ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،آذر ۱۳۹۶
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎزی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده »ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ« ﭼﻄﻮر ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ
ً
ﮐﺸﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ،ﺟﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﺶ را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﭘﻮﮐﻤﻮن
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﮔﻮ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮدﯾﻮ
اﯾﻦ ﺑﺎزی در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ را
ﺑﯿﻦ  2اﻟﯽ  7.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در  148روز ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ آن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮاﺳﺎس »ﮔﺰارش ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺼﺎدﻓﺎت« ﺷﻬﺮ ﺗﯿﭙﮑﺎﻧﻮ در اﯾﺎﻟﺖ
اﯾﻨﺪﯾﺎﻧﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺑﯿﻦ  5.2ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻟﯽ  25.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ در اﺑﻌﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺴﻂ داده ﺷﻮد ،ﺧﺴﺎرت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ
ﺳﻘﻒ  7.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ،ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ  47درﺻﺪی ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺗﯿﭙﮑﺎﻧﻮ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .از ﺑﯿﻦ  286ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ  148روز ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ 134 ،ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ » «PokeStopﻫﺎ ﺑﻮد؛ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ در ﺑﺎزی ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﺳﺘﺎورد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و از ﮔﯿﻤﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
آﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ را ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﻌﺎدل  498ﻫﺰار
دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮدﯾﻮ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ PokeStop
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ
اﻓﺮادی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ رﯾﺰش ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ،ﻣﻮج ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻪ و راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ،در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

