ﭼﺮﺧﺶ  ۱۸۰درﺟﻪای زاﮐﺮﺑﺮگ :ﺗﻐﺮات ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
»ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﻐﺮات ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ آﯾﻨﺪه اﭘﻞ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﻐﺮات ﻋﻤﺪهای در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده،
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ در روزﻧﺎﻣﻪ
و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﺗﻐﺮات اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

زاﮐﺮﺑﺮگ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﯾﮑﯽ از رومﻫﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻼبﻫﺎوس اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﻣﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ

ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد«.

ﺗﻐﺮات ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﯾﻨﺪه اﭘﻞ ﮐﺎرﺑﺮان را در ﻣﻮرد ردﯾﺎﺑﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ .ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم  IDFAاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن و آیﭘﺪ دﯾﺪه

ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﺳﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﭘﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻣﻬﻢ اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
زاﮐﺮﺑﺮگ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .او در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ »اﮔﺮ ﺗﻐﺮات اﭘﻞ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ،
ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﻮیﺗﺮی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .زﯾﺮا اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت در ﺧﺎرج از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای آنﻫﺎ دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻧﻈﺮات زاﮐﺮﺑﺮگ ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﺮات اﭘﻞ روی
ﺗﺠﺎرت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺟﻮﻻی » ۲۰۲۰دﯾﻮﯾﺪ وﻧﺮ« ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻐﺮات  iOS 14اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵۰درﺻﺪ در درآﻣﺪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰درﺻﺪ در آﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻓﯿﺴﺒﻮک را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم درآﻣﺪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﭘﻞ از اواﺧﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻐﺮات اﭘﻞ آﻣﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک و
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﻼم ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻟﯿﺴﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﯾﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ زاﮐﺮﺑﺮگ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﻌﺎل دارد و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

