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ارزش بازار اپلیکیشن ها به  120میلیارد دالر می رسد
میترا جلیلی

خبرنگار

منبع :رویترز

بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد تعــداد کاربــران
تلفنهای هوشــمند و اینترنت موبایل در جهان،
فروشگاههای اپلیکیشن رونق زیادی پیدا کردهاند
و در همیــن راســتا مؤسســات پژوهشــی مختلف
پیشبینی میکنند که کاربران در سال  2019رقمی
معــادل 120میلیارد دالر برای خرید اپلیکیشــن از
فروشگاههایمختلفاپهزینهخواهندکرد.
ëëتولیدکنندگانگوشیوتبلت،پیشگامانبازار
 ،App Annieمعروفترین مؤسســه پژوهشی
و تحلیلــی دیتــای موبایــل در جهــان که هرســال
فروشــگاههای اپ را از جهــات مختلــف مــورد
بررســی قرار میدهــد در تازهترین گزارش خود که
توســط مجله خبری «زد دی نت» منتشــر شــده،
آورده اســت :کاربران در ســال  2018رقمی بیش از
100میلیــارد دالر برای خرید و دانلود ســرویسها،
نرمافزارهــا و اپلیکیشــنها از فروشــگاههای
اپلیکیشنهایتلفنهمراهازجملهاپاستور(ویژه
نرم افزارهای  )iosو همچنین گوگل پلی(ویژه نرم
افزارهــای اندرویــدی) هزینه کردهاند کــه این رقم
نســبت به ســال  2016حــدود 75درصــد افزایش
نشان میدهد .مؤسسه پژوهشــی App Annieدر
جدیدترین گزارش خود با اشــاره بــه این موضوع
یادآورشدهاستکهاینرقمیکنقطهعطفبرای
کسبوکارتوسعهدهندگاننرمافزارهایموبایلی
محســوب میشــود و انتظــار مــیرود کــه اقتصاد
اپلیکیشــنها در ســال  2019حجمــی 120میلیارد
دالری را از لحــاظ ارزش به خــود اختصاص دهد.
یعنی کاربران این رقم را برای خرید اپلیکیشنها و
نرم افزارها از فروشگاهها هزینه میکنند که معادل
حدود 5برابر نرخ رشــد اقتصاد جهان است.البته
بنا بر نظر تحلیلگران این مؤسســه پژوهشی ،این
میزان افزایش بیشتر به خریدهای درون برنامهای
اینفروشگاههامربوطمیشود.
تحلیلگران این مؤسســه پژوهشــی در گزارش
اخیر خــود موضوعهای دیگری را نیز مد نظر قرار
داده و بــه دســتهای از فاکتورهایــی کــه شــرکتها
بایــد در اســتراتژیهای تحــول دیجیتــال خــود به

