ﺟﻮرﭼﯿﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ؛ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزی - Shapeout
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺘﺮﯾﺲ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ آن دارﻧﺪ ﻫﻢ
ﺑﺪﺗﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ Shapeout .ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﺘﺮﯾﺲ ﯾﮏ ﺑﺎزی
ﺟﻮرﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ را در آن ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ و ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺗﺘﺮﯾﺲ ،ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻌﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻤﺎس ﺷﺪن ﺑﺎ
ﺑﻠﻮک ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﺷﮑﺎل ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎورﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﺮ ﮐﻮﭼﮏ در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺘﺮﯾﺲ ،ﭼﻘﺪر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺷﯿﭗ آوت را ﺑﻪ
ﺑﺎزی ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﻫﻔﺘﻪ اول اﻧﺘﺸﺎرش در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ  4.9را از ﮐﺎرﺑﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار داﻧﻠﻮد
رﺳﯿﺪه ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪش اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی ﺷﯿﭗ آوت ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺘﺮﯾﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺗﺘﺮﯾﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﻫﻢ ﺷﮑﻞ را روی ﻫﻮا ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﯾﺪ و ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﺪن در اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر ﻣﯽ

ﮐﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﺷﯿﭗ آوت ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺑﺎزی ﺳﻪ ﻣﺪ ﻣﺘﻨﻮع دارد :ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و  .Survivalﻣﺪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻣﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﯾﺴﺖ ﮐﻪ

روﻧﺪی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺘﺮﯾﺲ دارد .در ﻣﺪ  ،Survivalﺑﻠﻮک ﻫﺎ داﻧﻪ داﻧﻪ ﭘﺎﻦ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و روﻧﺪ ﺑﺎزی
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﺪ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ،از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪ را اﺷﻐﺎل

ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﺎزل ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ از ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﺑﺎزی ﺗﺘﺮﯾﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﯿﭗ آوت را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزی
ﻓﮑﺮی ﺟﺬاب ﻓﻌﻼ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﯾﺎ اﯾﻦ
آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺪ.
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