رﯾﻔﺖ ﻻﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﻮﺗﺮ ﺑﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻧﻘﺶ
آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺳﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎزی  Rustو ﻋﻨﻮان ﺳﺤﺮ آﻣﯿﺰ  Garry’s Modاز ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻧﺎم RiftLight
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد؛ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺷﻮﺗﺮ  Twin Stickﺑﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﻣﺤﺒﻮب اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Geometry Warsدارد.
آدام ووﻟﺮﯾﺞ از اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻓﯿﺲ ﭘﺎﻧﭻ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ رﯾﻔﺖ ﻻﯾﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ژاﻧﺮ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﺎرت ،ارﺗﻘﺎی ﮐﺎراﮐﺘﺮ ،درﺧﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و … ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻋﻨﻮان را در ژاﻧﺮ ﺷﻮﺗﺮﻫﺎی  Twin Stickﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﺮه ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺷﺮوع در رﯾﻔﺖ ﻻﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن  3ﮐﻼس ﻧﺰدﯾﮏ زن ،ﺟﺎدوﮔﺮ و دورزن ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻼس دورزن ﻣﺜﻞ ﺷﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺿﺮﺑﻪ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻗﺪرت ﺗﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺟﺎدوﮔﺮﻫﺎ ،آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺪرت ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن
ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ در آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .دﺳﺖ آﺧﺮ ،ﮐﻼس ﻧﺰدﯾﮏ زن ،دارای ﯾﮏ ﺷﻌﺎع اﻧﺮژی
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ از
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﮑﺸﯿﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
رﯾﻔﺖ ﻻﯾﺖ دارای ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ووﻟﺮﯾﭻ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻗﺪری ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آن ﻫﺎ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺮاﺣﻞ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه.
اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮار دارد و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﯿﻢ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ “دﺳﺘﺮﺳﯽ زودﻫﻨﮕﺎم” ﻧﺮﺳﯿﺪه .ووﻟﺮﯾﺞ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ
اﺳﺘﻮدﯾﻮ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﺑﺮود
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﭘﯽ ﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

