از زامبی

ر آورید باز هم ممکن است بلند شده و به سمت شما هجوم بیاورند بهترین کار این است که پای د
ها را از پای در ها شلیک کنید تا ممطئن شوید آنها و به خصوص قسمت سر آنچندبار به آن

 .ایدآورده

دیوار اولین  توانید دقیقا روبروی خود و بررویی باالتر رسیدید، میوقتی از اولین آسانسور به طبقه
فیوز را پیدا کنید. در سمت چپ شما یک نردبان قرار دارد از آن پایین بروید اما مراقب باشید زیرا در 

ها و کنند پس از دست و پنجه نرم کردن با سگهای زامبی به شما حمله میاین قسمت سگ
ها یک نوار زردرنگ آن هایی برسید که بررویهای دیگر به مسیر ادامه دهید تا جایی که قفسهزامبی

ها به آن طرف بروید اما به محض اینکه به آن طرف رسیدید برگردید و وجود دارد. از میان این قفسه
ی سمت چپ قرار دارد شلیک کنید. به مسیر خود ادامه دهید تا به راه که در قفسه عروسکی به

ی باال ید از آن استفاده کنید تا به طبقهها یک آسانسور وجود دارد ابتدا باها برسید پایین راه پلهپله
ی باال برسید وارد برسید. دقت کنید وقتی که آسانسور به طبق پایین رسید قبل از اینکه با آن به طبقه
کنید که آسانسور شده تا به آن طرف آسانسور برسید یک جعبه د راین قسمت مشاهده می

است که باید آن را دریافت کنید. به  Shell Holder ارتقای دیگری برای سالح شاتگان با نام حاوی
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ی باال باورید صورت مستقیم به مسیر خود ادامه دهید و زا طریق پنل آسانسور بعدی را نیز به طبقه
سپس از طریق این مسیر ادامه دهید تا جایی که یک نردبان زدرنگ به سمت پایین مشاهده کنید. از 

انتهای این قسمت یک فیوز دیگر وجود دارد. البته مراقب باشد زیرا طریق نردبان به پایین بروید و در 
ها باز می شود و چند زامبی از آن بیرون می Cargo به محض اینکه به فیوز نزدیک شوید، در یکی از

ها را از پای در آورده و فیوز را برداشتید باید دوباره از آیند تا به شما حمله کنند پس از اینکه زامبی
ردبان به باال بازگردید اما مراقب باشید زیرا قبل از این که بتوانید به نردبان نزدیک شوید از طریق ن

خارج می شود که باید قبل از اینکه او به شما  Gamma Hunter ها یک Cargo درون یکی دیگر از
باز گردید تا جایی نزدیک شود او را از سر راه خود کنار بزنید. از نزدبان بروید باال و مسیر را به عقب 

 Pale که به یک در سبزرنگ برسید. از طریق این در وارد اتاق شوید چند زامبی از جمله یک موجود
Heads ها تمام ها را از پای در آورید. پس از اینکه کارتان با زامبیدر این اتاق وجود دارند که باید آن

دارد که باید آن را بردارید. در این  قرار Employee Memo شد. در سمت چپ شما یک فایل با نام
کنید؛ یک در که روبروی شما قرار دارد و در دیگری که در سمت اتاق دو در متفاوت مشاهده می

راست واقع شده است. ابتدا از در سمت چپ خارج شوید و سپس از طریق نردبان زدرنگ به پایین 
رسد. با نارنجک ناگهان سر می Hunter زیرا یکبروید تا آخرین فیوز را نیز بردارید اما مراقب باشید 

گان او را از پای در آورید. حال که هر سه فیوز را در اختیار دارید باید به اولین آسانسور و یا شات
مراجعه کنید و فیوزها را کار بگذارید. مسیر بازگشت به این صورت است. به اتاقی که دو در متفاوت 

ین بار در مستقیم را انتخاب کرده و در این صورت به اتاق امن باز در آن قرار داشت بازگردید. ا
خواهید گشت مسیر خود را به سمت آسانسور بازگردید. هنگامی که به آسانسور برسید مشاهده 

منتظر  NE-Alpha Parasite و همچنین Pale Heads هایکنید که چند زامبی از جمله زامبیمی
سر راه خود کنار بزنید. پس از اینکه فیوزها را در سرجای خود قرار  ها را ازشما هستند که باید آن

داده و اسانسور را فعال کردید از طریق آسانسور به طبقه باال بروید. در این طبقه تعدادی کامپیوتر 
 ارتقای سالح با نام آخرین را مشاهده می کنید و بیشتر مشابه اتاق کنترل است. در همین اتاق

Extended Barrel که برای سالح MAG  است را درون یک جعبه خواهید یافت که باید آن را
 Unfinished Activity سپس از کامپیوتر استفاده کنید تا از این طریق بتوانید فایل  دریافت کنید

Log شود و حال باید مسیر بازی را بارا دریافت کنید. در این صورت میان پرده آغاز می Tyrell 
 .ادامه دهید

Nest 2  

به مسیر ادامه دهید و از راهروی اولی عبور کنید و به راهروی دوم  Tyrellپس از اتمام میان پرده با 
کند و حال شما وارد کند. جیل از دست نمسیس قرار میکه برسید نمسیس ناگهان به شما حمله می

اهی برسید ابتدا به سمت شوید. مسر را ادامه دهید تا جایی که به یک دو ر می Nest 2مکانی به نام 
دری که روبروی شما قرار دارد رفته و از طریق آن وارد اتاق امن شوید. در اتاق امن باید 

ی ی این مکان است. حال پس از ذخیرهرا بگیرید که در واقع نقشه Employee Regulations فایل
ها باال بروید. پس از از پلهبازی از اتاق امن بیورن آمده و از سمت چپ به مسیر خود ادامه دهید. 

