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ــران، فیلتــر  ــن شــبکه  های اجتماعــی در ای چنــدی پیــش، تلگــرام، یکــی از پرکاربردتری
شــد. ایــن موضــوع باعــث شــد، اســتارت آپ ها و کســب وکارهایی کــه بــه دلیــل 
کم هزینــه بــودن، از ایــن شــبکه بــرای تبلیغــات و بازاریابــی اســتفاده می کردنــد، 
ــه ســمت اینســتاگرام ســوق  ــراد، ب ــن اف ــه کننــد. بیشــتر ای شکســت ســنگینی را تجرب
پیــدا کردنــد و اکنــون ایــن شــبکه کاربــران زیــادی دارد. اخیــراً، بــا زمزمــه مطــرح شــدن 
ــه ســمت شــبکه   ــران ب ــا کارب فیلترینــگ اینســتاگرام، ایــن ســؤال پیــش میایــد کــه آی

ــد؟ ــری می رون ــی دیگ اجتماع
از آنجایــی کــه فیلترینــگ اینســتاگرام، می توانــد ضربــات ســختی بــه برخی کســب وکارها 
ــر روی ســایر شــبکه های اجتماعــی و  ــه را بــه بررســی تأثیــر آن، ب وارد کنــد، ایــن مقال

جایگزین هــای مناســب اینســتاگرام، اختصــاص داده ایــم.

ــبکه های  ــایر ش ــر روی س ــتاگرام، ب ــگ اینس ــا فیلترین آی
ــذارد؟ ــر می گ ــی تأثی اجتماع

فیلترینــگ تلگــرام، بــر شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام، تأثیــر زیــادی گذاشــت و حــال ایــن 
ــر ســایر شــبکه های اجتماعــی  ســؤال پیــش می آیــد کــه آیــا فیلترینــگ اینســتاگرام، ب
ــا  ــت ی ــد رف ــبکه ها خواهن ــایر ش ــه ســمت س ــران ب ــا کارب ــد داشــت؟ آی ــری خواه تأثی
ــن  ــه در ای ــت ک ــؤاالتی اس ــا س ــد؟ این ه ــد مان ــدر خواه ــان در ص ــتاگرام همچن اینس

مقالــه، بــه آن پاســخ داد ه ایــم. بــا مــا همــراه باشــید.

چرا شبکه های اجتماعی فیلتر می شوند؟
ــل  ــد دلی ــد، چن ــر کــردن شــبکه های اجتماعــی می گیرن ــه فیلت ــم ب کســانی کــه تصمی
عمــده بــرای اینــکار بیــان می کننــد. ایــن افــراد، بــر ایــن باورنــد کــه معایــب شــبکه های 
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ــانی  ــی، اطالع رس ــی در شــبکه های اینترنت ــای آن بیشــتر اســت. گاه ــی، از مزای اجتماع
ــج  ــی تروی ــز، فرهنگ های ــیاری نی ــوارد بس ــود و در م ــام می ش ــردم انج ــه م ــط ب غل
ــری  ــت از آن جلوگی ــات دارد و الزم اس ــان مناف ــور میزب ــگ کش ــا فرهن ــه ب ــود ک می ش
ــا مشــکل هویتــی مواجــه نشــوند. بــه طــور کلــی، از نظــر  شــود تــا نســل های بعــدی ب

ــال دارد: ــه دنب ــر را ب ــای زی ــراد، فیلترینــگ شــبکه های اجتماعــی، مزای ــن اف ای
مانع افزایش فسادهای اخالقی در جامعه می شود.  •

سستی ایمان را در بین جوانان خانواده  های مذهبی، کاهش می دهد.  •
مانع کالهبرداری های کالن اینترنتی می شود.  •

مانع گسترش اطالعات غلط و نادرست می شود.  •
مانع زیر سؤال رفتن شخصیت و هویت افراد می شود.  •

از ضربه های اقتصادی به سازمان ها و نهادها جلوگیری می کند.  •
از ســوی دیگــر، افــراد بســیاری نیــز وجــود دارنــد کــه بــا فیلترینــگ شــبکه های اجتماعی 
مخالف انــد و اعتقــاد دارنــد کــه نمی تــوان در قــرن حاضــر زندگــی کــرد ولــی تأثیــر مثبت 
ــه نظــر ایــن افــراد، شــبکه های اجتماعــی می تواننــد  ایــن شــبکه ها را نادیــده گرفــت. ب
ــه شــبکه ای را  ــه جــای اینک ــد، ب ــا می گوین ــد. آن ه ــاال ببرن ــراد را ب ــی اف ــت زندگ کیفی
ــم.  ــالش کنی ــد از آن، ت ــگ اســتفاده مفی ــرای امــوزش فرن ــر اســت ب ــم، بهت ــر کنی فیلت
ــر  ــد کــه، چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم، اینترنــت بخــش جداناپذی ایــن افــراد معتقدن
زندگــی امــروز اســت و فیلترینــگ بعضــی شــبکه ها، فقــط باعــث اســتفاده بیشــتر از ســایر 
شــبکه ها و ضربــه زدن بــه کســانی می شــود کــه از شــبکه های فیلتــر شــده بــه درســتی 
ــراد از  ــا رعایــت اصــول اخالقــی اســتفاده می کننــد. درســت اســت کــه برخــی از اف و ب
ــی  ــل اساس ــگ، راه ح ــی فیلترین ــد ول ــتفاده نمی کنن ــتی اس ــه درس ــا ب ــبکه ه ــن ش ای
ــر  ــری ب ــتر و باکیفیت ت ــارت بیش ــت نظ ــر اس ــای آن، بهت ــه ج ــود. ب ــوب نمی ش محس
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ــرای  ــزاری ب ــه عنــوان اب روی ایــن شــبکه ها داشــته باشــیم و از ایــن طریــق، آن هــا را ب
پیشــرفت جامعــه تبدیــل کنیــم.

