اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰۰درﺻﺪی اﺳﺘﻔﺎده از اپﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در دوران ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از ﺳﻮی » «App Annieﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ
از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺗﻐﺮ داده و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اپﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱.۶ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﺳﺎﻋﺖ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اپﻫﺎی ﺗﺠﺎری رﺷﺪ  ۲۲۰درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در

ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮج ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﻪ دوم  ۲۰۱۹اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دورﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش  ،App Annieاز ﻣﯿﺎن  ۵اپ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺠﺎری ۴ ،ﻣﻮرد آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد:
.1
.2
.3
.4
.5

زوم
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﯿﻤﺰ
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯿﺖ
ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ
ﺳﯿﺴﮑﻮ WebEX

در ﺣﺎﻟﯽ اپﻫﺎی ﺗﺠﺎری رﺷﺪ  ۲۲۰درﺻﺪی اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﯿﻤﻪ اول  ۲۰۲۰ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ دوم  ۲۰۱۹را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﻫﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۵۰درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اپﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی »،«Cash App
»وﻧﻤﻮ« «Zelle» ،و »ﭘﯽ ﭘﻞ« ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی

ﺑﺪون ﺗﻤﺎس رﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اپﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان داﻧﻠﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی » «Telehealthو » «Fitness Coachﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺗﺒﻠﯿﻎدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ۲۰۵
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۵۴درﺻﺪ از ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ  ۴.۳ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮔﺬر زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﭗﭼﺖ و ﺗﯿﮏ ﺗﺎک داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮوع ﻣﻮج دوم آن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اپﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