آن توجــه داشــته باشــند اشــاره کردهانــد .از نــگاه
ایــن پژوهشــگران ،با توجه به اســتقبال کاربــران از
اپلیکیشــنهای مختلــف ،امــروزه تولیدکننــدگان
صفحات نمایش کوچک ازجمله تلفن هوشمند
و تبلت نســبت به ســایر رقبای حوزه فناوری ،بازار
بهتری در دســت دارند و باید تاکتیکهــای بازار و
مدلهای تجاری ویژهای را مد نظر داشــته باشند.
چــرا که حــاال دیگر عمــاً محصــوالت دیجیتال با
صفحــه نمایــش کوچک در زمینه تغییــر و تحول
دیجیتال،پیشروهستندوبازاررابهدستگرفتهاند.
ëëاینبازیهایمحبوب
امــا کــدام یــک از اپلیکیشــنها در جهــان
محبوبتــر هســتند؟ طبــق گــزارش مؤسســه
پژوهشــی  ،App Annieاپلیکیشنهای موبایلی
مرتبــط بــا بازیهــا همچنــان پرطرفدارتریــن
اپلیکیشــنها محســوب میشــوند ولــی اگــر
بخواهیــم نگاهی بــه محبوبیت اپلیکیشــنهای
دیگــر داشــته باشــیم بایــد بگوییــم کــه در ایــن
گزارش آمده اســت سودآورترین و محبوبترین
اپلیکیشن غیربازی در سال 2018نتفلیکس ،یک
اپلیکیشــن پخش ویدئوی پرطرفدار بوده اســت
و پس از آن ،اپلیکیشــنهای یوتیــوب Tinder ،و
(Tencent Videoدر چیــن) قــرار دارنــد .گفتنی
اســت که میــزان ســود نتفلیکس در ســال 2018
حــدود 19.38میلیارد دالر بوده اســت که از رقم
 11.9میلیــاردی ســال  2016بســیار باالتــر اســت.
الزم به ذکر اســت که هرچند یوتیوب در بسیاری
از کشــورهای جهان در کنــار نتفلیکس به یکی از
پرطرفدارتریــن اپلیکیشــنهای تفریحــی جهان
تبدیل شده است ولی باید گفت که در این زمینه،
چین یک استثناست .چرا که در این کشور تالش
شده است تا بســیاری از نرم افزارها و شبکههای
اجتماعــی و موتورهــای جســت و جوگــر ،بومــی
شــوند بــه همین دلیــل هم به جــای یوتیــوب از
 Tencent Videoاستفاده میشود.
194ëëمیلیارددانلوددریکسال
کاربران جهان در سال  2018حدود 194میلیارد
بار اپلیکیشن دانلود کردهاند که این رقم35درصد
بیشــتر از ســال  2016اســت و در این میان بازارهای
نوظهــور از رشــدی مناســب برخــوردار هســتند.

همچنیــن 65درصــد از کل دانلــود اپلیکیشــنها
مربــوط به اپلیکیشــنهای غیــر بازی میشــود که
اپهای مالی سهم عمدهای را به خود اختصاص
دادهانــد .از آنجــا که امــروزه بســیاری از امور بانکی
کاربران از طریق اپلیکیشــنها صورت میگیرد در
ایــن گزارش به این موضوع نیز توجه شــده و آمده
اســت که دانلود اپلیکیشــنهای مالی در جهان در
ســال  2018از 3.7میلیــارد بــار فراتــر رفتــه که این
رقم نسبت به سال  2016رشدی 90درصدی نشان
میدهــد .محققان این مؤسســه معتقدنــد که هر
کاربربهطورمتوسطروزانهیکباراکانتبانکیخود
را از طریق گوشی خود چک میکند .چرا که امروزه
کاربران از اپلیکیشنهای تلفنهای هوشمند برای
پرداختهای مالی ،ارزیابی حساب بانکی و ...بهره
میگیرند .البته این گزارش حاوی درسهایی مهم
بــرای فعاالن عرصــه تکنولوژیهای مالی ،رســانه
و ســایر کارآفرینیها نیز اســت .چرا کــه در گزارش
مؤسســه  App Annieتخمین زده شــده اســت که
اپلیکیشــنها در ســال  2019نســبت به ســال 2016
حــدود 60درصد بیشــتر ،از طریق تبلیغــات درون
برنامهایبهکسبدرآمدخواهندپرداخت.
ëëرشــد 45درصــدی وقــت گذرانــی کاربــران در
اپلیکیشنها
در ایــن گــزارش همچنین بــه میزان اســتفاده

کاربــران از اپلیکیشــنها نیــز اشــاره و عنوان شــده
اســت که در جهان بهطور کلی مدت زمان حضور
کاربــران در اپلیکیشــنها در ســال  2018رشــدی
45درصدی نســبت به ســال  2016داشــته اســت.
همچنیــن کاربــران در اپلیکیشــنهای مرتبــط بــا
شبکههایاجتماعی50،درصدبیشتروقتصرف
میکنند و حضور دارند .طبق این گزارش ،کاربران
جهان در سال  2018حدود  720میلیارد ساعت در
اپلیکیشنهای شــبکههای اجتماعی زمان صرف
کرده و حضور داشتهاند که این رقم نسبت به سال
 2016افزایشی 30درصدی نشان میدهد«.دانیل
لویتــاس» مدیر اجرایــی مؤسســه  App Annieدر
این باره گفت :کاربران در ســال  2018روزانه حدود
ســه ســاعت بــه اشــکال مختلــف حداقل بــا یک
اپلیکیشنموبایلیارتباطتعاملیداشتهاندکهاین
رقم در سال قبل از آن2 ،ساعت و نیم بوده است.
ëëغلبهاپاستوربرگوگلپلی
در ایــن گــزارش ،دو فروشــگاه بــزرگ و معتبر
اپلیکیشــن در جهــان یعنــی اپ اســتور(ویژه
اپلیکیشــنهای  )IOSو همچنین گوگل پلی(ویژه
اپلیکیشــنهای اندرویــدی) مــورد توجــه قــرار
گرفتهانــد .در گــزارش مؤسســه  App Annieآمده
اســت کــه سیســتم عامــل اندرویــد  85درصــد از
ســهم بازار جهانی گوشــیهای موبایــل را به خود

