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مقدمه
«مرکــز مطالعــات تنظیــم گــری رســانه» بــه عنــوان بــازوی مشــورت دهنــده بــه ســازمان تنظیــم
مقــررات صــوت و تصویــر فراگیــر در فضــای مجــازی محســوب مــی شــود .ایــن مرکــز بخشــی
از رســالت خویــش را ارائــه گــزارش هــای مــوردی در مســائل مهــم حــوزه تنظیــم گــری فضــای
مجــازی قــرار داده اســت .ایــن اقــدام بــا هــدف ترویــج گفتمــان تنظیــم گــری رســانه و فضــای
مجــازی در میــان صاحــب نظــران و سیاســتگذاران ،آشــنایی بــا آخریــن فعالیــت هــای تنظیــم
گرانــه ،همچنیــن تبییــن ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی و حقوقــی تنظیــم گــری انجــام می شــود.
امــروزه بخــش قابــل توجهــی از پهنــای بانــد ســرویس دهنــدگان اینترنــت ،بــه بارگــذاری
و پخــش ویدئوهــا بــر بســتر هــای مختلــف صــرف مــی شــود .ســرویس هــای مختلفــی
کــه در گذشــته صرفــاً بــه صــورت آفالیــن قابــل مشــاهده بودنــد ولــی بــا افزایــش ســرعت
اینترنــت در نقــاط مختلــف جهــان ،بــه صــورت آنالیــن و اســتریم قابــل مشــاهده انــد و
مخاطبیــن بســیاری را بــه خــود جــذب کــرده انــد .در گــزارش اخیــر نهــاد رگوالتــوری
بریتانیــا (آفــکام) مشــخص شــده اســت کــه بیــش از نیمــی از کاربــران اینترنــت
خانگــی در بریتانیــا از ســرویس هــای  VODاســتفاده مــی کننــد کــه ایــن مســأله نشــان
دهنــده شــیب بــاالی نمــودار مصــرف ایــن ســامانه هــای در ســال هــای اخیــر اســت.
بــه همیــن جهــت در گــزارش حاضــر ضمــن بررســی ســرویس هــای مختلــف اشــتراک گــذاری
ویدئــو و تفــاوت هــا و شــباهت هــای آنهــا ،شــیوه هــای درآمــد زایــی ایــن ســرویس هــا و
تأثیراتشــان بــر جنبــه هــای مختلــف اقتصــاد دیجیتــال مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت.
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-1گسترش سرویس های اشتراکگذاری ویدئو
 1-1پخش زنده
بــدون اســتثناء ،تمــام ســرویس هــای اشــتراکگذاری ویدئویــی کــه آنهــا را بررســی کردیــم ،در
پلتفرمشــان پخــش ویدئوهــای زنــده (پخــش زنــده) را نیــز ارائــه میدهنــد .یوتیــوب در ســال 2013
اولیــن پلتفرمــی بــود کــه ایــن کار را انجــام داد .بــه ســرعت بعــد از یوتیــوب بقیــه ســرویس هــای
اشــتراکگذاری ویدئــو نیــز ایــن قابلیــت را اقتبــاس کردنــد.
ویدئوهــای زنــده را میتــوان بعــد از اتمــام پخــش حــذف کــرد ( ،)Bigo Liveیــا بــرای مــدت کوتاهــی بعــد
از پخــش در دســترس قــرار داد یــا اینکــه بــه صــورت دایمــی بــر روی پلتفــرم نگــه داشــت تــا کاربــران
آنهــا را بــه اشــتراک بگذارنــد (فیــس بــوک ،یوتیــوب .)Vimeo ،ایــن محتواهــای زنــده ممکــن اســت
توســط کاربــران ســرویس هــا ،افــراد حرفــه ای یــا گــروه هــای رســانه ای ارائــه شــود.
ویدئوهــای زنــدهای کــه کاربــران تولیــد میکننــد گاهــی اوقــات جنجالــی میشــوند ،مخصوصــاً بــا بــاال
رفتــن تعــداد ویدئوهــای نامناســب ،مشــکالتی را بــرای پلتفــرم هــا در خصــوص مکانیابــی [ 1منبــع
پخــش ایــن ویدئوهــا] و حــذف آنهــا قبــل از پخــش ســریع آنهــا در فضــای مجــازی ،ایجــاد میکننــد.
از نظــر محتواهــای حرفــهای ،پخــش زنــده باعــث شــده اســت تــا رخدادهــای ورزشــی ،موســیقی یــا
تاریخــی را بــه صــورت زنــده تماشــا کــرد .در آوریــل ســال  2018فســتیوال  Coachellaبیشتریــن میــزان
بازدیــد در تاریــخ یوتیــوب را ( 41میلیــون تماشــاچی زنــده در  232کشــور) بــه خــود اختصــاص داد.
یــک نکتــه قابلمالحظــه ،شــباهتی اســت کــه در زمینـهی «برنامــه ریــزی پخــش برنامــه » 2برنامــه زنــده
میــان یــک پلتفــرم اشــتراکگذاری ویدئــو و یــک کانــال ســنتی وجــود دارد :رخــدادی کــه میتوانــد زنــده
پخــش شــود ،از قبــل اعــام میشــود تــا مخاطبــان بیشــتری را جــذب کنــد.
1. Locating
2. Programming
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 VOD-2-1تراکنشی3
یوتیــوب بــر روی پلتفــرم اشــتراکگذاری ویدئــوی خــود« ،فیلــم هــا و ســریال هــای یوتیــوب» را قــرار
داده اســت؛ یــک ســرویس ویدئــوی درخواســتی تراکنشــی کــه امــکان کرایــه و خریــد فیلــم هــا و برنامــه
هــای تلویزیونــی را میســر میســازد .ایــن ســرویس اکنــون فقــط بــه در اختیــار تولیــد کننــدگان حرفــه
ای اســت و در تمــام  90کشــوری کــه یوتیــوب در آنهــا وجــود دارد ارائــه نمیشــود.

-3-1توزیع کانال ها
یوتیــوب در ســال  2017ســرویس « »YouTube TVرا در ایاالتمتحــده آمریــکا راه انــدازی کــرد؛ یــک
ســرویس  OTTاشــتراکی کــه دسترســی بــه پخــش برنامــه هــای زنــده پنــج شــبکه تلویزیونــی اصلــی ایــن
کشــور را ( ABC، CBC، The CW، Fixو  )NBCفراهــم میکنــد.

-1-2از  UGCتا محتوای حرفه ای
میتوان محتوای ارائه شده را بر حسب تأمینکننده سرویس متمایز کرد:
 UGCتمــام محتوایــی اســت کــه بــر روی یــک پلتفــرم اشــتراکگذاری ویدئــو از طــرف کاربــران موجــود
شــده اســت؛ فــارغ از اینکــه کــه آیــا محتــوا را آن کاربــر تولیــد کــرده یــا خیــر.
محتــوای ســازندگان :مربــوط بــه ویدئوهــای اورجینالــی اســت کــه کاربــران ســرویسها تولیــد کردهاند؛
کســانی کــه جایــگاه ویــژه ای در پلتفــرم اشــتراکگذاری ویدئــو دارنــد و فیدبــک هــای ایــن پلتفرمهــا
را در کار خــود اعمــال میکننــد.
محتــوای حرف ـهای ،محتوایــی اســت کــه از ســوی شــرکتهایی (در بســیاری مــوارد ،تولیدکننــدگان)
تولیــد شــده و در دســترس قــرار میگیــرد کــه از ایــن پلتفــرم بــرای ارتباطــات مدنظــر خودشــان و
اســتراتژی هــای بازاریابیشــان میخواهنــد اســتفاده کننــد.

3. Transactional video on demand
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در نهایــت دســتهای کــه در مقولــه محتــوای حرفـهای قــرار میگیرنــد ،محتوایــی هســتند کــه پلتفــرم
هــای اشــتراکگذاری ویدئــو بــا بســتن توافقهایــی بــا گروههــای رســانهای بــرای اشــتراکگذاری آنالیــن
محتوایشــان امضــا کننــد.
از بیــن ســرویس هــای بررسیشــده ،اکثــر آنهــا (فیسبــوک ،یوتیــوب ،اینســتاگرام ،پریســکوپ و
اســنپچت) تمــام انــواع محتــوا را در پلتفــرم هایشــان ارائــه میدهنــد .ازایــنرو ،صرفنظــر از اینکــه
آیــا پلتفــرم بــه عنــوان ســرویس اشــتراکگذاری ویدئــو شــروع بــه فعالیــتکنــد یــا بــه عنــوان شــبکه
اجتماعــی ،گرایــش اصلــی ایــن پلتفرمهــا گســترش ارائــه تمامــی ایــن محتواهــا اســت.

-2-2پیشنهاد UGC
محتوایــی کــه کاربــران اصلــی پلتفرمهــای اشــتراکگذاری ویدئــو تولیــد میکننــد بــه رایــگان و در حجــم
بــاال بارگــذاری و ارائــه میشــوند.
تأمینکننــدگان ،ماننــد یوتیــوب ،بــا پذیــرش مفــاد مقــررات خدماتدهــی  ،توافــق میکننــد تــا هــم
بــه خــود ســرویس و هــم بــه کاربــران ســرویس حــق «اســتفاده ،بازتولیــد ،توزیــع ،بازســازی ،نمایــش و
اجــرای» محتــوا را اعطــا کننــد .ایــن یــک حــق غیــر انحصــاری در مــورد  UGCاســت؛ چــرا کــه رویــه عــادی
بــرای کاربــران ،بارگــذاری تمــام محتوایشــان بــه طــور همزمــان بــر روی چنــد پلتفــرم اشــتراکگذاری ویدئــو
اســت.

