ﺑﻌﺪ از ده ﺳﺎل اﭘﻞ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزی آﯾﻔﻮن ﺧﻮد را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
در ﺳﺎل  ۲۰۰۸و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ راهاﻧﺪازی اپ اﺳﺘﻮر ،اﭘﻞ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم  Texas Hold ‘Emرا
ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ از اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽﮔﺬرد و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ اﭘﻞ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزی آﯾﻔﻮﻧﺶ را روی اپ اﺳﺘﻮر ﻗﺮار داد ،اﺛﺮی ﮐﻪ در آن
ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎ وارن ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
وارن ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪ

ﭘﺨﺶ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻬﺪه داﺷﺖ و آنﻗﺪر ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺘﺶ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدWarren Buffett’s .
 Paper Wizardاﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﯽ از Paperboy؛ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی

رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮﻋﯽ اﺛﺮ ﻣﺤﺒﻮب و ﻗﺪﯾﻤﯽ  Paperboyﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ را در روﻧﺪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮار داده و او ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
اﻧﮕﺮی ﺑﺮدز دارد و ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی درﺳﺖ ،ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻢ اﻣﺘﯿﺎزاتﺗﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
 Warren Buffett’s Paper Wizardﻟﯿﺪرﺑﻮرد آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺒﺮی از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎ در ﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ Warren Buffett’s Paper Wizard
راﯾﮕﺎن ﺑﻮده ،دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزی اﭘﻞ ﺑﻌﺪ از ده ﺳﺎل ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻫﯿﭻ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ دارﻧﺪﮔﺎن آیدﯾﻮاﯾﺲﻫﺎ آن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ در اپ اﺳﺘﻮر از  Wildlife Designﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت درون
ﺑﺎزی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

Warren Buffett's Paper Wizard
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