فضایی بی نهایت برای تبلیغات شما
گستشش كُأسی اعالػات تثهیـات ایُتشَتی سا سَٔق يی دْذ .تسیاسی اص کاسضُاساٌ تشایٍ تأسَذ کّ تثهیـات ایُتشَتی
ُْٕص دس سثذ ضشکت ْای تثهیـاتی کّ دس تسیاسی اص يٕاسد تّ ػُٕاٌ يطأس تثهیؾ دُْذگاٌ ،خذياتی سا تّ آَٓا ػشضّ يی
کُُذ جایگاِ يُاسثی پیذا َکشدِ است ،صیشا تّ دنیم ْضیُّ ْای کى تثهیؾ دس ایُتشَت  ،کاسيضد ضشکت ْای تثهیـاتی َیض دس
غٕست دادٌ تثهیـی دس ایُتشَت تسیاس کى خٕاْذ تٕد .اص عشف دیگش ػذو آضُایی ایٍ ضشکت ْا تا ساصٔکاس ْای تثهیـات
ایُتشَتی جٓت سُجص ٔ اَذاصِ گیشی اثشتخطی تثهیـات ایُتشَتی ،تاػث ضذِ است تا ایٍ ضشکت ْا تًایم کًتشی تّ
دادٌ تثهیؾ دس ایُتشَت داضتّ تاضُذ .اص جًهّ يٓى تشیٍ تاثیشاتی کّ تثهیـات ایُتشَتی تشجای يی گزاسد ،تؼايم دٔعشكّ ای
است کّ تیٍ ضشکت ْا ٔ كضای يجاصی ایجاد يی ضٕد تا تا كؼانیت دس کُاس یکذیگش تٓتش تتٕاَُذ يحػٕالت خٕد سا تّ يشدو
يؼشكی کُُذ.
دس حانی کّ سساَّ ْای سُتی تا اخز ْضیُّ ْای كشأاٌ يحػٕالت ضشکت ْای يختهق سا يؼشكی يی کُُذْ ،ضیُّ کى
تثهیـات ایُتشَتی يی تٕاَذ خٕد ػايهی تشای اكضایص تًایم ضشکت ْا تّ حضٕس دس ایٍ ػشغّ يحسٕب ضٕد.
تشاساط استاَذاسدْای تؼشیق ضذِ ،ايشٔصِ ضثکّ ْای تهٕیضیَٕی اجاصِ داسَذ کّ حذاکثش یک آگٓی تاصسگاَی سا دس  ۵۱ثاَیّ
پخص کُُذ ،دس ایٍ يیاٌ يًکٍ است کّ ضخع حیٍ پخص آگٓی دس ایٍ صياٌ يحذٔد تّ تًاضای تهٕیضیٌٕ َپشداصد ٔ یا
ایُکّ اص تًاضای آٌ غشف َظش کُذ.
دس يقاتم ضثکّ جٓاَی ایُتشَت ایٍ ايکاٌ سا تشای ًّْ ضشکت ْا كشاْى يی آٔسد کّ تتٕاَُذ يحػٕالت خٕد سا تّ غٕست ۴۲
ساػتّ تشای ًّْ کاستشاٌ تّ ًَایص تگزاسَذ ٔ گستشِ تثهیـات تاصسگاَی خٕد سا اص يشصْای یک کطٕس كشاتش تشَذ ،صیشا سایت
ْای ایُتشَتی تذٌٔ ٔاتستگی تّ یک يشکض خاظ اعالػات خٕد سا دس ْش صياَی دس اختیاس ًّْ يشدو جٓاٌ قشاس يی دُْذ.
دس يقایسّ سساَّ ْای سُتی تا ایُتشَت تایذ تٕجّ داضتّ تاضیى کّ كضاْای ایُتشَتی ْیچ گَّٕ يحذٔدیت يکاَی َذاسَذ
ٔ تّ ًْیٍ خاعش اگش اعالػاتی سٔی آٌ ْا قشاس گیشد ،تّ سادگی دس اختیاس ًّْ کاستشاٌ قشاس خٕاْذ گشكت.
