ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ دﯾﺪن ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر و ﺗﺜﯿﺒﺘﺸﺎن در ﺑﺎزار ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  ،Juniperﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی

ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور و در ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻓﺮوش ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎ رﻗﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۳۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻌﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻧﺎم را ﯾﺪک
ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺣﻮل و ﺣﻮش  ۵.۵اﯾﻨﭻ ﻗﺮار دارد .در ﺳﺎل ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۳اﯾﻨﭽﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ی وﺟﻮد

ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  Juniperﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺒﻮده و در اﺻﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،اﻣﺮوزه وﻇﺎﯾﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ وب ﮔﺮدی،
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ و ﺑﺎزی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ و
راﺣﺖ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮ روی ﻓﺮوش ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎ
ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﺲ از آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ اﭘﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ و رﺷﺪ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش ﺑﺨﺼﻮص آﯾﻔﻮن  ،Plus 6ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﺎدی از ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  iPad Proﻧﯿﺰ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۱۰اﯾﻨﭻ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ اﭘﻞ اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ روی آورد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

