رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ  - ۲۰۱۸دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺮﮔﺰاری رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ اپ اﺳﺘﻮر و
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﻠﻮد و درآﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش  App Annieدر اﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ و اپ اﺳﺘﻮر در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ۲۸.۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻧﻠﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﺪاد داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ و اپ اﺳﺘﻮر
آﻣﺎر داﻧﻠﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ و اپ اﺳﺘﻮر زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺼﺐ ﻫﺎی ﻣﺠﺪد ﯾﺎ
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎ در آن ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اپ ﻫﺎی  iOSو ﭘﻠﯽ
اﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۹درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻪ  ۱۸.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان داﻧﻠﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺑﺮان ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺻﺮف
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ رﮐﻮرد ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ  ۲۷.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻧﻠﻮد و  ۱۸.۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮدار ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﮔﻞ
ﭘﻠﯽ و اپ اﺳﺘﻮر
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش  App Annieﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻧﻠﻮد ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎر داﻧﻠﻮد
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۱۶۰درﺻﺪ از ﺗﻌﺪاد داﻧﻠﻮدﻫﺎی  iOSﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم  ۱۳۵درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۱۸ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اپ اﺳﺘﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر داﻧﻠﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ورزش و وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻮده
اﺳﺖ .در  iOSﻧﯿﺰ اپ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در رﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ از ﺑﺎزار اپ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻨﺪی و اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽ رﻗﻢ
ﺧﻮرده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،روﺳﯽ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
داﻧﻠﻮدﻫﺎی  iOSﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اپ ﻫﺎ و ﺑﺎزی داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ۲۰۱۸
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﻠﻮد اپ ﻫﺎی ورزﺷﯽ در ﻣﯿﺎن ده اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اول ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺴﻨﺠﺮ،
ﻓﯿﺴﺒﻮک ،واﺗﺲ اپ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﻠﻮدﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
ﻟﯿﺴﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺒﻀﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ،ﺗﯿﻨﺪر ،ﺗﻨﺴﻨﺖ وﯾﺪﯾﻮ و ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻗﺮار دارد.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮای اپ ﻫﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ۲۰۱۸
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ Sensor Towerﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان داﻧﻠﻮد اپ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۲۰۱۸را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،در ﻃﻮل اوﻟﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ  ۷۷درﺻﺪ رﺷﺪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺒﮑﻪ  fuboTVﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۷۱۳درﺻﺪی ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده
و در رﺗﺒﻪ آﺧﺮ ﻫﻢ  Huluﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۸درﺻﺪ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ در
ﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰاری رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان داﻧﻠﻮدﻫﺎی  FOX Sportsﺣﺪود  ۹۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

