راﻫﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ دوﻣﯿﻨﻮز :ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ و
ﺳﻔﺎرش ﭘﯿﺘﺰای ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﮕﯿﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،آذر ۱۳۹۴
دوﻣﯿﻨﻮز ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه
ای و ﭘﯿﺘﺰاﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻮش آوازه در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ

دوﻣﯿﻨﻮز ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮو در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش داﺷﺘﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮد و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن از ﻃﺮﯾﻖ اپ وﯾﮋه اش اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﭘﯿﺘﺰا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﺑﺎزﻫﻢ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺷﻮد و دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺎ در روزﮔﺎر ﻣﺪرن اﻣﺮوزی
ﻋﻠﺖ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﯾﺎد ﺷﺪه از اﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﻔﺎرش آﺳﺎن« ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ

اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن از اﯾﻦ ﭘﺲ اﻓﺮاد در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﮐﻠﯿﮏ ﻏﺬای دﻟﺨﻮاه ﺷﺎن را در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
»ﺳﻔﺎرش آﺳﺎن« ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ :دﮐﻤﻪ ی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و دﮐﻤﻪ ی ﻣﺠﺎزی .دﮐﻤﻪ

ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Flicﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی دﮐﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﭘﺲ از ﻓﺸﺮده ﺷﺪن اﻣﻮر

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮد اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺒﻼ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ً
اﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﻓﺸﺮدن ﺳﺎﻋﺖ را روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻮک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و… .
دوﻣﯿﻨﻮز دﮐﻤﻪ ی وﯾﮋه ی ﺧﻮدش را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آدرس و
ﺳﻔﺎرش دﻟﺨﻮاه ﺷﻤﺎ در اپ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ رﺳﺘﻮران ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ دﮐﻤﻪ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺘﺰای داغ ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺑﺘﮑﺎرات اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده
ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﺗﻮﺖ ﮐﺮدن اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎ و اپ وﯾﮋه ی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻏﺬا ﺳﻔﺎرش داده
و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی »ﺳﻔﺎرش آﺳﺎن« دوﻣﯿﻨﻮز در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ
و ﻋﺮﺿﻪ ی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻧﯿﺰ از ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۱۶آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ در
درون اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ دﮐﻤﻪ ای ﻣﺠﺎزی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﮐﺎرﮐﺮدی
ﻣﺸﺎﺑﻪ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ  Flicدارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

