اﭘﻞ ﺗﯽ وی ﭘﻼس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ
رﺳﻤﯽ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻧﺖ ﻓﻠﯿﮑﺲ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
از ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺮوﯾﺲ
اﺳﺘﺮﯾﻤﯽ ارزانﺗﺮ از ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺣﺎل ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ اﭘﻞ از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده
و ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﭘﻞ ﺗﯽ وی ﭘﻼس اﻣﺸﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﺳﺎده ،ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ﻗﺪر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای

ﻧﺖﻓﻠﯿﮑﺲ .ﺗﯿﻢﮐﻮک ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ اﭘﻞ ﺗﯽ وی ﭘﻼس از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺻﯿﻞ« ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﭘﺲ از آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺎﻟﯿﻮودی روی ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ اﭘﻞ ﺗﯽ وی
ﭘﻼس ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ؛ از اﺳﺘﯿﻮن اﺳﭙﯿﻠﺒﺮگ ﻣﺸﻬﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻨﯿﻔﺮ آﻧﯿﺴﺘﻮن و اﺳﺘﯿﻮ ﮐﺎرل.

ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻌﺮوف ﻫﺎﻟﯿﻮود در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮوﯾﺲ اﭘﻞ ﺗﯽ وی ﭘﻼس
ﻓﺎرغ از ﻣﺤﺘﻮای اﺻﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد اﭘﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری ﺑﺮای آن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﻪ

ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮوﯾﺲ اﭘﻞ ﺗﯽ وی ﭘﻼس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﻣﺎزون،
 ،Huluﺷﻮﺗﺎﯾﻢ HBO ،و اﺳﺘﺎرز را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.

اﭘﻞ ﺗﯽ وی ﭘﻼس ،ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺪون آﮔﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ و آﻓﻼﯾﻦ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮا ،ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در  ۱۰۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر آن ﻫﻢ ﭘﺎﺰ ۲۰۱۹
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ،ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﭘﺎزل ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .اﭘﻞ رﺳﻤﺎً ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﻋﻼم ﻧﮑﺮد و ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻧﻨﻤﻮد .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ اﭘﻞ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽاش را ارزانﺗﺮ از ﻧﺖﻓﻠﯿﮑﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ را در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻮدﺟﻪای  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮدش ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دل ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺖﻓﻠﯿﮑﺲ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﭘﻞ در ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﭘﺮا وﯾﻨﻔﺮی و اﺳﺘﯿﻮن اﺳﭙﯿﻠﺒﺮگ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ارﺟﯿﻨﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻗﺼﺪ دارد اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرﮔﯽ در ﺣﻮزهی ﻣﺪﯾﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ .در
ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺸﺐ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ دو ﺷﺨﺺ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺎﻟﯿﻮود در روﯾﺪاد اﭘﻞ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