کنید کمی که در این مسیر ی باال رسیدید مسیری در سمت چپ خود مشاهده میاینکه به طبقه
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را بردارید. دوباره به مسیر  Isaac Graves’ Diary پیش بروید در انتهای آن و برروی زمین فایل
اتاق شوید. در این اتاق یک دستگاه  اصلی بازگردیم و از تنها دری که در این مسیر وجود دارید وارد

ی اولیه احیاج دارید تولید واکسن )ترکیب نمونه ها( وجود دارد. برای تولید واکسن شما به دو نمونه
ها اصال آسان نیست. ابتدا باید این دو نمونه را پیدا کنیم و سپس دوباره به این اتاق اما یافتن آن

را از این کامپیوتر برداریم.   Flash Drive وجود دارد که بایدبازگردیم. در همین اتاق یک کامپیوتر 
قرار دارد که  Essay on Vaccine Synthesi ها فایل دیگری با نامپس از آن برروی یکی ار تخت

باید آن را دریافت کنیم. قبل از اینکه از اتاق بیرون بروید به بالکون بروید سپس به پایین نگاه کنید 
ی پایین بر دیگر قرار دارد. پس از آن به طبقه Mr.Charlie ک عروسکدر سمت چپ شما ی

توانستیم آن را باز گردیم. اگر یادتان باشد در این طبقه یک در وجود داشت که قفل بود و نمیمی
توانید این در را باز کنید. در این صورت وارد اتاقی کنیم اما حاال با در اختیار داشتن فلش درایو می

هایی که در این اتاق ی جسد از سقف آویزان شده است. ابتدا از پلهکه تعداد زیادی کیسه شویممی
 Weaponry برسید. در آزمایشگاه فایل Lab 1وجود دارد باال بروید تا به اولین آزمایشگاه یا همان 

Authorization Request  برای ساخت را از روی میز بردارید. اولین نمونه از دو نمونه مورد نیاز ما
را از دستگاه میکسر  Vaccine Base واکسن در این اتاق قرار دارد بنابراین حتما دقت کنید که

عروسک  آخرین جا بروید وبردارید. یک اتاق کوچک دیگر در پشت همین اتاق قرار دارد. به آن
Mr.Charlie انجام دهید و  کنید که باید به آن شلیک کنید. پس از اینکه این کار رارا مشاهده می

ها افته باشید تروفی مربوط به آن را دریافت خواهید کرد. از این اگر مطابق این راهنما تمام عروسک
ها دوباره به پایین برگردید این بار مسیر مستقیم را در پیش اتاق و آزمایشگاه خارج شوید و از پله

 Paleهای رفتن از این اتاق با زامبی بگیرید. اما دقت کنید چه هنگام باال آمدن و چه هنگام پایین
Heads ها عبور کردید به یک در کن شما نیستند. پس از اینکه از میان جنازهشوید که ولمواجه می

ها را از پای در آوردید حتما این مکان را به دقت رسید. البته باید اشاره کنم پس از اینکه زامبیمی
را بتوانید به تجهیزات خود اضافه کنید. از دری که به آن  های ضروریکاوش کنید تا مهمات و آیتم

ایم خارج شوید تا به قسمت دیگری برسید باالفاصله به سمت راست بروید؛ جایی که یک اشاره کرده
قرار دارد.  Scientist’s Dying Message جا هست و البته روبروی جنازه یک فایل با نامجنازه آن

کنید که یکی پله ها به پایین بروید و در پایین سه باطری را مشاهده می پس از دریافت این فایل از
که  ها قرمز است باید باطری مورد نظر را ُهل دید تا در سر جای خود قرار بگیرد. مراقب زامبیاز آن

شود کشد باشید. و در نهایت با فعال شدن سه باطری دری باز میدر این منطقه انتظار شما را می
کند. اینجا در واقع نوعی فریزر است و موجوداتی به ماند انواع را به اتاق دیگری هدایت می که شما

Hunter ها که توسط ویروسT شوند.اند در اینجا نگهداری میخلق شده 

ی باال وقت را تلف نکنید و از آسانسوری که در انتهای مسیر قرار دارد استفاده کنید تا به طبقه
که به طبقه باال رسیدید تنها مسیر موجود را ادامه دهید تا به اتاقی که بروید. پس از این

Incubation Lab  نام دارد برسید اما مراقب باشید زیرا به محض اینکه نزدیک این اتاق شوید چند
زامبی خطرناک بیرون آمده و قصد دارند به شما حمله کنند مطمئن باشید خشاب کافی به همراه 

ها را از پای درآورید. پس از اینکه مطمئن شدید دیگر هیچ مزاحمی در کار ین زامبیدارید تا سریعا ا
های مورد نیاز برای ساختن بروید تا دومین و آخرین نمونه از نمونه Incubation Labنیست به 
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 Expression of را بردارید. به عالوه یک فایل با نام Liquid-filled Test Tube واکسن یعنی
Concern توانید آن را دریافت کنید. حال که هر دو نمونه را در نیز در این اتاق وجود دارد که می

 Culture ( کنیم تا نمونه نهایی یعنیCombineها را یکدیگر ترکیب )اختیار داریم باید ابتدا آن
Sample قرار جایی برسانیم که دستگاه میکسر را به دست آوریم. خب حاال باید خودمان را به همان

کنیم که مشاهده می  تر یعنی فریز برگردیمداشت. هنگامی که از طریق آسانسور به طبقه پایین
شوند و قصد دارند تا به شما حمله ی خود خارج میها از محفظهموجودات مختلفی از جمله هانتر

ندارید از همان  کنند. بهترین راه استفاده از سالح نارنجک انداز است و یا اگر خشاب کافی در اختیار
ها را استراتژی همیشگی استفاده کنید نارنجک فلش پرتاب کنید و سپس با نارنجک دستی دخل آن

بیاورید. پس از اینکه کارتان با این قسمت تمام شد به مسیر بازگشت خود ادامه دهید و در نهایت 
قرار دهید و راه حل پازلی  را در درون دستگاه Culture Sampleکه به اتاق مورد نظر بازگشتید آیتم 

است. بعد از اینکه واکسن توسط دستگاه ساخت شد و  Medium, High, Lowشود که نمایان می
ی جیل واکسن را گرفت به ناگهان نمسیس با بازوهای خود جیل را گرفته و شاهد چند میان پرده

در یک اتاق امن مشاهده  ها شما خود راکوتاه پشت سر هم هستیم در نهایت با پایان میان پرده
را بردارید و از اتاق امن خارج شوید. هنگامی که  Disposal Center کنید. از روی دیوار فایلمی

