ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
IPTVﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ( ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ روی
ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺠﯿﺘﺎل اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ وﺳﯿﻊ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺪﻣﺎت  IPTVرا ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﺪﻣﺖ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ وب و  VoIPدرﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﮐﯿﺐIPTV ، VoIPو دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را )ارﺗﺒﺎط راه دور( ) Triple playاﺟﺮای ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ(
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .
اﮔﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه اﺿﺎﻓﮫ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ( Quadruple playاﺟﺮای ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ IPTV
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ وﺳﯿﻊ در ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﮫ ﺑﺴﺘﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﮫ ﺑﺴﺘﮫ ھﻤﻮاره رﻗﯿﺐ اراﺋﮫ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع از اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت را ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی
ﺗﺠﺎرت ﮔﺎھﯽ از  IPTVﺑﺮای اراﺋﮫ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ روی ﺷﺒﮑﮫ  LANﺷﺮﮐﺖھﺎ و ﺷﺒﮑﮫھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎدهﺗﺮ از  IPTVﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺎدی و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺷﺒﮑﮫھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ روی ﮐﺎر آﻣﺪ؟ در ﺳﺎل  ١٩٩۴ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ABCﺑﺎ ﻧﺎم  World news Nowﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮروی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ آن از
ﻧﺮماﻓﺰار وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  CU–SeeMeاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
در ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٩٨ﺷﺮﮐﺖ رادﯾﻮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Broadcast. com /AudioNetاوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
از روی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن WFAA–TVﭘﺨﺶ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در  ١٠ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٩٨ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ را از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  KCTU- LPدﻧﺒﺎل
ﮐﺮد.
در ﮔﺬﺷﺘﮫ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﻧﺪک ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﮫاﺳﺖ .طﯽ ﺳﺎلھﺎی آﺗﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﺷﺒﮑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﻨﻌﺖ  IPTVدوران درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎلھﺎی ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ راﺣﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،در آﯾﻨﺪه
ﮐﺎﻧﺎلھﺎی  IPTVﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آﻧﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و وﺳﯿﻠﮫای ﮐﮫ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪHDTV ( ، iPodﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ G ٣
ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ .
در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل mariposaHD ،٢٠٠۵اوﻟﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ دھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت IPTVﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در ﻓﺮﻣﺖ  HDTVﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫھﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮد .ﭘﺮﺗﺎلھﺎی وب ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎلھﺎی  IPTVﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮد را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻋﺪهای
وﺟﻮد ﺳﺮﯾﺎلھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ «ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮔﻢ ﺷﺪه« و »زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ
دار ﻧﺎاﻣﯿﺪ« را ﻧﺸﺎﻧﮫ رواج ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ  IPTVﻣﯽداﻧﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ در  IPTVاز اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﮫﺷﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﮫ ھﺎی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ھﻤﺮاه اﺗﺼﺎﻻت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ وﺳﯿﻊ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽآورد. ISPھﺎ در ﺣﺎل ارﺗﻘﺎی ﺷﺒﮑﮫھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﮫ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ
و اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزﻧﺪ.
در ژوﺋﻦ . com ١Market News First MN ،٢٠٠۶ﺑﺎ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ mn1.comﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  HDTVو ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و
زﻧﺪه در واﻻس ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﺑﺎزار را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع  IPTVﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮔﯿﺮ و دار ﻣﺠﻮزھﺎی ﻻزم و درﮔﯿﺮیھﺎی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﻣﺠﻮز اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ را دارد ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺤﺼﺎر اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ از آن ﺳﻮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎطﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ و ھﻢ
ﻣﺨﺎﺑﺮات و ھﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﮫ روی اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺮ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﺑﺮﺳﺪ .

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
IPTVھﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ زﻧﺪه )ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﮫای( و ھﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻓﺮاد( ﯾﺎ  VODرا ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﺮور دوﺑﺎره آن ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺼﺎوﯾﺮ
در ﻓﺮﻣﺖھﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ٢ MPEGﯾﺎ ۴ MPEGﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ  IP Multicastو در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺻﻮرت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ ) (VODﺗﻮﺳﻂ IP Unicastﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﯿﺴﺘﻢ  Multicast IPاطﻼﻋﺎت ﺑﮫ طﻮر
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه در ﮐﻨﺎر  IPTVﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از طﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺎھﻮاره و ﮐﺎﺑﻞھﺎی زﻣﯿﻨﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺎﺑﻞ را ﻣﯽﺗﻮان دو طﺮﻓﮫ ﮐﺮد و از آن ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل  IPTVﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﭘﻼﺗﻔﺮمھﺎی  IPﻣﺤﻮر ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺑﮫ ﺑﻘﯿﮫ ﺧﺪﻣﺎت  IPﻣﺤﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ و  VoIPوﺻﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺒﮑﮫھﺎی  IPﺳﻮﺋﯿﭻ دار ھﻢ اطﻼﻋﺎت را در ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻊ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﭘﺨﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
در ﺷﺒﮑﮫھﺎی ﻣﺎھﻮارهای ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ از ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎھﻮارهای ﯾﺎ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را روی آن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﮫ  IPﺳﻮﺋﯿﭻ دار ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اطﻼﻋﺎت روی ﺷﺒﮑﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻨﮭﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺘﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﻣﻨﺰل وی ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮی ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﮐﺎﺑﻠﯽ ﮐﮫ
وارد ﺧﺎﻧﮫاش ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد.
از ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮ  IPTVﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی ﺟﺎﻟﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻨﻮان ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه اﺛﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ.
در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﮐﺎﻧﺎل ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﺑﻘﯿﮫ ﮐﺎﻧﺎلھﺎ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺪون
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎلھﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﮫ در اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ﭼﺮا ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ؟
ﯾﮏ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم  IPﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺬاب و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺎرﺑﺮ در ھﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎھﺪه ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در
ﻣﻮاردی زاوﯾﮫ دورﺑﯿﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از طﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫاش را در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻨﺰل ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺪرﺳﮫ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ دھﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ
IPTVﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) (IPﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎل  IPTVﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺧﯿﺮھﺎﯾﯽ در ﭘﺨﺶ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻛﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی  IPTVﺧﺪﻣﺎت  HDTVرا اراﺋﮫ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ  DVBاز اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﺒﮑﮫھﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﮭﻦ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،اراﺋﮫ
ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ را ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اراﺋﮫ از طﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﮫھﺎی  ADSLدر اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ HD
ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ  IPTVدر ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮا از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺷﺒﮑﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎزار  IPTVدر اﯾﺮان
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﭘﯿﺶﺗﺮ ھﻢ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ،ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ در ﺑﺨﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﺑﯿﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی ذیرﺑﻂ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ھﯿﭻ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﻖ اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت
ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﮐﺸﻮر را ﻧﺪارد .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اراﺋﮫ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﻓﯿﻠﻢھﺎی
دا رای ﭘﺮواﻧﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ از وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎلھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﮫھﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ روی آن ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد .
اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻓﯿﻠﻢھﺎ ،ﺳﺮﯾﺎلھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮫﺷﺪه در ﺷﺒﮑﮫ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺳﻮد اﺻﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﭘﺨﺶ ﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻓﺮوش آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺗﺎ ﺗﮭﯿﮫﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ آﺛﺎر .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ﺳﯽ دی ﯾﺎ دی وی دی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﮫﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ھﻢ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آﻧﮭﺎ
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﮐﺎھﺶ داد و ﺳﻮد اﺻﻠﯽ
آن ﺑﮫ ﮐﻤﮏ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل در ﺷﺒﮑﮫ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﺳﺪ .

