ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻی ﻓﯿﺲ ﺑﻮک از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ،ﺣﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ
ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آن ،ﻣﺘﺮوﮐﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺸﺘﺎق
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻪ درد ﺑﺨﻮر اراﺋﻪ داد.
ﻓﯿﺴﺒﻮک در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه و از  4اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ 3 ،ﺗﺎی آن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک
اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  Querttraروی  75ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻠﻔﻦ اﻧﺪروﯾﺪی ،ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ و ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧﺪروﯾﺪی ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از 75
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﺳﯿﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
آﻣﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺑﻠﮑﺒﺮی ﻣﺴﻨﺠﺮ و واﺗﺰاپ ،ﭘﺲ از  90روز از
ﻧﺼﺐ اپ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح دﯾﮕﺮ ،ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  70درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺷﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ رﻗﻢ  50درﺻﺪی )ﮐﺎرﺑﺮان از دﺳﺖ داده ﭘﺲ از  90روز( در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارد و ﭘﺲ
از آن  ،WeChatاﺳﻨﭗ ﭼﺖ و ﺗﻮﺘﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﻮﺘﺮ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  70درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان اش
را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،واﺗﺰاپ و اﻟﺒﺘﻪ  Messengerاﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮرد آﺧﺮ ﭼﻨﺪان رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ﻣﺴﻨﺠﺮ در ﺑﺎزار آﺳﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺮار داد ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺸﻔﺮض روی ﺗﻠﻔﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮ ،اپ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﻨﭗ ﭼﺖ ،اﺳﮑﺎﯾﭗ و ﺗﻮﺘﺮ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺎن را در آﺳﯿﺎ از دﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
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