به طور کلی، از دیدگاه این افراد، فیلترینگ شبکه های اجتماعی، معایبی دارد:
ســرعت اینترنــت را کــم می کنــد و باعــث اتــالف وقــت کاربــران و قشــر تحصیــل   •

کــرده می شــود.
حوزه فناوری اطالعات و کاربردهای آن در بخش تجارت را تضعیف می کند.  •
باعث فیلتـر شدن بسیاری از سایت های علمی )مخصوصاً پزشکی( می شود.  •

حرمت قانون را از بین می برد.  •
ارتباطات مفید در سطح جهانی را کاهش می دهد.  •
باعث صرف وقت و تحمیل هزینه های باال می شود.  •

باعث کاهش امنیت اطالعات می شود.  •
از انتشار بعضی خبرهای واقعی و الزم برای جامعه جلوگیری می کند.  •

امســال در کشــور مــا، علیرغــم مخالفت هــای زیــادی کــه وجــود داشــت، شــبکه اجتماعی 
تلگــرام فیلتــر شــد. بــا فیلتــر شــدن تلگــرام، کســب وکارها بــرای تبلیــغ و بازاریابــی بــه 
ســمت اینســتاگرام حرکــت کردنــد. اکنــون نیــز زمزمــه فیلترینــگ اینســتاگرام بــه گوش 

ــد. می رس
ــبکه   ــم از ش ــوز ه ــکن، هن ــتفاده از فیلترش ــا اس ــه ب ــد ک ــود دارن ــادی وج ــران زی کارب
ــوند  ــر ش ــت فیلت ــور ثاب ــه ط ــد ب ــکن ها نمی توانن ــد. فیلتر ش ــتفاده می کنن ــرام اس تلگ

ــدارد. ــی وجــود ن ــت جهان ــه اینترن ــران ب ــکان قطــع دسترســی کارب ــرا ام زی
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بــر  می توانــد  چگونــه  اینســتاگرام  فیلترینــگ 
بگــذارد؟ تأثیــر  کوچــک  کســب وکارهای 

ــی و جــذب مشــتری  ــرای بازاریاب ــاالن کســب وکارهای کوچــک کــه از اینســتاگرام ب فع
اســتفاده می کننــد، تکلیــف مشــخصی ندارنــد. آنطــور کــه پیداســت، هــرگاه ایــن فعــاالن 
بــه ســوی پلتفــورم اینترنتــی کشــیده می شــوند بعــد از مدتــی، دسترســی بــه آن پلتفورم 
توســط مســئولین مســدود می شــود. گرچــه برخــی از مســئولین معتقدنــد کــه فیلترینــگ 

ــد. ــه فعــاالن کســب وکارهای کوچــک می زن ــادی ب شــبکه های اجتماعــی، آســیب زی
بــه نظــر ایــن افــراد، دولــت، یکپارچگــی فکــری در زمینــه فیلترینــگ شــبکه ها را نــدارد. 
اینســتاگرام، همیشــه از نظــر برخــی افــراد، مضــر تلقــی  شــده و از ســوی برخــی دیگــر، 
بســتر مناســبی بــرای رشــد کســب و کارهای گوناگــون عنــوان شــده اســت . بــه هــر حــال 
ــی  ــب وکار های اینترنت ــران و کس ــم کارب ــه چش ــا ب ــا تنه ــات و تضاد ه ــن اختالف دود ای
ــت  ــر فعالی ــم ب ــبی ه ــارت مناس ــی نظ ــه حت ــد ک ــوان می کنن ــراد عن ــن اف ــی رود. ای م
ــه  ــن زمین ــادی در ای ــای زی ــی نمی شــود و شــاهد کالهبرداری ه کســب وکارهای اینترنت
ــتاگرام  ــه در اینس ــب وکارهایی ک ــداد کس ــه تع ــد ب ــح، می توان ــارت صحی ــم. نظ بوده ای
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فعالیــت درســت دارنــد، اضافــه کنــد ولــی متاســفانه نظــارت مناســبی بــرای حمایــت از 
کســانی کــه بــه دنبــال ثبــت مجــوز هســتند، انجــام نمی گیــرد. در نهایت،ایــن موضــوع 

ــه نفــع کالهبــرداران و ســودجویان تمــام می شــود. ب
کاربــران هــم در ایــن زمینــه تکلیــف مشــخصی ندارنــد و نمی داننــد کــه آیــا می تواننــد 
ــگ،  ــان فیلترین ــر مخالف ــه نظ ــر؟ ب ــا خی ــد ی ــد کنن ــتاگرام خری ــگاه های اینس از فروش
ــردن کل شــبکه  ــر ک ــر فیلت ــل ب ــوای اینســتاگرام، دلی ــودن بخشــی از محت ــه ب مجرمان

ــود. ــران نخواهــد ب نیســت و نتیجــه آن، جــزء اســتفاده فیلترشــکن توســط کارب
ــی در  ــبکه های اجتماع ــگ ش ــه فیلترین ــد ک ــان می ده ــرام نش ــر و تلگ ــه وایب  تاریخچ
ایــران، نتیجــه ای جــز تمرکــز بیشــتر کاربــران بــر روی ایــن شــبکه ها نــدارد و فیلترینــگ 
ــه  ــوان گفــت ک ــن نتیجــه ای داشــته باشــد. در کل می ت اینســتاگرام هــم احتمــاالً چنی
ــراد بیشــتر  ــد، اف ــان می آی ــه می ــف، هــر جــا کــه ســخن از سانســور ب در جوامــع مختل
بــه ســمت آن کشــیده و حتــی کنجکاوتــر هــم می شــوند. اســتفاده از فیلتــر شــکن بــرای 
دسترســی بــه تلگــرام، ایــن موضــوع را اثبــات کــرد. بــه نظــر می رســد کــه فیلترینــگ، 
ــاز  ــان نی ــه زم ــات ب ــع ابهام ــی رف ــدارد، ول ــدن ن ــع ش ــز رف ــاره ای ج ــدت چ در دراز م
ــیاری از  ــای بس ــو، تالش ه ــدن ج ــا آرام ش ــان ت ــن می ــه در ای ــت ک ــی اس دارد. بدیه

ــی رود. ــاد م ــه ب ــک ب ــب وکارهای کوچ ــتارت  آپ ها و کس اس
افــرادی هــم وجــود دارنــد کــه از چشــم انداز دیگــری بــه موضــوع نــگاه می کننــد. از نظــر 
ــر  ــه محــض فیلت ــار کننــد، می تواننــد ب ــراد، اگــر کســب وکارها هوشــمندانه رفت ــن اف ای
ــن  ــبکه های جایگزی ــد و از ش ــام دهن ــی انج ــرعت جابه جای ــه س ــبکه، ب ــک ش ــدن ی ش
اســتفاده کننــد و صــد البتــه اگــر شــرکتی در ایــن جابه جایــی پیشــتاز باشــد، بیشــترین 
بهــره را خواهــد بــرد. ایــن افــراد، بــر ایــن بــاور هســتند کــه هر چقــدر هــم فیلترینــگ 
ــا  ــی آن را ت ــات منف ــوان تبع ــم می ت ــاز ه ــود، ب ــام ش ــزی انج ــالع و برنامه ری ــدون اط ب

5   



شبکه  های اجتامعی جایگزین، بعد از فیلرتینگ اینستاگرام 

www.armanic.com

ســطح بســیار باالیــی کاهــش داد. بــه نظــر می رســد کــه ایــن افــراد، تمــام شــبکه های 
اجتماعــی را در یــک ســطح قــرار می دهنــد و تفــاوت چندانــی بیــن آن هــا قائــل نیســتند، 
چــرا کــه بــاور دارنــد، شــبکه های اجتماعــی به راحتــی قابــل جایگزیــن شــدن هســتند.