● پهّ تشقی تّ َاو ایُتشَت
َگاْی گزسا تّ تحٕالتی کّ دس چُذ سانّ گزضتّ غٕست گشكتّ تّ سادگی َطاٌ خٕاْذ داد کّ ایُتشَت اتضاسی تٕاًَُذ تشای
تشقشاسی استثاعات تیٍ انًههی است ٔ يی تٕاَذ تا اتػال ًّْ يشدو تّ یکذیگش ،دستأسدْای آٌ ْا سا دس اختیاس یکذیگش قشاس
دْذ .اگشچّ ایٍ سٔصْا کطٕس آيشیکا ادػا يی کُذ کّ حاکًیت ایُتشَت سا تشػٓذِ داسد ٔ دس ایٍ يیاٌ صتاٌ اَگهیسی تّ ػُٕاٌ
صتاٌ ٔاحذ ایُتشَت تشگضیذِ ضذِ است ،استثاعات يشدو َّ تُٓا دس يُاعق اَگهیسی صتاٌ ،تهکّ دس ًّْ جای دَیا دس حال
گستشش است ٔ حتی دٔساكتادِ تشیٍ جضایش آكشیقایی َیض اص آٌ تٓشِ يُذ يی ضَٕذ .حتی دس ضٕسٔی ساتق ٔ کطٕسْای
جٓاٌ سٕيی کّ دس آٌ ػػش حضٕس داضتُذ ،استلادِ اص ایُتشَت تّ ػُٕاٌ یک يضیت ٔ پهّ تشقی تّ حساب يی آيذ ٔ ساِ
ْای استثاط آٌ ْا سا تا دَیای تیشٌٔ كشاْى يی کشد.
ْى اکٌُٕ دس تشیتاَیا ،آنًاٌ ٔ کطٕسْای ضًال اسٔپا ایُتشَت تا سشػتی كضایُذ دس حال َلٕر تیٍ يشدو است ٔ تّ ػُٕاٌ يٓى
تشیٍ اتضاس سساَّ ای يٕجٕد تٕاَستّ جای تهٕیضیٌٕ سا تگیشد.
ایٍ ٔیژگی تّ خػٕظ ایُتشَت کّ ْشگَّٕ يحذٔدیت صياَی ٔ يکاَی سا اص آٌ سهة يی کُذ ،اغهی تشیٍ ػايم دس پیشٔصی
كضای يجاصی دس يقاتم سساَّ ْای سُتی تّ حساب يی آیذ ٔ ْى اکٌُٕ ػُٕاٌ پشکاستشدتشیٍ اتضاس دس صَذگی سٔصيشِ يشدو

سا تّ خٕد اختػاظ دادِ است.
یکی دیگش اص ٔیژگی ْای يٓى ایُتشَت قاتهیت تاثیشپزیشی ٔ تاثیشگزاسی آٌ تّ غٕست ًْضياٌ است.
تثهیـات ایُتشَتی دس اغم تا اجشای دٔ ْذف اغهی كؼانیت خٕد سا دَثال يی کُذ ٔ اص عشیق ًْیٍ دٔ ْذف است کّ تاکٌُٕ
تٕاَستّ تّ غٕست دقیق ٔ يُظى اداسِ ضٕد .أل ایُکّ ْش تثهیـی تا ْذف ایجاد استثاط ٔ سساَذٌ پیايی اَجاو ضٕد ٔ دٔو
ایُکّ ْذف اص اَجاو تثهیؾ كشٔش يحػٕل تاضذ.
ايشٔصِ ضشکت ْای تجاسی ٔ تاصسگاَی تّ خٕتی يی داَُذ قثم اص آٌ کّ يحػٕنی سا تٕنیذ ٔ ػشضّ کُُذ ،تایذ احساط َیاص
تّ آٌ يحػٕل سا تیٍ يشدو تّ ٔجٕد آٔسَذ ٔ تا ساِ اَذاصی ساياَّ پشسص ٔ پاسخ ،تّ تًاو َیاصْای يخاعثاٌ خٕد جٕاب
دُْذ.
