ﻧﺴﺨﻪ  iOSﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ؛ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ
ﮐﻨﺴﻮل و ﭘﯽ ﺳﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﻬﺮان ﺧﺎﺗﻤﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ و ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﻣﺤﺒﻮب
اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺮز ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد و آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﺻﻼ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﻧﺴﺨﻪ  iOSﺑﺎزی ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻓﺮﯾﻢ رﯾﺖ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎ
ﺣﺪ زﯾﺎدی ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﺑﻮد .ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی  iPhone 6sو ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
آﻧﻘﺪر ﺑﺮای اﺟﺮا ﮐﺮدن ﺑﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی در ﻧﺴﺨﻪ  6sاﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﮐﻤﯽ از رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﺑﺎزی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .در ﻧﺴﺨﻪ  6sرزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ،اﻧﻌﮑﺎس
ﻧﻮر و ﭼﻤﻦ از ﺑﺎزی ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎزی ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ و ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده.

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎزی ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  2اﺳﺖ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ  6sﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺎزی در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ  20ﻓﺮﯾﻢ
در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﻣﺎ در  iPhone Xﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ iPhone X .از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎزی در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻓﺮﯾﻢ رﯾﺖ در
ﺑﺎزی ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺻﻼ زﯾﺮ  30ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﻨﺴﻮل و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ  60ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻋﺎدت ﮐﺮده اﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ دارﯾﻢ روی ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ  iPhone Xﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ
 19.5:9ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺪوده دﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان  6sداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺮاس ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزی
ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﮐﯿﺒﻮرد ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﺳﺖ و اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را درک
ﮐﺮده و ﺗﻐﺮات ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮای راﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزی روی ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ از اﻃﺮاف ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻞ روﯾﺎل اﺳﺖ و ﺻﺪا ﮔﺮﻓﺘﻦ
در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺪون ﻫﺪﻓﻮن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی در ﺑﺎزی ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺪا و اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻃﺮاف ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ
در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ای ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺎزی ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﮑﺎن

آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﯾﻌﻨﯽ »ﺻﺪا ﮔﺮﻓﺘﻦ« را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ

ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﺟﻮد آن در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در اﮐﺜﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ از ﻫﺪﻓﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮ در ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای  iOSﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزی ﻫﻨﻮز ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ را
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻧﺴﺨﻪ  PS4ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺒﻮرد و ﻣﻮس را دارد.

ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺗﺮ ﺑﺎزی ﮐﺮدن روی دﺳﺘﻪ و ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد ﻋﺎدت دارد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯽ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دارد.
ﺑﺎزی ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان  iOSﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﻧﺪوم ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای  iOSﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﭘﯿﮏ
ﮔﯿﻤﺰ و ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