ــزرگ فیلترینــگ اینســتاگرام چــه کســانی  بازنده هــای ب
هســتند؟

طبــق اعــالم دولــت، در ســال گذشــته، فضــای مجــازی باعــث اشــتغال مســتقیم 200 
ــه شــکل مســتقیم از تلگــرام  ــر کســب وکارهایی کــه ب هــزار نفــر شــده اســت. عــالوه ب
ــه وســیله  ــی ب ــادی مشــغول درآمدزای ــراد زی ــد، اف و اینســتاگرام درآمــد کســب می کنن
مدیریــت شــبکه های اجتماعــی هســتند کــه آمــار مشــخص و دقیقــی از آن هــا در ایــران 
وجــود نــدارد. فیلتــر شــدن اینســتاگرام، آســیب اصلــی را متوجــه همیــن افــراد خواهــد 
ــا اســتعداد  کــرد. ایــن افــراد، بــه شــکل دورکار بــا شــرکت ها همــکاری می کننــد کــه ب
و همــت خــود بــه ایــن شــغل ها رســیده اند و هزینــه ای هــم بــرای دولــت ندارنــد. ایــن 
افــراد، آســیب بســیاری از فیلترینــگ اینســتاگرام خواهنــد دیــد و بــه عقیــده برخی هــا 

ــود. ــد ب ــی خواهن ــای اصل بازنده ه
بازنــدگان دیگــر، شــرکت هایی می باشــند کــه تنهــا بــه داشــتن صفحــه ای در اینســتاگرام 
ــتریان  ــا مش ــاط ب ــرای ارتب ــری را ب ــی دیگ ــبکه اجتماع ــه ش ــد و هیچ گون ــا کرده ان اکتف
ــچ  ــراد هســتید، به هی ــن اف ــز جــزء ای ــر شــما نی ــد. اگ ــان خــود در نظــر ندارن و مخاطب
ــری را  ــی دیگ ــبکه های اجتماع ــما ش ــه ش ــه ب ــا در ادام ــرا م ــید زی ــران نباش ــوان نگ عن

ــید. ــا باش ــردن آن ه ــن ک ــر جایگزی ــه فک ــد از االن ب ــم و می توانی ــی می کنی معرف
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اینســتاگرام  جایگزیــن  می تواننــد  برنامه هــا  کــدام 
ــی(؟ ــی و خارج ــند) داخل باش

ــود  ــی وج ــبکه  اجتماع ــد ش ــد، چن ــوش می  رس ــه گ ــش ب ــراً زمزمه های ــه اخی ــور ک آنط
دارنــد کــه بــه احتمــال زیــاد، در صــورت فیلترینــگ اینســتاگرام، جایگزیــن آن می شــوند. 

در اینجــا، بــه معروف  تریــن آن هــا اشــاره می  کنیــم.

1- لنزور
ــرای  ــی ب ــای خوب ــراً قابلیت  ه ــه ظاه ــت ک ــی اس ــی داخل ــبکه اجتماع ــک ش ــزور، ی لن
جایگزینــی اینســتاگرام دارد. در حــال حاضــر، ایــن شــبکه نمی  توانــد تمــام خواســته  های 
کاربــران اینســتاگرام را مرتفــع کنــد، امــا اگــر طراحــان، امکانــات دیگــری بــه آن اضافــه 

ــی باشــد. ــه خوب ــد گزین ــد، می توان کنن
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2- جیک و پیک
جیــک و پیــک، محصــول شــرکت ویــرا صــدر لیــان می  باشــد و امــکان بــه  اشــتراک گذاری 
ــات کامنــت و الیک گــذاری  ــو، متــن و صــدا را دارد. ایــن شــبکه، از امکان ــر، ویدئ تصاوی

ــز برخــوردار می  باشــد. نی

3- روبیکا
ــن شــبکه  های اجتماعــی داخــل کشــور  ــکا، از قوی  تری شــاید بتوانیــم بگوییــم کــه روبی
اســت. ایــن برنامــه، چنــد منظــوره می باشــد. روبیــکا، بــه علــت برخــورداری از امکانــات 
مختلــف و تبلیغــات گســترده، توانســته اســت کاربــران زیــادی را جــذب کنــد. پیش بینــی 
ــای  ــی قابلیت  ه ــبکه های اجتماع ــش ش ــد در بخ ــکا بتوان ــه روبی ــه چنانچ ــود ک می  ش

بیشــتری را اضافــه کنــد، اولیــن جایگزیــن اینســتاگرام خواهــد بــود.

4- پینترست
ــا  ــطح دنی ــاً در س ــه تقریب ــت ک ــبکه  هایی اس ــزء ش ــت و ج ــی اس ــه، خارج ــن برنام ای
ــای  ــه مزای ــر دارد. از جمل ــون کارب ــش از 205 میلی مطــرح اســت و در حــال حاضــر بی
بــزرگ ایــن برنامــه، ایــن اســت کــه تصاویــِر بــه اشــتراک گذاشــته شــده، قابلیــت کلیــک 
شــدن دارنــد. بــه همیــن دلیــل، کســب وکارها می تواننــد تصاویــری از محصــوالت خــود 
را بــه اشــتراک بگذارنــد و کاربــر بــا کلیــک بــر روی آن هــا، بــه برگــه مخصــوِص همــان 
ــاهده  ــز مش ــر آن را نی ــای دیگ ــل، ویژگی  ه ــورت تمای ــود و در ص ــل ش ــول، متص محص

کنــد و در انتهــا، خریــد خــود را انجــام دهــد.
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5- استلر
اســتلر نیــز یــک شــبکه اجتماعــی خارجــی اســت. نــام ایــن شــبکه کمتــر شــنیده شــده 
اســت، امــا می  توانــد جایگزیــن خوبــی بــرای اینســتاگرام شــود. اســتلر هــم دارای نســخه 

وب و هــم اندرویــد و آی او اس می باشــد.

