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ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﻧﺪ ،ﺷﺒﺎﻧﻪ
روز در ﺣﺎل ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﻋﺎدات ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ داده ﻫﺎ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از
ﭼﻨﯿﻦ داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده »ﺳﺎﻣﺒﺎ ﺗﯽ وی« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن روی ﺑﯿﺶ از  ۱۴.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﺮم
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺰار ﺧﻮد در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ  ۱۲ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﻧﯽ ،TCL ،ﺷﺎرپ و
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﺎﻣﺒﺎ ﺗﯽ وی را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﻣﺒﺎ ﺗﯽ وی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ روی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،رﻫﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی را
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺒﺎ ﺗﯽ وی داده ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻟﭗ
ﺗﺎپ و ﺣﺘﯽ ﻋﺎدات ﭘﺨﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ داده ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺎﺻﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ
اﺑﺰار ﺧﺎص ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽ آورﻧﺪ.
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