ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ،آﻣﺎر ﻏﻠﻂ ﺑﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻎدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮده
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل در
ﺣﺎل اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه درﺑﺎره آﻣﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و
اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﯿﺴﺒﻮک اﯾﻦ ﺑﺎور را ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد
ً
آورده ﮐﻪ ﻣﺮدم زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﺎن در ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
در ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ »ﻣﺴﺘﻨﺪات داﺧﻠﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ« ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺪارد؛ ﺷﺎﮐﯽ ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،2015ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﻣﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﮏ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﺘﻨﺪات داﺧﻠﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺒﻮدی

در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﺷﺎﮐﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
راﺿﯽ دادﮔﺎه ﺑﻪ  80ﻫﺰار ﺻﻔﺤﻪ از ﻣﺴﺘﻨﺪات داﺧﻠﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭘﯿﺶ از ادﻋﺎی ﺧﻮد در ﺳﺎل  2016ﮐﻪ ﮔﻔﺖ
ً
»اﺧﯿﺮا« ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺪه،
از ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺿﻤﻨﺎً ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

آﻣﺎری ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ
از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺷﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
ﮐﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ آﻣﺎر ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻋﻮض ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺷﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎزدﯾﺪ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ( .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻓﯿﺴﺒﻮک،
ً
ﺣﺪودا  60اﻟﯽ  80درﺻﺪ اﻏﺮاق آﻣﯿﺰﺗﺮ از رﻗﻢ واﻗﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﻣﺎر
اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺗﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف
واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎن دو آﻣﺎر ،ﺑﯿﻦ  150اﻟﯽ  900درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ
ﯾﻮﺗﻮب و دﯾﮕﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺣﺎﻻ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﮐﻼه ﺑﺮداری
ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﻼش ﺑﻮده اﯾﻢ
ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ آن
ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را از ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ
ً
را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻃﻼع دادﯾﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