-3-2باز پخش محتوای حرفه ای
ـوال از پلتفرمهــای اشــتراکگذاری ویدئــو و نیــز شــبکه هــای اجتماعــی بــرای
گــروه هــای رســانه ای معمـ ً
معمــوال محتوایشــان را بــر روی
تبلیغــات و جــذب مخاطبــان اســتفاده میکننــد؛ بدیــن صــورت کــه
ً
وبســایتها یــا کانــال هــای گــروه رســانهای قــرار داده و بــه کاربــران دسترســی آزاد و رایــگان ارائــه
میدهنــد .تولیــد کننــدگان و گروه¬هــای رســانه¬ای همچنیــن از پلتفرمهــای اشــتراکگذاری ویدئــو
بــرای بــاز پخــش برنامــه هــای خــود و اعــام برنامههــای جدیــد اســتفاده میکننــد.
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-4-2محتوای اورجینال
پلتفرمهــای اشــتراکگذاری ویدئــو بیــش از پیــش محتــوای اورجینــال ارائــه میکننــد ،کــه ایــن شــامل
ورزش و برنامــه هــای دنبال ـهدار (ســریالی) بــا متــن یــا بــدون متــن و ...میشــود .ایــن محتــوا ممکــن
اســت بــه وســیله ایــن افــراد ارائــه شــود:
				
سازندگان
افراد حرفه ای
تولید کنندگان
گروه های رسانه ای
در مورد محتوای حرفهای اورجینال ،ممکن است موارد زیر را بیابیم:
محتوای خود کاربران
محتــوای سفارشــی کــه مخصوصــاً بــرای ایــن ســرویس هــای دیجیتالــی تولیــد شــده باشــند (کــه
اغلــب از مالکیــت معنــوی کنونــی نشــأت میگیرنــد).
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-1-4-2محتوای اورجینال سازندگان

هنگامــی کــه کاربرانــی کــه ویدئوهــای  UGCانتشــار کــرده انــد شــروع بــه جــذب مخاطــب بــرای خــود
میکننــد ،توجــه پلتفرمهــای اشــتراکگذاری ویدئــو بــه آنهــا ،بــه عنــوان ســازندگان و ارائهدهنــدگان
موفــق بالقــوه تبلیغــات مربــوط بــه وبســایتها یــا کانــال هــای شــخصی آنهــا ،معطــوف میشــود .از
ایــن رو ایــن افــراد ،ســازندگان رســمی ایــن ســرویسها شــناخته میشــوند.
بســته بــه مفــاد و شــروط قانونــی هــر یــک از ایــن ســرویسها ،یــک ســازنده بایــد از یــک آســتانه
مشــخص «فالــوور» یــا ســاعات خــاص تماشــای ویدئــو در روز فراتــر رود تــا بتوانــد بــه منافــع بیشــتری
برســد.
تمــام پلتفــرم هــای اشــتراکگذاری ویدئــو مفــاد و شــرایط خاصــی را در توافــق نامــه هــای تجــاری خــود بــا
5. Original creator-provided content
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ایــن ســازندگان بــرای چگونگــی تقســیم ســود تبلیغــات تعییــن میکننــد .هنگامــی کــه تعــداد مخاطبــان
گســترش مییابــد ایــن توافقنامــه هــا تکامــل مییابنــد و متشــکل از مــوارد زیــر هســتند:
توافقنامههایــی بــرای تضمیــن رعایــت حقــوق ســازندگان حتــی اگــر اصــول  UGCهمچنــان اعمــال
شــوند .ســازندگان موفــق یوتیــوب تبدیــل بــه «ســتاره» میشــوند بنابــر ایــن قراردادهــا مــواردی ماننــد
حــق وجهــه ، 6حقــوق محتــوای اســتفاده شــده و غیــره را پوشــش میدهنــد.
ـا در
منابــع مــادی ماننــد دوربیــن هــا و اســتودیو هــا کــه در اختیــار ســازندگان قــرار میگیرنــد :مثـ ً
 Youtube Spacesکــه در ده شــهر در سراســر جهــان واقــع شــده اســت.
آمــوزش ،مشــاوره و منابــع شــبکه ســازی :بــه ایــن منظــور کــه ســازندگان ،ابزارهــای الزم بــرای حرفــه
ای تــر کــردن ویدئــو هــا و متعاقبــاً مشــهور شــدن کانــال هایشــان را در اختیــار داشــته باشــند.

 2-4-2محتوای حرفهای اوریجینال تولید شده توسط تولیدکنندگان

-1-2-4-2محتوای اورجینال اختصاصی
بعضــی از پلتفرمهــای اشــتراکگذاری ویدئــو ،تولیدکننــدگان را قــادر بــه توزیــع مســتقیم برنامههایشــان
(فیلــم ،ســریال) و درآمدزایــی میکننــد .بــرای مثــال ،تولیدکننــدگان میتواننــد محتوایشــان را بــه
اشــتراک گذاشــته و بــه ویــژه ،بــه صــورت زیــر بــه فــروش رســانند:
مستقیماً به وسیله ویدئو درخواستی تراکنشی ( ،)TVODمانند مورد Video on Demand
از طریــق «کمــک مالــی « یــا اشــتراک کاربــر در کانــال /صفحــه مختــص خــودش ،ماننــد مــورد Twitch
 ،Primeفیسبــوک یــا یوتیــوب؛
یــا بهطورکلــی ،در مــورد محتوایــی کــه در انتهــای زنجیــره ارزش اســت و توزیعکننــدهای نیافتــه
یــا ماهیتــی بســیار مســتقل دارد ،از سیســتم بــه اشــتراک گذاشــتن تبلیــغ ()sharing advertising
6. Image right
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اســتفاده کــرد.

-2-2-4-2محتوای اورجینال سفارشی از سوی تولیدکنندگان
تولیدکننــدگان میتواننــد در مــورد تولیــد انحصــاری محتــوای اورجینــال برای پلتفرم های اشــتراکگذاری
ویدئویــی نیــز به توافق برســند.

-3-4-2محتوای حرفهای اورجینال که گروههای رسانهای تهیه کردهاند

-1-3-4-2محتوای اورجینال اختصاصی
بعضــی از پلتفرمهــای اشــتراکگذاری ویدئــو ،تولیدکننــدگان را قــادر بــه توزیــع مســتقیم
برنامههایشــان (فیلــم ،ســریال) و درآمدزایــی میکننــد .بــرای مثــال ،تولیدکننــدگان میتواننــد
محتوایشــان را بــه اشــتراک گذاشــته و بــه ویــژه ،بــه صــورت زیــر بــه فــروش رســانند:
مستقیماً به وسیله ویدئو درخواستی تراکنشی ( ،)TVODمانند مورد Vimeo on Demand
7

از طریق «کمک مالی « یا اشتراک کاربر در کانال /صفحه مختص خودش ،مانند مورد
 ،Twitch Primeفیسبوک یا یوتیوب؛
یــا بهطورکلــی ،در مــورد محتوایــی کــه در انتهــای زنجیــره ارزش اســت و توزیعکننــدهای
نیافتــه یــا ماهیتــی بســیار مســتقل دارد ،از سیســتم بــه اشــتراک گذاشــتن تبلیــغ (sharing
 )advertisingاســتفاده کــرد.
-2-3-4-2محتوای سفارشی از سوی گروههای رسانهای
پلتفــرم هــای اشــتراکگذاری ویدئــو ،بــه گروههــای رســانهای محتــوای انحصــاری ســفارش میدهنــد و
حتــی قــادر هســتند مبالغــی را ،بــه شــکل حقالزحمههــای مجــوز ،بــه آنهــا پرداخــت کننــد .ایــن مبلــغ بــه
7. Tipping

10

تحــت پوشــش قــرار دادن هزینههــای تولیــد کمــک میکنــد و ریســک هــای موجــود را کاهــش میدهــد.
مثــال ایــن موضــوع اســنپ¬چت اســت .در اســنپچــت ،گروههــای رســانه خواســتار دسترســی بــه
مخاطبــان جــوان تــر هســتند و از طریــق خدمــات اشــتراکگذاری ویدئــو ،اطالعــات صریحــی در مــورد
نحــوه عملکردشــان دریافــت میکننــد .تاکنــون ،حــدود  40برنامــه توســط شــرکتهای تلویزیونــی ماننــد
 ،NBC Universalشــبکههای  A+Eو  ESPNبــه وجــود آمدهانــد کــه در اســنپچت پخــش شــدهاند.
فیسبــوک واچ ( )Facebook Watchاساســاً محتــوای اورجینــال را بــه شــکل ســریالهای مســتند،
فیلمهــای واقعــی ( )reality showsو گزارشــات ورزشــی ارائــه میدهــد .بعضــی از محتواهــای اوریجینال
کتبــی
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نیــز بــه موفقیتهایــی رســیده¬اند و از جملــه فیلمهــای کمیابــی بودهانــد کــه پخــش فصــل

دومشــان تأییــد شــده اســت.

-3مدل جدید :مورد مربوط به Facebook watch
گســترش فیسبــوک بــه پیشــرفت حرفــهای شــدن نحــوه ارائــه و پخــش برنامــه و بــه پیدایــش نــوع
جدیــدی از محتــوا در پلتفرمهــای اشــتراکگذاری ویدئــو منجــر شــده اســت.
کارکــرد اصلــی فیسبــوک همچنــان بــه عنــوان یــک شــبکه اجتماعــی اســت امــا در چنــد ســال گذشــته
ایــن شــرکت روشهایــی را بــه کار گرفــت کــه اشــتراکگذاری ویدئــو را راحــت تــر میکننــد ،کــه نتیجــه
آن افزایــش میــزان محتــوای عرضــه شــده اســت.
فیسبــوک واچ ،سرویســی اســت کــه ویدئوهــای حرف ـهای را ،بــه شــکل رویدادهــا زنــده یــا ضبطشــده
در دســترس کاربــران (در حــال حاضــر ،فقــط در ایاالتمتحــده آمریــکا) قــرار میدهــد کــه تولیدکننــدگان
را قــادر بــه کســب درآمــد از ایــن طریــق میکنــد .ازایــنرو میتــوان گفــت ،فیسبــوک واچ تجــارب
یوتیــوب (کســب درآمــد بــرای ســازندگان) ،توییتــر (ارتبــاط ســازندگان و طرفــداران) و حتــی تلویزیــون
ســنتی را (از طریــق زمانبنــدی روزانــه برنامههــا و رویدادهــا) ترکیــب کــرده و اســتفاده میکنــد.

