ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی
ﻣﯽ آﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ،اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮان
 iOSﻧﯿﺰ اواﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ اراﺋﻪ آن زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
از آن ﻣﻮﻗﻊ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪش را ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ در
 4ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن و ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد
و  Shiva Rajaramanﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﯿﺮش ﺑﺎ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻻ »ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ« ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻓﺮاﯾﻨﺪ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه
را اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  MTV، Comedy Centralو  ESPNاﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و
ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻌﺮوف  Epic Rap Battlesرا اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮدﯾﻮی  Makerﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 Rajaramanاﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی از ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
»اﺧﺒﺎر ﻫﻔﺘﻪ« ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد را )ﺣﺪود  75ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ از ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮﺷﺎن
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﻮﻟﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﺋﻮ روی اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻋﺎدت دﻫﺪ.
 Rajaramanﺑﻪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد :ﮐﺎرﺑﺮان اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻫﻨﻮز راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﮐﻨﺎر زدن اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻮل
ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ آن ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 Rajaramanدر اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ،ﭼﯿﺰی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻌﻼ ﺳﻮدزاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺪارد،
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ درآﻣﺪ زاﯾﯽ آن ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎزه ﻣﺎ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