500PX -6
ــر اســت امــا بحــث عکاســی را  ــه اشــتراک گذاری تصاوی ــژه ب ایــن شــبکه اجتماعــی، وی
ــوان  ــبکه، می  ت ــن ش ــد. در ای ــال می  کن ــر دنب ــبکه  ها، حرفه  ای ت ــایر ش ــه س ــبت ب نس
تصاویــر را بــه اشــتراک گذاشــت و بــرای پســت  های دیگــران، الیــک یــا کامنــت گذاشــت. 
شــبکه 500 پــی اکــس، دارای نســخه  اندرویــد و آی او اس اســت. ایــن برنامــه، بــه انــدازه 
2 برنامــه قبلــی، قابلیــت نــدارد و احتمالــش کــم اســت کــه بتوانــد جایگزیــن اینســتاگرام 

. د شو

7- سایر شبکه  های اجتماعی
نیــز   Ello Vero ،Snapchat ،Flickr و  شــبکه  های اجتماعــی دیگــر، ماننــد 
نمونه  هایــی از شــبکه  های اجتماعــی خارجــی هســتند کــه می  تواننــد جایگزیــن 
اینســتاگرام شــوند. ولــی مشــکل اینجاســت کــه ایــن شــبکه  ها نیــز یــا فیلتــر هســتند و 

ــد. ــرویس نمی  دهن ــا س ــه ایرانی- ه ــم، ب ــکل تحری ــل مش ــه دلی ــا ب ی
ــق  ــی از طری ــه بازاریاب ــل ب ــب وکارها مای ــتر کس ــا بیش ــا و ی ــتارت آپ ه ــرا اس ــا، چ ام
ــا و  ــوع و مزای ــن موض ــی ای ــه بررس ــد ب ــمت بع ــتند؟ در قس ــی هس ــبکه های اجتماع ش

معایــب آن می پردازیــم.

9   



شبکه  های اجتامعی جایگزین، بعد از فیلرتینگ اینستاگرام 

www.armanic.com

مزایای فعالیت تجاری در شبکه های اجتماعی
استفاده از شبکه های اجتماعی برای افراد مزایایی را به دنبال دارد:

1- رایگان بودن فعالیت
ــود  ــت نمی ش ــران دریاف ــی از کارب ــچ مبلغ ــی، هی ــبکه های اجتماع ــام در ش ــرای ثبت ن ب
ــا  ــره را شــامل نمی گــردد. تنه ــات و غی و فعالیــت تجــاری در شــبکه های مجــازی ، مالی
ــه  ــد، ماهیان ــادی دارن ــده زی ــه دنبال کنن ــرادی ک ــی، اف در برخــی از شــبکه های اجتماع

ــی دریافــت می کننــد . ــا ســالیانه، مبلغــی جزئ ی

2- در دسترس بودن
ــود، در  ــخصی خ ــای ش ــراه و تبلت ه ــای هم ــتفاده از تلفن ه ــا اس ــران، ب ــب کارب اغل
ــای  ــتفاده از کامپیوتره ــه اس ــازی ب ــر نی ــد و دیگ ــت می کنن ــازی فعالی ــبکه های مج ش

ــدارد. ــود ن ــزی وج رومی

3- حذف هزینه های ناشی از خدمات سایت
بــرای راه انــدازی یــک ســایت، بایــد هزینه هــای متفاوتــی پرداخــت شــود ولــی شــبکه های 

اجتماعــی، چنیــن هزینــه ای ندارند.

4- آسان بودن تبلیغات
تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی، هــم بــه آســانی صــورت می گیــرد و هــم بــه دلیــل 

تعــداد بــاالی کاربــران، بازدهــی خوبــی دارد .
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5- عدم نیاز به دانش ویژه
بــرای کار در شــبکه های اجتماعــی، دانــش خاصــی نیــاز نیســت و هــر کســی می توانــد 

بعــد از مدتــی بــه آســانی در ایــن شــبکه ها فعالیــت کنــد .

معایب فعالیت تجاری در شبکه های اجتماعی
در کنــار مزایــای ذکــر شــده، ایــن شــبکه ها، معایبــی نیــز دارنــد کــه می تــوان آن هــا را 

بــه ترتیــِب زیــر، دســته بندی کــرد.

1- خطر مسدود شدن
بــه دلیــل اقدامــات ناپســند برخــی از افــراد در شــبکه های اجتماعــی، امــکان دارد برخــی 
از ایــن شــبکه ها در بعضــی از کشــور ها مســدود شــوند. مثــال بــارز آن نیــز فیلتــر شــدن 

ناگهانــی تلگــرام در ایران اســت.

2- عدم امنیت
ــب  ــد . اغل ــارج کنن ــترس خ ــازی را از دس ــات مج ــد صفح ــی می توانن ــا، به راحت هکر ه

ــد. ــدن را دارن ــکان هک  ش ــد، ام ــادی دارن ــدگان زی ــه دنبال کنن ــبکه هایی ک ش

3- غیر قابل اعتماد بودن
همانطــور کــه می دانیــد، در ســال های اخیــر در شــبکه های اجتماعــی، کالهبرداری هــای 
ــه  ــد ب ــه آســانی نمی توانن ــران، ب ــل، کارب ــن دلی ــه همی متعــددی انجــام شــده اســت. ب

شــبکه  های جدیــد اعتمــاد کننــد.
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4- نبود درگاه پرداخت
ــل،  ــن دلی ــه همی ــدارد. ب ــود ن ــی وج ــی، درگاه ــبکه های اجتماع ــت در ش ــرای پرداخ ب
کاربــران، مجبــور هســتند کــه بــرای خریــد، وجــه مربوطــه را حضــوری یــا بــه صــورت 

ــد. ــه کارت، پرداخــت نماینــد و امــکان دارد کــه مشــکالت متعــددی پیــش بیای کارت ب

5- عدم وجود قابلیت های فروشگاهی
ــا توضیحــات،  ــِم همــراه ب ــوان عکــس و فیل ــق شــبکه های اجتماعــی، فقــط می ت از طری
ــی  ــگاه های اینترنت ــد فروش ــد مانن ــی، نمی توانن ــات اجتماع ــاً صفح ــرد. قطع ــر ک منتش
ــن،  ــت ام ــد درگاه پرداخ ــادی مانن ــای زی ــی، قابلیت ه ــگاه اینترنت ــد. فروش ــل کنن عم
امــکان نمایــش چند بعــدی تصاویــر، امــکان مقایســه، امــکان ثبــت درخواســت و آدرس 

ــره را دارد. و غی

ــواع  ــی ان ــث جایگزین ــتاگرام، باع ــگ اینس ــا فیلترین آی
می شــود؟ ایرانــی  شــبکه های 

شــرایط شــبکه های اجتماعــی و پیام رســان های ایرانــی کــه الگویــی مشــابه بــا نمونه هــای 
ــای  ــه قابلیت ه ــد هم ــده اســت. از یک ســو می خواهن ــد، پیچی ــاده کرده ان خارجــی را پی
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موجــود را بــه یک بــاره در اختیــار کاربــر ایرانــی قــرار دهنــد، امــا از طــرف دیگــر، کاربــر، 
معمــوالً بــه دالیــل مختلــف، عالقــه ای بــه اســتفاده از آن هــا نشــان نمی دهــد.