8. Original scripted content
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 -4راهحلهای کسب درآمد از محتوا
کاربرانــی کــه ارائهدهنــده محتــوا نیــز هســتند (چــه  UGCباشــند یــا نــه) از پلتفرمهــای اشــتراکگذاری
ویدئــو پولــی دریافــت نمیکننــد ،کســب درآمــد تنهــا بــرای کســانی کــه جایــگاه یــک «ســازنده» یــا یــک
ارائهدهنــده محتــوای حرف ـهای را دارنــد امکان-پذیــر اســت.

-1-4تقسیم درآمد تبلیغات و حمایت

9

تمــام ســرویس هایــی کــه بررســی شــد بــه تأمینکننــدگان خــود ایــن امــکان را میدهنــد تــا از طریــق
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«تقســیم درآمدهــای تبلیغــات » کســب درآمــد کننــد .توافقنامــه هــای موجــود بســیار باهــم متفــاوت
هســتند و بــر ایــن اســاس کــه آیــا ارائهدهنــده محتــوا ،فــروش تبلیغــات را بــر عهــده داشــته باشــد یــا
پلتفــرم ،طرفــی کــه ایــن اقــدام را انجــام مــی دهــد درصــد ســود بیشــتر میگیــرد.
معمــول تریــن پلتفرمهــا (ماننــد یوتیــوب و فیسبــوک) درآمدهــا را تقســیم میکننــد ،کــه  %45بــه
ســرویس هــای اشــتراکگذاری ویدئــو میرســد و  %55بــه ارائهدهنــده محتــوا .در مــورد اســنپچت،
«شــریک» مســئولیت تبلیغــات را بــر عهــده میگیــرد و میتوانــد  %70از درآمــد را بــرای خــود بــردارد امــا
هنگامــی کــه پلتفــرم تبلیغــات را مدیریــت میکنــد ســهم  50-50میشــود.
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برندهــا میخواهنــد کــه تصویــر و وجهــه آنهــا (چــه در زمینـهی موقعیت¬یابــی مــکان تبلیغــات

چــه

در زمینــه حمایــت مالــی) در کنــار محتــوای مناســبی ارائــه شــود .بعــد از آنکــه روزنامــه تایمــز و مجلــه
والاســتریت مجموعــه مقاالتــی را چــاپ کــرد کــه در آنهــا نشــان داده بــود تبلیغــات بــرای چنــد برنــد
شــناخته شــده بــا محتوایــی نامناســب بــر روی یوتیــوب پخــش شــده بــود ،یوتیــوب تعــداد زیــادی از
بزرگتریــن قراردادهــای تبلیغاتــی خــود را از دســت داد.
9. Sponsorship

10. Sharing advertising revenues
11. Locating advertising spots
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حمایــت ،دومیــن رویــه معمولــی اســت کــه در تمــام پلتفرم¬هــای اشــتراکگذاری ویدئــو بــه کار گرفتــه
میشــود .بــه طــور کلــی توافق¬نامــه حمایــت ،بیــن برنــد و تأمینکننــده ویدئــو منعقــد میشــود کــه
در ایــن حالــت ســرویس در جایــگاه ثانویــه قــرار میگیــرد و هیــچ منفعتــی از ایــن قــرارداد نمیبــرد.
ســتاره¬ها و ســازندگان موفــق بــا داشــتن بیشتریــن تعــداد فالــوور جــزو کســانی انــد کــه برندهــا بــه
دنبــال آنهــا هســتند و ســازندگان از ایــن طریــق میتواننــد بیشتریــن میــزان درآمــد خــود را کســب
میکننــد.
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-2-4کمک مالی

ـوال ســازندگان
کمــک هــای مالــی را مصــرف کننــدگان نهایــی ویدئوهــا بــه ارائهدهنــدگان ویدئوهــا (معمـ ً
نیمهحرفــهای) اعطــا میکننــد .ایــن رویــه بســیار رایــج بــوده و در تعــداد زیــادی از پلتفرمهــای
اشــتراکگذاری ویدئــو کــه بررســی شــد ،اعمــال میشــود .ایــن رویــه بــه دو شــکل صــورت میگیــرد:
یــا پرداختــی کــه مســتقیماً از طریــق سیســتم هــای پرداختــی پلتفرمهــای دیجیتالــی انجــام میشــود
(ماننــد  ،PayPalکارت هــای اعتبــاری و غیره).
یــا اینکــه پرداخــت هــا از طریــق دریافــت «پــاداش هایــی» کــه مصرفکننــدگان بــه ســازندگان بــرای
نشــان دادن حمایــت خــود بــه آنهــا میفرســتند صــورت میگیــرد .ســازندگان بعــد از دریافــت تعــداد
زیــادی از ایــن پــاداش هــا میتواننــد آنهــا را واقعــاً تبدیــل بــه پــول کننــد.
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-3-4تماشای پولی

فقــط یــک ســرویس اشــتراکگذاری ویدئــو در بیــن مــوارد گفتــه شــده اســت کــه امــکان فــروش برنامــه
هــا را بــر اســاس تماشــای پولــی فراهــم مــی¬آورد .آن خدمــات بــه نــام  Video On Demandاســت
کــه بــه ســازندگان آزادی کامــل بــرای تعییــن مفــاد و شــرایط فــروش و توزیــع محتــوای اصلیشــان را
12. Tipping
13.Pay per view
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میدهــد .ایــن سیســتم بــه ارائهدهنــدهی محتــوا اجــازه میدهــد تــا قیمــت فــروش را تعییــن کنــد و
 %90از درآمــد را بعــد از کســر حــق الزحمــه هــای تراکنــش هــا بــرای خــود محفــوظ بــدارد.

4-4حق اشتراک 14
منبع درآمد دیگر سازندگان ترغیب کاربران به اشتراک در کانالها و برنامههایشاناست.
ایــن امــر در مــورد  Twitchصــدق میکنــد :جایــی کــه کاربــران میتواننــد در کانالهــای ســازندگان مــورد
عالقهشــان اشــتراک ماهانــه داشــته باشــند Vimeo On Demand ،بــه ســازندگان امــکان اشــتراک در
وبسایتشــان را بــه قیمتــی کــه آنهــا تعییــن کردهانــد ،میدهــد .اخیــراً  Facebookنیــز ایــن ســرویس
را در آوریــل  2018اعــام کــرد.

-5-4سرمایهگذاری در برنامهها
-1-5-4چه مبالغی سرمایهگذاری میشوند؟
جــدای از تأمیــن بودجــه از طریــق تقســیم درآمــد تبلیغــات ،ممکــن اســت یــک مقــدار تضمینشــدهای
از پــول یــا ســرمایهگذاری پلتفــرم قبــل از تولیــد محتــوا موجــود باشــد.
انجــام یــک مقایســه بیــن ســرمایهگذاریهایی کــه شــرکتهای قدیمــی تلویزیــون و مؤسســات
دیجیتالــی بــرای محتــوای اورجینــال (بــه جــزء ورزش) میکننــد مــا را بــه ایــن نتیجــه میرســاند کــه
 Facebookوارد ایــن عرصــه شــده اســت اگرچــه بـه عنــوانیــک پلتفــرم اشــتراکگذاری ویدئــو اجتماعــی
فعالیــت میکنــد و ســعی دارد بــه ایــن کار نیــز ادامــه دهــد .در ژوئــن  Snapchat 2017قــراردادی را
بــا  Time Warnerبســت کــه بــه موجــب آن ایــن شــرکت  100میلیــون دالر بــرای هزینههــای تولیــد و
برنامههــای اورجینــال و تولیــد تبلیغــات در  Snapchat Discoverســرمایهگذاری کنــد .در اکتبــر 2016
 Snapchatتصمیــم گرفــت تــا مــدل کســب و کار خــود را تغییــر دهــد و حــق الزحمــه هــای مجــوز را
مســتقیماً بــه ارائهدهنــدهی محتــوای اورجینــال پرداخــت کنــد تــا همــه درآمدهــای تبلیغاتــی را بــرای
خــود نگــه دارد.
14. Subscription
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-2-5-4مدل های اشتراک حقوق؟

رابطــهی بیــن ارائهدهنــدگان حرفــه¬ای و پلتفرمهــای اشــتراکگذاری ویدئــو در مقولــهی حقوحقــوق
مالکیــت محتــوای اورجینــال پلتفرمهــا ،بــر واگــذاری غیــر انحصــاری محتــوای گــروه هــای رســانه ای بــه
پلتفرمهــا بنــا شــده اســت .گــروه هــای رســانه ای در واقــع حضــور خــود را در ســرویس هــای مختلــف
افزایــش داده و بنابرایــن ،محتــوای آنهــا همــه جــا در دســترس اســت و بدیــن صــورت منابــع درآمــدی
خــود را بــه حداکثــر رســاندهاند.
از طرفــی دیگــر ،مــورد محتــوای اورجینــال و محتــوای انحصــاری سفارشــی از ســوی پلتفــرم اشــتراکگذاری
ویدئــو مســتلزم یــک رویکــرد تقســیم هزینــه جدید اســت.
در ازای محتوای اورجینالی که از قبل تأمین مالی شــده اســت Facebook Watch ،در ابتدا درخواســت
کــرد تــا محتــوای ارائهشــده قبــل از انتشــار روی ســایر پلتفرمهــا ،بــه مــدت دو هفتــه انحصــاری روی
ایــن ســرویس پخــش شــود و اگــر محتوایــی باارزشتــر بــود بــه مــدت چنــد مــاه تــا یــک ســال انحصــاری
باشــد .اخیــراً فیسبــوک درخواســت کــرده اســت تــا بــرای ســفارش¬های جدیــد محتــوا یــا هنگامــی
کــه مذاکراتــی دربــاره تجدیــد و نوســازی یــک محتــوای موفــق قدیمــی صــورت میگیــرد ،ایــن شــرکت
حقوحقــوق ایــن محتــوا را بــرای خــود محفــوظ کنــد.

