ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﻣﻮﻓﻖ

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز و راﯾﮕﺎن اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﻪﺗﺎز ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ آﻧﮑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ﻫﮏ ﺳﺎده اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎزار ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪروﯾﺪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻦﺑﺎز« ﺷﻤﺎره  196ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ
اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه را از روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﺎ اﻟﮕﻮی ﺗﺠﺎری ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﺮﺳﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺑﺎزار و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد .درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺶﮔﺎم آن ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را از آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ وب!
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داد .در اداﻣﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺳﻮدآوری
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻋﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﺮد.

ﮐﺪامﯾﮏ ﺑﺎارزشﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺪروﯾﺪ ﯾﺎ iOS؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮدآوری اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ  iOSﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ
وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﻧﺪروﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
اﻧﺪروﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  iOSﺑﻪ ﺳﮑﻮی ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه از ﺳﻮی  IDCدﻗﯿﻘﺎ ً 85درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ  (1اﻧﺪروﯾﺪ در
ﻗﻠﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار دارد و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺎزون ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪ را در
ﭘﺸﺖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ

ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺴﺖوﺟﻮ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﺟﯽﻣﯿﻞ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ 1

اﯾﻦ ﺣﺮف درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از درآﻣﺪ ﺧﻮد را از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ
اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در اﺧﺘﯿﺎر دارد و روی آن ﺣﺴﺎب وﯾﮋهای ﺑﺎز ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺳﻮدآوری اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازهای زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺷﺮﮐﺖ اوراﮐﻞ از ﮔﻮﮔﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد
و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮔﻮﮔﻞ از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  31ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﻮدآوری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در دو ﻣﻮرد از
اﺧﺘﺮاعﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎوا ﮐﻪ از ﺳﻮی اوراﮐﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺮاﻣﺖ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را ﺑﻪ اوراﮐﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﮐﺶ و
ﻗﻮسﻫﺎی ﻓﺮاوان اﯾﻦ داﺳﺘﺎن درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ رﻗﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب
از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﮐﺮاه آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﻋﻼم رﻗﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اوراﮐﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن
را رد و اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ رﻗﻢ از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه از ﺳﻮی دو ﻃﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻋﻮدت داده ﺷﻮد .ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  16آورﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده
ﺑﻮد رﻗﻢ  2.8ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی دو اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ اوراﮐﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
اﯾﻦ اﺧﺘﺮاعﻫﺎ در ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎی  2008ﺗﺎ  2011ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﺑﻪازای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه
اﻧﺪروﯾﺪی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﻨﻘﻀﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اوراﮐﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ

در آورﯾﻞ  2018ﻣﯿﻼدی ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از رأی ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻃﺮح اﯾﻦ ﺷﮑﻮاﯾﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻦ ﺑﺎز اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﺳﻮدآوری ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﮕﻮﻧﻪ رخ داده اﺳﺖ؟

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ  OEMﺑﻪﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮد ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮔﻮﮔﻞ از اﻧﺪروﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ و ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮدآوری ﻫﻨﮕﻔﺖ از اﻧﺪروﯾﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و از اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ .اوراﮐﻞ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ
اﭘﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ در آیﻓﻮن و آیﭘﺎد ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎری را ﻋﺎﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﺪامﯾﮏ از
ﺳﮑﻮﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﯾﺎ  iOSاز ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان  iOSﺑﻬﺘﺮ
از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان  iOSدر
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ در زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی
ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  I/Oاﻣﺴﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﯿﺶ از  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﻮد ﮐﻼﻧﯽ
ﻋﺎﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﻮدی ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،ﺧﺎﻟﺺ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﭘﻮل اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﻮﺗﯿﻮب ،ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ و
ﺟﯽﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی
ﺧﻮد از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﻮﮔﻞ را در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﺨﺼﯽﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﻮلﻫﺎ
را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﮔﻮﮔﻞ رواﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﻮدآوری ﮔﻮﮔﻞ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻪ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﺳﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ
وﺿﯿﻌﺖ روﻧﺪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺪروﯾﺪ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪروز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 postmarketOSﺗﻮزﯾﻌﯽ وﯾﮋه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ را ده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی دوﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ اﺻﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .روال ﮐﺎر ﮔﻮﮔﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﻠﯽاﺳﺘﻮر

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ  30درﺻﺪ از ﺳﻮد ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻮط را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎه اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ درآﻣﺪ اپاﺳﺘﻮر اﭘﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞﭘﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  iOSﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ  (2ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪواﺳﻄﻪ
 2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺳﻮد ﮐﻼﻧﯽ را ﻋﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز
 10اس و ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻧﺪروﯾﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ 2

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای در ﭘﻠﯽاﺳﺘﻮر

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﻠﯽاﺳﺘﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای و
ﺑﺎزیﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﮔﻮﮔﻞ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺪروﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﮐﻼﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺮدرآﻣﺪﺗﺮ از ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪای!
ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪای

ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﮑﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ  Android Thingsﮔﻮﮔﻞ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز
را آﻣﺎده و در اداﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده از
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﻢ؟« ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻮط را
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده و در اداﻣﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮدآوری ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮﺳﺪ.
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