ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

آﯾﺎ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟

ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی در آیﻓﻮن از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،وﻋﺪه
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از دادهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دادهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و دادهﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از دادهﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﺎرﺑﺮان
ﻧﯿﺴﺖ!
اﯾﻦ راز ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را دارﻧﺪ.
ﺣﺎل ﮐﻪ اﭘﻞ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه در آیﻓﻮن  6sﺗﺎ
ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺟﻮابﮔﻮ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻤﺮاه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی دﺳﺘﮕﺎه  21درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.اﯾﻦ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﭘﺮدازد.

مطلب پیشنهادی :با این برنامهها تبلیغات در  iOS 9ممنوع خواهد بود!

اﯾﻦ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮورﮔﺮ را ﺗﺮاش داده و زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت
را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎ و ارﻗﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردهاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Boston.comرا ﻫﺮ روزه ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 9.50
دﻻر را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ دادهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺖ ،دادهﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  50ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از دادهﻫﺎی ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﮕﺠﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  0.9ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  6.3ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﺪهآل اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺎردﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  0.2ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای
ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد.
 Boston.comﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  30.8ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد و در ﻣﺠﻤﻮع  15.4ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ داده را ﺑﺎﺑﺖ
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ  8.1ﺛﺎﻧﯿﻪ و  4ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ داده
ﻧﯿﺎز دارد .اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود ،ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﮕﺠﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  0.5ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و 3.2
ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮا داده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ارﻗﺎم در ﻣﺠﻤﻮع  0.01دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و
 0.06دﻻر ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮا ﺧﺮج روی دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺎردﯾﻦ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ از ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
روی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺎردﯾﻦ ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺎردﯾﻦ را ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪهای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 99
ﻓﺎﯾﻞ 3.2 ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ داده و  6ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  79ﻓﺎﯾﻞ 2.9 ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و  6ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎﻫﻮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 0.4
ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮا ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  4.7ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آﻣﺎر ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺒﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
و ﻣﺤﺘﻮا ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﯿﻤﻪ دوم اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار
ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ زﻣﺎنﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪهآل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد از ﯾﮑﺴﺮی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را
دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی وﯾﮋه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
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