ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ AdSense؛ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﺟﮕﯿﺮی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﺗﺒﻬﮑﺎران ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺎ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ  ۵ﻫﺰار دﻻر
ﺑﺎج ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﯿﺪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﮔﻞ  AdSenseﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻨﺮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای وب ﻣﺴﺘﺮﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن در
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻨﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد

ﮐﻠﯿﮏ ﻫﺎ روی آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻨﺮﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺣﺴﺎب  AdSenseﺳﺎﯾﺖ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﺑﻪ روی آورده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎج درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺳﯿﻠﯽ از ﺑﺎت ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رواﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ۱۰۰درﺻﺪی )ﺧﺮوج ﺑﺎت از ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ( و ﻫﺰاران  IPﻣﺘﻐﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﺣﺴﺎب  AdSenseﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺣﺘﯽ ﭘﺎ را از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻠﯿﻖ اوﻟﯿﻪ ﻫﻢ دﺳﺖ از
ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﻓﻊ آن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺻﻮرت
ﺗﮑﺮار ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  AdSenseﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات در ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﭼﻨﺪان دور از ذﻫﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از وﺟﻮد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺧﺒﺮ داده .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺑﻤﺴﺘﺮﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده از
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎج ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

