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ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ اردکﻫﺎی ﺟﻬﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﻔﯿﺴﻪ ﺷﻬﺒﺎزی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،آذر ۱۳۹۹
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ در ﺑﺎزیﻫﺎی زﯾﺎدی آﯾﺘﻢ ،ﮐﺎرت و اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز اردک ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﺑﺎزی  Clusterduckﯾﮑﯽ از ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی اﻣﺴﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺸﻪﺷﮑﻨﯽ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و آﻧﻘﺪر در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪﺷﮑﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ﮐﻪ در
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮز  10ﻫﺰار داﻧﻠﻮد در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺎزی  Clusterduckﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺨﯿﻞ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎزی

ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺟﺎﻟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺳﻪ ﻻﻧﻪی اردک و ﯾﮏ ﺗﺨﻢ اردک را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن روی آن اوﻟﯿﻦ اردک را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪاد اردکﻫﺎﯾﺘﺎن را زﯾﺎد
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎزی ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽرود ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺟﻬﺶﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻇﺎﻫﺮ اردکﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻫﺪ اردکﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻼه ،ﺳﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اژدﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
دﻧﯿﺎ

ﻫﺪف ﺑﺎزی اﯾﺠﺎد اردکﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﭘﺲ اردکﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ دردﺗﺎن
ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﮐﻤﯽ زﻣﺎن ،ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪی اردکﻫﺎﯾﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

ﭼﻮن ﻓﻘﻂ  ۲۵اردک ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻀﺎی ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ﺑﺎزی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪادی از
اردکﻫﺎ ﺣﺬف ﺑﺸﻮﻧﺪ و اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﺮهی ﻋﺠﯿﺐ وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ درد ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اردکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﮑﺮاری دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺗﺎ ﮐﺠﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال اردﮐﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻣﺸﺨﺼﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻫﻤﻪی اﻧﻮاع ﺑﺎلﻫﺎ ،ﺑﺪنﻫﺎ و ﺳﺮﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ را در ﻟﯿﺴﺘﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﻣﺪلﻫﺎ را دارﯾﺪ و ﮐﺪام را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﻮﺟﻪ اردک
ﺗﺎزه را ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﯿﻦ دو ﻣﺪل ﮐﻤﯿﺎب و ﻋﺎدی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪی ﺑﺎزی ﻓﻘﻂ ﺻﺪای ﮐﻮاک ﮐﻮاک اردکﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪی  PikPokﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪهی ﺑﺎزی اﺳﺖ از  ۲۵۲اﻓﮑﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎزی ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
در ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﻢ ﺑﺎزی  Clusterduckﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﺎدﮔﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن
وﻗﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﺑﺎﮐﺲ داﻧﻠﻮد
ﭘﺎﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزی راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ درونﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﺬف
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه داﺧﻞ ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد.
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