
 ضایعَ ُوکاری ساهسًْگ ّ اپل در سهیٌَ تْلیذ پزداسًذٍ قْت گزفت

 را برای آی فون بعدی می سازد؟ A9 آیا سامسونگ تراشه

 
حاال گشارش ضذٍ کَ اپل . دیگز کوتز کسی پیذا هی ضْد کَ اس دعْاُای ایي دّ غْل دًیای هْبایل ّ فٌاّری خبز ًذاضتَ باضذ

 .در آی فْى بعذی خْد ًیش اس پزداسًذٍ ُای ساخت ساهسًْگ استفادٍ خْاُذ کزد

ضٌیذٍ هی ضْد کَ اپل در ًسل بعذی آی فْى اس چیپ  ست ُای ساختَ ضذٍ تْسط ضزکت رقیب یعٌی ساهسًْگ استفادٍ خْاُذ 

 اپل را کَ در ًسل بعذی آی فْى ّ دیگز A9بٌا بَ گشارش بلْهبزگ، ساهسًْگ آستیي ُا را باال سدٍ تا پزداسضگزُای . کزد

 .هحصْالت اپل استفادٍ هی ضْد، بساسد

با آى کَ اپل در گذضتَ بزای هذتی در سهیٌَ پزداسضگزُای تلفي ُای ُْضوٌذش با ساهسًْگ ُوکاری داضتَ است اها اخیزا 

 رّی آّردٍ ّ سال گذضتَ بَ ضزاکت طْالًی هذت ّ اًحصاری اش با ساهسًْگ Taiwan Semiconductorبَ ضزکت 

فاصلَ گزفتي اپل اس ساهسًْگ اس هطاجزات طْالًی ایي دّ ضزکت بز سز تخطی اس حقْق اًحصاری ّ . پایاى دادٍ بْد

. هطکالت دیگز ًطأت هی گیزد

 هیلیارد دالر را در 25.8 درصذ اس چیپ  ست ُای باسار با ارسضی هعادل 7.6بَ گشارش گارتٌز، اپل فقط در سال گذضتَ 

ساهسًْگ ّ اپل در چِار »: یکی اس تحلیل گزاى ارضذ گارتٌز در اظِاراتی در اّایل اهسال هی گْیذ.  اختیار داضتَ است

َ اًذ ّ تصویواتطاى پیاهذُای قابل تْجِی اس ًظز قیوت  َ رساًاُا قزار داضت سال هتْالی در صذر جذّل هصزف کٌٌذگاى ًیو

اگزچَ ساهسًْگ جایگاٍ خْد را بَ عٌْاى بشرگ تزیي »: ّی هی افشایذ« .گذاری ّ فٌاّری بز باسار خْاُذ داضت

َ رساًاُا حفع کزدٍ است اها ًزخ رضذ آى در سال  َ رساًاُا کوتز بْدٍ است 2014هصزف کٌٌذٍ ًیو  اس رضذ باسار جِاًی ًیو

کَ هِن تزیي دلیل آى چالص ُای ایي ضزکت در باسار تلفي ُای ُْضوٌذ بْد ّ دلیل دّم پا پس کطیذى ایي ضزکت اس بزخی 

« .بخص ُای باسار کاهپیْتز است
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