واقعیــت ایــن اســت کــه ســرویس های مختلــف ایرانــی کــه تــا امــروز بــرای جایگزینــی 
تلگــرام یــا اینســتاگرام تولیــد شــده اند، بــا اســتقبال خوبــی مواجــه نشــده اند و 
ــتر  ــک بس ــه ی ــل ب ــه تبدی ــانند ک ــه ای برس ــه مرحل ــان را ب ــته اند جذابیت های ش نتوانس

ــل دارد: ــن دلی ــن موضــوع چندی تجــاری شــوند. ای
ــدا،  ــان ابت ــد و در هم ــی کنن ــات را کپ ــام امکان ــد تم ــی، می خواهن • ســرویس های ایران
ــاق،  ــن اتف ــه ای ــی ک ــد. در حال ــه کنن ــر عرض ــه کارب ــترش داده و ب ــا را گس ــه  آن ه هم
حاصــل ســال ها تــالش شــبکه های اجتماعــی خارجــی بــرای رســیدن بــه نقطــه کنونــی 
اســت. قابلیت هــا، ذره ذره بــه آن هــا اضافــه شــده و بــا رفــع باگ هــا، در دســترس عمــوم 
ــد  ــزار، نمی توانن ــی نرم اف ــعه دهندگان داخل ــه توس ــت ک ــح اس ــت. واض ــه اس ــرار گرفت ق

ــد. ــبه برون ــن راه را یک ش ای
• بــا ارائــه ســرویس پیش پــا افتــاده  در اختیــار کاربــر ایرانــی، نمی تــوان انتظــار رقابــت 
داشــت. همچنیــن رونــد ایــن رقابــت، شــفاف و ســالم نیســت و بــا یــک کالف ســردرگم 
ــود  ــی، خ ــرویس های خارج ــدن س ــر ش ــِت فیلت ــود ران ــل وج ــه دلی ــت. ب ــه رو اس روب

ــد. ــیب دیده ان ــم آس ــی ه ــرویس های ایران س
• آمــار کاربــران ایرانــی اینســتاگرام در ژانویــه 2018، بیشــتر از 26 میلیــون کاربــر بــوده 
اســت. رقمــی کــه عاملــی ترغیب کننــده بــرای برندهــای ایرانــی یــا برندهــای خارجــِی 
ــی،  ــران جهــت تبلیغــات در ایــن شــبکه اســت. حــال وقتــی ســرویس ایران فعــال در ای
ــد ترجیــح می دهــد کــه در خــود  ــر داشــته باشــد، برن ــی 1 میلیــون کارب 500 هــزار ال
اینســتاگراِم فیلتــر شــده فعالیــت کنــد و بــه کاربــران بیشــتری دسترســی داشــته باشــد.

ــده  ــر ش ــرویس های فیلت ــرای س ــبی ب ــی مناس ــن داخل ــه جایگزی ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
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ــرد.  ــد ک ــدت آن را تولی ــوان در کوتاه م ــت بت ــد اس ــدارد و بعی ــود ن ــتاگرام وج و اینس
ــایر  ــون در س ــد، اکن ــده رفته ان ــر ش ــبکه های فیلت ــه از ش ــی ک ــر، کاربران ــوی دیگ از س
ــدارد. هنــگام فیلتــر  شــبکه های اجتماعــی پراکنــده شــده اند و هیــچ تمرکــزی وجــود ن
ــی  ــرای آن محســوب می شــد، ول شــدن تلگــرام، اینســتاگرام یــک جایگزیــن مناســب ب

ــدارد. ــرای اینســتاگرام وجــود ن آنچــه کــه پیداســت، جایگزیــن مناســبی ب
ــان  ــی، یکس ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــلیقه اس ــه س ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــه نبای البت
ــرد.  ــیم بندی ک ــوع تقس ــه دو ن ــراد را ب ــلیقه اف ــوان س ــه می ت ــم رفت ــت. روی ه نیس
ــات  ــش اطالع ــا افزای ــح ی ــک تفری ــوان ی ــه عن ــی ب ــبکه های اجتماع ــه از ش ــرادی ک اف
ــی  ــد. بدیه ــب می کنن ــد کس ــبکه ها درآم ــن ش ــه از ای ــرادی ک ــد و اف ــتفاده می کنن اس
اســت کــه گــروه اول، می تواننــد بــه راحتــی بــه شــبکه هــای دیگــر کــوچ کننــد. ولــی 
گــروه دوم بــا فیلترینــگ ایــن شــبکه ها، دچــار مشــکل خواهنــد شــد. ایــن افــراد، اگــر 
ــیاری  ــای بس ــیر، هزینه ه ــر مس ــن تغیی ــرای ای ــه ب ــد ک ــد، ناچارن ــل نکنن ــوش عم باه

ــد. بپردازن
ــی  ــه در صــورت فیلترینــگ اینســتاگرام، حت ــد ک ــن باورن ــر ای برخــی از کارشناســان، ب
بــا وجــود اســتفاده از فیلترشــکن، بــاز هــم تعــداد کاربــران کمتــر خواهــد شــد، زیــرا در 
مــورد تلگــرام، چنیــن اتفاقــی افتــاد. همیــن امــر باعــث می شــود، افــرادی کــه در حــوزه 
بازایابــی در ایــن شــبکه فعالیــت می کننــد، بــه فکــر طراحــی وب ســایت باشــند. زیــرا، بــا 
فیلتــر شــدن اینســتاگرام، امنیــت صفحــات ایــن شــبکه نیــز از بیــن مــی رود. ایــن افــراد، 
بــه کســانی کــه در حــوزه کســب و کار در  اینســتاگرام فعــال هســتند، توصیــه می کننــد 
کــه هر چــه زودتــر بــه فکــر راه انــدازی یــک ســایت باشــند تــا در رقابتــی کــه قــرار اســت 

پیــش بیایــد، بازنــده نشــوند.
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ــه اینجــا ختــم نمی شــود. از آنجایــی کــه  امــا موضــوع تأثیــر فیلترینــگ اینســتاگرام، ب
شــبکه های اجتماعــی، مملــو از کاربــران مختلــف اســت، محیطــی خــوب بــرای تبلیغــات 
ــازی  ــئو و بهینه س ــای س ــی از فاکتور ه ــد، یک ــه می دانی ــور ک ــت. همانط ــازده اس پر ب
ــل آن  ــت و دلی ــی اس ــبکه های اجتماع ــات در ش ــتراک گذاری صفح ــه  اش ــایت، ب وب س
ــران می باشــد. زمانیکــه مطلــب یــک ســایت در شــبکه های  نیــز تنهــا تعــداد زیــاد کارب
مجــازی قــرار داده می شــود، درصــدی از کاربــران، از ســایت دیــدن می کننــد و ایــن کار، 

ــد. ــاب می آی ــغ به حس ــی تبلی نوع
ــغ در  ــتراک گذاری و تبلی ــئو، اش ــذار در س ــل تأثیر گ ــی از عوام ــه یک ــل اینک ــه دلی ب
شــبکه های اجتماعــی می باشــد، ممکــن اســت ایــن ســؤال در ذهــن شــما پیــش بیایــد 
ــی آورد؟ ــز مشــکالتی بوجــود م ــرای سئوســایت ها نی ــگ اینســتاگرام ب ــا فیلترین ــه آی ک

ــه اینســتاگرام،  ــم ک ــح می دهی ــن ســؤال، بصــورت مختصــر توضی ــه ای ــل از پاســخ ب قب
ــذارد. ــر می گ ــئو تأثی ــر س ــه ب چگون

اینستاگرام از 2 جنبه به سئو سایت کمک می کند:
1- بــا توجــه بــه صفحــه اینســتاگرام، گــوگل، چنیــن برداشــت می کنــد کــه ایــن صفحــه، 
عــالوه بــر اینســتاگرام، در گــوگل نیــز شایســته قــرار گرفتــن در میــان بهترین هــا را دارد.