-3-5-4خرید حقوحقوق مسابقات ورزشی و سایر رویدادها
توافقاتــی بیــن پلتفرمهــای اشــتراکگذاری ویدئــو و گروههــای رســانه¬ای بــه طــور خــاص در
زمینههــای ورزشــی و رویدادهــای دیگــر ،کــه اکثــر شــرکتهای تبلیغاتــی باهــم بــرای کســب حــق پخــش
معروفتریــن مســابقات و کنســرتها رقابــت میکننــد ،بســته شــده اســت .توییتــر اولیــن توافقنامــه
را بعــد از پیــروزی در رقابتــش بیــن فیسبــوک و پلتفرمهــای دیجیتالــی دیگــر امضــا کــرد تــا حــق مربــوط
بــه پخــش مســابقات شــب پنجشــنبه لیــگ ملــی فوتبــال ( )NFLدر ایاالتمتحــده آمریــکا را از آن خــود

15. Right sharing models
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کنــد .ایــن شــرکت حــدود  10میلیــون  USDبــرای  10مســابقه پرداخــت کــرد.

.5تأثیر پلتفرمهای ویدئویی بر مخاطبان
بــا در نظــر گرفتــن مشــکالتی کــه در اندازهگیــری کل مخاطبیــن اینترنتــی وجــود دارد و همچنیــن بــه
علــت تفاوتهــای موجــود در شــاخص هــای اندازهگیــری ایــن مخاطبیــن در تلویزیــون و وب ،انجــام
یــک مقایســه میــان مخاطبــان تلویزیــون قدیمــی و ســنتی و مخاطبــان وبســایت هــای ویدئویــی،
چــه از نــوع پولــی و چــه رایــگان ،هنــوز هــم امــری پیچیــده اســت .علیرغــم ایــن مســائل و مشــکالت،
شــاخصهایی وجــود دارد تــا بــا اطمینــان بتــوان تأثیــر پلتفرمهــای ویدئویــی بــر مخاطبــان کانــال هــای
خطــی را اندازهگیــری کــرد.

-1-5استفاده از سرویس های ویدئو مبتنی بر تقاضا( )VODرو به افزایش است
در مجمــوع اســتفاده از ویدئــو آنالیــن رو بــه رشــد و افزایــش گذاشــته اســت .طبــق اطالعــات و آمــار
وبســایت  eMarketerدر ســال  2018کاربــران اروپایــی اینترنــت حداقــل ماهــی یــک بــار بــه صــورت
آنالیــن ویدئــو تماشــا میکننــد.

شــکل  3جزئیــات رشــد مصــرف انــواع مختلــف ویدئــو را در پنــج کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا (فرانســه،
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بریتانیــا ،آلمــان ،ایتالیــا و اســپانیا) نشــان میدهــد .میــزان مشــاهده ویدئوهــای آنالیــن از ســال 2006
رشــد مداومــی داشــته ،درحالیکــه مــدت زمــان مشــاهده تلویزیــون خطــی از ســال  2012رونــد کاهشــی
داشــته اســت .بــه همیــن دلیــل محبوبیــت ســرویس هــای جدیــد و تنــوع روش هــای مصــرف محتــوای
صوتی-تصویــری (ســمعی-بصری) تأثیــرات عمیــق و فزاینــدهای بــر تلویزیــون خطــی دارد .بــه همیــن رو
کانــال هــای تلویزیونــی دالیــل خوبــی بــرای هرچــه بیشــتر در دســترس قــرار دادن محتــوای تولیــدی خــود
بــر روی  catch-up TVدارنــد .بــا شــیوههای جدیــد مصــرف [محتــوای آنالیــن] زمــان مشــاهده تلویزیــون
خطــی تغییــر کــرده و یــک تغییــر رادیــکال در عــادات ســرگرمی صوتی-تصویــری ،بــه ویــژه در میــان نســل
هــای جــوان تــر در حــال رخ دادن اســت.

همــان طــور کــه در شــکل  4نشــان داده شــده اســت افزایــش محبوبیــت پلتفرمهــای ویدئویــی (و ســایر
ســرویس هــای ویدئویــی مبتنــی بــر تقاضــا) بــه کاهــش مــدت زمــان مشــاهده تلویزیــون هــای خطــی در
کشــورهای نوردیــک (شــمال اروپــا) ،بــه ویــژه در مــورد نســل هــای جــوان تــر منجــر شــده اســت.
ایــن مشــاهدات و ارزیابیهــا [در ارتبــاط بــا رشــد اســتفاده از ویدئوهــای کوتــاه و کاهــش اســتفاده از
تلویزیــون هــای خطــی در میــان نســل هــای جــوان] را میتــوان بــا نظرســنجی یــا پیمایشــی کــه توســط
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وبســایت اطالعاتــی Varietyموجــود اســت ،ترکیــب کــرد .نتایــج ایــن نظرســنجی نشــان میدهــد کــه
ســتارههای یوتیــوب محبوبیــت بیشــتری در میــان نوجوانــان آمریکایــی  13تــا  18ســال در مقایســه
بــا افــراد مشــهور عرصــه ی تلویزیــون و موســیقی دارنــد .افزایــش رقابــت میــان پلتفرمهــای ویدئویــی
بــزرگ بــرای جــذب مشــهورترین یــا محبوبتریــن خالقــان و تولیدکننــدگان [ویدئــو] بیانگــر ایــن واقعیــت
اســت کــه بازیگــران جدیــد ناگهــان عالقهمنــد بــه ورود بــه صحنــه ســرگرمی ســمعی -بصــری جوانــان
در ســطح اروپایــی و جهانــی شــدهاند .ایــن بازیگــران بــا کنــار هــم آوردن میلیونهــا هــوادار خــود را در
موقعیتــی قــرار میدهنــد تــا مخاطبانــی را کــه تبلیغکننــدگان میــل و طمــع بــه دســت آوردن آنهــا را
دارنــد بــا خــود همــراه کننــد.

-2-5استفاده کالن از اشتراکگذاری ویدئو
ســرویس هــای ویدئویــی آنالیــن جدیــد ،چــه از نــوع پولــی و چــه رایــگان ،دســتخوش تحــوالت
قابلمالحظــهای شــدهاند .بــا ایــن حــال ،اگــر دقیــق بنگریــم ،اشــتراکگذاری چقــدر اهمیــت دارد؟
طبــق اطالعــات وبســایت  eMarketerبــا در نظــر گرفتــن تمــام دســتهبندی هــای موجــود از ســرویس
هــای ویدئویــی آنالیــن Youtube ،باالتریــن میــزان نفــوذ را در اروپــا دارد .ایــن یافتههــا انطبــاق زیــادی
بــا تحلیــل هــای  eMarketerدارد کــه در پایــان گــزارش خــود بیــان کــرده اســت کــه در فوریــه 2018
وبســایت یوتیــوب در بریتانیــا بــا اســتفاده  90/6از کاربــران اینترنتــی بریتانیایــی ( 40/4میلیــون نفــر)
کــه دســت کــم یــک بــار در مــاه بــه ایــن پلتفــرم ویدئویــی ســر زدهانــد ،تقریبــاً اشــباع شــده بــود .تــا
جایــی کــه بــه شــبکههای اجتماعــی مربــوط میشــود ،طبــق آمــار  65 eMarketerدرصــد از کاربــران
اینترنتــی غــرب اروپــا حداقــل از یــک ســرویس اســتفاده میکننــد ( )2018کــه معنــای آن میــزان نفــوذ
 49.8%از کل جمعیــت [ایــن منطقــه] اســت.
در نهایــت بــا توجــه بــه ژانرهــای ویدئویــی موجــود بــر روی یوتیــوب ،یــک مطالعــه رســانه محــور بــر روی
اطالعــات وبســایت  Social Bladeنشــان داده اســت کــه از  100کانــال برتــر یوتیــوب بــر اســاس تعــداد
مشــترکان ،بــه ترتیــب 32 ،کانــال موزیــک ویدئــو 27 ،کانــال بــا محتــوای خنــدهدار 20 ،کانــال مربــوط بــه
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ویدئــو گیــم و  21کانــال دارای محتــوای متنــوع ،بــوده اســت.

-3-5بــرای مخاطبیــن جــوان مــدت زمــان صــرف شــده بــرای تماشــای ویدئــو بــر روی پلتفرمهــای
آنالیــن بــه اشــتراکگذاری ویدئــو کمــاکان پاییــن امــا قابــل مالحظــه اســت
ســازمان قانونگــذار آفــکام ،در ســال  2010پــروژه «عصــر دیجیتــال» ( )Digital Dayرا راهانــدازی کــرد
تــا بــه طــور خــاص تأثیــر شــیوههای نویــن اســتفاده از ویدئــو بــه صــورت آنالیــن را اندازهگیــری کنــد.
مهــم تــر از همــه ،ایــن پــروژه دادههــای کمــی قابــل سنجشــی را در ارتبــاط بــا مصــرف ویدئــو بــر روی
پلتفرمهــای بــه اشــتراکگذاری ویدئــو بــرای مخاطبــان بزرگســال و جالــب تــر از همــه نســل هــای جــوان
یــا کــم ســن و ســال فراهــم میکنــد.
مشــاهدات و ارزیابــی هــای آفــکام در ارتبــاط بــا عــادات مصرفــی دیجیتــال در یــک دوره ســه روزه در ســال
 2016بــر روی انــواع محتــوای مشــاهده شــده و همچنیــن ســرویسها دســتگاههای اســتفاده شــده
شــش گــروه محتوایــی را شناســایی کــرد کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
تلویزیون خطی زنده
16

ضبــط تدوینشــده

برنامههــای تلویزیونــی بــر روی یــک ســت تــاپ باکــس یــا ضبــط کننــده ویدئــو

