ﻗﻼب ﻫﺎﯾﺘﺎن را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻟﺬت ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی در
ﺑﺎزی  - Ace Fishing: Wild Catchدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی اﮔﺮ از ﻧﻮع ﺗﺠﺎری اش ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه و ﺧﻮاب آور ﮐﻪ  %99زﻣﺎن ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮ ﺑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﻼب درون آب و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ در آﺧﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮان ﮐﻞ روزﺷﺎن را ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ آن  %1زﻣﺎن ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺷﮑﺎر ﻃﻌﻤﻪ در اﻧﺘﻈﺎر

ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺎزی  Ace Fishing: Wild Catchدر ﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺒﺎ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی را ﺑﻪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ آورده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﻟﺬﯾﺬ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﻮﺳﻪ ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻼب ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺷﻤﺎ در
 Wild Catchﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﺑﺎزی دارای
ﮔﺮاﻓﯿﮏ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻣﺤﯿﻂ درﯾﺎ و ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزی ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﻗﻼب ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺎره اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وﻗﺘﯽ
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﻼﺑﺘﺎن ﮔﯿﺮ ﮐﺮد ﻗﺮﻗﺮه را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ از دﺳﺘﺘﺎن در ﻧﺮود .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﻼی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻼب ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل ﻗﻼب ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﻫﻢ در ﺑﺎزی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮل و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ
ﮐﺸﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﮑﺎن ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺜﻞ رود آﻣﺎزون ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮای
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ روﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را در آﺑﻬﺎی آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﻫﻢ در ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺘﯿﺎز و ﭘﻮل ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ،ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﺟﺪول رده ﺑﻨﺪی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی را در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ Wild Catch ،ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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