ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﺪان
ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اپ اﺳﺘﻮر در ﺳﺎل  ۲۰۰۸و ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ اول آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ
اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪیﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدش اداﻣﻪ داد و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪﻟﻄﻒ ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴﯽ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﺛﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﻗﻮی ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻊ ﺳﺘﺎرﮔﺎن؛ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ

ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻦ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ Call of Duty Mobile؛ ﮐﺎﻧﺘﺮﻫﺎی در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﺎل آو دﯾﻮﺗﯽ ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
را ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﯾﮏ دﻫﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزی را ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردهاﻧﺪ؟
در ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺶرو ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮژه رﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺎزیﻫﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪهای ﮐﻪ دارای دو ﺷﺮط
ﺑﻮدهاﻧﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰ﻋﺪد در وبﺳﺎﯾﺖ
 Gamerankingsﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﺣﺬف ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﺪان ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟« را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

!Threes -۶

ﺳﺎل ﻋﺮﺿﻪ۲۰۱۴ :
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ۹۱.۵۴ :از  ۱۳ﻧﻘﺪ
 Threesﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺷﺎﻧﺲﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎزی در اﺑﺘﺪای اﻧﺘﺸﺎرش ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ

زﯾﺎدی رﺳﯿﺪ اﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ  2048ﮐﻪ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از  Threesﺑﻮد ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را
ﺗﻐﺮ داد؛  Threesﺧﯿﻠﯽ زود زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ  2048ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎر ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ
اﺳﺘﻮدﯾﻮی  Sirvoﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ از راه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻠﻮنﻫﺎی ﻋﻨﻮاﻧﺶ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺮﺳﯿﺪ .در  Threesﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎ رو ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﻢﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ

ﺑﺴﺎزد.

!Threes
ﻗﯿﻤﺖ 5.99 :دﻻر
ﺳﺎزﻧﺪهSirvo :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ iOS :و اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ 52.87 / 105.2 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

داﻧﻠﻮد

Bad Piggies -۵

ﺳﺎل ﻋﺮﺿﻪ۲۰۱۲ :
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ۹۱.۸۲ :از  ۱۱ﻧﻘﺪ
ﺣﻀﻮر »ﺧﻮکﻫﺎی ﺑﺪ« ) (Bad Piggiesدر ﻟﯿﺴﺖ ،ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رووﯾﻮ ) (Rovioﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ
ﭼﻪﻗﺪر ﺧﻮب ﺑﻠﺪ ﺑﻮد دﻧﯿﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺶ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ آنﻫﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از  Bad Piggiesﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﺎزد ،ﺧﻮک را درون آن ﺟﺎ داده و وﺳﯿﻠﻪ را ﺑﻪ

ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﯿﺎورد .اﮔﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮک ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

Bad Piggies

ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﺳﺎزﻧﺪهRovio Entertainment :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ iOS :و اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ 69.65 / 292 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

داﻧﻠﻮد

DEVICE 6 -۴

ﺳﺎل ﻋﺮﺿﻪ۲۰۱۳ :
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ۹۲.۲۴ :از  ۱۹ﻧﻘﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل از ﻋﺮﺿﻪ  DEVICE 6ﻣﯽﮔﺬرد اﻣﺎ ﺑﺎزی ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ و اراﺋﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ درﮔﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﺮ و ﮔﺮدن از ﺧﯿﻠﯽ از آﺛﺎر اﻣﺮوزی
ﺳﺒﮏ ﻣﺘﻦ ﻣﺤﻮر ) (Text Basedﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎزی داﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم آﻧﺎ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در

ﻗﻠﻌﻪای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد؛ ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ .ﺑﺎزی ﺑﺎ
ﻣﺘﻦﻫﺎ ،ﺻﺪاﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﭘﺎزلﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ را در ﺟﺮﯾﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

DEVICE 6
ﻗﯿﻤﺖ 3.99 :دﻻر
ﺳﺎزﻧﺪهSimogo :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞiOS :
ﺣﺠﻢ 811.2 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

Asphalt 8: Airborne -۳

ﺳﺎل ﻋﺮﺿﻪ۲۰۱۳ :
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ۹۲.۳۸ :از  ۱۳ﻧﻘﺪ
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮع درآﻣﺪزاﯾﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ  ۸اﻧﺘﻘﺎدات زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ اﻣﺎ ﺟﻬﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ  ۷ﺑﻪ  ۸آنﻗﺪر
زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺎﻻی ﺑﺎزی را
ﺑﮕﯿﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ  ۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم رﯾﻞ
رﯾﺴﯿﻨﮓ ) (Real Racingرا ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎﻻ اﻣﺎ ﺑﺎزی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻬﺘﺮ
از  ۷۰ﺑﮕﯿﺮد .آن ﻫﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای روی رﯾﻞ رﯾﺴﯿﻨﮓ ۳
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

Asphalt 8: Airborne
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﺳﺎزﻧﺪهGameloft :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ iOS :و اﻧﺪروﯾﺪ

ﺣﺠﻢ 2300 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

Hearthstone: Heroes of Warcraft –۲

ﺳﺎل ﻋﺮﺿﻪ۲۰۱۴ :
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ۹۲.۵ :از  ۱۲ﻧﻘﺪ
ﻫﺎرتاﺳﺘﻮن آﻏﺎز ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﻻی ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻮد .ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ اﻋﺘﯿﺎدآور ،رﯾﺘﻢ ﺑﺎﻻی
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎزی ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ درون
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای و ﮔﺮاﻓﯿﮏ وارﮐﺮﻓﺖﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزی از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﺪان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﺳﺎل
 ۲۰۱۴ﻟﻘﺐ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺑﺨﺶﻫﺎی »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه«» ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« و »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی
اﺳﺘﺮاﺗﮋی« ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

Hearthstone

ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﺳﺎزﻧﺪه.Blizzard Entertainment :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ iOS :و اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ 1600 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

Jetpack Joyride -۱

ﺳﺎل ﻋﺮﺿﻪ۲۰۱۱ :
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ۹۳ :از  ۱۰ﻧﻘﺪ
اﮔﺮ اﻻن را ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ Jetpack Joyride ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺸﻪایﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪﻧﻈﺮ

ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﮐﻪ ﺳﺒﮏ راﻧﺮ ﻫﻨﻮز اﯾﻦﻗﺪر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎزی ﺟﺰو ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر
ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﺛﺮی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی

ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺳﺎده و ﺟﺬاب ﺑﻪوﺟﻮد آورد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزی ﻣﯽﮔﺬرد
وﻟﯽ  Jetpack Joyrideﻫﻨﻮز ﻃﺮﻓﺪار دارد و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای آن آﭘﺪﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

Jetpack Joyride
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﺳﺎزﻧﺪهHalfbrick Studios :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ iOS :و اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ 100.39 / 146.2 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