دیجیتــال شــبیه ضبــط کنندههــای TiVo
برنامههایــی (محتــوای تلویزیونــی یــا فیلمهــا) کــه بــه صــورت رایــگان بــر روی ســرویس هــای
 catch-up TVمشــاهده میشــوند.
برنامههایــی (محتــوای تلویزیونــی یــا فیلمهــا) کــه بــر روی ســرویس هــای ویدئویــی مبتنــی بــر
تقاضــا شــبیه ســرویس هــای نتفلیکــس یــا آی تیونــز ( SVODیــا  )VODمشــاهده میشــوند.
فیلــم هــای تلویزیونــی یــا محتــوای مشــاهده شــده بــر روی رســانههای فیزیکــی ماننــد دی وی دی
یــا بلــوری( )Blu-rayو در نهایت،کلیــپ هــای ویدئویــی کوتــاه کــه بــر روی پلتفرمهــای ویدئویــی یــا
شــبکههای اجتماعــی شــبیه یوتیــوب مشــاهده شــدهاند (موضــوع مــورد بحــث و توجــه در بســتر ایــن
16. Time-shifted recording
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گــزارش).
گــراف موجــود در شــکل  8نشــان میدهــد مشــاهده ویدئــو از طریــق تلویزیــون زنــده توســط بزرگســاالن
بــا ســن  16و باالتــر بیشتریــن بخــش ( )% 62/9مــدت زمــان تماشــای ویدئــو را تشــکیل میدهــد.
تماشــای ویدئوکلیــپ هــا بــر روی وبســایت شــبیه یوتیــوب یــا فیسبــوک ،تنهــا  % 2/9یــا  51دقیقــه
از کل زمــان تماشــای ویدئــو را تشــکیل مــی دهــد (بیشــتر بــر روی لپتاپهــا یــا گوشــی هــای هوشــمند
مشــاهده شــدهاند) .بدیــن ترتیــب اســت کــه بزرگســاالن بریتانیایــی کمتریــن زمــان را بــرای تماشــای
محتــوای صوتی-تصویــری صــرف میکننــد.
نتایــج در ارتبــاط بــا افــراد  6تــا  15ســال بســیار متفــاوت اســت؛ از نظــر مــدت زمــان مشــاهده در حــال
حاضــر تلویزیــون زنــده کمــاکان ( % 45/2یــا  522دقیقــه) را بــه خــود اختصــاص داده درحالیکــه تماشــای
ویدئوکلیــپ هــا بــر روی پلتفرمهــای آنالیــن دومیــن جایــگاه را بــا  % 19/6یــا  226دقیقــه بــه خــود
اختصــاص داده اســت .بنابرایــن بــه نظــر میرســد نســل هــای جــوان تمایــل فزاینــدهای بــه تماشــای
ویدئوهــا بــر روی پلتفرمهــای اشــتراکگذاری ویدئــو دارنــد.

بــرای تحلیــل تأثیــر ایــن موضــوع بــر روی مخاطبــان تلویزیونــی ،ایــن بخــش بــه وضعیــت موجــود در
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بریتانیــا ،کــه یکــی از معــدود کشــورهای اروپایــی اســت کــه از مخاطبــان آنالیــن و مخاطبــان تلویزیونــی
ســنجشهای قابلاعتمــادی (و قابــل قیاســی) دارد اشــاره میکنــد .بهکارگیــری فنــاوری هــای جدیــد
توســط مــردم بریتانیــا در مقایســه بــا ســایر کشــورهای اتحادیــه اروپــا بســیار قابلتوجــه و زیــاد اســت.
ســایر شــاخصها مویــد رشــد و گســترش ویدئوهــای آنالیــن و بــه طــور مشــخص وبســایت هــای
اشــتراکگذاری ویدئــو هســتند:
اگرچــه کــه ویدئوهــای مشاهدهشــده مــدت زمــان کوتاهــی دارنــد امــا در مجمــوع مــدت زمــان
مشــاهده ویدئــو بــه طــور کلــی افزایــش و رشــد قابلمالحظــهای داشــته اســت.
برنامــه ســاالنه اخیــر بیبــی ســی کــه در مــارس  2018انتشــار یافــت نیــز چنیــن تغییــر و تحولــی را
نشــان میدهــد .بیبــی ســی گــزارش کــرده اســت کــه  82درصــد از کــودکان بــرای تماشــای محتــوای
مبتنــی بــر تقاضــا ( )on demand contentبــه یوتیــوب و  50درصــد بــه نتفلیکــس و  29درصــد بــه
ســرویس مبتنــی بــر تقاضــا موســوم بــه بیبــی ســی آی پلیــر) ( BBC iPlayerمراجعــه میکننــد .بــه
عــاوه کــودکان ســنین  5تــا  15ســال در هــر هفتــه زمــان بیشــتری را در مقایســه بــا تماشــای تلویزیــون
( 14ســاعت) صــرف گشــت در اینترنــت ( 15ســاعت  18دقیقــه) میکننــد.
نتیجــه ایــن تحــوالت ایــن اســت کــه خردســاالن زمــان کمتــری را صــرف اســتفاده از ســرویس هــای
مختــص کــودکان بیبــی ســی میکننــد و طبــق گفتههــای گروههــای رســانهای عمومــی ،یــک رونــد
کاهشــی ثابــت در ایــن ارتبــاط وجــود داشــته اســت .یکــی دیگــر از عوامــل حائــز اهمیــت مطرحشــده در
ایــن گــزارش ایــن اســت کــه تلویزیــون هــای ســنتی میبایســت بــه رقابــت بــا تلفــن هــای همــراه کــه
 43درصــد از کــودکان در ســنین  12تــا  15ســال بــرای تماشــای تلویزیــون از آنهــا اســتفاده میکننــد،
بپردازنــد.

 .6تأثیر اقتصادی پلتفرمهای ویدئویی
اندازهگیــری تأثیــر اقتصــادی پلتفرمهــای بــه اشــتراکگذاری ویدئــو کار ســختی اســت ،زیــرا آمــار کافــی
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بــه طــور علنــی دربــاره میــزان درآمــد آنهــا وجــود نــدارد و هنــوز مصــرف ویدئــو در ایــن پلتفرمهــا را بــا
ـوال توســط
مخاطبیــن تلویزیــون ســنتی نمیتــوان اندازهگیــری کــرد و همچنیــن ایــن ســنجشها معمـ ً
شــاخصهای دیگــری (نامربــوط) اندازهگیــری میشــوند (گاهــی خــود تبلیغکنندههــا بــر ســر آنهــا
بحــث دارنــد) .بــه ایــن دالیــل ،ارقــام ارائهشــده در ایــن بخــش ســنجش هــای غیرمســتقیمی از اهمیــت
آنهــا هســتند و تأثیــرات اقتصــادی بررسیشــده از طریــق مثالهــای کشــورها یــا مناطــق خــاص اروپــا
اندازهگیــری شــده اســت.
بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد افزایــش اســتفاده از ایــن ســرویسها ،میتوانــد چگونگــی دسترســی
مخاطــب بــه محتــوا و مصــرف آن را بــه طــرز چشـمگیری تغییــر دهــد .ایــن تغییــر در روش مصــرف بــر
محتویــات ســرویسها تأثیــر گذاشــته اســت :بــه طــوری کــه تولیــد محتــوا بــر روی ایــن پلتفرمهــا بــه
طــور روزافــزون حرف ـهای تــر میشــود.
ایــن محتویــات «معمولــی» تولیدشــده توســط کاربــران بــه ســرعت بــا رقابــت دو گــروه مواجهــه شــدند:
 )1محتویــات حرف ـهای رو بــه افزایــش تولیدکنندههــا کــه بــه دنبــال کســب درآمــد از مخاطبیــن بودنــد
و )2 ،محتویــات حرفــهای گروههــای رســانههای دیجیتــال کــه اهــداف زیــادی از ایــن کار داشــتند :از
کســب درآمــد و اهــداف حرفـهای گرفتــه تــا جــذب مخاطــب جدیــد.
امــروزه میتــوان بــه ایــن پلتفرمهــا از یــک زاویــه ی جدیــد نــگاه کــرد .بــر اســاس دســتهبندیهای
ســادهای کــه از ویدئــو وجــود دارد ،آنهــا بــه ســرویس هایــی بــرای توزیــع تمــام انــواع محتویــات
تبدیــل شــدهاند .راهانــدازی ســرویس¬های ویدئویــی آنالیــن در چنــد ســال اخیــر و تولیــد محتــوای
اورجینــال توســط ایــن ســرویسها بــه ایــن تغییــر کارکــرد کمــک کــرده اســت .عامــل دیگــری کــه بــه
افزایــش یافتــن اهمیــت ایــن پلتفرمهــا کمــک کــرده ،عبــارت اســت از حضــور فراگیــر تلفنهــای همــراه
و بنابرایــن اتصــال تقریبــاً دائمــی بــه وب.
بــا توجــه بــه ایــن پیشــرفتها و در نظــر گرفتــن نقــش حــدود  20درصــدی گــوگل و فیسبــوک در بــازار
تبلیغــات جهانــی در ســال  ،2017اســتراتژی توســعه و تمرکــز بــر محتــوای ویدئویــی بــه یــک چالــش
واقعــی بــرای بخــش صوتــی تصویــری ســنتی تبدیــل شــده اســت.
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-1-6الگوهای تجاری پلتفرمهای ویدئویی
چــه بــه صــورت مســتقیم چــه غیرمســتقیم ،بخــش زیــادی از درآمــد پلتفرمهــای ویدئویــی را تبلیغــات
تشــکیل میدهــد .برخــی پلتفرمهــای دیگــر از طریــق حــق عضویــت (عمومــی یــا مختــص کانالهــا/
ســرویسها) ،حمایــت از ســازنده و تماشــای پولــی نیــز کســب درآمــد میکننــد .نبــود اطالعــات از طــرف
بازدیدکنندههــای اصلــی هیــچ راهــی را جــز تخمیــن حــدودی بــرای تحلیلگــران بــه جــای نمیگــذارد .ایــن
آمــار بایــد بــا احتیــاط بررســی شــوند .در ادامــه دو مــدل تجــاری اصلــی را شــرح میدهیــم.