کند؛ جایی شود و شما را به پایین پرتاب میقصد دارید به مسیر ادامه دهید نیکوالی مانع شما می
 خورد.که سومین باس فایت شما با نمسیس رقم می

های ترین باس فایتات بتوان گفت سومین باس فایت شما با نمسیس یکی از سختشاید به جر 
هایی که در محیط این باس فایت حضور دارند نیز بازی است زیرا عالوه بر نمسیس باید با زامبی

دهد. هنگامی که دست و پنجه نرم کنید. در این باس فایت نمسیس دو حرکت کلی انجام می
های بزرگش سالمتی را را کند تا به شما نزدیک شده و با چنگالسعی می نمسیس برروی زمین است

ترین حد ممکن کاهش دهد. تنها کاری که باید بکنید مثل باس فایت دوم باید از او فاصله تا پایین
ترین سالح خود به او شلیک کنید چند بار که این گرفته و از حمالت او جاخالی دهید و سپس با قوی

کند به دویدن برروی دیوار و پس از چند ثانیه دویدن را متوقف کرده ید نمسیس شروع میکار را بکن
گوید آید او به شما میشود. در این هنگام کارلوس به کمک شما میها پنهان میو پشت یکی از تانکر

هر زمان نمسیس پشت کدام تانکر پنهان شده است تنها کاری که شما باید بکنید این است که 
یعا به دو چراغ قرمزی که در دو طرف تانکر مورد نظر وجود دارد شلیک کنید در این صورت به سر

شود اما این پایان کار نیست هر زمان که نمسیس شوک الکتریکی وارد شده و وی نقش بر زمین می
کشد وی نقش بر زمین شد برای مدت کوتاهی هنوز نمسیس گیج است ولی مدت زیادی طول نمی

رپا شود و با خشم و عصبانیتی بیشتر از قبل به شما حمله کند. بنابران در همان مدت که وی س
های انفجاری به کوتاهی که نمسیس نقش بر زمین شده است باید با سالح نارنجک انداز و گلوله

توانید به او شلیک کنید. این چند مرحله یعنی نبرد نزدیک اول و سپس شلیک سراغ او رفته و تا می
ها پنهان است را باید چندبار تکرار کنید تا در نهایت بتوانید آن هایی که نمسیس پشتتانکربه 

 نمسیس را به طور کامل از پای در آورید

 : کنمپس به طور کلی نبرد سوم با نمسیس را در سه مرحله خالصه می
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 سالح خود  ابتدا در نبرد نزدیک با نمسیس از حمالت وی جاخالی دهید و سپس با قوی ترین
 به وی چند بار شلیک کنید

 ی تانکری که نمسیس پشت آن وقتی دویدن نمسیس متوقف شد، کارلوس به شما شماره
گوید و شما باید سریعا به دو چراغ قرمز دو طرف تانکر شلیک کنید تا به پنهان است را می

 .نمسیس شوک الکتریک وارد شود
  شد برای مدت کوتاهی گیچ است فرصت را از وقتی نمسیس با شوک الکتریکی نقش بر زمین

ترین سالح خود به وی شلیک کنید و دوباره از حمالت وی جاخالی دست ندهید سریعا با قوی
 دهید تا او دوباره دویدن را آغاز کند

 این چند مرحله باید چند بار تکرار شود تا نمسیس به طور کامل نابود شود 

ی تانکر مورد شود کارلوس به شما شمارهها پنهان میشت تانکرنکته بسیار مهم: هنگامی که نمسیس پ
های قرمز شلیک کنیدو اگر در یافتن تانکر و یا شلیک به گوید خیلی سریع باید به چراغنظر را می

آید که ها تعلل کنید، نمسیس به صورت ناگهانی از پشت تانکر پریده به روی جیل فرود میچراغ
 .به شدت آسیب زننده استبسیار بسیار خطرناک و 

های دیگری که در محیط باس فایت در حین مبارزه با نمسیس مراقب سایر زامبی: ۰ی شماره نکته
 .شوندها همچنان تا پایان مبارزه اسپاون میوجود دارند نیز باشید فرقی نمیکند چند زامبی را بکشید آن

ی بازی به آخرین اتاق پردهپس از اتمام میان س از اینکه نمسیس را به طور کامل از پای دربیاورید و
توانید در آن قرار دارد و می Weapon Spec Sheet رسید جایی که فایل دیگری با نامامن بازی می

آماده شوید. از اتاق خارج شوید و پس   ی نهایی با نمسیسآن را دریافت کید. حال باید برای مبارزه
 شود.میاز اتمام میان پرده مبارزه آغاز 

نمسیس اکنون به یک موجود غول پیکر و یک هیوالی عظیم الجثه تبدیل شده است که حتی فکر 
ای بسیار وحشتناک است؛ چه برسد به خود مبارزه اما اگر استراتژی خوبی در کردن به چنین مبارزه

ین مرحله این شود. هدف شما در اهای قبل آسان تر میپیش بگیرید این مبارزه نیز به مانند مبارزه
ها در برابر این هیوال حکم اسباب بازی را است که نمسیس را نابود کنید اما با چه سالحی؟ این سالح

دارند. اما در این مرحله شما به یک سالح خاصی دسترسی خواهید داشت باالفاصله که میان پرده 
باید از آن استفاده کنید کنید که شود برگردید و پشت سر خود یک سالح بزرگ مشاهده میتمام می

کنید که پس از اینکه با سالح مورد نظر نمسیس را هدف قرار داده و به وی شلیک کنید مشاهده می
هایی که در این محیط قرار دارند را در شارژ سالح تمام شده و برای شارژ کرن دوباره آن باید باتری

ورد نظر به نمسیس شلیک کنید، چیزهایی سر جای خود قرار دهید. وقتی برای اولین بار با سالح م
شود کاری که شما باید بکنید این است که ابتدا با سالح به مانند تاولدتاول بدن نمسیس نمایان می

ها نابود شوند. پس از ها شلیک کنید تا تمام تاولها را هدق قرار دهید و آنقدر به آنخود این تاول
شود و شما باید می Stun ر زمین شده یا به اصطالحاین کار نمسیس برای مدت کوتاهی نقش ب

