ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد A Way Out؛ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﮏﻧﻔﺮه ﺑﺎزی ﮐﺮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ ﻓﺮﺷﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
 A Way Outﯾﮑﯽ از آن ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺎه ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﯾﮏ اﯾﺪه
ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺤﺒﻮب ،ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ دو ﻧﻔﺮه ﺑﺎزی ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻫﻨﻮز
ﻧﺎم  A Way Outﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎزی ﺗﺎزه  Hazelight Studiosداﺳﺘﺎن ﮐﻠﯿﺸﻪ ای
دو زﻧﺪاﻧﯽ را رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از زﻧﺪان و ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو آزادی
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﻫﻢ ﮔﻮﯾﺎ ،اﯾﺪه ﺟﺎه ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ  Hazelight Studiosﺟﻮاب داده و ﺑﺎزی ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف  A Way Outاز آن ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽ
ﺗﻮان از آن ﻟﺬت ﺑﺮد .در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی ﺑﺮوﯾﻢ ،ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد  A Way Outرا ﺗﮏ ﻧﻔﺮه ﻫﻢ ﺑﺎزی ﮐﺮد؟
ﻓﮑﺮ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه ﺑﺎزی ﮐﺮدن  A Way Outرا از ﺳﺮﺗﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎزی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻧﻔﺮه ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮاﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ دو ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻫﻢ آﻓﻼﯾﻦ.
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺘﺎن ﮐﻨﺎر دﺳﺘﺘﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اش روی ﻣﺒﻞ راﺣﺘﯽ اش
ﻧﺸﺴﺘﻪ .در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎزی را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﻼﯾﻦ  A Way Outﺑﺎﯾﺪ دو ﻧﺴﺨﻪ از ﺑﺎزی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﻼﯾﻦ  A Way Outﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ دو ﻧﺴﺨﻪ از ﺑﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎزی را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و ﺑﺎزی را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻔﺮ دوم ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮدFree ،
 Trialﺑﺎزی را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  Free Trialﺑﺎزی ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﯿﺪ:

در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ دﯾﺴﮏ  A Way Outﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﻮ ﺑﺎزی ﮔﺰﯾﻨﻪ Play
 Onlineرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Invite A Friendﺑﺮوﯾﺪ و از ﻣﻨﻮ ﻣﺬﮐﻮر ،دوﺳﺘﺘﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﺠﻮز داﻧﻠﻮد  A Way Out Free Trialدر اﺧﺘﯿﺎر دوﺳﺘﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺣﺎﻻ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺘﺎی  A Way Out Free Trialداﻧﻠﻮد ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از آن
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی را ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎزی ﭼﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﭘﺲ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن را راﺣﺖ ﮐﻨﻢ؛ ﺷﺨﺺ دوم در  ،A Way Outﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ او ﺷﻮد.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ دوم  A Way Outرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ  A Way Outﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎزی را در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اول و دوم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﮐﺎرﺗﺎن را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﻠﻮد  A Way Out Free Trialﻓﻘﻂ ﻣﺠﻮز ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎزی را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽ آورﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﻮی روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﺘﺎن ﺛﺒﺖ و ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزی را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده.

آﯾﺎ در  A Way Outﻣﺘﭻ ﻣﯿﮑﯿﻨﮓ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد؟
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،در  A Way Outﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی از ﻣﺘﭻ ﻣﯿﮑﯿﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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