ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﭘﻞ در WWDC
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎزار ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص،
ﺑﺴﯿﺎر داغ اﺳﺖ .وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﭘﻞ ﮐﻪ در ﻣﺪت

اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری را در ﻣﻮردش ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  WWDCروﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﻧﺸﺪه ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان  ۱۰دﻻر ﺑﺮای ﮔﻮش ﻓﺮا

دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ،اﭘﻞ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ
در ﭘﯽ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﺪه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺘﺴﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮوه

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  Sony، Warnerو ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺑﺰرگ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺟﻬﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای اﭘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﮐﻢ ﺗﺎ اﻋﻼن رﺳﻤﯽ ﺧﺒﺮ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در  ،WWDCﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ  ۳ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺎل ﮐﻪ

اﺧﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮوﯾﺴﺶ ﻧﯿﺰ ﻓﺎش ﺷﺪه ،ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ رﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻌﺪی
ﺧﻮد در ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی اﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎزار اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را در دﺳﺖ دارد اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺳﻮی اﭘﻞ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺤﺚ
ﺗﺠﺎری .ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺮ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﮐﺮده و ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺪارک
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﯿﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﺧﻠﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،روی ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻓﺮا-
ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ اﭘﻞ.
اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اش ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻦ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺮﯾﻢ

راﯾﮕﺎن ،ﺳﻮدآوری زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﻧﺪارد و اﭘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﻣﺘﻔﺎوت ،از روی دادن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