 .ها رفته و آن را تنظیم کنیدخیلی سریع به سراغ یکی از باطری
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های سختی باالتر آن های نمسیس به خصوص برروی درجهنکته: شلیک کردن و هدف قرار دادن تاول
ارد که در اثر برخورد با کنید هم آسان نیست. چون نمسیس بازوهای بسیار بلندی دطوری که فکر می

شوید از آیتم سالمتی استفاده دهند و شما مجبور میشما سطح سالمتی شما را به شدت کاهش می
های بازوی کنید؛ تازه اگر نمسیس به شما اجازه اینکار را نیز بدهد. بهترین روش این است که از ضربه

 ها شلیک کنیدوی جاخالی داده و سریع به یکی از تاول

ها شود، شما فرصت زیاد برای جابجایی باطریمی Stun وقتی نمسیس به اصطالح: ۰ه شماره نکت
های پایین، شما فرصت ندارید و باید خیلی سریع اینکار را انجام دهید. البته برروی درجه سختی

تا نمسیس به هوش بیایید شما  Easy بیشتری در اختیار دارید به طوری که برروی درجه سختی
 .ی آن قرار دهیدتوانید یک باطری را با خیال راحت جابجا کرده و درون محفظهمی

مهمات زیادی در محیط باس فایت قرار دارند که بسیار مفید هستند به خصوص : ۳ی شماره نکته
توانند در صورت استفاده، سالمتی شما را به طور کامل بازیابی کنند و یا های سالمتی که میاسپری
تر از ها را سریعشود تا تاولها را به سمت نمسیس پرتاب کنید باعث میهای دستی که اگر آنکنارانج

 .شود Stun بین برده و نمسیس نیز زودتر

توانید به سراغ سالح مخصوص دهید دوباه میها را درون محفظه قرار پس از اینکه تمام باطری
ی ها جابجا نشوند سالح قابل استفاده نخواهد بود. بروید تا به نمسیس شلیک کنید زیرا تا تمام باطر

پس از اینکه به نمسیس شلیک کردید میان پرده آغاز می شود جیل سالح را برداشته و به دهان 
برد تا برای آخرین بار به وی شلیک کند و نمسیس را برای همیشه نابود سازد. پس از نمسیس می

د دارد که باید از آن نردبان باال بروید و آخرین فایل بازی اتمام میان پرده کمی جلوتر یک نردبان وجو 
 را دریافت کنید. Suspicious Contract Memo با نام

های بازی را به پس از اینکه آخرین فایل بازی را دریافت کردید تروفی مربوط به جمع آوری تمام فایل
ی دیگری آغاز می ید میان پردهدست خواهید آورد. پس از آن از طریق آسانسور به طبقه باال برو

شود و اگرچه نیکوالی قصد دارد مانع فرار شما و کارلوس از شهر شود اما در نهایت شما باید به 
نیکوالی شلیک کنید و با کارلوس سوار هلیکوپتر شده تا از شهر راکون سیتی فرار کنید زیرا قرار است 

 .ای این شهر را با خاک یکسان کندیک موشک هسته

ی سختی که بازی را اید و اکنون با توجه به درجهگویم شما بازی را به پایان رساندهب تبریک میخ
 .آوریداید تروفی مربوط به اتمام بازی را به دست میکردهبرروی آن تجربه

)به قلم سعید  Resident Evil 3 Remakeهای بازی )پالتینیوم( آغاز راهنمای کسب تمام تروفی
 حالجیان(

پیشنهاد کلی ما به این صورت است که برای هر تجربه مراحل زیر را دنبال کنید و دقت داشته باشید 
برروی کنسول اکس باکس  Resident Evil 3 Remake های بازیکه مراحل کسب تمام اچیومنت

 :های شخصی نیز به همین صورت استوان و پلتفرم رایانه
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  بدون استفاده از آیتم باکس Assisted Mode یی بازی برروی درجه سختگام اول: تجربه

ی سختی استاندارد یا دلخواه تجربه کنید و سپس به سراغ درجه ابتدا یک بار بازی را با درجه
های بازی را ها را باز کرده، تمام آیتمها و قفلی اول تمام صندوقهای باالتر بروید. در تجربهسختی

ی دوم و سوم نی را کسب کنید تا با خیال راحت به سراغ تجربههای داستاجمع آوری کرده و تروفی
کالکتیبل یا آیتم قابل جمع آوری است که به شرح زیر  ۰۴۴خود بروید. در مجموع بازی دارای 

 :هستند

 ۱۱ (فایل )پرونده 
 ۰۱ عروسک Mr.Charlie 
 ۰۱ (قفل مختلف ) قفل صندوق، ها گاو صندوق،درها و کمد ها 
 ۴  ها خودبخورد به سالح وجود دارد که شش عدد از آن ۰۱عدد سالح. البته در بازی مجموعا

های ها در مکانعدد از این سالح ۴شود و جزو تروفی نیستند اما تجهیزات شما اضافه می
 ها را پیدا کنیدخاصی نهفته هستند که باید با توجه به راهنما پیش بروید تا حتما تمام آن

 ۰۱  های بازیمربوط به سالحارتقای 
 ۱ ارتقای منوی تجهیزات ( Hip Pouch) 
 ۰۱ ها را پیدا کنید که اگر با براهنما پیش بیایید، آیتم کلیدی در بازی وجود دارند که باید آن

 .شوند و از این بابت نگرانی وجود نداردها نیز به راحتی در بازی یافت میاین آیتم

ش می گیرید حتما و حتما قدم به قدم با راهنمای اختصاصی و قدم به بنابراین اگر این روش را در پی
 .سایت گیمفا مشاهده کنیدقدم بازی که در پنج قسمت تهیه شده است را در وب

همچنین یادتان باشد که حتما در این دو مرحله بازی را به صورت جداگانه سیو کنید به طوری که 
را لود کرده و دوباره این مراحل را تجربه کنید. مراحل مورد  پس از پایان بازی بتوانید این ذخیره ها

 :نظر به شرح زیر هستند

 Hospital / Makeshift Sickroom – Objective: Defend Jill 

حتما بازی را به صورت جداگانه ذخیره کنید تا حتما   خارج شوید Sickroom قبل از اینکه از در اتاق
 بازگشته و آن را تکرار کنیم پس از پایان بازی به این مرحله