اختصاص داده اســت و بســیاری انتظــار دارند که
گوگل پلی درآمد بیشتری از اپ استور داشته باشد
ولی نتیجه این تحقیق نشان میدهد که موضوع
به این سادگیها هم نیست .با اینکه بخش عمده
دانلود اپلیکیشنها در گوگل پلی انجام شده است
ولی درنهایت این اپ اســتور است که برنده نهایی
محســوب میشــود چرا که آمار نشــان میدهد در
ســال  2018اپ اســتور دو برابــر گوگل پلــی درآمد
داشــته با اینکه تعــداد دانلودهای بســیار کمتری
داشــته اســت .دلیــل ایــن موضــوع را میتــوان به
پرداختهــای درون برنامــهای مرتبــط دانســت.
کاربران محصوالت اپل پس از نصب اپلیکیشنها
از اپ استور ،به مرور مجبور به پرداخت هزینههای
درون برنامهای میشــوند و همین موضوع سبب
سود بیشتر اپ استور شده است.
ëëهندوستانبهشت«گوگلپلی»
البتــه این بدان معنا نیســت کــه در همه نقاط
جهان اپ اســتور موفقتر از گوگل پلی عمل کرده
است .طبق گزارش مؤسسه ،App Annieهندیها
در جهــان بیشــترین تعــداد اپلیکیشــن را از گوگل
پلــی در ســال  2018دانلود کردهاند و این کشــور به
بهترین بازار برای دانلود از گوگل پلی تبدیل شــده
اســت این بدان معناســت که هندوستان در میان
همــه کشــورهای جهــان باالتریــن تعــداد دانلود
اپلیکیشــنهای اندرویدی را در ســال  2018داشته
است .برزیل و امریکا هم به ترتیب در جایگاه دوم
و ســوم قرار دارند .در دوســال گذشــته هندوستان
رشــدی 165درصــدی در دانلــود اپلیکیشــنها از
گــوگل پلــی و اپ اســتور و همچنیــن پلتفرمهــای
اندرویدی ثالث داشته است .البته باید گفت بیشتر
اپلیکیشــنهایی که در ســال  2018در هندوســتان
دانلود شــده مربوط به نوشــیدنیها و غذاست که
افزایشــی 120درصدی نسبت به ســال 2016نشان
میدهد .این کشــور در زمینه اپلیکیشــن مرتبط با
غذاهای فست فود همچون QSRو اپلیکیشنهای
ارســال غذا هم دانلود باالیی داشــته است .گفتنی
است که هندوستان در زمینه دانلود از اپ استور در
میان  10کشــور برتر قرار ندارد ولی کاربران چینی و
امریکایــی در ســال  2018باالترین مشــارکت را در
دانلوداپلیکیشنهایiosداشت هاند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جدیدترین پست توئیتری
خود از شــرکتهای ارتباطاتی خواســت هزینه هدایای نوروز را
اخـــــبار
صرف تهیه امکانات حداقلی برای روستای گردشگری «درک»
کنند .به گزارش «ایران» ،محمد جواد آذری جهرمی در حساب توئیتری خود نوشت:
ســال گذشــته از شــرکتهای ارتباطاتی خواســتم هزینه هدایای نوروز را صرف زلزله
زدگان کنند .امسال نیز بیایید بهجای خرید هدایا برای مدیران دستگاهها یا تبلیغات،
امکانات حداقلی را برای روســتای بینظیر گردشگری َ
#دَرک فراهم کنیم تا اقتصاد
مردم عزیز آنجا رونق گیرد و ب ه «درک» رفتن یک سفر جذاب شود.

