ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻪ
ﻣﺴﯿﺮی را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی وب ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮی در اراﺋﻪ آن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از
 1.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﻮﺗﻮب ،ﺗﻤﺮﮐﺰ زﯾﺎدی را روی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻗﺮار داده.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﮔﺰارش داد ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﯿﺶ از  50ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﺪﯾﻮ در ﻓﯿﺪ ﺧﺒﺮی ﮐﺎرﺑﺮان را ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎن داده و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ،
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی زﻧﺪه ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ازای ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺮای ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ

ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﻮدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ارﺗﻘﺎء ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺟﺎ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮا در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮده ،ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ .ﺣﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺘﻮا وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ داﺳﺘﺎن را ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
ﻓﯿﺴﺒﻮک »رﯾﮑﯽ ون وﯾﻦ« را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  CollegeHumorﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام درآورد ،و
اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻬﯿﻪ و ﻋﺮﺿﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﻮدﺟﻪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ،
ﻋﻤﻼ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی داﺋﻤﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻣﻮرد آﻣﺎر و
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ً
ارﻗﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮق ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻤﭽﻮن وﯾﺪﯾﻮی زﻧﺪه ،ﻣﺤﺘﻮای  360درﺟﻪ ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
و ﻏﯿﺮه را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﯾﻨﺪه ﺳﺎز از ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را
در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر در ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ اﯾﺠﺎد

ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﻫﺠﻮم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی و ارﺗﻘﺎی ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و
ﺗﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎری ﯾﺎﺑﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﺮ روز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ،ﭘﺨﺶ و درآﻣﺪزاﯾﯽ

از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﭘﯿﺶ روی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن وﯾﺪﯾﻮ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺳﺎزوﮐﺎر درآﻣﺪزاﯾﯽ از

ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه ،درآﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﭘﺎرات ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﻣﺤﻮر در اﯾﺮان اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
و ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮا در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﺮ دﻫﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل را ﺑﻪ اراﺋﻪ
و اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را
ً
ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا وادار ﺳﺎزد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺬاب ﺗﺮ روی ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ در ﻏﻮل ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻫﻤﮑﺎرش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،آﯾﻨﺪه ای
ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