یکی اص يضایای اغهی اَتطاس اعالػات سٔی ٔب سایت ْا ٔ دیگش اتضاسْای يٕجٕد دس ایُتشَت ْضیُّ تسیاس کًی است کّ
ایٍ کاس تّ دَثال داسد .یک سایت ایُتشَتی دس حقیقت ًْاَُذ پایگاِ اعالػاتی سُجیذِ يی ضٕد کّ تّ خػٕظ تهلٍ يتػم
ضذِ است .اكشاد تا اتػال تّ ایُتشَت ٔ استلادِ اص ایٍ اتضاسْا ،تذٌٔ يذاخهّ دیگشاٌ اعالػات خٕد سا تّ غٕست خانع اص
يُاتغ يٕجٕد تٓیّ يی کُُذ ٔ تشای ایٍ اعالػات ْضیُّ تسیاس کًی سا پشداخت يی کُُذ کّ دس يقاتم ْضیُّ استلادِ اص
يغثٕػات ٔ یا تهٕیضیٌٕ تسیاس َاچیض است .ضًا تّ ػُٕاٌ یک کاستش ػادی تّ ًْشاِ غذْا ضخع دیگشی کّ يی خٕاُْذ
یک سشی اعالػات تّ خػٕظ سا تّ دست تیأسَذ ْضیُّ تسیاس اَذکی سا پشداخت يی کُیذ کّ انثتّ دس تشخی يٕاقغ يًکٍ
است ایٍ ْضیُّ ْا اَذکی اكضایص یاتذ.
تشای يثال صياَی کّ ْضاساٌ کاستش تّ غٕست ًْضياٌ سشاؽ یک سایت تّ خػٕظ يی سَٔذ ٔ ايکاٌ ٔسٔد تّ ایٍ پایگاِ
ایُتشَتی سا ؿیشيًکٍ يی کُُذ ،يسٕٔالٌ ایٍ يشاکض تا گشكتٍ پٕل تیطتش ساِ ْایی سا دس يقاتم ضًا قشاس يی دُْذ کّ
تتٕاَیذ تذٌٔ داضتٍ ْشگَّٕ يطکهی ٔاسد ایٍ سایت ضٕیذ.
ساِ اَذاصی خذيات ایُتشَتی ٔ ػشضّ آٌ تّ يشدو يی تٕاَذ ْضیُّ ْای كشأاَی سا تّ دَثال داضتّ تاضذ ،ايا دس يقاتم پٕل
ْای اَذکی کّ اص جاَة کاستشاٌ پشداخت يی ضٕد تّ سادگی خٕاْذ تٕاَست ایٍ ْضیُّ ْا سا جثشاٌ کُذ .تّ دَثال سقاتتی
ضذٌ تاصاس جٓاَی ایُتشَت ٔ حضٕس ضشکت ْای كشأاٌ دس ایٍ تاصاس گستشدِ ،تسیاس اص يشاکض ایُتشَتی يی کٕضُذ تا ػشضّ
خذيات خٕد تّ غٕست سایگاٌ يطتشی ْای تیطتشی سا َسثت تّ خٕد جزب کُُذ کّ ایٍ ايش تّ ضًا ايکاٌ يی دْذ حتی
تثهیـات ایُتشَتی خٕد سا دس تشخی يٕاقغ تّ غٕست سایگاٌ سٔی ایُتشَتی قشاس دْیذ.
ػذو يحذٔدیت صياَی ایُتشَت تشای ػشضّ تثهیـات تّ غٕست  ۴۲ساػتّ چّ يُاكؼی سا تشای ْشیک اص کاستشاٌ تّ دَثال
خٕاْذ داضت؟
اگش ضًا يی خٕاْیذ دس آٌ ٔاحذ تّ غٕست تیٍ انًههی تثهیؾ کُیذ ٔ تذٌٔ دسَظش گشكتٍ ضشایظ صياَی کطٕسْای يختهق،
اعالػات الصو دس يٕسد يحػٕالت خٕد سا تّ يشدو دس َقاط يختهق جٓاٌ اسایّ دْیذ كقظ ایُتشَت است کّ يی تٕاَذ تّ ضًا
کًک کُذ ،صیشا ایٍ اتضاس تذٌٔ آَکّ اعالػات خٕد سا تُٓا تّ یک ضٓش یا کطٕس خاظ اختػاظ دْذ ،آٌ سا دس اختیاس ًّْ
کاستشاٌ قشاس يی دْذ .دس کُاس ایٍ يسانّ ،ایُتشَت قادس است کّ تشخالف سساَّ ْای سُتی تثهیـات سا تّ غٕست ۴۲
ساػتّ تّ ًَایص تگزاسد.