گذر به  ، IPv6الزمه تحقق اینترنت اشیا

رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعات در ســمینار گذر بــه  IPv6گفــت :پیشبینی برای
ســال  ،2025اتصال  50میلیارد شــیء مختلف به اینترنت است که این رقم بیش از
 10برابر وضعیت موجود اســت ،به همین دلیل جهان به سمت  IPv6حرکت کرده
اســت .به گزارش «ایران» ،امیر ناظمی افزود :در اینترنت اشیا موجودات زنده و اشیا
به هم متصل میشوند و اطالعات بسیاری بین آنها رد و بدل میشود پس احتیاج
به آیپیهایی داریم که ظرفیت این حجم تبادل اطالعات را داشته باشند .وی اتمام
آیپیهای نســخه  4را یکی از دالیل گذار به آیپی نســخه  6عنوان کرد و افزود :فضا
برایآدرسهایبیشتر،افزایشظرفیتامنیتیودریافتتعدادسرویسهایبیشتر،
تعدادیازویژگیهایآیپیهاینسخه 6نسبتبهنسخه 4آناست.ناظمیبااشاره
به اینکه 25درصد تجهیزات شبکه در جهان IPv6است ،افزود 49:کشور جهان بیش
از  5درصــد از ترافیــک خود را روی  IPv6انتقال میدهند .در  24کشــور ،این ترافیک
بیشاز 15درصداستو 29درصدازترافیکاینترنتجهاندر IPv6منتقلمیشود.
وی تصریح کرد 17:درصد وب ســایتهای دنیا نیز بر بســتر IPv6قرار دارد و کاربران
در هند با  44درصد به عنوان نخســتین و امریکا به عنوان دومین کشــور با  21درصد
کشورهاییهستندکه از IPv6استفادهمیکنند.وی افزود:آیپیهاینسخه 4درکشور
بیش از 12میلیون است که بخشی از آیپیهای ما به IPv6گذر کرده است و در حدود
یک میلیون دامنه  .Irوجود دارد .معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اسناد باالدستی و
آییننامههایسازمانتنظیممقررات ،تأکیدکرد:سازمان فناوری اطالعاتبراساس
این اسناد وظیفه مهیاسازی فضا برای گذار از نسخه 4به نسخه 6است و در این حوزه
اقداماتی را انجام داده که اجرای 4پروژه بخشی از این برنامهها است.

ترک اعتیاد به مواد مخدر با «نقشه گوگل»

نقشــه گوگل با یک قابلیت جدید به کاربران خود کمک میکند تا در ترک اعتیاد
به مواد مخدر موفقتر باشند؛ قابلیتی که نزدیکترین مکانهای حمایتگر و یاری
رسان به معتادان را بسرعت مشخص میکند .بهگزارش انتخاب ،گوگل در تالش
است برای مبارزه با بحران مواد مخدر ،مکانهایی را که مردم میتوانند از داروهای
تجویــزی خود برای درمان اعتیاد به مواد مخدر اســتفاده کنند مشــخص کنند .با
توجو
کمکاینقابلیتجدیدکاربرانمیتوانندبهطورمستقیممحلدقیقجس 
را با تایپ کردن عبارتهایی مثل «نزدیکترین مرکز ارائه مواد مخدر در نزدیکی
مــن» یــا «دفــع دارو» ،پیدا کننــد .این مراکز مــواد مخدر دافــع اعتیاد یــا داروهای
استاندارد مشابه با مواد مخدر را ب ه معتادان ارائه میدهند .افزون بر اینها کاربران
میتوانند بهطور مســتقیم از ســایتهای دفع مواد مخدر نیز خریداری کنند .این
مکانها شامل شبکهای از بیمارستانها ،داروخانهها و ساختمانهای دولتی است
که مردم میتوانند داروهایی را که ممکن است برایشان مفید باشد تهیه کنند.

