ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺪﻓﻮن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﭘﻞ ،آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﺪﻓﻮن ﺳﯿﻤﯽ
رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﻮد .اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮوش ﻧﺴﻞ دوم اﯾﺮﭘﺎد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
»ﻣﯿﻨﮓ ﭼﯽ-ﮐﻮ« ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﭘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺪﻓﻮن ﺳﻨﺘﯽ
ﺳﯿﻢ دار را از ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
اﭘﻞ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن در آﯾﻔﻮن  ۷ﺗﻼش ﮐﺮد ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﺟﮏ را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﯾﺮﭘﺎد در ﺟﻌﺒﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران آﯾﻔﻮن ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪﻓﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ
اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد اﯾﺮﭘﺎد را از ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮن ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻮن ﺟﺪﯾﺪ
دارﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﺳﯿﻤﯽ ﯾﺎ ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ درﮔﺎه ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮﭘﺎد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

»ﮐﻮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺻﺎدرات اﯾﺮﭘﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ

ﭘﺎﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ و ﺻﺎدرات ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ  ۲۹درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ  ۱۷.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .او اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد از ﺻﺎدرات
اﯾﺮﭘﺎد در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی را از  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﺑﻪ  ۹۳.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﯾﺮﭘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه آن آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار آن دﭼﺎر ﺗﻐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﮐﻮ« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۱اﯾﺮﭘﺎد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻓﻌﻠﯽ
ً
اﺧﯿﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﯾﺮﭘﺎد
در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ» .ﺟﺎن ﭘﺮاﺳﺮ« ﯾﮑﯽ از اﻓﺸﺎﮔﺮان دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری
آﻣﺎده ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

