ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ ،راﻫﮑﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﺑﺮای
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﻮزﯾﮏ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ،در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﯾﺎدی وارد ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ،ﯾﻮﺗﯿﻮب
ﻣﻮزﯾﮏ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮا اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﭘﻠﯿﺮ ﺑﻪ

راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی » «Now Playingاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ »Jane Manchun
 «Wongدر ﺗﻮﺘﺮ ،اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در ﺻﻔﺤﻪ » «Now Playingﺗﺐ وﯾﺪﯾﻮ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﮐﻨﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی » «Canvasو » ،«Album Artﺗﺐ وﯾﺪﯾﻮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺑﺨﺶ
 Canvasﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻠﯿﭗ ﮐﻮﺗﺎه اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮزﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﺐ وﯾﺪﯾﻮ ،درون اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﻣﻮزﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰودن ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد اﺳﺖ و در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا درون آن وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺨﺖ ﺑﻮد
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ آﻫﻨﮓﻫﺎ و آﻟﺒﻮمﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺗﺐ وﯾﺪﯾﻮ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در اﯾﻦ ﺗﺐ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﻮزﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﻮزﯾﮏ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ «Group Session» ،ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺣﺎل
ﭘﺨﺶ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ذﺧﯿﺮه  ۱۰ﻫﺰار
آﻫﻨﮓ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