 Underground / OFFICE 

برای به دست آوردن یکی از رکوردهای بازی باید سه فیوزی که برای بازگرداندن برق به آسانسور نیاز 
 .از پنج دقیقه پیدا کنید  است را در کمتر

نداخته و یا از دست ی اول خود آیتم کالکتیبلی را جا ای بسیار مهم: اگر به هر دلیلی در تجربهنکته
های کالکتیبل آن را جا ای که آیتمتوانید مرحلههای ذخیره بازی را داشته باشید میاید، اگر فایلداده
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های بازی های ذخیره بارگذاری و دوباره آن را تجربه کنید زیرا یکی از مزیتانداختید را از فایل
Resident Evil 3 Remake  ها بعد از اتمام بازی جمع آوری کالکتیبلاین است که آمار مربوط به

اید به آن مرحله توانید با خیال راحت اگر چند آیتم را سهوا جا انداختهشوند و شما میریست نمی
های های مورد نظر را جمع آوری کنید و خیالتان راحت باشد زیرا جزو تروفیدوباره مراجعه کرده و آیتم

های ست بازی را از اول آغاز کرده و دوباره از اول تمام آیتمشوند و دیگر الزم نیشما حساب می
 کالکتیبل را جمع آوری کنید.

وجود دارد که شما  Minimalist کند. تروفی به نامی اول را پیچیده مینکته: این نکته کمی تجربه
باکس ها در آیتماستفاده کنید.  (Item Box) ی بازی به هیچ عنوان از آیتم باکسنباید در طول تجربه

ها های اضافی خود را در آنتوانید آیتمهای بزرگ سیاه رنگ در بازی هستند که میواقع همان جعبه
تر داشته باشید. پیشنهاد من این است های مهمذخیره کنید تا فضای بیشتری برای ذخیره سازی آیتم

 ی سختیخود بازی را برروی درجهی اول که شما بار اول به سراغ این تروفی بروید اما در تجربه
Assisted Mode  تجربه کنید. مزیت مهم این درجه سختی این است که از همان ابتدای بازی به شما

دهد. بنابراین دیگر نباید نگران فضای محدود منوی تجهیزات خود می Inventory اسالت اضافه در ۴
آیتم ارتقای منوی تجهیزات را نیز دریافت باشید؛ به شرط اینکه در این تجربه و در طول بازی شش 

های کلیدی که کاربردشان تمام کنید. به عالوه اینکه در خالل راهنما نیز اشاره کردم بخشی از آیتم
ها نیز کنید تا فضای بیشتری برای شما آزاد شود. به عالوه برخی آیتم Discard توانیدشود را میمی

های مختلفی منوی تجهیزات خود را توانید به روشبنابراین میهستند.  (Combine) قابل ترکیب شدن
ی اول به هیچ عنوان از آیتم باکس استفاده نکنید. همان طور که گفتم این مدیریت کنید و در تجربه

 .بعدا نیز اقدام کنید Minimalist توانید برای تروفیروش کمی پیچیده است و می

 ذخیره و جمع آوری امتیازهای گام دوم: بارگذاری دوباره فایل

پس از اینکه یک بار بازی را به پایان رسانده باشید، به بخش جدیدی در بازی دسترسی خواهید 
توانید هایی است که میداشت که همان فروشگاه درون بازی است. فروشگاه درون بازی دارای چیت

هایی شامل سالح، اقع آیتمها در و های بعدی خود استفاده کنید. چیتها در تجربهاز این چیت
ها را خریداری توانند با جمع آوری امتیاز در بازی آنبازان میشوند که بازیمهمات و موارد دیگر می

آیند. بخشی از این امتیازات از طریق تجربه و به پایان کنند. اما این امتیازات چگونه به دست می
تر اگر بخش داستانی بازی را به اتمام رسانده دهآیند. به بیان سارساندن بخش داستانی به دست می

های توانید از آن برای خریداری چیتهزار امتیاز به دست خواهید آورد که می ۰۱باشید حدود 
تر در بازی بسیار جذاب و های قویها و سالحها یا همان آیتماستفاده کنید. اگرچه خرید چیت

ها احتیاج داریم. ت خود را هدر ندهید زیرا به تک تک آنکنم امتیازافریبنده است اما پیشنهاد می
ی دوم خود بروید یعنی پس از اینکه بازی را بار اول به پایان رساندید قبل از اینکه به سراغ تجربه

قبل از اینکه بازی را برای بار دوم تجربه کنید، باید به جمع آوری امتیاز یا همان فارم کردن بپردازید 
 :های زیر را خریداری کنیدآوری امتیازات الزم، بتوانید آیتمتا پس از جمع 
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 جی با خشاب بی نهایت یا همانسالح آر پی Infinite Rocket Launcher برای خرید   که
 امتیاز داشته باشید ۱۴۴۱۱آن باید 

 ی ریکاوری یا هماندو عدد سکه Recovery Coin ها باید هشت هزار که برای خرید آن
ها را در منوی تجهیزات خود قرار دهید و وقتی اینکار را انجام ه باشید. این سکهامتیاز داشت

 .کننددهید، سالمتی شما را خودبخود بازیابی می
 یدو عدد سکه Iron Defense Coin ها به هشت هزار امتیاز نیاز دارید. که برای خرید آن

آسیبی که از سمت دشمنان به شما ها را در منوی تجهیزات خود داشته باشید میزان این سکه
 .یابدشود کاهش میوارد می

 دو آیتم Hip Pouch ی اول امتیاز نیاز دارید. اگر در تجربه ۹۱۱۱ها به که برای خرید آن
 ۴ها را خریداری کنید تا های بعدی این آیتماید، برای تجربهخود از آیتم باکس استفاده کرده

 .ر اختیار داشته باشیداسالت اضافی در منوی تجهیزات د
 S.T.A.R.S. Field Combat Manual  امتیاز احتیاج دارید.  ۱۴۱۱که برای خرید آن به

شود تا بتوانید بهتر جاخالی دهید که برروی خرید این آیتم ضروری نیست زیرا تنها باعث می
 .های باال مطمئنا کاربرد داردسختی درجه

