ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﭘﻞ

در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اول ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ .اﭘﻞ
ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﭼﻮن آیﻓﻮن و آیﭘﺪ ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
دﻫﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﭘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
از ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﻣﺸﻬﻮری روﺑﻪرو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را
اﺧﺘﺮاع ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ .ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم  Hans Lippersheyﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪای را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد وﻟﯽ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ را
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺸﻬﻮر دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﺗﻠﻔﻦ و ﻻﻣﭗ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ روی
داده اﺳﺖ.
ﻗﺼﺪ ﻣﺎ از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اول ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ .اﭘﻞ ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اراﯾﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﭼﻮن آیﻓﻮن و آیﭘﺪ ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﭘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺠﯿﻬﺰات و دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از اﭘﻞ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﭘﻞ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﺎﻣﻼ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  7راﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﭘﻞ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺪهآل ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده
اﭘﻞ را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯽ رﻗﯿﺐ ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ .راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﯾﮏ دﺳﺖ و ﻻﯾﻪای اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﮏ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﯾﻪ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن  Netﬂix ،Hulu Plusو  Amazon Instantﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺷﻮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی  iTunesﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  :ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده
در ﻃﻮل دوﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻌﻠﯽ  AppleTVدر ﻣﺴﯿﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن Rip
 Van Winkleﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای دﻫﻪﻫﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﮔﺮدی ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪروز ﮐﺮدن ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﯾﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر رﻗﯿﺒﯽ ﭼﻮن
 Sling TVﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺮﻋﺖ دﻫﺪ .ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی  Apple TVﺳﺮوﯾﺴﯽ را ﺑﻪ
آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ  100دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪای ﭼﻮن .Chromecast

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ
 Sling TVﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ را اراﯾﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  20دﻻری ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺘﻌﺪد از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت رﻗﯿﺒﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .درﺳﺖ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮوﯾﺲ Sony’s
 Playstation Vueﺗﻨﻬﺎ دارای  75ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ  60ﺗﺎ  80دﻻری در ﻣﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻫﻢ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺎﺑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺑﺴﺘﺮ وب
اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ً ﻫﯿﭻ ارزش اﻓﺰودهای ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮش ﺑﺪرﺧﺸﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ESPN :4
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﯾﮏ راه ﻣﯿﺎنﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد Sling TV .ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
درک اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب در ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺤﺒﻮب ورزﺷﯽ ﭼﻮن  ESPNو
 ESPN2و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً  ESPNﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺟﺰ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺎت اﭘﻞ ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﺷﻮد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :5ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺨﺶ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ  Sling TVوﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن در زﻣﺎن ﭘﺨﺶ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻗﻒ ،ﺟﻠﻮ ﺑﺮدن ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﺮدن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اراﯾﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :6ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﻬﺘﺮ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ  Sling TVﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای اﺳﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ  720pﺗﺎ  .1080pاﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻤﯽ ﻣﺎت اﺳﺖ و ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺳﺮاغ دارﯾﻢ را در اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اراﯾﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻏﻮاﮔﺮاﻧﻪ در ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﭘﻞ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻔﺎف ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن وﺿﻮح آن اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﭘﻞ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻄﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﭘﻞ )CDN (Content Delivery Network
ﺧﻮدش را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ  iTunesو ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت را آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
 ISPﻫﺎی ﺑﺰرگ و اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :7ﻓﻘﻂ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎن
اﭘﻞ در ﺣﺎل اراﯾﻪ اﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮ ،اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ آن را در ﺳﺮ داﺷﺖ Apple TV .ﭘﺮوژهای

ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺪت  Sling TVﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را از ﺷﺎﯾﻌﺎت و
اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻓﻘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﭘﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮری دﯾﺮ ﻫﻨﮕﺎم در ﺑﺎزار ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻗﯿﺒﺎن در اﯾﻦ ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻋﺮضاﻧﺪام ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﭘﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
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