وﻗﺘﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﯽ؛ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻨﭗ
ﮐﯿﻮ ﺑﺮای آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
اﮔﺮ از ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﻨﭗ ﮐﯿﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ رﯾﺎل ﻫﻢ از آن ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد .ﺗﯿﻢ اﺳﻨﭗ ﮐﯿﻮ در روﯾﮑﺮدی ﺗﺎزه

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻋﺖ  ۲۲ﺷﺐ ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۴ﺗﺎ  ۱۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »وﻗﺘﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﯽ« ،اﺳﻨﭗ ﮐﯿﻮ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﯾﻦ ده ﺷﺐ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻻزم
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ  ۱۲ﺳﺆال ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺆاﻻت از ﻣﻮرد ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻫﻤﮕﯽ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺆال ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ دادﯾﺪ و در ﺳﺆال ﺷﺸﻢ

ﺑﺎﺧﺘﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﯿﻢ اﺳﻨﭗ ﮐﯿﻮ داﺷﺘﻦ »ﺟﻮن اﺿﺎﻓﻪ« در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارد ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺑﺎﺧﺖ در ﺳﺆال ﺟﺎﯾﺰهدار ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪدی ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺎﺧﺖ در ﺳﺆال ﭘﻨﺞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮن
اﺿﺎﻓﻪ ،ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﺳﺆال ﭘﻨﺞ را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ روی ﺟﺎﯾﺰه ﺳﺆال ﺷﺶ و ﺳﺆاﻻت
ﺑﻌﺪی ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﻨﭗ ﮐﯿﻮ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻌﻢ ﺧﻮش ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ
»ﮔﻞ ﮐﯿﻮ« ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎوی ﺳﺆاﻻت ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و »ﺟﺖ ﮐﯿﻮ« ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺮی
ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﭗ ﮐﯿﻮ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ »دﻋﻮت از دوﺳﺘﺎن«
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﻢ ﺟﻮاﯾﺰ وﯾﮋهای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﻨﭗ ﮐﯿﻮ و روﻧﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ را از دﺳﺖ
ﻧﺪﻫﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

