ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﮑﺲ را روی
ﻓﻠﯿﮑﺮ آﭘﻠﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،دی ۱۳۹۳
آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﻠﯿﮑﺮ آﭘﻠﻮد ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﯿﮑﻮن ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب دورﺑﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻨﻮن ﺻﺪر ﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﻮد و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی آﭘﻠﻮد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  13.4درﺻﺪ
از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻠﯿﮑﺮ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر  9.6درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻠﯿﮑﺮ ﻧﯿﺰ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ آﭘﻠﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ رﻗﻢ از ﺳﻬﻢ  9.3درﺻﺪی ﻧﯿﮑﻮن در ﺳﺎل  2014ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﭘﻞ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم اﯾﻦ ﺟﺪول
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺳﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ  5.6و  4.2درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻋﮑﺲ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2014در ﻓﻠﯿﮑﺮ آﭘﻠﻮد ﺷﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﺟﺪول را از آن ﺧﻮد
ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،در ﺣﺪود  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻠﯿﮑﺮ روی
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ آﭘﻠﻮد ﺷﺪ .ﺣﺎل ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
در ﺣﺪود  10.6درﺻﺪ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را ﮐﺎرﺑﺮان آی ﻓﻮن  5sو  7درﺻﺪ را ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان آی ﻓﻮن
 4sﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
ﻣﺎﻟﮑﺎن آی ﻓﻮن  ،4در ﺣﺪود  4.3درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻠﯿﮑﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ،اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن ﻫﺎی آی ﻓﻮن  5و  Galaxy S IIIﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ  2و  1.2درﺻﺪ از
ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل  2013ﻣﯿﻼدی ،ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آی ﻓﻮن از آی ﻓﻮن ) 5ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر  7.6درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان
ﻓﻠﯿﮑﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ( ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن )ﮐﻪ  7درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻠﯿﮑﺮ ﺟﻤﻊ
دارﻧﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ( ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﺟﺪول را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده

ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮان آی ﭘﺪ و آی ﭘﺎد ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ  8ﺟﺎﯾﮕﺎه از 10
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﺪول دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻋﻀﺎی ﻓﻠﯿﮑﺮ ﺑﻪ اﭘﻞ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺳﺎل 2014
ﺑﻪ  7ﻋﺪد ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