های متفاوتی است که برای کنید بازی دارای درجه سختیزی مشاهده میهای بانکته : همان طور که در تروفی
های سختی مورد نظر به پایان برسانید. البته برای اینکه بتوانید کسب تروفی پالتینیوم باید بازی را برروی درجه

ستفاده کنید. های بازی اهای بسیار باال به پایان برسانید شاید بهتر باشد از چیتبازی را برروی درجه سختی
اما این  . .شوندغیر فعال نمی های بازیدقت داشته باشید در صورتی که بخواهید از چیت استفاده کنید تروفی

ی شود ابتدا بازی را برروی درجهها از طریق آیتم باکس در دسترس هستند و بنابراین باز هم پیشنهاد میآیتم
کس تجربه کنید تا همان اول از شر این تروفی راحت شوید. و بدون باز کردن آیتم با  Assisted Modeسختی

جی بی نهایت به هایی به مانند آرپیاما در غیر این صورت حواستان به این موضوع باشد که استفاده از آیتم
 .ی استفاده از آیتم باکس استمنزله

 آیند؟آید این است که این امتیازات چگونه به دست میاما سوالی که پیش می

شود. به طور است که در این قسمت به شما اهدافی داده می Records بازی دارای بخشی به نام
امتیاز تعلق  ۰۱۱۱ها را از پای درآورید تا به شما شود تا تعداد مشخصی از زامبیمثال به شما گفته می

داستانی بازی ها نیز مربوط به بخش آنرکورد است که بسیاری از  ۱۵گیرد. بازی در مجموع دارای 
هستند و ما نیز سعی کردیم چنین مواردی را در خالل راهنمای بازی به شما متذکر بشویم. به طور 

مثال یکی از رکورد ها مربوط به این است که شما وقتی شخصیت داریو روسو را مشاهده کردید او را 
 .رها نکنید و به مکالمه با وی ادامه دهید

 باال را به دست آوریم؟  ها با تعدادز مربوط به کشتن زامبیتوانیم امتیااز چه طریق می
ی بیمارستان بعد از اینکه جیل را یه بیمارستان منتقل اگر یادتان باشد به شما گفتم که در مرحله

کردید و میان پرده نیز به پایان رسید قبل از اینکه از اتاقی که جیل در آن هست خارج شوید حتما 
اگانه ذخیره کنید. اگر این کار را کرده باشید می دانید که وقتی از اتاق بیرون بازی را به صورت جد
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ی خوبی برای فارم کردن شوید. بنابراین این مرحله بسیار مرحلهبروید با انبوهی از زامبی ها روبرو می
تا در  )جمع آوری امتیا از طریق کشتن زامبی ها( است. این مرحله را چند بار می توانید تکرار کنید

 .نهایت رکورد مورد نظر را به دست آورید و امتیاز الزم به شما داده شود

 : کنمبرای اینکه بتوانید امتیازات الزم را به دست آورید رکوردهای زیر را پیشنهاد می

  ۰۱۱  = ۳۰۰۱۱دشمن را با سالح شات گان از پای درآوریدP – در مرحله NEST 2 / Storage 
 Pale heads هایزامبی  ینکه فلش درایو را گرفتید به اتاقی که مملو ازتوانید بعد از امی

 (هست بروید و با شات گان فارم کنید
 ۰۳۱  = ۱۰۰۱۱ دشمن را با سالح شات گان از پای درآوریدP – در مرحله NEST 2 / Storage 

 Pale heads هایزامبی  توانید بعد از اینکه فلش درایو را گرفتید به اتاقی که مملو ازمی
 (هست بروید و با شات گان فارم کنید

 ۰۱ دشمن را با سالح MAG  =۱۰۱۱۱ از پای در آوریدP – در مرحله NEST 2 / Storage 
 Pale heads هایزامبی  توانید بعد از اینکه فلش درایو را گرفتید به اتاقی که مملو ازمی

 (هست بروید و با شات گان فارم کنید
 ۵۱ حدشمن را با سال MAG  =۰۱۰۴۱۱ از پای در آوریدP – در مرحله NEST 2 / Storage 

 Pale heads هایزامبی  توانید بعد از اینکه فلش درایو را گرفتید به اتاقی که مملو ازمی
 (هست بروید و با شات گان فارم کنید

 ۵۱ در مرحله –امتیاز  ۱۰۰۱۱ -نفر از دشمنان بازی را با نارنجک دستی از پای در آورید NEST 
2 / Storage هایزامبی  توانید بعد از اینکه فلش درایو را گرفتید به اتاقی که مملو ازمی 
Pale heads هست بروید و با شات گان فارم کنید) 

 ۰۰۱ در مرحله –امتیاز  ۰۱۰۴۱۱ -نفر از دشمنان بازی را با نارنجک دستی از پای در آورید 
NEST 2 / Storage توانید بعد از اینکه فلش درایو را گرفتید به اتاقی که مملو می

 (هست بروید و با شات گان فارم کنید Pale heads هایزامبی  از
 ۰۱۱ نفر از دشمنان بازی را با سالح کلت (Handgun) امتیاز ۱۰۰۱۱ -از پای در آورید- 

Hospital / Makeshift Sickroom- ه واکسن را به جیل در مرحله بیمارستان هنگامی ک
ها دفاع در برابر حمله انبوهی از زامبی Sick Room رساندید باید با شخصیت کارلوس از

توانید به راحتی با چند بار تکرار این مرحله به راحتی امتیاز مورد نظر خود را فارم کنید. می
 .کنید

 ۰۱۱ نفر از دشمنان بازی را با سالح مسلسل (Assault Rifle Kills) ۳۰۴۱۱ -ز پای در آوریدا 
در مرحله بیمارستان هنگامی که واکسن را به  -Hospital / Makeshift Sickroom -امتیاز

ها در برابر حمله انبوهی از زامبی Sick Room جیل رساندید باید با شخصیت کارلوس از
رد نظر خود را توانید به راحتی با چند بار تکرار این مرحله به راحتی امتیاز مو دفاع کنید. می

 .فارم کنید
 ۴۱۱ نفر از دشمنان بازی را با سالح مسلسل (Assault Rifle Kills) ۵۰۴۱۱ -از پای در آورید 

