ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزی Bridge Constructor Stunts؛
ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺷﯿﺮﯾﻦ از ﭘﻞ ﺳﺎزی و ﺑﺪﻟﮑﺎری -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ﺷﻐﻞ ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺮ اﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻗﻮی .ﺳﺮی ﺑﺎزی ﻫﺎی Bridge Constructor

ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺨﻪ اول  BCﺑﺎ آﻣﺎر ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه  30ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﻠﻮد از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،ﺗﯿﻢ ﻫﺪآپ ﮔﯿﻤﺰ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻ در  ،BC Stuntsﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎرت ﺷﻤﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻞ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت آﮐﺮوﺑﺎﺗﯿﮏ
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ارﯾﺠﯿﻨﺎل  BCﯾﮏ ﻫﺪف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آرﺷﯿﺘﮑﺖ ،ﭘﻠﯽ اﯾﻤﻦ و ﻣﺤﮑﻢ

ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺬری ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﻤﭽﻨﺎن در  BC Stuntsﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻤﯽ
ﺑﻪ آن ﭘﺮ و ﺑﺎل داده ﺷﺪه.

در ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺟﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻞ ﻫﺎﯾﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺲ از
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و از ﺳﺎزه ای ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ﮔﺬر
ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﻫﺪآپ ﮔﯿﻤﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﺎﻟﯽ از آب درآﻣﺪه و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﺷﯿﻦ را
در دﺳﺖ دارﯾﺪ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن و اﺳﺘﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﯿﻮه ﭘﻞ ﺳﺎزی در  Stuntsﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﮑﺮده ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺮی آﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺜﻞ رﻣﭗ و ﺳﮑﻮﻫﺎی ﭘﺮش ﺑﺎ ﻃﻮل و ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ در
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﯿﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺎزی ﻫﻢ ﻫﺪف ﺧﺎﺻﯽ دارد ،ﻣﺜﻼ در ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ و در دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺪاد
ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺳﺘﺎره ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در اﻫﺪاف ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺧﻼق
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ زده و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻏﺮق در ﺑﺎزی
ﺷﻮﯾﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﯿﺮ در ﺑﺎزی ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ را از ﭼﻨﺪﯾﻦ
روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ  BC Stuntsارزش ﺗﮑﺮار ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺟﺬاب و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ و اپ
اﺳﺘﻮر داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
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