ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ  Scrollﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ راهاﻧﺪازی
ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﻣﺤﺘﻮا ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺗﻮﺘﺮ اﻣﺮوز از ﺗﺼﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻧﺎم » «Scrollﺧﺒﺮ داد .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺤﺘﻮا ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ اﻗﺪام ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻖ
اﺷﺘﺮاک اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺘﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در وﺑﻼگ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ» :ﺣﺎﻻ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد

آﻣﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﺳﺮوﯾﺲﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﺧﺒﺎر را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان
ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ Scroll .در ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک روی ﺗﻮﺘﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ

اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ  Scrollدر ﭘﯽ ﺣﻞ ﯾﮑﯽ از آزاردﻫﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺒﺎر در ﻓﻀﺎی

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ  Scrollرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺴﺘﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺘﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم

دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺳﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽدﻫﺪ«.

ﺗﻮﺘﺮ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ از ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »«Revue
ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
 ۶۰۰دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Spacesاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا در ﺳﺮوﯾﺲ  Spacesو اﺗﺎقﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود را ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد.
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اداﻣﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
ﺟﺪﯾﺪش را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در  Scrollﭘﺬﯾﺮای ﻧﺎﺷﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺛﺒﺖ ﻧﺎمﻫﺎی ﺗﺎزه را در ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺻﻠﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻮﺘﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ » «Nuzzelرا از ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﻣﻪ ) ۱۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ( از ﭘﻠﺘﻔﺮم  Scrollﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

