ﭼﻄﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﻤﺎن در آﭘﺎرات را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ؟ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻘﺪر آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮای اﯾﺮاﻧﯽ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﯾﻮﺗﯿﻮب ،و اﺧﯿﺮا ﺗﻮﭻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮔﯿﻤﺮی دﻧﯿﺎ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ
ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻼﻣﺘﺶ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد
ﺛﻤﺮات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻃﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻓﺮاد
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﭘﺎرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری وﯾﺪﯾﻮی ﮐﺸﻮر
اﺑﺰاری ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،راﺣﺖﺗﺮ و ﺑﯽدردﺳﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮای ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدهاﻧﺪ
اﺑﺰاری ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﺘﺎن »ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪی اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﺪ؛ ﯾﮏ راه
ﻣﯿﺎنﺑﺮ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرت ﮐﺎرﺗﺎن را ﺑﺎ ﻗﺪرت و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
آﭘﺎرات ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Boostﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ورود ﺑﻪ آن از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .روﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ؛ ﻫﺰار ﺑﺎزدﯾﺪ ،دو ﻫﺰار ،ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﯾﺎ ده ﻫﺰار ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﭘﺎرات ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ از اﻣﺮوز ،ﮐﺎرش را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن آﻣﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ وﯾﺪﯾﻮی
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ  10Kرا آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ آﻣﺎر ﺑﺎزدﯾﺪی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺗﻐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ آﭘﺎرات ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی وﯾﮋه آﭘﺎرات ﻫﻢ ﺑﺮای

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ آﭘﺎرات ﭼﻄﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ازای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ وﯾﺪﯾﻮی ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ
آﭘﺎرات ﻫﯿﭻ ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﻗﻮل و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺪ درﺻﺪی ﻧﺸﺪه اﻣﺎ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﭘﺎرات ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺎزدﯾﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻣﻔﯿﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺪﻓﮕﺬاری دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪواژه ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﯾﺪﯾﻮ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ آنﻫﺎ،
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﯿﻨﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در وﯾﺪﯾﻮ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آزاد در اﻧﺘﻬﺎی وﯾﺪﯾﻮ ﭼﻬﺎر اﺑﺰار ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آﭘﺎرات
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺑﺰاری اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺲداده در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﯾﻮﺗﯿﻮب ﮐﻪ در اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آنﻫﺎ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻓﻘﻂ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﺤﺚ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آﭘﺎرات ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن.
آﭘﺎرات در ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺪاده و ﻣﺘﻨﯽ ﻫﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﭘﺎرات
در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ( ﺑﯽﮔﺪار ﺑﻪ آب ﻧﻤﯽزﻧﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺳﺮوﯾﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺠﺮ
ﻧﺸﻮد.

ﺑﻪ ادﻋﺎی آﭘﺎرات ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و ﺷﻬﺮت ﻓﺮدی ،ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ ،رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺮای

اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰو دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﯾﮋه ﺑﺮوﯾﺪ.

ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ آﭘﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی

دارﯾﺪ؟ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻘﺪر آن را ﻣﻔﯿﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ
دﯾﺪهاﯾﺪ؟ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

