ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی آﯾﻔﻮن ۸
از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺎره دارﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ً
اﺧﯿﺮا ﺧﺒﺮ از اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  8در ﻣﺎه آﯾﻨﺪه داده ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ
ﻣﺆﺳﺴﻪ  JPMorganﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﮔﺰارش ﻃﻮﯾﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﻃﯽ آن آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ از آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺳﺎل  2017را ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  7sو  7sﭘﻼس ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﺮات
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ از ﮔﻠﺲ  2.5Dﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻮﺷﺶ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮل
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺪه و
ً

اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  JPMorganاﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  8از ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ و ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽ ﺑﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺳﯽ آﯾﻔﻮن  7sاز آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﮔﺰارش ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﻤﺎﺗﯿﮑﯽ آﯾﻔﻮن  8ﺣﻀﻮر دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  5.85اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮف ﻫﺎی راﺳﺖ و ﭼﭗ آن ﺣﺎﺷﯿﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﻦ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﮑﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﺎت در
داﺧﻞ آﯾﻔﻮن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اوﻟﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  Lﺷﮑﻞ ﺑﺎ  30درﺻﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ  ،JPMorganاﭘﻞ در ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮن
 8ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ را ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ،ﮐﻤﯽ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﯾﻔﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ از ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﭘﺘﯿﮑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻮ و ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب اﺷﺎره دارﻧﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﮔﺰارش ﻫﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ  JPMorganﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ً
ﺣﺪودا  75ﺗﺎ  80دﻻری را ﺑﻪ اﭘﻞ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
رﻓﺘﻪ در آﯾﻔﻮن  ،8ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ
ﻣﺨﺎرج ﺻﺮف ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﺳﺖ و در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  75دﻻر از آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