2- کاربران می توانند مستقیماً از طریق اینستاگرام وارد وب سایت شما شوند.
ــی  ــد قطع ــد، نمی توان ــرح ش ــه مط ــواردی ک ــایر م ــد س ــز همانن ــؤال نی ــن س ــخ ای پاس
ــد و  ــئو تأثیر گذارن ــر س ــیاری ب ــل بس ــه عوام ــد ک ــن باورن ــر ای ــده ای ب ــی ع ــد، ول باش
ــر  ــل دیگ ــن عام ــل از چندی ــک عام ــا ی ــی، تنه ــبکه های اجتماع ــتراک گذاری در ش اش
اســت. بنابرایــن، می تــوان بــا فیلترینــگ اینســتاگرام، بــر روی دیگــر مــوارد تمرکــز کــرد.
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نتایج کلی تأثیر فیلترینگ اینستاگرام
ــل  ــت و دلی ــان اس ــی در جه ــبکه های اجتماع ــن ش ــی از محبوب تری ــتاگرام، یک اینس
عمــده ایــن محبوبیــت، فعالیــت اســتارت آپ هــا و بازاریابــی آســان در آن اســت. از طریــق 
ــاد  ــواده و ایج ــی خان ــای مال ــن هزینه ه ــه تامی ــادر ب ــراد ق ــیاری از اف ــبکه، بس ــن ش ای
اشــتغال بــرای بســیاری از افــراد دیگــر هســتند. طبیعتــاً، فیلترینــگ اینســتاگرام، ضربــه 
ــا ناچــار شــوند  ــراد خواهــد زد و شــاید بســیاری از آن ه ــن اف ــه ای اقتصــادی ســختی ب
بــه پیام رســانی دیگــری کــه کارایــی چندانــی نیــز نــدارد، کــوچ کننــد. چنــد راهــکار از 
ــد هزینــه ایــن  طــرف برخــی افــراد پیشــنهاد شــده اســت کــه گفتــه می شــود، می توان

ــم. ــه اختصــار توضیــح می دهی ــا را ب ــن راهکاره ــه  را کاهــش دهــد. ای ضرب

1- از برنامه های فیلترینگ قبلی درس بگیرید
ــی و  ــار قبل ــدون اخط ــوالً ب ــی، معم ــبکه های اجتماع ــدن ش ــه فیلترش ــی ک از آنجای
ــه  ــر ب ــال دارد منج ــد، احتم ــه دار باش ــت ادام ــن اس ــرد و ممک ــام می گی ــی انج به راحت

ــود.  ــب وکارها ش ــل کس ــتگی کام ورشکس
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ــه  ــرام، تجرب ــگ تلگ ــد از فیلترین ــن کســب و کارها، بع ــان ای ــر اســت صاحب ــن بهت بنابرای
کســب کــرده باشــند و بــه ایــن شــبکه هــا بیــش از حــد تکیــه نکننــد و همیشــه بــه فکــر 
ــگ  ــان فیلترین ــود در زم ــث می ش ــر، باع ــن ام ــند. ای ــل باش ــن و مکم ــای جایگزی راه ه
ناگهانــی شــبکه های اجتماعــی، بتواننــد همچنــان کســب وکار خــود را بــه جلــو هدایــت 

کننــد.

از شــبکه های اجتماعــی روی وب ســایت  2- بیشــتر 
ــد ــز کنی تمرک

ــه  ــه هزین ــرا ب ــا کمــی مشــکل اســت زی ــرای کســب وکارهای نوپ طراحــی وب  ســایت، ب
ــتن  ــه داش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــگ، ب ــامان فیلترین ــت نا به س ــا وضعی ــا ب ــاز دارد. ام نی
یــک وب ســایت، بــرای هــر کســب وکار، یــک ضــرورت اســت. بهتــر اســت از شــبکه های 
ــتفاده شــود.  ــر اس ــاع کارب ــرای ارج ــایت، ب ــرای جــذب مشــتری و از وب  س ــی ب اجتماع
ــایت ها  ــه وب س ــتریان ب ــم مش ــاز ه ــوند، ب ــر ش ــی فیلت ــبکه های اجتماع ــر ش ــی اگ حت

ــه آن اعتمــاد خواهنــد داشــت. مراجعــه خواهنــد کــرد و ب

3- تبلیغات در Google Awards  را جدی بگیرید
Google Award، سیســتمی اســت کــه گــوگل، بــرای بازاریابــی محصــوالت در موتور 

جســتجوی خــود و ســایت های وابســته بــه آن، قــرار داده اســت. بیــن نــوع بازدیدکنندگان 
 Google Awards در ســایت، تفــاوت وجود دارد. رفتــار بازدیدکنندگانی که از طریــق
وارد ســایت شــده اند، بــا نحــوه برخــورد کاربرانــی کــه از طریــق نتایــج طبیعــی گــوگل 
وارد آن شــده اند، متفــاوت اســت. ترافیکــی کــه از طریــق جســتجو یــا عبــارت ســئو بــه 
دســت بیایــد، بــه بازدیدکنندگانــی مربــوط می شــود کــه بــه دنبــال اطالعــات هســتند. 
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امــا، بازدیدکننــدگان تبلیغــات پولــی، می داننــد کــه بــر روی تبلیــغ کلیــک می کننــد و 
بــه دنبــال خریــد محصــول مــورد نیــاز هســتند. در اینجــا، شــما بــه میلیون هــا بازدیــد 
کننــده نیــاز نداریــد، بلکــه بــه بازدیدکننــدگان هدفمنــدی نیــاز داریــد کــه بــا اســتفاده 

از Google Awards وارد ســایت بشــوند.

