ﮔﭻ ﭘﮋ؛ ﺳﻔﺮی ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺟﻤﻌﻪ ۰۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮده ،و ﻫﺮ روز ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ روزﻫﺎ اﮔﺮ در ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﮔﺸﺘﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﺎ درﯾﺎﯾﯽ از ﺑﺎزی
ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻃﺮاﺣﺎن وﻃﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
اﻧﺪ و آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﭻ ﭘﮋ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ ﯾﮏ  Runningﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻮدﯾﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ام اف اس .در ﮔﭻ ﭘﮋ،

ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ آدﻣﮏ ﮔﭽﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ .آدﻣﮏ ﮔﭽﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﺳﻔﺮی ﭘﺮﺧﻄﺮ را روی
ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﺷﺮوع ﮐﺮده ،و وﻇﯿﻔﻪ ی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ راه ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﺎده روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺪ .ﮔﭻ ﭘﮋ ﺑﻪ
آن راﺣﺘﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺳﺨﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه .ﻣﻮاﻧﻊ
روﺑﺮوﯾﺘﺎن ﭘﺮﺗﻌﺪادﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ و روی ﺑﺎزی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺴﺸﺎن
ﺑﺮﺑﯿﺎﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺧﻮردﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره از اول ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪن ﮔﭻ از ﮐﺎﻓﻪ
ﺑﺎزار ،دوﺑﺎره ﺳﻔﺮﺗﺎن را از ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺘﯿﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﮐﻤﯽ در
درﺟﻪ ی ﺳﺨﺘﯽ اﻏﺮاق ﮐﺮده و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن را ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزی از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی
اول ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و دﺷﻮار ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﻦ دﺷﻮاری ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ را از اداﻣﻪ آن
ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ.

ﮔﭻ ﭘﮋ از ﻟﺤﺎظ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺛﺮی واﻗﻌﺎ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وارد ﯾﮏ
ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه زﻧﺪه ﺷﺪه اﯾﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ای ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﻫﻢ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﮔﭻ ﭘﮋ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر

ﻣﯽ رود ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ای ارﯾﺠﯿﻨﺎل ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺪت ﻫﯿﺠﺎن و ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.

ﯾﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﺎزی را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪن ﮔﭻ از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺮای ﭘﺮوژه

ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﭻ ﭘﮋ ﻓﻌﻼ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و در ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ
داﻧﻠﻮد اﺳﺖ.
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