ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ اپ« از  ۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  iOSاﺟﺒﺎری ﻣﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
از ﺗﺎرﯾﺦ  ۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻫﻤﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اپ اﺳﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ App
 (Tracking Transparency (ATTﯾﺎ »ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ اپ« را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

»ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ اپ« ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ در  iOS 14.5اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻟﻐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ردﯾﺎﺑﯽ را
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از

 IDFAﯾﺎ »آﯾﺪی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز را ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺪﻫﺪ.

اﭘﻞ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺳﻢ  Spring Loadedراﻫﻨﻤﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺿﺮباﻻﺟﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۶

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪروز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ردﯾﺎﺑﯽﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
اﭘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ATTرا دور ﺑﺰﻧﺪ ،از اپ اﺳﺘﻮر ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﭘﺎپآﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ

ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ATTﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺮﯾﺎن درآﻣﺪﻫﺎی آﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﻓﯿﺴﺒﻮک آنﻗﺪر از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶ  ATTاﺧﺘﺼﺎص داد و ﯾﮏ ﮐﺎرزار رﺳﺎﻧﻪای ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻓﯿﺴﺒﻮک اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ اپ« را ﺑﻪ
اﭘﻞ ﺑﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻼشﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺬف اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از  iOSﺑﯽﺛﻤﺮ ﺑﻮده .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در دﻧﯿﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﻪ اﺗﮑﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دارﻧﺪ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﭼﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ را در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

