 ۱۵دﻗﯿﻘﻪ از ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ  Rage 2را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪه ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﺘﺴﺪا ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪای از ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ  Rage 2ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ
روی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺟﺪا از ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی ،ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی  Rage 2ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﺎدی ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  Rage 2ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﺮدی ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻏﺒﺎر آﻟﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ
اﻟﻤﺎن ﺗﻨﻮع در  Rage 2ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آب و ﻫﻮا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دﺷﻤﻨﺎن در اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮔﺠﺖﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻊ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ را در  Rage 2داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺿﻤﻦ آﯾﺘﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮل و
اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در Rage 2
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻗﻮل دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪی از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ
ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺮﯾﻠﺮ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﺑﺎﻟﮕﺮد ﻣﺪرن ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎزی  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ،4اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان و ﭘﯽ ﺳﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