ایٍ تّ آٌ يؼُی خٕاْذ تٕد کّ اختالف صياَی دس کطٕسْای يختهق جٓاٌ اص تثهیؾ يحػٕل ضًا دس کطٕسْای گَٕاگٌٕ
جهٕگیشی َخٕاْذ کشد ٔ اكشاد دس ْش صياَی کّ ٔاسد سایت ْای ایُتشَتی ضَٕذ تا ضًا آضُا خٕاُْذ ضذ.
آَچّ کّ تشای سایت ْای ایُتشَتی تؼشیق ضذِ آٌ است کّ ْش یک اص آٌ ْا دس عٕل ضثاَّ سٔص تّ كؼانیت خٕد ادايّ دُْذ
ٔ ایٍ کاس دس تًاو سال ادايّ پیذا کُذ .تش ایٍ اساط کاستشاٌ دس ْش يکاٌ ٔ صياَی يی تٕاَُذ تّ ایٍ سایت ْا يشاجؼّ کُُذ
ٔ تا تٕجّ تّ َیاصْای خٕد ،اص يضایای آٌ ْا تٓشِ يُذ ضَٕذ .ػالِٔ تش ایٍ ساياَّ ْایی َظیش پست انکتشَٔیکی َیض ایٍ سٔصْا

تٕاَستّ تش ٔاتستّ َثٕدٌ ایُتشَت تّ صياٌ تاکیذ تیطتشی کُذ.
ضشکت ْای تثهیـاتی تا اسسال پست انکتشَٔیکی تّ کاستشاٌ ایٍ ايکاٌ سا تشای آٌ ْا ایجاد يی کُُذ تا ْش يٕقغ کّ تًایم
داضتُذ اعالػات تثهیـاتی دس يٕسد یک کاالی تّ خػٕظ سا کسة کُُذ.
دس ػیٍ ایُکّ تثهیـات ایُتشَتی ٔ يحذٔد َثٕدٌ آٌ تّ يشصْای جـشاكیایی يحاسٍ كشأاَی سا ضايم يی ضٕد ،تّ ػقیذِ
تسیاسی اص کاسضُاساٌ يی تٕاَذ تّ ػُٕاٌ یکی اص َقع ْای ایٍ ػشغّ يحسٕب ضٕد.
تشای يثال يًکٍ است یک ضشکت تٕنیذکُُذِ ْٕاپیًاْای َظايی تػًیى تگیشد کّ تػٕیش آخشیٍ يحػٕالت خٕد سا سٔی
ایُتشَت تثهیؾ کُذ ،ايا تشخالف اْذاكی کّ تشای ایٍ ضشکت تؼییٍ ضذِ ،تسیاسی اص کساَی کّ ایٍ تػأیش سا يی تیُُذ
اضخاظ ػادی ْستُذ ٔ ایٍ ْٕاپیًاْا تّ دسد آٌ ْا ًَی خٕسد.
ایٍ کاس اص دیذ کاسضُاساٌ ايشی تیٕٓدِ است ٔ اغال َتیجّ ای دس پی َخٕاْذ داضت .ساِ حهی کّ تشای ایٍ ضشکت ْا
ٔجٕد داسد آٌ است کّ سشاؽ سایت ْایی تشَٔذ کّ تشای کاستشاٌ تخػػی عشاحی ضذِ ٔ تُٓا اكشاد يتخػع تّ آٌ ْا
سجٕع يی کُُذ.
دس ایٍ يیاٌ يًکٍ است کّ تشخی اص ایٍ يشاکض تػًیى تگیشَذ کّ دس ایُتشَت تثهیؾ َکُُذ ٔ اتضاسْای دیگشی سا تشای يؼشكی
يحػٕالت خٕد تّ کاس تشَذ.
تشخی کاستشاٌ يًکٍ است تا يطاْذِ تثهیؾ كشٔش یک ْٕاپیًای َظايی سٔی ایُتشَت تّ ایٍ كکش تیاكتُذ کّ سایت جذیذی
سا تشای كشٔش يحػٕالت َظايی ٔ ْٕایی ساِ اَذاصی کُُذ.
اگش تثهیؾ ایٍ پایگاِ ایُتشَتی سٔی ٔب سایت ْای پشتیُُذِ گزاضتّ ضٕد دس ایٍ حانت ايکاٌ ایُکّ کاستشاٌ تخػػی تثهیؾ
ایٍ ْٕاپیًا سا دس ایُتشَت پیذا کُُذ تسیاس تیص تش خٕاْذ ضذ
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