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ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎزی ﻣﺤﺒﻮب »ﮐﺎرت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ« ﺑﻠﮏ ﻓﺮاﯾﺪی را ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻤﺪی اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ.
ﮐﺎرت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای آدم ﻫﺎی ﺑﺪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از
ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ ﺳﻮاﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺪه ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻨﺪه دارﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻫﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻃﻨﺰ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎزی ﻗﺼﺪ اﺛﺒﺎت
ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺪود  ۱۶ﺳﺎﻋﺖ را ﺻﺮف ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮای رای دادن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﺗﯿﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺟﻮاﯾﺰی را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺟﺰ اﺧﺮاج در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ
اﺧﺮاج ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﻨﺰ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﺪف از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺪی ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﻨﺰ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ:

ﺗﻤﺎم ﻫﺪف ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﻫﺎی اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ،ﭘﻮل در آوردن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪن از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ﺑﻠﮏ ﻓﺮاﯾﺪی ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه؟
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺣﻔﺮ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﻪ ﺑﯽ

ﺧﺎﺻﯿﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻫﺰار دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
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