ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺳﺒﮏ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
اﻣﺮوز ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺒﮏ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺒﮏ در اﯾﺮان
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﺳﺒﮏ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﺑﯿﻦ ﮔﯿﻤﺮ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺒﮏ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزی
ﭘﺎﺑﺠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﺑﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ.
در ﺳﺒﮏ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ،ﺗﻌﺪادی ﺑﺎزﯾﮑﻦ درون ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه ﻓﺮود ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﻫﻢ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﯾﮕﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و از ﺧﻮدﺷﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی آن ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج ﻫﺴﺘﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺒﮏ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ و روﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎزی ﭘﺎﺑﺠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﭘﺎﺑﺠﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آن ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و آی او اس در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎزی اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2017ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آن در ﻓﻮرﯾﻪ  2018ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﺴﻨﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﭘﺎﺑﺠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﺑﺠﯽ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﻧﻔﺮه و ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی دو ﻧﻔﺮه ،ﺳﻪ
ﻧﻔﺮه ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه درون ﺟﺰﯾﺮه ای ﻓﺮود ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭘﺲ از ﻓﺮود آﻣﺪن در ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺮار دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎزی ﭘﺎﺑﺠﯽ از ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮدش ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل
 2018ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﯾﺘﻢ ﻫﺎ و اﺳﮑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﺑﺠﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﯾﻮﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﻮﺳﯽ ﭘﺎﺑﺠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮ ﺟﻢ ﺷﺎپ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎزی ﮐﺎﻻف دﯾﻮﺗﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﮐﺎﻻف دﯾﻮﺗﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )ﻧﺪای وﻇﯿﻔﻪ( در ﺳﺎل  2019ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻓﻘﻂ  24ﺳﺎﻋﺖ از اﻧﺘﺸﺎر آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر داﻧﻠﻮد ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ

ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﻤﺮ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺳﺒﮏ ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی اول ﺷﺨﺺ و ﺑﺘﻞ روﯾﺎل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزی ﮐﺎﻻف دﯾﻮﺗﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی دارد و در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل آن ﻧﯿﺰ
 100ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ در ﺑﺎزی ﮐﺎﻻف دﯾﻮﺗﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯽ ﭘﯽ ﮐﺎﻻف دﯾﻮﺗﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮ ﺟﻢ ﺷﺎپ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎزی ﻓﺮی ﻓﺎﯾﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻓﺮی ﻓﺎﯾﺮ )آﺗﺶ آزاد( ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و آی او اس ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺳﺎل  2018ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از  7.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر داﻧﻠﻮد اﻧﺪروﯾﺪ  ،ﻋﻨﻮان
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺑﺎزی  50ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﺘﺮ ﻫﺎﯾﺸﺎن در
ﺟﺰﯾﺮه ﻓﺮود ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺰﯾﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﻨﺪ

و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﻧﻔﺮه و ﺗﯿﻢ ﻫﺎی  2ﯾﺎ  4ﻧﻔﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺗﯿﻤﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﺟﻢ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎزی
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻢ ﻓﺮی ﻓﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮ ﺟﻢ ﺷﺎپ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن

ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در
ﺳﺒﮏ ﺑﺘﻞ روﯾﺎل را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