در مرحله بیمارستان هنگامی که واکسن را به  -Hospital / Makeshift Sickroom -امتیاز
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ها از زامبی در برابر حمله انبوهی Sick Room جیل رساندید باید با شخصیت کارلوس از
ها افتاده و با چند بار تکرار این توانید به راحتی با سالح مسلسل به جان زامبیدفاع کنید. می

 .مرحله به راحتی امتیاز مورد نظر خود را فارم کنید
 ۴۱۱ امتیاز ۱۰۰۱۱ -نفر از دشمنان بازی را با هر سالحی از پای در آورید- Hospital / 

Makeshift Sickroom- رحله بیمارستان هنگامی که واکسن را به جیل رساندید باید در م
توانید ها دفاع کنید. میدر برابر حمله انبوهی از زامبی Sick Room با شخصیت کارلوس از

ها افتاده و با چند بار تکرار این مرحله به راحتی امتیاز به راحتی با هر سالحی به جان زامبی
رین سالح مسلسل است. البته می توانید در صورت نیاز از مورد نظر خود را فارم کنید. بهت

 .های دستی نیز استفاده کنیدنارنجک
 ۵۱۱ امتیاز ۵۰۰۱۱ -نفر از دشمنان بازی را با هر سالحی از پای در آورید- Hospital / 

Makeshift Sickroom-  در مرحله بیمارستان هنگامی که واکسن را به جیل رساندید باید
توانید ها دفاع کنید. میدر برابر حمله انبوهی از زامبی Sick Room کارلوس ازبا شخصیت 

ها افتاده و با چند بار تکرار این مرحله به راحتی امتیاز به راحتی با هر سالحی به جان زامبی
مورد نظر خود را فارم کنید. بهترین سالح مسلسل است. البته می توانید در صورت نیاز از 

 .دستی نیز استفاده کنیدهای نارنجک
 ۰۰۱۱ امتیاز ۰۱۰۴۱۱ -نفر از دشمنان بازی را با هر سالحی از پای در آورید- Hospital / 

Makeshift Sickroom-  در مرحله بیمارستان هنگامی که واکسن را به جیل رساندید باید
توانید میها دفاع کنید. در برابر حمله انبوهی از زامبی Sick Room با شخصیت کارلوس از

ها افتاده و با چند بار تکرار این مرحله به راحتی امتیاز به راحتی با هر سالحی به جان زامبی
مورد نظر خود را فارم کنید. بهترین سالح مسلسل است. البته می توانید در صورت نیاز از 

 .های دستی نیز استفاده کنیدنارنجک
 ۰۴۱۱ امتیاز ۰۱۰۱۱۱ -پای در آورید نفر از دشمنان بازی را با هر سالحی از- Hospital / 

Makeshift Sickroom-  در مرحله بیمارستان هنگامی که واکسن را به جیل رساندید باید
توانید ها دفاع کنید. میدر برابر حمله انبوهی از زامبی Sick Room با شخصیت کارلوس از

ار تکرار این مرحله به راحتی امتیاز ها افتاده و با چند ببه راحتی با هر سالحی به جان زامبی
مورد نظر خود را فارم کنید. بهترین سالح مسلسل است. البته می توانید در صورت نیاز از 

 .های دستی نیز استفاده کنیدنارنجک
 ۰۱۱۱ امتیاز ۰۰۰۱۱۱ -نفر از دشمنان بازی را با هر سالحی از پای در آورید- Hospital / 

Makeshift Sickroom-  مرحله بیمارستان هنگامی که واکسن را به جیل رساندید باید در
توانید ها دفاع کنید. میدر برابر حمله انبوهی از زامبی Sick Room با شخصیت کارلوس از

ها افتاده و با چند بار تکرار این مرحله به راحتی امتیاز به راحتی با هر سالحی به جان زامبی
ترین سالح مسلسل است. البته می توانید در صورت نیاز از مورد نظر خود را فارم کنید. به

 .های دستی نیز استفاده کنیدنارنجک

اگر رکوردهای باال را انجام داده و امتیازات الزم را دریافت کرده باشید باید مجموع امتیازات شما به 
تانی به دست هزار امتیازی که از بخش داس ۰۱هزار امتیاز رسیده باشد ) با احتساب  ۰۱۱حدود 
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ها که در باال به توانید به راحتی به فروشگاه بازی رفته و با امتیازات خود آیتماید(. بنابراین میآورده
توانید به آن اشاره کردیم را خریداری کنید. همچنین الزم است اشاره کنم هر زمان که خواستید می

 رد نظر چقدر فاصله داریدبخش رکوردها بروید تا ببینید تا به دست آوردن امتیاز مو 

نکته: یکی از رکوردهای بازی این است که دو دشمن را با یک بار شلیک از میان بردارید کار سختی 
توان این کار را انجام داد. اگر باز هم موفق می Shotgun و یا حتی  Handgun نیست و با سالح

قرار دارند یک بار شلیک کنید تا به  جابه جایی که دو زامبی در آن  RPG نشدید کافی است با سالح
 راحتی این تروفی را به دست آورید. منتها حتما این رکورد را انجام دهید زیرا در غیر این صورت تروفی

Two For One Deal را از دست خواهید داد. 

  و استفاده از تنها یک آیتم سالمتی  Hardcore ی بازی برروی درجه سختیگام سوم: تجربه

نهایت را جی بیپیهزار امتیاز جمع آوری کرده باشید می توانید سالح آر  ۹۱که حداقل  زمانی
های مختلف خریداری کنید. اگر قصد دارید بازی را پالتینیوم کنید باید آن را برروی درجه سختی

ها به دست های عادی بازی و حتی سالح هایی که از طریق چیتتجربه کنید که قطعا با سالح
ورید تقریبا طوالنی و غیرممکن است. بنابراین باید به محض اینکه امتیاز الزم را در اختیار آمی

اگر با این سالح شلیک کنید هر موجودی که در بازی   بی نهایت را خریداری کنید. RPG داشتید
شود به جز نمسیس که البته خیلی جای نگرانی نیست اگر به هست با یک بار شلیک کشته می

به نمسیس شلیک کرده و به او اجازه حرکت کردن ندهید نیز  RPG پشت سر هم چندبار باصورت 
توانید نمسیس را به راحتی متوقف کنید و کار آنچنان سختی نیست. البته باس فایت آخر از این می

