ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ در  ۲۰۲۰ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺮخ رﺷﺪ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،دی ۱۳۹۹
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ﺳﺎل  2020ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در اﯾﻦ
ﺳﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد.
ﻋﻤﺮ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ) (PCﻗﺮار ﺑﻮد  10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺑﺎزار اوﻟﯿﻦ رﺷﺪ ﺑﺰرگ
ﮔﺰارش ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  Canalysﻋﺮﺿﻪ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد در ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده .ﻃﺒﻖ
ِ
ﺷﺨﺼﯽ در ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﻋﺪد  297ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2019ﺑﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ  11درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ » «IDCﺑﺮاﺑﺮ  302ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده
ﮐﻪ از رﺷﺪ  13.1درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﻓﺎرغ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺟﺰﯾﯽ .ﺳﺎل 2020
ﺳﺎل ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﭘﺲ از ﺳﺎل  2010ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از
ﻃﺮﻓﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ
ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ راﯾﺎن رﯾﺖ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  IDCﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ و آﻣﻮزش از راه دور از
ﻣﺤﺮکﻫﺎی اﺻﻠﯽ رﺷﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ از ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ
ﺷﺪ .در واﻗﻊ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺮوم ﻫﻢ ﺑﺮای آﻣﻮزش از راه دور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ.

در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮده ﺑﻮد؛ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز را ﺗﺎ  1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪی ﺧﻮدش ،وﯾﻨﺪوز  10اﮐﺲ
را اﻋﻼم ﮐﺮد .در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از وﯾﻨﺪوز ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اراﺋﻪ

ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮد و در اﺑﺘﺪا آن را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮه
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ در ﺳﺎل  2020ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻤﯽ در دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و دورﮐﺎری
ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ» .روﺷﺎب دوﺷﯽ« ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  Canalysﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را

ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ رﺷﺪ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﺎل  2020ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ و راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی  Canalysو  IDCﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻟﻨﻮو،
اچﭘﯽ و دل ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ از ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ  M1ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎدی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