4- خود را به یک شبکه اجتماعی محدود نکنید
ــه  ــا ب ــه تنه ــب وکارهایی ک ــود، کس ــرح می ش ــراد مط ــی از اف ــط برخ ــه توس ــور ک آنط
تلگــرام اکتفــا کــرده بودنــد، دچــار شکســت شــده اند. حــال اگــر شــما نمی خواهیــد بــا 
ــر  ــی دیگ ــبکه های اجتماع ــر روی ش ــوید، ب ــت ش ــار شکس ــتاگرام، دچ ــگ اینس فیلترین
ماننــد لینکدیــن، فیس بــوک و غیــره نیــز تمرکــز کنیــد. بــه عقیــده برخــی کارشناســان، 
احتمــاالً فیلترینــگ اینســتاگرام، باعــث روی آوردن مــردم بــه ســایر شــبکه های 
ــه احتمــال  ــوان گفــت ک ــع، می ت ــا می شــود. در واق ــران آن ه ــش کارب ــی و افزای اجتماع
دارد فیلترنــگ اینســتاگرام، باعــث رونــق گرفتــن ســایر شــبکه های اجتماعــی و منفعــت 

ــود. ــبکه ها ش ــن ش ــذاران ای ــش بنیان گ بیش از پی
ــد،  ــاد دارن ــن کل داســتان نیســت. کارشناســان دیگــری هــم هســتند کــه اعتق ــا، ای ام
ــه   ــر گرفت ــلیقه ها را در نظ ــام س ــده  و تم ــی ش ــمندانه طراح ــیار هوش ــتاگرام، بس اینس
ــه نظــر می رســد  ــد ب ــی دارد و بعی ــن شــبکه  جذابیتــی بســیار باالی ــن، ای اســت. بنابرای
ــوک  ــا فیس ب ــن ی ــد لینکدی ــری مانن ــبکه های دیگ ــمت ش ــه س ــان آن ، ب ــه مخاطب ک
ــن  ــد کــرد و بنابرای ــراد از فیلترشــکن اســتفاده خواهن ــه جــای آن، اف کشــیده شــوند. ب

ــود. ــرد خواهــد ب ــان پرکارب ــن شــبکه همچن ای
ــبکه های  ــایر ش ــر س ــتاگرام ب ــگ اینس ــر فیلترین ــاره تأثی ــی ای درب ــه قطع در کل، نظری
اجتماعــی وجــود نــدارد. آن گــروه از افــراد کــه بــا فیلترینــگ ایــن شــبکه موافق هســتند، 
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ــد کــه یکــی از آن هــا، اســتفاده از شــبکه های  ــدی را پیشــنهاد می دهن شــیوه های جدی
ــد کــه  ــاور دارن ــد، ب ــا فیلترینــگ اینســتاگرام مخالف ان دیگــر اســت. گــروه دیگــر کــه ب
ــه  ــه زدن ب ــزء ضرب ــدارد و نتیجــه ای ج ــود ن ــبکه وج ــن ش ــرای ای ــن مناســب ب جایگزی

ــت. ــد داش ــب وکارها نخواه ــی کس برخ
در ادامــه خــوب اســت اگــر مختصــری دربــاره تاریخچــه شــبکه های اجتماعــی، فیلترینگ 

ــل آن بدانید. و دالی

تاریخچه شبکه های اجتماعی
مفهــوم شــبکه های اجتماعــی، بــرای اولیــن بــار در ســال 1960 در آمریــکا مطــرح شــد. 
در یکــی از دانشــگاه های ایــن کشــور، دانشــجویان توانســتند بــا اســتفاده از یک سیســتم، 
بــه صــورت مجــازی، بــا یکدیگــر ارتبــاط داشــته باشــند. در ســال1997، شــبکه اجتماعی 
دیگــری بــه وجــود آمــد کــه Dixdegrees.com  نــام داشــت. کاربــران می توانســتند 
بــا ایجــاد حســاب کاربــری، از طریــق ایــن شــبکه در ارتبــاط باشــند. ایــن شــبکه، مــدام 
ــران، مســدود  ــه دلیــل اســتفاده نادرســت کارب ــه روز می شــد ولــی چنــد ســال بعــد، ب ب

 . شد
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می تــوان گفــت کــه بعــد از ســال 2000، تحــول بزرگــی در حــوزه شــبکه های اجتماعــی 
به وجــود آمــد و روز بــه روز گســترش پیــدا کــرد. افــرادی زیــادی نیــز جــذب این شــبکه ها 
ــن شــبکه ها در کشــورهای  ــل اســتفاده نادرســت، بســیاری از ای ــه دلی ــا ب می شــدند ام

مختلف، مســدود شــدند.
ــد.  ــود آمدن ــن به وج ــتر، اورکات، لینکدی ــی فرنداس ــبکه های اجتماع ــال 2002، ش در س
در ســال 2004 نیــز شــبکه های فرنداســتر، 7 میلیــون و مــای اســپیس، 2 میلیــون کاربــر 
داشــتند. درســت در همیــن ســال، شــبکه اجتماعــی فیس بــوک در هــاروارد راه انــدازی 
ــی  ــاروارد اســتفاده می شــد ول ــا در دانشــگاه ه ــا ســال 2006، تنه ــن شــبکه ت شــد. ای
ــر نیــز در همیــن ســال  ــرای عمــوم مــردم آزاد شــد. توییت بعــد از آن، اســتفاده از آن ب

راه انــدازی شــد.
در ســال های اخیــر، بــا وجــود روی کار آمــدن تلفن هــای هوشــمند، شــبکه های 
ــرو شــده اند. نصــب برنامــه  ایــن شــبکه ها،  ــا اســتقبال بی ســابقه ای روب اجتماعــی هــم ب
بســیار راحــت و اســتفاده از آن، ســریع و آســان اســت. از مــوارد بســیار رایــج شــبکه های 
ــرام و اینســتاگرام  ــس آپ، تلگ ــر، وات ــه وایب ــوان ب ــی ت ــر، م ــی در ســال های اخی اجتماع
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــل ب ــان، حداق ــردم جه ــف م ــتر از نص ــاً بیش ــه تقریب ــرد ک ــاره ک اش

ــد. دسترســی دارن
ــی از  ــه یک ــل ب ــت و تبدی ــد دنیاس ــایت پربازدی ــی از 10 وب س ــون یک ــتاگرام، اکن اینس
قطب هــای تجــارت الکترونیــک شــده اســت. اینســتاگرام، بیــش از 500 میلیــون کاربــر 
در سراســر دنیــا دارد و ایــن موضــوع باعــث شــده اســت کــه در امــر بازاریابــی، محبوبیتــی 

دوچنــدان پیــدا کنــد.
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فیلترینگ چیست؟
ــات  ــا و خدم ــه وب گاه ه ــران ب ــی کارب ــردن دسترس ــدود ک ــای مح ــه معن ــگ، ب فیلترین
اینترنتــی اســت. ایــن اقــدام، از طریــق ارائه دهنــدگان خدمــات اینترنتــی انجــام می شــود. 
امــا، سیاســت های فیلترینــگ و دلیــل انجــام آن، از ســوی حکومت هــا تعییــن می شــود. 