 -1-1-6الگوی اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم
ســؤال اصلــی کــه دربــاره روشهــای تأمیــن بودجــه پلتفرمهــای ویدئویــی بایــد بــه آن پاســخ داد
عبارتانــد از :آیــا منابــع درآمــد در خــود پتلفرمهــا اســت یــا عمدتــاً از طریــق تبلیغــات ،بیشــتر بــه الگــوی
تجــاری مالــک خــود کمــک میکننــد؟
مثــال یوتیــوب (بــا مالکیــت گــوگل) یــک مــورد جالــب اســت .بــر اســاس تحلیلــی کــه والاســتریت ژورنال
در ســال  2014انجــام داد ،اگرچــه یوتیــوب در آن ســال  4میلیــارد دالر درآمــد داشــته ،امــا ایــن درآمــد
در واقــع بــرای ایــن شــرکت ســودآوری نداشــته اســت .هزینــه تولیــد محتویــات و هزینههــای مربــوط
بــه تجهیــزات توزیــع ایــن محتــوا (ماننــد ســرورها) ،تمــام درآمــد ایــن پلتفــرم را بــه خــود اختصــاص
داده بــود .یوتیــوب بــه طــور خــاص اجــازه میدهــد تــا اطالعــات و دادههــای شــخصی افــراد باهــدف
بهینهســازی اهــداف تبلیغاتــی ،چــه در یوتیــوب چــه در وبســایتهای دیگــر ،جمــعآوری شــوند.
بســیاری از اســتراتژی هــای محتوایــی یوتیــوب بعــد از ســال  2014تغییــر کــرد کــه هــدف از ایــن کار
افزایــش مخاطــب و افزایــش ارزش ایــن پلتفــرم در چشــم تبلیغکنندههــا بــوده ،اگرچــه کــه جدیدتریــن
گزارشهایــی کــه از شــرکت  Alphabetدربــاره ســود و ضــرر و ترازنامــه ایــن پلتفــرم بــه دســت میآیــد
همیشــه بــه طــور کامــل جزئیــات درآمــد یوتیــوب را ارائــه نمیکنــد.
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-2-1-6تبلیغ ،الگوی اصلی تأمین مالی
اکثــر پلتفرمهــای اشــتراکگذاری ویدئــو بــرای کاربــران رایــگان هســتند و عضویــت رایــگان یعنــی تأمیــن
مالــی از طریــق تبلیغــات .پلتفرمهــای ویدئویــی بــه عنــوان یــک رابــط و میانجــی میــان مخاطبیــن و
تبلیغکنندههــا ،کــه بــه دنبــال انتشــار پیامهــای تبلیغاتــی خــود میــان ایــن مخاطبیــن هســتند ،عمــل
میکننــد .بنابرایــن الگــوی کســبوکار ایــن پلتفرمهــا بــه توانایــی آنهــا در جلــب توجــه کاربــر در
دنیایــی کــه «توجــه» افــراد بــه کاالیــی نایــاب تبدیــل شــده اســت ،بســتگی دارد.
تغییــرات اساســی کــه توســط تبلیغــات اینترنتــی ایجــاد شــده اســت باهــدف تغییــر پارادایــم «تبلیــغ
انبــوه» و یــا محیطــی بــه «تبلیــغ هدفمنــد و شــخصی» اســت .پخشکنندههــای پلتفــرم ویدیــو از
ایــن تغییــر اســتفاده کــرده تــا پیــام هــای تبلیغاتــی خــود را ،کــه بــا ویژگــی هــای عصــر دیجیتــال و
17

توجــه کوتــاه افــراد تطبیــق داده شــده اســت ،منتشــر

و حتــی مفهومــی ســازی

18

کننــد .ایــن کار

بــه تبلیغکنندههــا اجــازه میدهــد تــا پیامهــای تبلیغــی خــود را بــرای کاربرانــی کــه عالقهمنــد بــه
ویدئوهــا هســتند ارســال کننــد .پــس ،پلتفرمهــای بــه اشــتراکگذاری ویدئــو عمدتــاً از طریــق تبلیــغ،
از مخاطبیــن درآمــد کســب میکننــد.
بنابرایــن در اینجــا نیــاز اســت تــا بــه تفاوتهــای دو منبــع تأمیــن مالــی در تبلیغــات ویدئــو اشــاره

کــرد :تأمیــن مالــی مســتقیم و غیرمســتقیم تأمیــن مالــی مســتقیم از طریــق تبلیــغ در میــان
ویدئــو ، 19منبــع اصلــی تبلیــغ بــرای برخــی از پتلفرمهــا اســت (در کنــار درآمدهــای حــق عضویــت در
ســایتهایی ماننــد  .)Vimeoایــن تبلیغــات بــرای وبســایت هایــی اســت کــه محتــوا محــور هســتند و
کاربــران عمدتــاً از آنهــا بــرای تماشــای محتویــات ویدئوهــای درخواســتی یــا زنــده اســتفاده میکننــد.
هــدف از ارائــه رایــگان محتویــات ویدئــو جــذب مخاطــب بــرای تبلیغــات اســت .تغییــر اصلــی آنهــا بــا
تبلیغــات تلویزیــون خطــی ایــن اســت کــه تبلیغــات بــرای کاربــران اینترنــت ،بــر اســاس دادههایــی کــه
17. Dissemination
18. Conceptualization
19. Mid-roll video advertising
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20.Targeted

از آنهــا جمــعآوری و تحلیــل شــده اســت ،بــه صــورت هدفمنــد 20ارســال میشــود امــا در تبلیغــات
تلویزیونــی پیــام هــای تبلیغاتــی بــه صــورت انبــوه بــرای حجــم زیــادی از مخاطبیــن ارســال میشــوند.
ارســال تبلیغــات بــه صــورت هدفمنــد اساســاً میتوانــد راندمــان و کارایــی را بــاال ببــرد.
راهانــدازی ســرویس هــای پخــش زنــده توســط اپراتورهــای اصلــی ویدیــو ،ماننــد یوتیوب الیــو ،فیسبوک
الیــو ،اینســتاگرام ،و پریســکوپ توییتــر و توییــچ ، 21فرصتــی را فراهــم میکنــد کــه بــه موجــب آن در
پخــش زنــده تبلیغــات ویدئویــی قــرارداد و بنابرایــن از طریــق ایــن تبلیغــات بــه تأمیــن مالــی مســتقیم
کمــک کــرد.
چــه در حــوزه پخــش ویدئــو درخواســتی و چــه پخــش زنــده ،مؤسســه تحقیقاتــی  Juniperپیشبینــی
کــرده اســت کــه در پنــج ســال آینــده درآمــد تبلیــغ ویدئویــی فیسبــوک و یوتیــوب  130درصــد افزایــش
پیــدا میکنــد و از  16میلیــارد دالر در ســال  2017بــه  37میلیــون دالر در ســال  2022میرســد.
تأمیــن مالــی غیرمســتقیم از طریــق ویدیــو (تبلیغــات ویدئویــی) یــک منبــع درآمــد بــرای ســایتهای
ویدئویــی اســت و بــه ارتقــاء ترافیــک ایــن ســایتها کمــک میکنــد .ویدئــو عاملــی اســت کــه بــه رشــد
مخاطــب کمــک میکنــد و بنابرایــن ارزش ســرویسها و مخاطبیــن را در چشــم تبلیغکننــده افزایــش
میدهــد .فیسبــوک و پلتفرمهــای اجتماعــی دیگــر ماننــد توییتــر ،اینســتاگرام و اســنپچت بهتریــن
مثــال از پتلفــرم هــای ویدئویــی هســتند کــه از تبلیــغ ویدئویــی و آنالیــن بــرای دریافــت حمایــت مالــی
اســتفاده میکنــد؛ ویدئــو عنصــر اصلــی در ایــن ســرویسها نیســت ،امــا ایــن ســایتها بیشــتر و بیشــتر
بــر ایــن ویژگــی بــه عنــوان منبــع ترافیــک و افزایــش مخاطــب تمرکــز میکننــد .بــا ایــن وجــود ویدئــو
تنهــا نوعــی از محتــوا یــا ســرویس هــای موجــود نیســت ،و بــه همیــن دلیــل تنهــا بــه طــور غیرمســتقیم
بــه افزایــش ترافیــک ،انــدازه مخاطــب و بنابرایــن درآمــد کمــک میکنــد.
تأمیــن مالــی از طریــق تبلیــغ ،منبــع اصلــی درآمــد بــرای پلتفرمهــای تبلیغاتــی اســت .ایــن درآمــد یــا بــه
طــور مســتقیم از تبلیغــات ویدئویــی نشــأت میگیــرد یــا بــه طــور غیرمســتقیم از زمانــی کــه ترافیــک
20.Targeted
21. Twitter and Twitch’s Periscope
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ســایتها افزایــش مییابــد .ایــن درآمــد در تبلیغــات را میتــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد:
درآمد تبلیغاتی که پتلفرمها به طور کامل حفظ میکنند
اشــتراک درآمــد تبلیغاتــی بــا تأمینکننــدگان محتــوا ،کــه پلتفرمهــا بــه عنــوان یــک آژانــس بــرای
آنهــا کار میکننــد.

-3-1-6آزمایش الگوهای تجاری دیگر
-1-3-1-6حق عضویت چندمنظوره
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 :مثالی از  YouTube Redو Twitch Prime

یوتیــوب ســرویس هــای عضویــت  YouTube Redرا در ســال  2015در آمریــکا راهانــدازی و اعــام کــرد کــه
ایــن ســرویس در ســال  2018در دههــا کشــور دیگــر نیــز راهانــدازی میشــود .حــق عضویــت ،ماهانــه 10
دالر آمریــکا اســت کــه مشــاهده ویدئــو بــدون تبلیــغ و دسترســی بــه محتویــات انحصــاری ماننــد ویدئــو،
ســریال ،مســتند و محتویــات ســازندههای یوتیــوب را ممکــن میســازد .یوتیــوب بــا راهانــدازی ایــن
ســرویسها رونــد جدیــدی را شناســایی کــرد :رشــد ناگهانــی عضویــت در ســایتهای ویدئــو درخواســتی
( .)SVODتــا جــای کــه مــا اطــاع داریــم تعــداد مشــترکینی کــه پــول پرداخــت میکننــد تقریبــاً 1.5
میلیــون دالر اســت.

