ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮداﻧﻠﻮدﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎی
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۸
دﻫﻪ  ،۲۰۱۰ﺗﻐﯿﺮات زﯾﺎدی در ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺟﺎره ﻣﻨﺰل آﻧﻼﯾﻦ ،در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ دﻫﻪ ﺷﺎﻫﺪ آﻣﺪن ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻ روی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ دﻫﻪ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه ،ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﺮ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺎر،
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را از اپ اﺳﺘﻮر و ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ داﻧﻠﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﺪد ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﯾﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ App
 ،Annieﻣﯿﺰان داﻧﻠﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۵ ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ  ۱۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۹۰

ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای داﻧﻠﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
اﻧﺘﻀﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻼﯾﻦ
ﺟﺪﯾﺪی در راه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ،ﺷﺎﻫﺪ داﻧﻠﻮد ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد از ﺳﻮی
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮد .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺻﻠﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ  ۱۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ داﻧﻠﻮد
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻗﺮار داد و آن را اپﻫﺎی ﻣﺴﻨﺠﺮ ،واﺗﺴﺎپ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﻟﯿﺴﺖ  ۱۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ  ۱۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﻧﻠﻮد دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

اﯾﻦ روﯾﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺤﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در
ﺳﺎل  ،۲۰۱۹در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﻠﻮد در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ:
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ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺴﻨﺠﺮ
ﻓﯿﺴﺒﻮک
واﺗﺴﺎپ
ﺗﯿﮏ ﺗﺎک
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
SHAREit
Likee
اﺳﻨﭗ ﭼﺖ
ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ
اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﭘﺮداﻧﻠﻮدﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ داده ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر ،ﺑﺎزی

ﮐﻠﺶ آف ﮐﻠﻨﺰ در ﺻﺪر آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻨﺪی ﮐﺮاش ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﺪس ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎزیﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

