ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزی Tricky Castle؛ ﻧﺠﺎت ﭘﺮﻧﺴﺲ،
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺪون ﻣﺎرﯾﻮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﺣﻞ ﭘﺎزلﻫﺎﯾﺶ ﺳﻌﯽ
 That Level Againﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﺮﻫﺎی روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ِ
ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺨﺎﻃﺐ را از ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد دور ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد او
ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ ﻣﺤﯿﻂ و اﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎ را
در واﻗﻊ ﮐﺎری ﮐﻪ  That Level Againاﻧﺠﺎم داد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﮑﺎت ﻻزم ﺑﺮای ِ
روی دوش اﺟﺰای ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﻪ

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽداد.

در ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ »ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ« .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻠﻪﻫﺎ
ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺛﺮی روی ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺪن روی آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ.
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ را ﭘﯿﺶ
ﻧﻮر ﺧﻮد ﮔﻮﺷﯽ را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪون آن
ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﺜﻼ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی ﺑﺎزی ﻻزم ﺑﻮد ِ
ﻧﻮﺷﺘﻪ راﻫﻨﻤﺎ ،ﻧﻤﯽﺷﺪ اﺻﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ.

 That Level Againﭘﺮ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ و  Tricky Castleرا ﻣﯽﺷﻮد اداﻣﻪ ﻣﻌﻨﻮی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزی
ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎزی آن ﺟﺬاﺑﯿﺖ اوﻟﯿﻪ اﯾﺪه  That Level Againرا ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ آنﻗﺪر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻞﺷﺎن ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻫﻢ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ.
داﺳﺘﺎن آﺷﻨﺎی ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدن ﭘﺮﻧﺴﺴﯽ در ﭼﻨﮕﺎل ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮور را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﻢ
ﺑﺎزی
ِ
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻮاﻟﯿﻪ را دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮ از ﺗﻠﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺴﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ،ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی ﺑﺎزی دارﻧﺪ و ﺗﺎ اﻻن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارد ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای  Tricky Castleﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎزی در ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮔﯿﻢﭘﻠﯿﺶ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺧﻮدش دارد و ﺳﺎزﻧﺪه
ﺧﻮب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻮع را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﺶ اﺳﺖ .ﺑﺎزی ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ از راﻫﻨﻤﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده و اﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را روﺷﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ

ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.

ﺣﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ و ﮐﻼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت درون ﺑﺎزیﻫﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ  Tricky Castleرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻫﺮ
از ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻮاب ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
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