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ﯾﮏ ﮔﺰارش اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﻣﮏ آﻓﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ  ٪۸۰از ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﻮن ) (Cloneاز
روی ﻓﻠﭙﯽ ﺑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺣﺎوی ﺑﺪ اﻓﺰار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ از ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﯾﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻠﭙﯽ ﺑﺮد ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر اﻋﺘﯿﺎد آور ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ،دوﻧﮓ اﻧﮕﻮﯾﻦ ) (Dong Nguyenﺗﻨﻬﺎ در  ۳روز و ﺑﺎ وام ﮔﯿﺮی زﯾﺎد از
ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﯾﻮ آن را ﺳﺎﺧﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻠﭙﯽ ﺑﺮد ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎرﯾﻮ ﺑﺪود و ﺑﭙﺮد ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﭘﺮواز

اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺧﻮردی از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ زود درآﻣﺪ اﻧﮕﻮﯾﻦ از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ
روزاﻧﻪ  ۵۰ﻫﺰار دﻻر رﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ دوﻧﮓ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﺬارد درآﻣﺪش از ﻓﻠﭙﯽ ﺑﺮد ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎزی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻋﺘﯿﺎد آور و آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﻨﺪه اﺳﺖ ،از اپ اﺳﺘﻮر ﻫﺎ ﺧﺎرﺟﺶ ﮐﺮد .ﻫﻮاداران
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﻓﻘﺪاﻧﺶ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﭙﯽ ﮐﺎران ،ﺻﺪﻫﺎ
ﮐﻠﻮن از آن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺪاﻓﺰار ﻧﻮﯾﺴﺎن از آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮدﺷﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ اﭘﻬﺎ از ﺧﺎرج ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ دﻫﺪ ،در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ از ﮐﻠﻮن ﻫﺎی ﻓﻠﭙﯽ ﺑﺮد ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را روی ﻗﺒﺾ ﺗﻠﻔﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ آدرس ﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﯿﺰ ﭘﻮل را از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺳﺎرﻗﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻗﺎی اﻧﮕﻮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزی اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ اپ اﺳﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮای
ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻠﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺎن ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.
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