ﺗﺮﯾﻠﺮ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻫﯿﺘﻤﻦ  ۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ ﻓﺮار
ﻣﺠﺮم از ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮم ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ ﻫﯿﺘﻤﻦ  2ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺟﺪﯾﺪی را از ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺳﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮر  47و ﺗﺮک ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻂ او ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه .ﺣﺎل در ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻣﻮر  47ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  ۶ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از

ﺟﻬﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن در
ﺑﺨﺶ  Sniper Assassinاﻫﺪاف را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ روح ﺑﺎزی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی در اﺳﺘﻮدﯾﻮ  IO Interactiveوﻋﺪه دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻫﺪاف ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺸﻪﻫﺎی
ﺑﺎزی ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﻫﺮ آﯾﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
اﻫﺪاف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎزی ،ﺗﻌﺪاد NPC
ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﺮﮐﺪام از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺟﺪا از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﺎزی ﻣﯿﺰﺑﺎن روﯾﺪادﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺟﺪﯾﺪ و
آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺗﺎزه را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﯿﺘﻤﻦ  2ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﮐﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن  IO Interactiveاز اﺳﮑﻮﺋﺮاﻧﯿﮑﺲ ﻫﻢ روی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﯿﺘﻤﻦ اﺛﺮ
زﯾﺎدی ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻫﯿﺘﻤﻦ ﺟﺪﯾﺪ را ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻣﺘﯿﺎزات اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺳﺎﯾﺖ  Metacriticﻋﺪد  81اﺳﺖ.
ﻫﯿﺘﻤﻦ  ۲در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲آﺑﺎن ﺑﺮای ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ،4اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان و ﭘﯽ ﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎزی ،زودﺗﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

