اﯾﺮﭘﺎد  ۲ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآﯾﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎرﮐﻠﯿﺰ ،آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﻮاﻫﺪ و ارﻗﺎم ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﮐﻢ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﻔﻮن  8و آﯾﻔﻮن 10
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﻄﻠﻮب و اداﻣﻪ دار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﭘﻞ
ﺟﺒﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎرﮐﻠﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮﭘﺎد ۲
ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺮﯾﻒ اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی اﭘﻞ ،اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف
ﻧﻮﯾﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺑﯿﺘﺲ اﺳﺘﻮدﯾﻮ  ۳را در آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﺎرﮐﻠﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎ ،از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
روشﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ
ﻓﻌﺎل ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺑﯿﺘﺲ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.

ﻧﺴﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﭘﻞ دﻗﯿﻘﺎً اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﻧﺴﻞ دوم اﯾﻦ
اﭘﺮﺑﺎدﻫﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻗﺼﺪ دارد
اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل  2016ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ را ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﭗ
واﯾﺮﻟﺲ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺒﺎرت » «Hey Siriرا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ،2018ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻧﯿﺰ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ۳۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ از آنﻫﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ

اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮﭘﺎد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

