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ﭘﻠﯽ و اپ اﺳﺘﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﮑﻮاری ) (Macquarieﺧﺒﺮ از ﺿﺮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ و اپ اﺳﺘﻮر
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎﻟﯿﺰورﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر و اپ

اﺳﺘﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری درآﻣﺪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺘﻦ وﯾﻮ و ﮐﺎﭘﺮﯾﻨﻮ از ﻣﺎرﮐﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
اوﻟﯿﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ و اپ اﺳﺘﻮر را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮی

ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﺑﺎ ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎزی ﮐﻪ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ و اپ اﺳﺘﻮر
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ دو ﻓﺮوﺷﮕﺎه  ۳۰درﺻﺪ از درآﻣﺪ را ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ و اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ

درآﻣﺪش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﻨﻮاﻧﺶ را در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ  Market Watchﮔﺰارش داده ﮐﻪ ﻧﺖﻓﻠﯿﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی
درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا وارد ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺖﻓﻠﯿﮑﺲ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ

را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺖﻓﻠﯿﮑﺲ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ
اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .در ﮔﺰارﺷﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ  GamesIndustry.bizﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ و اﭘﻞ را ﻧﺸﺎن داده و از اﯾﻦ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم
درآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪش را ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک دﯾﮕﺮ  ۳۰درﺻﺪ از درآﻣﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰درآﻣﺪش را ﺑﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻮﮔﻞ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻫﺮ ﺑﺎزی ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﻪ  ۱۵ﯾﺎ ۵
درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،درآﻣﺪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ۵.۴و  ۱.۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮای اپ اﺳﺘﻮر ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد.

اﮔﺮ آنﻫﺎ ﺳﻬﻢﺷﺎن از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را ﺑﻪ  ۵ﺗﺎ  ۱۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،درآﻣﺪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎ اﻓﺖ ۲۱
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از

اپﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﺼﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺣﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اروﭘﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در

ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

