دورﺧﯿﺰ ﻫﻮآوی ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﭘﻞ در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎزﻫﺎی دﻧﯿﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﺻﻠﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز ﻋﻼم ﮐﺮد ۰ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه دوﻣﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎز ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ را از ﭼﻨﮓ اﭘﻞ

درآورد.

ﻫﻮآوی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم رده ﺑﻨﺪی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ دور از ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺷﺮﮐﺘﯽ

ﭼﻮن اﭘﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ  ۲۰.۱درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،اﭘﻞ ﺑﺎ ۱۲
و ﻫﻮآوی ﺑﺎ  ۹درﺻﺪ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻓﺮوش
 ۷۵.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﭘﻞ و ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴۵.۵و  ۳۳.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻫﻮآوی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﭘﻞ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ اﻣﺴﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻮاداران وﻓﺎدارش را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮای
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۷ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻬﻠﮑﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﺮ دو

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ.

ﻫﻮآوی در روز  ۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ) ۱۲آﺑﺎن( از ﻓﺒﻠﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﻣﯿﺖ  ۹روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻧﻤﻮده .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎدات و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان
اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را آﺳﺎن ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

