 ۱۱دﻗﯿﻘﻪ از ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ  Rage 2را
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﯾﻠﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺑﺎزی  Rage 2ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر وﯾﮋهای روی ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.
راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻗﺴﻤﺖ اول  Rageﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎزی ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻮدﯾﺪ .ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در  Rage 2از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪی از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از

آنﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای در  Rage 2ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎ ،ﺗﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دﺷﻤﻨﺎن در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،در  Rage 2ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺳﻼحﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺳﻼحﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻨﺎر ﺗﻔﻨﮓﻫﺎ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ در
ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺷﻠﻮغ  Rage 2ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی و
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در دﻧﯿﺎی  Rage 2ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آنﻫﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺳﻼحﻫﺎ و آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎزی  Rage 2در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ،4اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان و
ﭘﯽ ﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﺮﯾﻠﺮ دﯾﮕﺮی از اﮐﺸﻦ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ آن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