 -2-3-1-6کمسیون حق عضویت کانالهای پولی
یوتیــوب تــا  1ژانویــه  ،2018پیشــنهاد حــق عضویــت یــک نفــره را بــرای کانالهــای یوتیــوب ارائــه میکــرد
تــا ســازندهها و مالکیــن محتویــات از ایــن طریــق بتواننــد از ویدئوهــای خــود کســب درآمــد کننــد یــا
کاربــران ســایت هــا بتواننــد ویدئوهــا را بــه صــورت مســتقیم خریــداری یــا کرایــه کننــد .بــه نظــر میرســد
ایــن آزمایــش آن طــور کــه یوتیــوب انتظــار داشــت موفــق نبــوده اســت زیــرا یوتیــوب در ابتــدای ســال
 2018ایــن ســرویس را قطــع کــرد چــرا کــه کمتــر از  1درصــد از ســازندهها از کانالهــا اســتفاده میکردنــد.
22. All in one subscription
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 5.1.3.3کمسیون حمایت و کمک مالی
حمایــت یــا کمــک مالــی ســازندهها از محتویــات بازیهــای ویدئویــی و ویدئوهــای زنــده :مثــال
YouTube Gamingو Twitchحمایــت مالــی طرفــداران از ســازندهها نیــز شــکل دیگــری از تأمیــن مالــی
اســت .ایــن شــکل از تأمیــن مالــی عمدتــاً بــرای محتویــات ســازندههای بازیهــای ویدئویــی اســتفاده
میشــود .کمــک مالــی شــبیه بــه تأمیــن بودجــه اســت .در کمــک مالــی طرفــداران میتواننــد بــه ســازندهی
محبوبشــان کمــک میکننــد .ایــن یــک روش بــرای تشــکر از ســازندهها اســت و یــک منبــع درآمــد بــرای
تأمیــن مالــی پلتفرمهــای ویدئویــی تلقــی میشــود.

 -3-3-1-6کمسیون توزیع محتویات بر اساس هر واحد
ســرویس آمــازون ویدیــو دایرکــت 50 ، 23درصــد از درآمــد خالــص خــود در بخــش «خریــد و اجــاره» را
بــه ســازندهها میدهــد .در ســال  ،2018یوتیــوب بــه ســازندهها امــکان تماشــای پولــی بــرای محتویــات
صوتــی تصویــری را داد .ایــن ســرویس کارایــی باالیــی نداشــت امــا ایــن ســرویس را بــرای صاحبــان حــق
محتویــات حرفـهای بــاز گذاشــت.

-2-6تأثیر پلتفرمهای ویدئویی بر تبلیغات
همــان طــور کــه مشــاهده شــد ،پلتفرمهــای ویدئویــی تأثیــر زیــادی بــر زمــان مشــاهده [برنامــه] و
مخاطبیــن کانالهــای تلویزیــون ســنتی دارنــد .اندازهگیــری ایــن تأثیــر بــرای درآمــد تبلیغــات کانالهــای
تلویزیونــی دشــوارتر اســت ،زیــرا روش مناســبی بــرای اندازهگیــری تبلیــغ ویدئویــی در ویدیوهــای کوتاه،
ماننــد آنهایــی کــه در پتلفرمهــای ویدئویــی یافــت مــی شــوند ،وجــود نــدارد .بنابرایــن بــرای مقایســه
آنهــا بــا آمــار تبلیغــات تلویزیونــی بایــد از ارقــام جایگزیــن ،ماننــد درآمــد کل تبلیغــات ویدئویــی در
اروپــا ،اســتفاده کــرد .تبلیغــات ویدئویــی همچنیــن در مکانهایــی بــه غیــر از پتلفــرم هــای ویدئویــی
دیــده میشــوند( ماننــد روزنامــه ،وبســایت هــا و کانــال هــای تلویزیونــی).
23.Amazon Direct Pay
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-1-2-6رشد تبلیغات آنالین
در اتحادیــه اروپــا از ســال  ،2015تبلیغــات اینترنتــی از تبلیغــات تلویزیونــی بیشــتر شــده اســت .ایــن
پیشــرفت در مقــدار رشــد ایــن دو رســانه مشــخص اســت :تبلیــغ اینترنتــی بعــد از ســال  2012رشــد دو
رقمــی را تجربــه کــرده ،امــا تبلیغــات تلویزیونــی رشــد کمتــری داشــته اســت و حتــی در ســال  2012رشــد
منفــی داشــته اســت .ســال قبــل در ســال  ،2016تبلیغــات تلویزیونــی ثابــت بــود.

 -2-2-6آیا تبلیغ ویدیوی آنالین یک رقابت جدید برای کانالهای تلویزیونی است؟
در اروپــا IAB ،و  IHSبــا گــزارش «شــاخص  »AdEX 2016توصیفــی از هزینههــای تبلیــغ ویدئویــی آنالیــن
ارائــه کــرد .در ســال  ،2016تبلیــغ ویدئویــی  20کشــور اتحادیــه اروپــا بــه  2.7میلیــارد دالر رســید و 7
درصــد از هزینــه  36.7میلیــارد دالری را تبلیغــات آنالیــن در بــه خــود اختصــاص داده بــود .بــا مقایســه
هزینههــای تبلیــغ ویدئویــی بــا هزینههــای تبلیــغ تلویزیونــی ایــن  20کشــور متوجــه میشــویم کــه
ایــن رابطــه یکســان اســت :هزینــه تبلیــغ ویدئویــی بــه طــور میانگیــن بــه انــدازه  10درصــد از هزینههــای
تبلیــغ تلویزیونــی بــود .بایــد اشــاره کــرد کــه تبلیــغ ویدئویــی رشــد ســریعتری نســبت بــه تبلیغــات
تلویزیونــی دارد زیــرا در بیــن ســالهای  2015و  ،2016رشــد  %21.4بــوده اســت ،امــا ایــن رقــم بــرای
تبلیغــات تلویزیونــی و آنالیــن بــه ترتیــب  2و  11درصــد بــوده اســت.
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 -3-2-6چــه نســبتی از تبلیــغ ویدئویــی آنالیــن بــهاشــتراکگذاری ویدئــو تخصیــص پیــدا
میکنــد؟
پلتفرمهای اشتراکگذاری ویدئو تا چه اندازه از تبلیغ ویدئویی سود میبرند؟
بــر اســاس نظــر  IHSو گــروه مشــاوره بوســتون ،میــزان زیــادی از هزینــه تبلیــغ ویدئویــی بــه دو غــول
فنــاوری و پلتفــرم ویدئویــی یوتیــوب و فیسبــوک اختصــاص پیــدا میکنــد (حــدود  50درصــد) و
بدیــن ترتیــب ســهم کمــی بــرای وبســایتها و ســرویس هــای تلویزیــون آنالیــن شــرکتهای دیگــر
باقــی میمانــد .بنابرایــن فیسبــوک و یوتیــوب بــا اســتفاده از دو برتــری رقابتیشــان کــه عبارتانــد
از :انــدازه مخاطبیــن و مهمتــر از همــه مقــدار اطالعــات شــخصی جم ـعآوری و اســتفاده شــده توســط
تبلیغکننــده ،یــک انحصــار دوگانــه در تبلیغــات ویدئویــی آنالیــن ایجــاد کردهانــد.

 -3-6تأثیر بر ساختار صنعت
جــدای از وزن اقتصادیشــان ،ســرویس هــای بــه اشــتراکگذاری ویدیــو میتواننــد تغییــرات جــدی
در ســاختار صنعتــی بخــش صوتــی تصویــری ایجــاد کننــد .میتــوان ســه تأثیــر اصلــی ایجادشــده بــر
زنجیــرهی ارزش اکوسیســتم تلویزیــون و محتویــات صوتــی تصویــری را شناســایی کــرد و از ایــن طریــق
عواقــب پلتفرمهــای ویدئویــی در محیــط ایــن گــزارش را بررســی نمــود کــه در ادامــه دو مــورد از آنهــا
بــه تفصیــل توضیــح داده میشــود.

-1-3-6حرکــت مخاطبیــن بــه ســمت محتویــات حرفهای-آماتــور و ظهــور تولیدکنندههــای
جدیــد...
توزیــع محتویــات از طریــق اینترنــت ،بــه خصــوص پلتفرمهــای ویدئویــی ،بــه ظهــور تولیدکنندههــای
حرفــهای منجــر شــده اســت .تولیدکنندههــای محتویــات حرفــهای بــه تولیدکنندههــای نیمــه آماتــور
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و آماتــور ملحــق شــدهاند .مقبولیــت موفــق ایــن محتویــات جدیــد و عمدتــاً نیمهحرفــهای در بیــن
مخاطبیــن بــه کاهــش ارزش برنامههــای غیــر پولــی و انباشــت و عمدتــاً پخــش دوبــاره در کانــال
تلویزیونــی منجــر شــده اســت.
ـا اکثــر محتویــات تولیدکنندههــای غیرحرفـهای بــا قیمــت پایینتــر نســبت بــه محتویــات صوتــی
متقابـ ً
تصویــری ســنتی تولیــد میشــود .بــرای مثــال بــر اســاس نظــر  BCGو تحلیــل جهانــی آزادی 24پخــش
اولیــن قســمت یــک ســریال در کانــال تلویزیونــی حــدود  5میلیــون دالر هزینــه دارد (بــرای فصــل اول)
و حــدود  14میلیــون مخاطــب را جــذب میکنــد و هزینــه میانگیــن بــرای کانالهــای پولــی  3میلیــون
دالر بــه ازای هــر قســمت اســت و حــدود  3میلیــون مخاطــب را جــذب میکنــد ،ایــن در حالــی اســت کــه
میانگیــن هزینــه در پلتفرمهــای ویدئویــی نیمهحرفـهای بیــن  30هــزار میلیــون دالر و  5هــزار میلیــون
دالر بــرای  3.1میلیــون مخاطــب اســت.
در گذشــته ،گزینههــای زیــادی در ایــن اکوسیســتم وجــود نداشــت ،محتویــات کــم بــود و توســط
شــرکتهای صوتــی تصویــری کنتــرل میشــد .صاحبــان قانونــی بــرای ایــن برنامههــای رده دوم ارزش
قائــل بودنــد .آنهــا میتوانســتند مخاطبیــن زیــادی را جــذب کننــد و بــرای تبلیغکنندههــا درآمدزایــی
داشــته باشــند امــا در دنیایــی کــه تبلیغــات بــه وفــور ارائــه میشــوند ،ایــن مــورد کمتــر و کمتــر
میشــود.مخاطبین بــه تدریــج بــه محتویــات ســازندهها روی میآورنــد و بــه برنامههــای رده دوم
پشــت میکننــد .کانالهــای تلویزیونــی ایــن موضــوع را متوجــه شــده¬اند و کانالهــا و ســایتهای
یوتیــوب را خریــداری کــرده یــا از ســازندههای یوتیــوب در برنامههــای خطــی اســتفاده میکننــد.

