رﺷﺪ  ۱۷۳درﺻﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﺎری
ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دارﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ  IDCﻃﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ از ﺑﺎزار اﺑﺰارﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم داده ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش  ۷۲.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۲۶.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺠﺖ اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﺷﺪی  ۱۷۳درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 IDCﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﻃﯽ  ۵ﺳﺎل آﺗﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ۴۲.۶درﺻﺪ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﺎزار ﮐﺸﺶ  ۱۵۵.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻮاﯾﺲ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ و
ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی اﺳﻤﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺸﺮ وﺳﯿﻌﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع
آﻧﻬﺎ اوﺿﺎع رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﻐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ اﭘﻞ واچ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﯿﺰ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻗﻤﯽ زﯾﺮ  ۱۰۰دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
 ،Jitesh Ubraniﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺷﺎﻏﻞ در  IDCﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮔﺠﺖ ﻫﺎی
ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را
ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺒﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و  Fitbitﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد اﺛﺮ
ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
در ﮐﻨﺎر ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻃﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
دﺳﺖ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ اپ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .آﻗﺎی  Ubraniﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﭘﻞ واچ و ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎور دارد

اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﻬﻢ در دﻧﯿﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ و… ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارﻧﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن ﻗﺪری ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی  Ubraniﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ را ﺻﺤﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪه .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اوﻟﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ اپ
ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪﻧﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ
ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ
ﺑﺮای اﺳﻤﺎرت واﭼﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج داده و ﻣﻮارد ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻫﻢ ﻋﯿﻨﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاردی ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮده و ﮐﺎرﺑﺮ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺎزد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده وﻟﯽ در
راﺳﺘﺎی ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪﻧﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﺎری و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای
آن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﭘﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد دادن

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد و اﻓﺰودن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺲ
اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
 Ramon Llamasاز ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ  IDCﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ رﺷﺪ ﺑﺎزار ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺸﺮده ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﺗﺎﯾﺰن و واچ OS

ﻫﻤﮕﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد راﺑﻂ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد روﻧﺪی رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و اﻧﺘﻈﺎرات اﻓﺮاد زﯾﺎدﺗﺮی

را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

