ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺎﺑﺠﯽ و وﯾﻦﮔﻠﻮری در Survival
Heroes؛ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﺑﺎ ﻃﻌﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﺘﻞ روﯾﺎل آنﻗﺪر ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن از ﻫﺮ روﺷﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ را در ﻋﻨﻮانﺷﺎن
ﺟﺎی دﻫﻨﺪ؛ اﮐﺘﯿﻮﯾﮋن ﺣﺴﺎب وﯾﮋهای روی ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﮐﺎل آو دﯾﻮﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﻌﺎت

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ راک اﺳﺘﺎر ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ رد دد ردﻣﭙﺸﻦ  2را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺒﮏ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻓﯿﻔﺎ  19ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺘﻞ روﯾﺎل
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و  Survival Heroesﻧﯿﺰ
ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ  Snailاوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﻣﻮﺑﺎ+ﺑﺘﻞ روﯾﺎل«

را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  Survival Heroesﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎزی )ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی( ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ

ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﺶ روی ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه ﺳﻮار ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪه ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده

اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ  Survival Heroesﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﺪه ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد؟

ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﺳﺒﮏ ﻣﻮﺑﺎ و ﺑﺘﻞ روﯾﺎل آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎی اول ﺑﺎ Survival Heroes
ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺎزی ﺷﺼﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻢ و ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﺤﯿﻂ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ را ﮐﺸﺘﻪ و از
اﯾﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮد ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﻂ ﭼﯿﺴﺖ؟
در  Survival Heroesﭼﻨﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﮐﻼس ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ دارای ﺳﻪ
ﻗﺪرت ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﻮل ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻗﺪرتﻫﺎی وﯾﮋه اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﺘﻮدﯾﻮی  Snail Gamesﺳﺮی ﻣﻌﺮوف  Taichi Pandaرا در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد.
ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﻮﺑﺎ ﺑﺎ دو وﯾﮋﮔﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻫﯿﺮوﻫﺎ )ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎزی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ( دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ
)ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻬﺎر ﻗﺪرت ﻣﺘﻔﺎوت( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﺘﻔﺎوت
را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،آﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﭘﯿﺮوزی
دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻫﯿﺮوﻫﺎ را
از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .در  Survival Heroesﺧﺒﺮی از ﻫﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎرﺷﺎن را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻨﻮاﻧﺶ را
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،از اﯾﺪه اﺳﺤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزی ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻣﻮﺑﺎ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﻋﻨﻮاﻧﺶ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰش را روی
ﺗﺠﻬﯿﺰاتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎزی ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز اﯾﻦ اﯾﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ و زرهﻫﺎ را
ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 Survival Heroesﻓﻌﻼ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮد ﺑﺘﻞ روﯾﺎل
 Arena of Valorﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ آن را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .ﻓﻘﻂ اﻧﺘﻈﺎراتﺗﺎن را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ؛  Survival Heroesﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ در ﺳﺒﮏ ﻣﻮﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺛﺮی ﺑﺘﻞ روﯾﺎل اﺳﺖ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎ اﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

Survival Heroes
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﺳﺎزﻧﺪهSnail Games :

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ 320 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

