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ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،دی ۱۳۹۶
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل  2018ﻧﺴﻞ دوم آﯾﻔﻮن  SEرا ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺴﻞ اول آﯾﻔﻮن ) SEﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 1395ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ وﻟﯽ در ﺳﺎل  2017ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آن از ﺳﻮی اﭘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ  32و  128ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ )ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ  16و  64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ( ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ » «Economic Daily Newsﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺷﮕﺮی  4اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ اﭘﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ » «Wistronدر ﺷﻬﺮ ﺑﻨﮕﻠﻮر ﻫﻨﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﻮد و در ﻧﯿﻤﻪ اول
ﺳﺎل  2018ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ دوم آﯾﻔﻮن  SEاز ﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ

ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ اول اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  6sﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و
ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ  A9ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  2ﮔﯿﮑﺎﺑﺎﯾﺖ رم و دورﺑﯿﻦ  12ﻣﮕﺎﭘﯿﮕﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش »ﺗﺮﻧﺪ ﻓﻮرس« ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،آﯾﻔﻮن
ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎل  2018ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه  Face IDﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ،ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  AMOLEDدر دو ﻣﺪل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی آﺗﯽ در ﺳﻪ ﻣﺪل ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ :ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.8اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن 10
)ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( ،ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻔﻮن  10ﭘﻼس ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  6.5اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  6.1اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع  LCDﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﻧﺪ ﻓﻮرس اﺷﺎره ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺣﺴﮕﺮ
اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ اﭘﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی  Face IDﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از
ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﺳﻮی رﻗﺒﺎی اﭘﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺮﻧﺪ ﻓﻮرس ،اﭘﻞ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  7.5درﺻﺪی ر ا
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه درﺟﻬﺎن از  1.46ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل  2017ﺑﻪ  1.53ﻣﯿﻠﯿﺎرد در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

