اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ؛ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ
ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﯾﻨﺐ ﻋﺎﺑﺪی راد | ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺤﺘﻮای ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای وﯾﺪﯾﻮﺳﺎزان ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮ ﻋﺎدی از ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری آنﻫﺎ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ از ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮔﺰارﺷﯽ از واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ  11ﻧﻔﺮ از ﻧﺎﻇﺮان
ﻓﻌﻠﯽ و ﺳﺎﺑﻖ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﮐﻪ در ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده

اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺷﺘﺮاک وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺮای ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای
زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﺤﺘﻮای ﯾﻮﺗﯿﻮب اﺳﺖ.
در واﻗﻊ درآﻣﺪ ﯾﻮﺗﯿﻮب از ﻧﻤﺎﯾﺶ آﮔﻬﯽ در وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﭘﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن وﯾﺪﯾﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد ،آن آﮔﻬﯽ از
وﯾﺪﯾﻮی ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﯾﻮﺗﯿﻮب ﭘﺎک ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻖ
اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻮﺘﺮ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻇﺮان ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺷﺨﺼﺎ اﺟﺎزه ﺣﺬف ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻗﺾ
ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﺪارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎل آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺤﺘﻮای ﯾﻮﺗﯿﻮب در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﻣﺸﻬﻮر در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺣﺬف
آﮔﻬﯽﻫﺎ از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻧﺎﻗﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮑﺮرا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮده و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از

ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﻮﺗﯿﻮب در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﺰارش واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را رد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻗﻮاﻧﯿﻦ را

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی اﺟﺮا و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻮارد ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻻزم را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد:

ﻣﺎ دو ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮن اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮا دارﯾﻢ .ﺑﺮای وﯾﺪﯾﻮﺳﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ از آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﺸﺎن درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﯾﻮﺗﯿﻮب از ﻧﻮع ﺗﺠﺎری اﺳﺖ.
از آن ﺳﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺤﺘﻮای ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ و
ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎر آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺧﯿﺮا ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ در ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﺎج اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﯿﺎری
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺘﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ روی آورده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