فیلترینــگ انــواع گوناگــون دارد کــه عبارتنــد از:

1- فیلترینگ از طریق پروکسی
ــه  ــزم ب ــر را مل ــت را محــدود و کارب ــه اینترن ــن روش، ISP دسترســی مســتقیم ب در ای
ــی  ــر، آدرس پروکس ــات مرورگ ــد در تنظیم ــر بای ــد. کارب ــی می کنن ــتفاده از پروکس اس
ــتاده  ــی فرس ــه پروکس ــت ها ب ــه درخواس ــد. کلی ــه ISP داده، وارد کن ــروری را ک س
ــه و  ــت گرفت ــودن درخواســت، پروکســی، آن را از اینترن ــاز ب ــود و در صــورت مج می ش

ــد. ــال می کن ــر ارس ــرای کارب ب

DNS 2- فیلتـرینگ از طریق
ــه  ــرش ترجم ــه IP آدرس متناظ ــه )Domain( را ب ــر دامن ــام ه ــرویس DNS، ن س
ــراری  ــگام برق ــد، در هن ــه می ده ــرویس DNS را ارائ ــه س ــروری ک ــد. آدرس س می کن
ــن  ــر ای ــار کامپیوترگذاشــته می شــود. اگ ــق ISP در اختی ــت، از طری ــه اینترن اتصــال ب
ســرور DNS، فیلتــر کننــده باشــد، کلیــه درخواســت ها بــرای ســایت های غیرمجــاز را 

می گــذارد. بی پاســخ 
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3- فیلتـرکردن به کمک مسیریاب ها
ــه  ــود ک ــم می ش ــوری تنظی ــیریاب )Gateway(، ط ــبکه مس ــی ش ــمت انتهای در قس
ــه  ــد. کلی ــرف کن ــاص منح ــتم خ ــک سیس ــمت ی ــه س ــبکه را ب ــی ش ــک خروج ترافی
ــر ســایت ها غیر مجــاز باشــند،  ــور داده می شــوند و اگ ــن سیســتم عب درخواســت ها از ای

ــود. ــدود می ش ــات مس ــان اطالع جری

4- فیلتـرینگ به کمک سانسورافزارها
ــدارس و  ــدان(، م ــر فرزن ــن ب ــرل والدی ــرای کنت ــازل )ب ــتر در من ــا، بیش ــن نرم افزاره ای
ــگ سفارشــی  ــی فیلترین ــا، نوع ــن نرم افزاره ــع ای دانشــگاه ها اســتفاده می شــوند. در واق
 Cyber sitter، .ــه می شــوند ــه کار گرفت ــکا ب ــل آمری هســتند کــه در کشــورهایی مث

ــتند. ــا هس ــن نرم افزاره ــی از ای Cyber portal نمونه های

5- فیلتـرینگ به کمک مسدود کردن پورت ها
ســرور از طریــق پورت هــا، ســرویس هایــش را ارائــه می دهــد. اگــر پورتــی بلــوک شــود، 
ــترس  ــل دس ــردد، غیر قاب ــه می گ ــورت ارائ ــق آن پ ــه از طری ــرویس هایی ک ــام س تم
ــد،  ــرای مســدود شــدن دارن ــی ب می شــوند. پورت هــای 80، 3128، 8080، درصــد باالی

ــتند. ــی ها هس ــرای پروکس ــداول ب ــای مت ــرا پورت ه زی

6- لیست سیاه و لیست سفید
ــا  ــه آن ه ــی ب ــه دسترس ــت ک ــایت هایی اس ــه س ــامل آدرس مجموع ــیاه: ش ــت س لیس
ــه  ــوری ک ــه ط ــود. ب ــتفاده می ش ــدی اس ــات کلی ــم از کلم ــی ه ــد. گاه ــاز نمی باش مج
اگــر در ســایت مــورد درخواســت، ایــن کلمــات وجــود داشــته باشــد، مســدود می شــود.
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لیســت ســفید: شــامل آدرس ســایت هایی اســت کــه دسترســی بــه آن هــا مجاز می باشــد. 
ــان  ــد کارمندان ش ــه می خواهن ــود ک ــتفاده می ش ــازمان هایی اس ــفید، در س ــت س لیس

فقــط بــه تعــداد معــدودی از ســایت ها دسترســی داشــته باشــند.

7- فیلتـرینگ معکوس
ایــن نــوع فیلتـــرینگ، در مقصــد انجــام می شــود. بــه ایــن معنــا کــه ســرور شــرکت ارائــه 
دهنــده خدمــات، قبــل از ارائــه هر گونــه سرویســی، ابتــدا IP مشــتری را چــک می کنــد 
ــه ســرویس  ــه یــک کشــور تحریــم شــده باشــد، از ارائ و در صورتــی کــه  IP متعلــق ب

ــد. ــودداری می کن خ

نتیجه گیری
ــی  ــع مطــرح شــده اســت، ول ــراً توســط برخــی مناب بحــث فیلترینــگ اینســتاگرام، اخی
هنــوز مــورد اجــرا قــرار نگرفتــه اســت. فیلترینــگ تلگــرام، باعــث گرایش بیشــتر افــراد به 
ســمت اینســتاگرام شــد. چــرا کــه جایگزینــی مناســب محســوب می شــد و می توانســت 
تمــام نیازهــای کاربــران را برطــرف کنــد. امــا، بعیــد بــه نظــر می رســد کــه فیلترینــگ 
ــوک  ــا فیس ب ــن ی ــل لینکدی ــبکه هایی مث ــران ش ــدن کارب ــاد ش ــث زی ــتاگرام، باع اینس
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شــود، زیــرا ایــن شــبکه ها، بــه انــدازه اینســتاگرام امکانــات و جذابیــت ندارنــد. بــا ایــن 
حــال، عــده ای از کارشناســان بــا ایــن نظــر موافــق نیســتند و از یــک چشــم انداز دیگــر به 
موضــوع نــگاه می کننــد. هنــوز اینســتاگرام فیلتــر نشــده اســت، بنابرایــن در مــورد هیــچ 
ــا قطعیــت صحبــت کــرد. آنچــه کــه می توانــد ایــن دیدگاه هــا را  دیدگاهــی نمی تــوان ب
رد یــا تائیــد کنــد، گــذر زمــان اســت. در ایــن میــان موضوعــی کــه بیشــترین اهمیــت را 
دارد ایــن اســت کــه صاحبــان کســب و کارهایی کــه در اینســتاگرام بــا مشــتریان خــود در 
ارتباطنــد، بایــد بــه فکــر پیــدا کــردن یــک جایگزیــن مناســب بــرای ادامــه ارتباط شــان 
باشــند. اگــر شــما هــم جــزء ایــن دســته از افرادیــد کــه نمی دانیــد بعــد از فیلترینــگ 

اینســتاگرام چــه کنیــد، بهتــر اســت زمانــی را بــرای مشــاوره در نظــر بگیریــد.


