ﺗﻐﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﭘﻞ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺿﺮر ﻣﯽزﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOS 14از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺮده
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ روی ردﯾﺎﺑﯽ آنﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ ﺗﻐﺮات در ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
در  ۱۲ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺗﺎ  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از درآﻣﺪ ﮔﻮﮔﻞ و  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از درآﻣﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
اﭘﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن« ) (IDFAدر ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ iOS
 14وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ IDFA .ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮدم را ﻫﻢ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۲۰اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ زﻣﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی آن را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان در ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﻋﻼﯾﻖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی  ۵۰درﺻﺪ ارزش ﺗﺠﺎرت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم »ارﯾﮏ ﺳﻮﻓﺮت« ،ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺗﻐﺮات اﭘﻞ روی دﺳﺖ
ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽﮔﺬارد را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ۲۰ ،درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ردﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﮐﺎرﺑﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده .ﺑﺮای  ۸۰درﺻﺪ اﻓﺮاد ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ دو
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳﻮﻓﺮت ﮔﻔﺘﻪ:

»ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺗﻐﺮات ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﭘﻞ در  iOSﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺰﻧﺪ و
درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۲۱ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۷درﺻﺪی روﺑﻪرو ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ  ۲درﺻﺪ و در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ  ۱۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ۱۰ .درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
درآﻣﺪ رﻗﻢ ﮐﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی درآﻣﺪی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۶۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داﺷﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ آن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک در  ۲۰۲۰درآﻣﺪ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﺖ
ﮐﻠﯽ ﺗﻐﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺳﺎلﻫﺎی
آﯾﻨﺪه وارد ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺮوﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﭘﻞ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

