ﺻﻌﻮد ﻃﻮﻃﯽ ﻫﺎ در ﺑﺎزی - Bird Climb
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ  ،Doodle Jumpراﻧﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﻃﺮﻓﺪاران ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ از اﯾﺪه دودل
ﺟﺎﻣﭗ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﺟﺪﯾﺪ آن ﺷﺪ.
 Bird Climbﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ راﻧﺮ ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ای ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ

ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ  Bird Climbﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ راﻧﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮدی دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد؛ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﯿﺪ اﺷﺎره روی ﺻﻔﺤﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﻮﻃﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ.

ﻣﻨﺘﻬﯽ در اﺑﺘﺪای ﻣﺘﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت  Bird Climbﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﺒﮑﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺑﺎزی ،اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺻﻌﻮد ﺑﺎ رﻗﯿﺒﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻃﺮاﺣﯽ  Bird Climbﺑﻪ

ﺷﯿﻮه ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮم و ﻣﺤﯿﻂ رﻧﮕﺎرﻧﮓ و دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ را در
آن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻃﻮﻃﯽ ﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی در ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎل زدن و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻔﺎوت
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﯿﻨﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺮﻗﺮاری اﻋﺘﺪال در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮده.
ﮐﻨﺘﺮل در ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ
آﺳﺎن و ﻣﺘﻮﺳﻂ را در ﺑﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﮔﯿﻤﺰ و
ﮔﯿﻢ ﺳﻨﺘﺮ اﭘﻞ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﻧﻔﺴﮕﯿﺮ در ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ  Bird Climbرا از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
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