اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﺮوﻧﺪه ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ :ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﯿﺴﺒﻮک در
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،دی ۱۳۹۹
ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻏﻮل دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖ در دﻧﯿﺎی

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺷﺎره دارد.

اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪه ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر در ﺗﮕﺰاس اﺳﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﯿﺎن ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اراﺋﻪ

ﮐﺮد و ﻇﺎﻫﺮا رﻗﺎﺑﺖ در دﻧﯿﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر » «Jedi Blueدر زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ

ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺖ ،ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای آنﻫﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک از روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ آزاد ﺑﺮای
ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺰاﯾﺎی ذاﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﺴﺒﻮک دارد و اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ارﺗﺒﺎط و ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از

ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻋﻼم ﮐﺮده ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای  ۹۰درﺻﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی
ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪای ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻮده .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه

ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻓﯿﺴﺒﻮک در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﺿﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و

ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯽاﺳﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﮕﺰاس ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﺮارداد و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﻃﻼع داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺗﮕﺰاس ،وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ از  Jedi Blueﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ دو

ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

