ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ؛ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزی Zombie
 - Defenseدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺳﺒﮏ  Tower Defenseﯾﺎ ﻫﻤﺎن دﻓﺎع از ﻗﻠﻌﻪ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب
ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ؛ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻻﻧﻪ ﻣﻮرﭼﮕﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺸﺮات
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزی اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻣﻘﺎﺑﻞ زاﻣﺒﯽ ﻫﺎی از ﺧﺪا ﺑﯽ ﺧﺒﺮ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 Zombie Defenseﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺒﺎر  Home Net Gamesﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و آﻣﺪه ﺗﺎ
ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﺘﺤﺮک ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭼﯿﻨﺶ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ؛ اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮوزی ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زاﻣﺒﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪZombie .
) Defenseﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد  Plants VS Zombiesﻣﯽ اﻧﺪازد( از  42ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺪف در ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮج ﺣﻤﻼت زاﻣﺒﯽ ﻫﺎﺳﺖ.

در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ از زاﻣﺒﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮج ﺣﻤﻼت آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﻮاع ﺗﻔﻨﮓ ،ﻧﺎرﻧﺠﮏ ،ﮐﻮﮐﺘﻞ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف و ﺣﺘﯽ ﺑﻮﻟﺪوزر و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻼح ﻫﺎی
ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎزﺗﺎن در ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ و دارو ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ارﺗﻘﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از
زاﻣﺒﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزی )ﻣﺜﻞ زاﻣﺒﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﺎس ﻫﺎ( ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋه ای ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺎزی ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ  Infiniteﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﻫﺎردﮐﻮر ﻫﻢ دارد ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و در ﮐﺸﺘﻦ زاﻣﺒﯽ ﻫﺎ رﮐﻮرد زد Zombie Defense .ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﺿﻤﻨﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزی ،ﻣﯽ ﺗﻮان آﯾﺘﻢ ﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ای آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد.
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