ﻫﺰارﺗﻮیﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ

ﻧﻤﺎﯾﺶدﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت؛ ﺑﺮﻧﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ؟

ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺟﻮاﻫﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﻪ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮاغﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ را روﺷﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را
ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،آﻫﻨﮓﻫﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎی دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ در ﯾﮏ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،از راه رﺳﯿﺪن ﺳﺎل ﻧﻮ
را ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﯾﮏﺻﺪا آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻧﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﻨﺖﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ؛ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﮔﻬﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺳﻮدﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻪ روزﮔﺎری در ﻗﺎﻟﺐ
ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﻫﺮ دﯾﻮاری ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ روی ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،در زﻣﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮا و ...ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه
روﺑﺮوی ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ آﻫﻨﮓ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ،آراﻣﺶ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ،ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را دوﺳﺖ دارﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺟﻮد دارد و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ
وﺑﮕﺮدی ﻋﺎری از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻟﻄﻔﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ!
ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎزار ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺮ روﻧﻖ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ روزه ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ دور از
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻫﻤﻮاره از
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ ،ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺷﺮﮐﺖ
ﯾﺎﻫﻮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻮق دﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ً ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آدرس  IPﮐﺸﻮرﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،در اﯾﺮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در ﺑﺎﻻی اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن
دﻧﯿﺎی ﻧﺮماﻓﺰار اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
 Adblock Plusرا ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮوم و ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ
ﻣﺮدم از ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺧﻮد ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ؛

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺮای آنﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،در اداﻣﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد:
»ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ﯾﺎﻫﻮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ «.در ﺑﯿﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
ﯾﺎﻫﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه وﯾﮋه ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ! و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎﻫﻮ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﺿﺮوری در اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.
آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ  Cult of Macدر اﯾﻦﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﻮدی را از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .آنﻫﺎ ﭘﻮلﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﺑﺎﺑﺖ ﻗﻄﻊ درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
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 Malvertisingو راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻮدﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﺮب ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل Adblock Plus ،از ﺳﺎل
 2006ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﻫﺮ دورهای ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .در
ﺳﺎل  2007ﯾﮏ ﻃﺮاح وب ﺑﻪ ﻧﺎم دﻧﯽ ﮐﺎرﻟﺘﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه آﮔﻬﯽﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎرﻗﺎن ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ )ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت( ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﻏﻠﺐ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را
ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﻣﺠﺪدا ً ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ «.در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﺎرﺑﺮی در ﻓﺮم  Adblock Plusدر اﯾﻦﺑﺎره
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻨﺪهدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺗﺐ و ﺗﺎب اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آنﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﭼﺮاغﻫﺎی روﺷﻨﯽ ﭘﯿﺶ روی آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﺎه ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﯾﺎﻫﻮ و ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎﻫﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای آن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ .ﯾﺎﻫﻮ دﻻرﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺧﺮج
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ از ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی راﻫﮑﺎری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﯾﺎﻫﻮ اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ دو ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اول
آﻧﮑﻪ ﭼﺮا ﯾﺎﻫﻮ ﻓﻘﻂ اﻗﺪام ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ دوم آﻧﮑﻪ ﭼﺮا آنﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را
اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ؟ ﺟﻮاب اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳﺶ در ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﺳﻮی PageFairﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﺮد ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد؛ ﺟﻨﮕﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﺳﻮد ﻋﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  41درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره
دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﺐوﮐﺎر آﻧﻼﯾﻨﯽ در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺿﺪﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺎدﺗﺮی وﺟﻮد دارد .ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  82درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  12ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ،ﻣﺮدم از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪام ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﮑﺮر در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ راه
ﭼﺎره را در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر داغﺗﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺎری ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل  2010ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 21
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در آن زﻣﺎن

ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و در راﺳﺘﺎی آن ﮔﺮدش
ﭘﻮﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ .در آن روی ﺳﮑﻪ ،ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی از
ﻣﺮز  51درﺻﺪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﯿﻢ اﻟﮑﯿﻨﺘﻮن ،ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ) (IABدر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،در اﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﺑﺪون
ﺷﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
دﯾﺠﯿﺘﺎل روی آورده اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯽ دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺆال
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎﯾﯽ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ«.

روزی روزﮔﺎری ﺑﺎ اﭘﻞ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت در ﻣﺮورﮔــــﺮ
ﺳﺎﻓﺎری وﯾــــﮋه اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOS9اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ،اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ ،ﮐﻮﮐﯽﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻈﻢ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی را ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪد ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهای ﻫﻤﭽـــــﻮن  1Blockerو  Silentiumﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﭘﻞ ﺧﻮدش ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری در اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه در دﻧﯿﺎی اﭘﻞ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت روی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه
آﻣﺪهاﻧﺪ ،اﻓﺰوﻧﻪ وﯾﮋه ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦﮐﺎر
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻟﻤﺲ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در دﻧﯿﺎی اﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  iOS9ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودی از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن
 1Blocker، Crystal، Adamant، Silentiumو  Blockrدر اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻮض ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  iOSﻧﺴﺨﻪ  9ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺎم اول
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آیﻓﻮن ﯾﺎ آیﭘﺎد ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ اﺳﺘﻮر ﺑﻮدﯾﺪ و دﻧﺒﺎل ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﮕﺮدﯾﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از
 Silentium Privacyو  AdBlockerاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ) .ﺷﮑﻞ (1

