رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﭘﻞ در ﻓﺮوش؛ ﮐﺮه ای ﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺪه ﻓﺼﻞ دوم  ۲۰۱۶ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش اﭘﻞ اﺧﯿﺮا ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺗﻐﺮات اﻧﺪک آﯾﻔﻮن از ﺳﺎل  2014ﺑﻪ ﺑﻌﺪ داﻧﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺣﺎﻻ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی از
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
داده ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ-آﻣﺎری ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم اﻣﺴﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ  iOSاز
ﺑﺎزار ﺑﻪ  12.9درﺻﺪ رﺳﯿﺪه .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ رﻗﻢ  14.6درﺻﺪ ﺑﻮده.

اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ  4درﺻﺪی ﺣﺎﻻ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  86.2درﺻﺪ اﺳﺖ.

ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ دو رﻗﻢ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  99.1درﺻﺪ ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
در دﺳﺘﺎن اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز  ،10ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
دو درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ
 0.9درﺻﺪ از ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻮد 5 ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اﭘﻞ ،ﻫﻮآوی و
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  54درﺻﺪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ
اﻣﮑﺎن اوج و ﻓﺮود ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای وﺟﻮد دارد.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ  22.3درﺻﺪ و اﭘﻞ در رﺗﺒﻪ دوم ﺑﺎ  12.9درﺻﺪ از ﮐﻞ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه،
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﻣﺮز 44.3
ﻣﯿﻠﯿﻮن را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻮآوی و اوﭘﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﻟﻐﺰش را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده .ﻓﺮوش ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  7و اس  7اج ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻣﺎه ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺗﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از آﯾﻔﻮن  7ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه .ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی آﺗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

