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ﻇﺎﻫﺮا در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮدم اﻧﺤﺼﺎری
اﭘﻞ
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۲۵ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
اﭘﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﻪی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد و ﺗﺎ ﺟﺎی اﻣﮑﺎن ﻋﺪم
ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻏﻮل ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻮدم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﭘﻞ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در  ۱۰ﭘﺴﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺷﻬﺮ
»ﺳﻦ دﯾﮕﻮ« روی ﺗﻌﺪادی از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪی  LTEو ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  5Gﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻏﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮدﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
از آن در آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﭘﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  5Gرا ﺳﺎل  ۲۰۲۰و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭗﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ

روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﭘﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﭘﯿﺶ از آن زﻣﺎن ﻣﻮدم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭗﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎد ﺷﺪه ﺟﻠﻮی ﺑﺴﯿﺎری از درﮔﯿﺮیﻫﺎ -ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻮاﻟﮑﺎم و

اﭘﻞ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ -را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻮدم ﺑﺮای آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﻤﻪی ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت
دﯾﮕﺮی در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﺑﯿﺎورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

