اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻓﺰودن ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﮐﭙﺸﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎ را
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻨﺘﻈﺮ اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﻟﯿﻨﮏ درون ﮐﭙﺸﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﭘﺘﻨﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎدر اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ،ﯾﮏ
ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺎپ آپ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در ﮐﭙﺸﻦ ﺧﻮد  URLﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه و از وی درﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺖ  ۲دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻟﯿﻨﮏ ﺳﻮال ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻓﺰودن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﭙﺸﻦﻫﺎی ﻣﺪﯾﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﺤﻮه
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ:

»در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ درون ﮐﭙﺸﻦ رﺷﺘﻪای از ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
آدرس وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ«.

اﻓﺰودن ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﮐﭙﺸﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﭙﺸﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻟﯿﻨﮏ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ درون ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دادن ﻟﯿﻨﮏ درون اﺳﺘﻮریﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ درون اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ راه
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﭘﺘﻨﺖ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ دهﻫﺎ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ وارد دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﻣﮑﺎن اﻓﺰودن ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﮐﭙﺸﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎ در
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

