راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﭘﺮ اﺳﭙﺮت ﻫﺎ در - CSR Racing
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﯿﻤﺮی ﻫﻤﻪ ﻣﺎ NFS Underground ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻮد .در
ﮐﻨﺎر ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﺪﻫﺎی ﺟﺬاب آن ﻣﺜﻞ  Dragﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را در ﻣﯿﺎن اﻫﺎﻟﯽ
دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﻮدﯾﻮی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  Natural Motion Gamesﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﯾﺶ CSR
 ،Racingﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺪ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ درگ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﺷﻤﺎ را در ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﻮﭘﺮ اﺳﭙﺮت ﻫﺎی

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎزی ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﺪ.

در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
درگ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ ﺟﺰ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
دادن دارﯾﺪ و ﻧﻪ ﺗﺮﻣﺰ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎز ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﻧﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺬر ﺷﻤﺎ از ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در  CSR Racingﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﮐﺜﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺷﻤﺎ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ راﻧﻨﺪه
ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻏﺮﯾﺐ وارد ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﭘﻨﺞ ﺑﺎﻧﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻤﺮو
ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻫﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺟﺪاﻟﻨﺪ.
ﻫﺪف ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزی ﭘﯿﺮوزی در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎﯾﺸﺎن در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎزی دارای ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻻﯾﺴﻨﺲ
ﺷﺪه از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮری ﻣﺜﻞ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ،ﻓﺮاری ،ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ و اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ
دﻗﺖ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺰﺋﯿﻨﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ
ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﺰاران رﻗﯿﺐ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻟﺘﯽ
ﭘﻠﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دادن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﻧﺪ.
 CSR Racingﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و دارای ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای اﺳﺖ.

وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداﻣﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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