 -2-3-6اما موارد کمی ظهور میکنند
ایــن افزایــش ناگهانــی در تولیــد محتویــات بــه رقابــت جــدی بــرای جــذب مخاطــب منجــر شــده و
ســازندههای کمــی در ایــن رقابــت برنــده بودهانــد .چنــد رقیــب خوششــانس میتواننــد میلیاردهــا
مخاطــب را در کانــال یوتیــوب جــذب کننــد ،امــا ایــن موضــوع بــرای اکثریــت صــدق نمیکنــد .چــه در
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اکوسیســتم یوتیــوب چــه در فضــای ســنتی ،اکثــر ســازندهها بــا افزایــش رقابــت روبـهرو هســتند و تنهــا
چنــد مــورد برنــده میشــوند.

-3-3-6درآمد اضافی برای ناشران دیجیتال سنتی همچنان ناچیز است
تنهــا چنــد ســازنده هســتند کــه میتواننــد بــا درآمــدی کــه از پلتفرمهــای ویدئویــی دریافــت میکننــد
امــرار معــاش کننــد کــه بــا ایــن حــال درآمــد پایینــی محســوب میشــود .درآمــد ناشــران محتویــات و
وبســایتها چــه طــور؟
مطالعــات فایننشــال تایمــز نشــان داد کــه درآمــد پلتفرمهــای ویدئویــی یــا شــبکههای اجتماعــی ماننــد
یوتیــوب یــا فیسبــوک همچنــان در مقایســه بــا درآمــد پتلفرمهــا و ســرویسها دیجیتــال دیگــر کــم
اســت .بــرای ایــن ســازندهها ،درآمــد گــوگل و فیسبــوک تنهــا  5درصــد از درآمــد دیجیتــال را تشــکیل
میدهــد .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــرکتها هــر روزه کنترلهــای بیشــتری بــر بــازار تبلیــغ آنالیــن
اعمــال میکننــد .تأثیــر ایــن موضــوع بــرای ســازندهها ایــن اســت کــه آنهــا بــه دنبــال درآمــدی خــارج از
ایــن دو پلتفــرم مــی رونــد ،زیــرا اتــکاء صــرف بــه آنهــا بــرای کســب درآمــد غیرممکــن اســت (شــرکتها
حتــی بــه آنهــا اجــازه نمیدهنــد تــا هزینههــای تولیــد را جبــران کننــد).
گزارشهــای ناشــران مختلــف نشــان از ناامیــدی آنهــا بــه کســب درآمــد از محتویــات تولیدیشــان از
ایــن پلتفرمهــا دارد .درآمدهــای تبلیغاتــی بســیار پاییــن اســت ،حتــی اگــر تعــداد بازدیدهــا بــاال باشــد.
ناشــران اعــام کردهانــد کــه هزینههــای هــر هــزار بازدیــد ( )CPMبــرای مثــال در فیسبــوک تنهــا چنــد
ســنت اســت .در حــال حاضــر ،ناشــران بایــد ایــن درآمــد پاییــن بــرای ویدیوهایشــان را تحمــل کننــد .بــرای
بعضــی از آنهــا نحــوه کســب ســود همچنــان یــک ســؤال مهــم اســت.

 -4-3-6تأثیر بر گروههای رسانهای سنتی
گروههــای رســانهای ســنتی بــه طــور روزافــزون بیشــتر در دنیــای آنالیــن ســرمایهگذاری میکننــد و بــه
ایــن منظــور محتویــات خــود را در وبسایتهایشــان یــا پلتفرمهــای ویدئویــی قــرار میدهنــد .آنهــا
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بنابرایــن میتواننــد امیــدوار باشــند تــا مخاطبــان بیشــتری جــذب کننــد (و بــه طــور خــاص بــه مخاطبیــان
جــوان مدنظــر تبلیغکنندههــا دســت یابنــد) ،امــا ایــن منبــع درآمــد جدیــد هزینههــا و خطــرات زیــادی را
دارد ،ماننــد زنــده زنــده خــورده شــدن برنامههایشــان 25بــه عنــوان برنامههــای تلویزیــون خطــی.
هزینــه بازدیــد آنالیــن بــرای هــر هــزار نفــر ( CPMیــا بــه عبارتــی دیگــر هزینــه در هــر هزارتــا 26کــه
اســتاندارد اندازهگیــری درآمــد تبلیــغ هســت) نســبت بــه تلویزیــون خطــی بســیار کمتــر اســت .در مــورد
یوتیــوب تعییــن میانگیــن  CPMدشــوار اســت ،چــرا کــه بــه مســائلی ماننــد ســازنده ،میــزان شــهرتش و
مخاطبیــن او بســتگی دارد بــا ایــن حــال بــر طبــق منابــع ،بــرای یــک ســازندهی متوســط ،میانگیــن CPM
 4225دالر و بــرای یــک ســازنده مشــهور یــا محتوایــی کــه بــرای گــردآوری جمعــی از مخاطیبــن بــرای یــک
پیــام تبلیغاتــی خــاص اســت ،بیــن  15تــا  20226مــی باشــد.
بــه عــاوه کانالهــای تلویزیونــی از بخــش تبلیغــات خــود بــرای فروش فضــای تبلیغاتــی 27در برنامههای
خــود اســتفاده میکننــد .بنابرایــن خطــری کــه بــرای کانالهــا وجــود دارد ایــن اســت کــه ادارهی بخــش
تبلیغــات خــود را (و مشــاغل مربوطــه) ،کــه امــروز توســط پلتفرمهــای تبلیغاتــی مدیریــت میشــود ،از
دســت بدهنــد .بــه همیــن منظــور همــان طــور کــه اشــاره شــد کانالهــای ســنتی بایــد بــه خطــر از دســت
دادن برنامههایشــان ،و در نهایــت ،از دســت دادن منبــع اصلــی درآمــد خــود یعنــی تبلیغــات آگاهــی
داشــته باشــند.

-5-3-6آیــا توســعه کوتــاه مــدت بــه ســمت پیــدا کــردن یــک راهحــل جهانــی بــرای توزیــع برنامــه
حرکــت خواهــد کــرد؟
پلتفرمهــای بــه اشــتراکگذاری ویدیــو بــه کوتــاه کــردن زنجیــره توزیــع کمــک میکننــد .درحالیکــه
وجــود توافــق میــان گروه¬هــای رســانهای و یــا کانالهــای تلویزیونــی در گذشــته بــرای تولیدکننــده
25. Cannibalization of their programs
26. Costs per mille
27 Advertising space
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امــری ضــروری بــود تــا از ایــن طریــق هــر تولیدکننــده بتوانــد بــه مخاطبیــن خدمــت کنــد ،امــا امــروزه
پلتفرمهــای ویدئویــی بــه مصرفکنندههــا کمــک میکنــد تــا بــه طــور مســتقیم بــا یــک کانــال تلویزیونــی
مذاکــره کننــد کــه ایــن موضــوع بــه طــور طبیعــی بــه افزایــش محتــوا و تعــداد ســازندهها منجــر خواهــد
شــد.
بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه اســتراتژی پلتفرمهــا قــرار نیســت کــه در برنامههــا ســرمایهگذاری کنــد
بلکــه اســتراتژی آنهــا «اوبریســازی» 28توزیــع ویدئــو اســت .اوبــری ســازی بــه :ایجــاد واســطهای
جدیــد بیــن مالکیــن و کاربــران اشــاره دارد .پلتفرمهــای بــه اشــتراکگذاری ویدئــو تــا حــدی ذیــل ایــن
تعریــف قــرار میگیرنــد چــرا کــه آنهــا تأمینکننــدگان ســرویس ،مصرفکنندههــا و تبلیغکنندههــا
را از طریــق راهحلهــای توزیعــی بــه هــم نزدیــک میکننــد .ایــن رویکــرد مختــص پلتفرمهــای بــه
اشــتراکگذاری ویدئــو نیســت و حتــی آمــازون بــه عنــوان یــک پتلفــرم بــه اشــتراکگذاری ویدئــو و نــه
ه اجتماعــی نیــز میتوانــد از آن اســتفاده کنــد.
شــبک 
تغییــر بــرای تولیدکنندههــا بــه معنــای ســهیم شــدن در ریســک تولیــد اســت .در حالیکــه در گذشــته
ایــن خطــرات بــرای برودکســترها بــود ،امــروزه و در ایــن سیســتم جدیــد ،تولیدکنندههــا بــه تنهایــی
خطــرات را متحمــل میشــوند (بــه غیــر از مــوارد خــاص کــه پتلفرمهــای ویدئویــی تأمیــن مالــی را از
قبــل انجــام میدهنــد).

 .28یــک شــرکت ارائهدهنــده ســرویس هــای تاکســیرانی .منظــور از اوبریســازی تقلیــد از
ســازوکار ایــن شــرکت اســت
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