ﻧﺒﺮد اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎ در ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ Game of
 - Warدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
 Clash of Clansدر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻏﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ در دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻋﺮض اﻧﺪام ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی  ،MMOﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ و ﺣﺘﯽ ﺧﻨﺪه دار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزی
ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﻔﺎوت ،ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﺻﺪد ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺗﺎج
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از ﺳﻮﭘﺮ ﺳﻞ اﻧﺪ.
 Game of Warﯾﮏ ﻋﻨﻮان زﯾﺒﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ در

ﻣﻮاردی ﺑﻬﺘﺮ از آن ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎزی ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد آﻣﺎر داﻧﻠﻮد  Game of Warﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ Game of War ،ﭘﺲ از ﮐﻠﺶ آو ﮐﻠﻨﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﻠﻮد را در اپ اﺳﺘﻮر
و ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آن در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
آﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺳﻠﻄﻪ ﮐﻠﺶ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ؟ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ  Game of Warو
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﭘﺮﺳﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 Game of Warﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزی  MMOاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﺮدﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮوﯾﺪ و
ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه ﺑﺎ رﻗﺒﺎ ﯾﺎ ﯾﺎراﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻣﺒﺎرزات در ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ و اﺗﺤﺎد آﺷﻨﺎﯾﯽ را در ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
ﺑﺎزی از ﻟﺤﺎظ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻤﯽ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﺮ از ﮐﻠﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ آن در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻤﯽ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻠﺶ آو ﮐﻠﻨﺰ دﯾﺪه اﯾﻢ.
ﻣﻨﺘﻘﺪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ Game of War ،را ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ درﮔﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮی از ﮐﻠﺶ آو ﮐﻠﻨﺰ
ﺧﻮاﻧﺪه .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺳﻮﭘﺮﺳﻞ ،ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روزاﻓﺰون
 Game of Warآن را در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و آﯾﻔﻮن ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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