اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﺮ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﭘﻞ :ﻣﻌﺮﻓﯽ
دو ﺳﺮی آﯾﻔﻮن در ﻫﺮ ﺳﺎل  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آذر ۱۳۹۸
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﻐﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل  2021ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ  ،CNBCﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﺆﺳﺴﻪ »ﺟﯽ ﭘﯽ ﻣﻮرﮔﺎن« ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ
در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺳﺎل  2021ﺗﻐﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان
اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﺳﺎﻻﻧﻪ دو آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

در اداﻣﻪ ﮔﺰارش آورده ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮ در ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺼﻠﯽ اﭘﻞ ﺳﺮ و
ﺳﺎﻣﺎن داده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ در ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ در ﺳﺎل را ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﭘﻞ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮ در ﭼﺮﺧﻪ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻮاوی و
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﭘﻞ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ از آﯾﻔﻮن را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ
ﺧﺒﺮی از ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎن رده ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪش در ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده آﯾﻔﻮن
اﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﯽ ﭘﯽ ﻣﻮرﮔﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﭘﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﭼﻬﺎر آﯾﻔﻮن رواﻧﻪ
ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﺷﺒﮑﻪ  5Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎوری ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯽ
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ً
ﻣﺘﺮی ) (mmWaveﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﭼﻬﺎر ﻣﺪل آﯾﻔﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 5.4
اﯾﻨﭽﯽ ،دو ﻣﺪل از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  6.1اﯾﻨﭽﯽ و ﯾﮏ ﻣﺪل از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  6.7اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻃﺒﻖ
ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،دو ﻣﺪل ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم از آﻧﺘﻦ  ،mmWave 5Gدورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ و دو ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  6ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

