ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺗﺨﺖ ﮔﺎز« ﺷﺒﮑﻪ
آﻧﻼﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  DriveTribeرا ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﺑﻪ ﺧﻮدرو راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﻣﺠﺮی ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺗﺨﺖ ﮔﺎز« ﯾﻌﻨﯽ »ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻼرﮐﺴﻮن«» ،رﯾﭽﺎرد ﻫﻤﻮﻧﺪ« و »ﺟﯿﻤﺰ ﻣﯽ« ﮐﻪ
در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺷﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش آﻣﺎزون ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ

ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻧﺎم »ارﻧﺴﺘﻮ اﺷﻤﯿﺖ« ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم رﺳﺎﻧﻪ ای دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  DriveTribeوارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه Top Gear
ﯾﻌﻨﯽ »اﻧﺪی وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ« ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
 DriveTribeﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ دوﺳﺘﺪاران ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪﯾﻦ »ﻗﺒﯿﻠﻪ« ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﺎﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ،ﺑﻼﮔﺮﻫﺎ و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ
ِ
ﺧﻮد ﺳﻪ ﻣﺠﺮی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻣﺤﺘﻮای
ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ

ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎ  20ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ از ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل ﺟﺎری راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮدرو و ﺣﻮاﺷﯽ آن ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﻓﺎرغ از ﻧﻮع و ﺟﻨﺲ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺒﺎر ،ﻋﮑﺲ ﻫﺎ
و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ »ﻫﻤﻮﻧﺪ« اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ» :ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ در  Twitchﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در TripAdvisor
اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن اﻃﻼﻋﺎت ،ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﺋﻮ رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ دوﺳﺘﺪاران ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ آﻧﻼﯾﻨﯽ ﻧﺪارد و از اﯾﻦ رو DriveTribe
ﻗﺼﺪ ﺗﻐﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را دارد«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺮوه آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪ دار ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ راه
اﻧﺪازی  DriveTribeدر واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ و

آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را در
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