ﮔﺎم دوم
ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری را روی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺒﺎرت  Content Blockersﺑﺮﭼﺴﺐ ﺧﻮرده اﺳﺖ .آنرا ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪهای را روی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ) .ﺷﮑﻞ (2

ﮔﺎم ﺳﻮم
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دارﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
)ﺷﮑﻞ (3

ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Generalرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ) .ﺷﮑﻞ (4

ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ
ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ در ﺑﺎﻧﮏاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آن
وارد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﻪ و ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻓﯿﻠﺪSite address
وارد ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Allow Ad، Allow Scriptو دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ) .ﺷﮑﻞ (5

ﮔﺎم ﺷﺸﻢ
در ﮐﻨﺎر ﺗﻨﻈﯿﻤـــﺎت اﺳﺘﺎﻧــــﺪارد ،ﻗﻮاﻋــــﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ،
اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ ،ﺣﺬف دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺮات را ﻣﯽدﻫﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖﺗﺮی ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در دﻧﯿﺎی وب ﺑﭙﺮدازﯾﺪ) .ﺷﮑﻞ (6

ﭼﻪ اﻓﺮادی در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻮاب ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﺑﯿﺶ از
دﯾﮕﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان،
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان ﻣﺮد دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری و ﮔﯿﻤﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﻮ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮ ﺷﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ،
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﯾﺎﻫﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺎ

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺎ و ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.

شکل  :7بسیاری از سایتها به صراحت اعلام میکنند؛ از یک مسدودکننده تبلیغات استفاده کردهاید.

)ﺷﮑﻞ  (7اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ زده و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه را ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﮐﻨﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ  (8ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

شکل  :8وب سایت خبری آلمانی زبان  bildبه افرادی که از مسدودکنندههای تبلیغاتی استفاده کنند اجازه نمیدهد به
اخبار این سایت دسترسی داشته باشند.

آﮐﺴﻞ اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺮ ،ﻏﻮل رﺳﺎﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Bildو  Die Weltﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،در ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ
دادﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﻋﻠﯿﻪ  Blockrﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد .ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ آﯾﺎ  Blockrﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و آﯾﺎ اﯾﻦ
اﻗﺪام  Blockrدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻗﺪاﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻫﻨﻮز ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل  Eyeoﮐﻪ از  Adblock Plusدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ  Adblock Plusرا ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ  AdBlock Plusﺻﺎدر ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ آﮐﺴﻞ اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﻣﯽداﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻧﺰاع ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﺷﻮﻧﺪ،
ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎدﻫﻨﺪﮔﺎن را از ﺳﺎﯾﺖ دور ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺎرک ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ،راه
ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺪاع ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن درﺑﺎره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻣﺤﺘﻮا ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺒﺎر و ﻣﺤﺘﻮای
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺘﻮا و اﺧﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽرﺳﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 iOS9ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ Content Blocker
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در  iOS 9ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!

روﯾﺎروﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻨﮓ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رودرو اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺪادی از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺎ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ از ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ آنرا
 YouTube Redﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی  9.99دﻻر و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
 iOSﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  12.99دﻻر اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮﻓﯽ از روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 Criteoاز ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺎده ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﮐﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و در اداﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ روش دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻧﮕﺎه
دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد
ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد آنﻫﺎ از
اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از دادهﻫﺎی آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﯾﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ ،اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ و  Slateاﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ،
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آنﻫﺎ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدم از ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺻﻔﺤﺎت آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﻫﻤﻮاره در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎرﺑﺮان در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪآراﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺎل اﺑﻞ ،رﺋﯿـﺲ ﺑﺨــﺶ ﺑــﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾــﺰی
 Gawker Mediaدر اﯾﻦﺧﺼـﻮص ﮔﻔﺘــﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ
ﻫﯿﭻ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮم ﮐﻪ  Gawker Mediaﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺎ را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
از ﯾﮏ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ«.

ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی رواﻧﯽ داﺳﺘﺎن
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Gawker Mediaﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ آنﭼﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ و روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﺑﺪون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺘﻮا ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺿﺪﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺎ
ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺬاب وﺟﺪان روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎرﮐﻮ آرﻣﻨﺖ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را
در  iOSﻗﺮار داد ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻮد Peace .ﺗﻨﻬﺎ دو روز در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از دو روز
ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از روی ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﺑﺮدارد .او در اﯾﻦﺑﺎره در وﺑﻼگ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،.اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ درﺑﺎره آن ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻢ «.او در ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺮماﻓﺰارم را ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻓﺮوﺧﺘﻪام ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﭘﺲ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،در ﺣﺎل راه رﻓﺘﻦ روی ﻟﺒﻪ ﺗﯿﻎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺰاوار ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
آﯾﺎ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﭘﻞ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ از روی ﻣﯿﻞ و اراده ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺘﯽ را
ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ  Peaceرا ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻫﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آرﻣﻨﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮد «.او در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Purﬁy، Ghosteryﯾﺎ  Crystalاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .آرﻣﻨﺖ درﺑﺎره
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﮔﻬﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 19ﻓﺮوردﻳﻦ 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/security/3199 :

