ﺑﺎزی  Clash Royaleﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﯽ روی
ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ دوره و زﻣﺎﻧﻪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺳﻮﭘﺮﺳﻞ ﺑﺮای
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﺶ آو ﮐﻠﻨﺰ ،را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از

اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺎده اﻣﺎ ﺟﺬاب در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی رﺳﯿﺪ .اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﭘﺮﺳﻞ ،از ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  Clash Royaleروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای دو ﭘﻠﺘﻔﺮم
اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم ﺑﺎزی ﻫﻢ ﭘﯿﺪاﺳﺖ Clash Royale ،در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﮐﻠﺶ آو ﮐﻠﻨﺰ ﻣﯽ
ﮔﺬرد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﻠﺶ روﯾﺎل از ﻣﻨﻈﺮ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ،ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﺶ آو ﮐﻠﻨﺰ دارد .ﮐﻠﺶ روﯾﺎل اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم  iOSﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آن روی اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﺑﺎزی ﻣﻮرد

ﺑﺤﺚ روی اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎص در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد.

ﺣﺎﻻ ﺳﻮﭘﺮﺳﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﺎرﺑﺮان در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ
ﺑﺎزی دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﺗﺠﺮﺑﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزی ﻫﺎی
ﻓﺮﯾﻤﯿﻮم ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﯿﺰ ﮐﻠﺶ آو ﮐﻠﻨﺰ ،ﮐﻠﺶ روﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ در ﺻﻮرت

ﺗﻤﺎﯾﻞ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ.

ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﮐﻠﺶ روﯾﺎل روﻧﺪی ﺳﺎده دارد و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از دو ﺳﺒﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﻤﺰﻣﺎن و دﻓﺎع از ﻗﻠﻌﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﮔﯿﻤﺮ ،ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ و دو ﺑﺮج در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻣﺘﻌﺪد،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﯿﻤﺮ در ﻃﻮل ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری
ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺑﻪ وی در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻠﻌﻪ ای ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻦ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﭘﺮﺳﻞ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم  Royale TVﻫﻢ در ﺑﺎزی راه اﻧﺪازی
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺑﻪ ﮔﯿﻤﺮ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ.
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