ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ

ﻓﯿﺲﺑﻮک و دﯾﺰﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ  19ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﻮﻗﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در اروﭘﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻓﯿﺲﺑﻮک در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در اروﭘﺎ را روی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﻓﯿﺲﺑﻮک ﮐﺎﺷﻪ داده اﺳﺖ .دﯾﺰﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﯾﺪوﯾﻮﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﻮﻗﺖ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ،ﯾﻮﺗﯿﻮب و آﻣﺎزون ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ
اچدی ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ دادهاﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪای زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.
ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎد ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮوه اﺟﺮاﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻃﻮل ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس اﺑﺰار
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺰرگ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺸﺪار
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا دوﻟﺖﻫﺎ از ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی وﯾﺪوﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﻣﻮﺳﺴﻪ
 Sandriveﮔﺰارش داده در ﺳﺎل  2019ﻣﯿﻼدی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دادهاﻧﺪ.
ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦﮔﻮی ﻓﯿﺲﺑﻮک در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﯿﺖرﯾﺖ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻓﯿﺲﺑﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را در اروﭘﺎ ﮐﺎﻫﺶ دادهاﯾﻢ«.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم روﯾﺘﺮز ،اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎ

ﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﯾﺰﻧﯽ ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﺸﺮده از ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪی در اروﭘﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ
 +Disneyﻧﺎم دارد .در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  25درﺻﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻮﯾﻦ ﻣﺎﯾﺮ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﺰﻧﯽ ،در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ دﻗﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﺑﺎﺑﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ .دﯾﺰﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺿﻤﻦ
ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد و اﻃﻤﯿﻨﺎن از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ«.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه راهاﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ  +Disneyدر ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻧﺪاﺧﺖ و روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد روﯾﺪاد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن  I/Oاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﻼگﻫﺎ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،اﺧﺒﺎر و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺪروﯾﺪ را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ از ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Google I/Oروﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﺮﯾﺪاران را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
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