Galaxy Dash؛ ﺟﺪاﻟﯽ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ در
ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻣﺜﻞ  Temple Runو  ،Subway Surfﺳﺒﮏ  Runningدر ﺑﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﺮ ﻣﺎه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎزی در اﯾﻦ ژاﻧﺮ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،ﻣﻮاﻧﻊ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،آﯾﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﺮﺳﯿﺪ.
 Galaxy Dash : Race to Outer Runﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮی  SuperMoon Gamesدر
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر در ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺮد .در ﮔﻠﮑﺴﯽ
دش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ را در ﻣﺴﯿﺮی ﭘﺮ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻖ در ﻓﻀﺎ ،در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ راه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ را
ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮده ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻔﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .در راه ﭘﯿﺶ روﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺪﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺶ ﻓﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ را در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﻔﯿﻨﻪ ی ﺧﻮد اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از
آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﮋه ای دارﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻗﺪرت ﺟﺬب ﺳﮑﻪ ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اش در ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻔﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ دش ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻢ ﻧﻮازﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮔﺮاﻓﯿﮏ  ،HDﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﺧﻮش رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب و ﺟﺬاﺑﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﺨﮑﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺬاب در اﻋﻤﺎق
ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ دش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﺘﺎن در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﺧﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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