رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﯾﺎران ﻣﺴﯽ و ﻣﻮدرﯾﭻ در اﺳﺘﺮﯾﻢ
آﻧﻼﯾﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ روﺳﯿﻪ از ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﮐﻮرد اﺳﺘﺮﯾﻢ آﻧﻼﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.
»ﺗﻠﻤﻮﻧﺪو« ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻧﺎﻟﻮگ،
ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﻣﺎﻫﻮاره ای و ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻠﻤﻮﻧﺪو ﭘﺲ از ﯾﻮﻧﯽ وﯾﮋن دوﻣﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد.
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻣﺴﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ زﻧﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ روﺳﯿﻪ ﮐﺮده و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ورزش اول آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ رﮐﻮردﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ در اﺳﺘﺮﯾﻢ آﻧﻼﯾﻦ
اﺳﺖ.
ﮐﺮده
ﭘﯿﺪا
دﺳﺖ

اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ داده ﻫﺎی  Adobe Analyticsﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺣﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻦ
ﻣﮑﺰﯾﮏ و آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ درﺧﺸﺶ »اوﭼﻮا« ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎراﺋﯿﺒﯽ ﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ ،ﺑﺎ  ۱.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻨﻨﺪه
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد رﮐﻮرد ﻗﺒﻠﯽ  ۹۶۳ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﺮ ﮔﻞ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎل و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﭘﺸﺖ

ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺳﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۶.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺘﺮﯾﻢ زﻧﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ۲.۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ ﺑﻪ
ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻤﻮﻧﺪو ﻃﯽ ﭼﻬﺎر روز ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ  ۲۱.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺘﺮﯾﻢ زﻧﺪه را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻫﺮ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان  ۳۲دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻤﻮﻧﺪو ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد و دﯾﺪار ﺟﺬاب ﺑﯿﻦ آرژاﻧﺘﯿﻦ و
ﮐﺮواﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ درﺧﺸﺶ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﻫﺎی ﮐﺮوات ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﯾﺎران ﻣﺴﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد،
 ۴.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﭘﺨﺶ  ۶۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻤﻮﻧﺪو ﻃﯽ اﯾﻦ روز در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن  ۹.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

