ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﯾﻮﺗﻮب ﻣﺎه آﯾﻨﺪه از راه ﻣﯽ
رﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﯾﮏ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽ ﮔﺬرد و در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﯾﻮﺗﻮب ﻫﻤﻮاره
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ،ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ از
ﺟﯿﺐ ﻫﺎﯾﺸﺎن در آورده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ  ،Recodeاﮐﻨﻮن ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻃﺮح ﻓﺮوش اﺷﺘﺮاک را ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ،ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .از

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﻮﺗﻮب اﯾﻤﯿﻠﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮاﺳﺎزان ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در آن ،ذﮐﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲اﮐﺘﺒﺮ ،ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت» :وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ«.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﯾﻮﺗﻮب ،از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﯿﺰ در آن زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺪ و ﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻣﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۲۰۱۵اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺟﻬﺖ دادن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﯾﻮﺗﻮب ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ،در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ
ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺮای درآﻣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ۹۵ -درﺻﺪ از ﻣﺤﺘﻮا ﺳﺎزان -ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را اﻋﻼم
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ«.
وب ﺳﺎﯾﺖ  Recodeﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﻮﺗﻮب ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰دﻻر را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮐﻨﻮن و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮔﻮﮔﻞ و ﯾﻮﺗﻮب در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ
از ﻧﮑﺴﻮس ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﯿﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