های های نمسیس شلیک کنید و نمسیس نیز برروی درجهقضیه مسثتثنی است زیرا باید به تاول
های خودش یا پرتاب مواد اسیدی تر به سختی اجازه این کار را به شما می دهد و با بازوسختی باال

 .آوردسالمتی شما را پایین می

 همچنین دقت داشته باشید که در این تجربه هرگز نباید بیش از یک آیتم سالمتی ) اسپری و یا
Herb که در همان مراحل اول عنکبوت ها ( استفاده کنید. آن یک بار هم باید زمانی استفاده کنید

کند. البته همان طور که گفتم اگر سکه های ریکاوری را خریداری کرده و در منوی شما را مسموم می
تجهیزات خود قرار داده باشید بسیار مفید هستند. زیرا این سکه ها سالمتی شما را به مرور زمان 

استفاده کنید. اگر تا آخر بازی دیگر از آیتم کنند و دیگر نیازی نیست از آیتم سالمتی بازیابی می
را دریافت خواهید کرد و همچنین با  I Might Need These Later سالمتی استفاده نکنید تروفی

را نیز به دست خواهید  Veteran تروفی Hardcore ی سختیبه پایان رساندن بازی برروی درجه
 .آورد

تم باکس امکان پذیر است یعنی هر آیتمی که خریداری کنید ها تنها از طریق آینکته: استفاده از چیت
باید به آیتم باکس مراجعه کرده و از طریق آن آیتم مورد نظر خود را دریافت کنید. بنابراین اگر هنوز 

 .اید، حواستان را به این موضوع جمع کنیدرا دریافت نکرده Minimalist تروفی
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 Nightmare سختی یی بازی برروی درجهگام چهارم: تجربه

باز  Nightmareی سختی به پایان برسانید درجه Hardcoreوقتی که بازی را برروی درجه سختی 
را به  Conquerorی سختی تجربه کنید تا تروفی توانید بازی را برروی این درجهشود و شما میمی

به تمام  Nightmareی سختی دست آورید. دقت داشته باشید که برای تجربه بازی برروی درجه
ی دوم استفاده کردیم نیاز داریم. پس یادتان باشد که قبل از شروع بازی هایی که در تجربهآیتم

 های مورد نیاز را از فروشگاه بازی بخرید.حتما دوباره آیتم

 و اتمام بازی کمتر از دو ساعت S با رنک Inferno ی سختیگام پنجم : تجربه بازی برروی درجه

 ی سختیتجربه و به پایان برسانید، درجه Nightmare ی سختیاینکه بازی را برروی درجهپس از 
Inferno ی سختی به پایان برسایند تا در توانید بازی را برروی این درجهشود و شما میآزاد می

و را به دست آورده  S را به دست آورید. اگر بتوانید در همین تجربه زنک Dominator نهایت تروفی
 Sensational هایبازی را نیز در مدت زمان کمتر از دو ساعت به پایان برسانید به ترتیب تروفی

Work! و Sprinter را نیز دریافت خواهید کرد. 

Inferno ی سختی بار دیگر به ی بازی برروی این درجهی بازی است و برای تجربهترین درجهسخت
برای اینکه بتوانید   ها استفاده کردیم نیاز داریم.ی قبلی از آن( هایی که در تجربهها)چیتتمام آیتم

 .بار بازی را ذخیره کنید ۱تنها  به اتمام برسانید و زیر دو ساعت را به دست آورید باید بازی را S رنک
بار بازی را ذخیره کنید این تروفی را از دست داده و مجبور هستید بازی را از اول  ۱اگر بیشتر از 

ها بازی را ذخیره کنید و نیازی به ذخیره سازی دیگر آغاز کنید. بنابراین فقط قبل از باس فایت
سیو نداشته باشید(. همچنین هر زمان که کشته  ۱های بازی نیست ) دقت کنید بیش از قسمت

بلکه به منوی اصلی بازی بازگردید و  نزنید Continue به هیچ عنوان هیچ عنوان دقت کنیدشدید به 
بزنید، بازی زمان را از آخرین باری که بازی  Continue فایل ذخیره خود را دوباره لود کنید اگر
 دهید که عمالکند و در این صورت زمان زیادی را از دست میکردید و در آن کشته شدید حساب می

 .کندساعت را غیر ممکن می ۰پایان بازی زیر 

 .وجود ندارد Inferno ی سختیبرروی درجه Autosave ی خودکار یانکته: هیچگونه ذخیره

 ی بازی بدون استفاده از آیتم باکسگام پایانی: تجربه

بازی را کنم در ششمین باری که ی اول خود طبق پیشنهاد ما نرفتید پس پیشنهاد میاگر در تجربه
 RPG توانید ازکنید حتی یک بار هم از آیتم باکس استفاده نکنید. در این صورت دیگر نمیتجربه می

گیرند. ها از طریق آیتم الکس در دسترس قرار میها استفاده کنید زیرا همه آنبی نهایت و یا چیت
ید یعنی ششمین بار بازی انجام ده Assisted difficulty ی سختیتوانید اینکار را برروی درجهمی

های کالکتیبل ی سختی تجربه کنید که بازی بسیار آسان است؛ خصوصا اگر آیتمرا برروی این درجه
 .های بازی را بازکرده باشیدرا قبال جمع آوری کرده و یا تمام قفل
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رسد . تالش همینجا به پایان می  Resident Evil 3 Remakeراهنمای اختصاصی و قدم به قدم مراحل بازی
بر این داشتیم تا گام به گام مراحل بازی را برای شما توضیح دهیم و اگر با یان راهنمای پیش آمده باشید هیچ 

های بازی و ق قفلی پنهان نمانده و عالوه بر آن تمام سالحآیتمی، هیچ رازی، هیچ فایلی، و هیچ صندو 
اید. و حتی بسیاری از تروفی های مهم بازی را نیز به دست آورده  ایدها را دریافت کردهارتقاهای مربوط به آن

م کردن ی پالتنیو بازان کافی نباشد و به فکر این باشند که به بهانهمنتها شاید این هنوز برای بسیاری از بازی
.ی این بازی را تکرار کنندبازی هم که شده چند بار دیگر تجربه



 

 


