ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﺑﺮدی و ﻗﺪﯾﻤﯽ

ﭼﺮا اﭘﻞ  50ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮد؟

ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ از وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن ﻫﻤﻮاره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی آنرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺬف ﭘﻨﺠﺎه
ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺎه در ﻧﻮع ﺧﻮد ﯾﮏ رﮐﻮرد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
اﭘﻞ در ﺧﺼﻮص ﺣﺬف اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ اﺳﺘﻮر اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺬف ﺷﺪه از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﺑﺎ دو ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ .اول آنﮐﻪ ﻏﯿﺮﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدهاﻧﺪ و دوم آنﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪروز
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

رﺧﻨﻪای ﮔﺴﺘﺮده در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻌﺮوف
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﻣﻌﺮض ﻫﮏ ﭘﻨﻬﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ
 Sensor Towerﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهاﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ،اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺣﺬف ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﯾﮏ رﺷﺪ  238درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  3.4ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺣﺬف را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﺎزیﻫﺎ
رﮐﻮرددار ﺣﺬف
ﺑﻮدﻧﺪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  28درﺻﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ،در ﮔﺮوه ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از
ﺑﺎزیﻫﺎی ﺣﺬف ﺷﺪه از ﮔﺮوه  Gamesﺷﻮکﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آنﻫﺎ را در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﮑﺎن ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،آﻣﻮزش ،ﮐﺘﺎب و ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزیﻫﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار
دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎ  8.99درﺻﺪ و ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ  8.96درﺻﺪ از ﺣﺬفﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دادهاﻧﺪ .آﻣﻮزش و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ  7درﺻﺪ و  6درﺻﺪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی
اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺬف  50ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ در ﺣﺪود  3.4ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  14000ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﮏﮐﺮاﻧﭻ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻊ از ﺣﺬف ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اوﺿﺎع
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ اﺳﺘﻮر ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ داده و آنرا ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺳﺎزد «.اﭘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻧﯿﻤﯽ
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺬف ﺷﺪه از ﻣﺎه ﻣﯽ  2015ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ 25.6 .درﺻﺪ
دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2013ﻣﯿﻼدی ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ«.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام اﭘﻞ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگﺗﺮ آیﻓﻮن ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎچآی ،ﻟﻤﺲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻗﺪام اﭘﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎزی
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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