
رستاخيز تبلت ها

2011: تبلت هاى iOS 66/6 درصد بازار 
را در اختيار دارند؛ درحالى كه سهم 

آندروئيد 28/8 درصد است. 2011
 60 ميليون دستگاه 

فروخته شد.

2012 2017

2012: تبلت هاى ويندوزى، سهمى معادل 
 4/1درصد را كسب كردند.

2012
 118/9ميليون دستگاه عرضه 

شد.

2013
 182/9ميليون دستگاه 

عرضه خواهد شد.

2013: سهم تبلت هاى ويندوزى تقريبًا 
دوبرابر( 7/8درصد) خواهد شد.

2016
  369/3ميليون دستگاه 

عرضه خواهد شد.

iOSآندروئيدويندوزمتفرقهمنبع: گارتنر

توزيع تبلت در بازارهاى نوظهور و توسعه يافتهكشورگشايى هاى نوين

گارتنر
آى دى سى

بازارهاى نوظهور
بازارهاى توسعه يافته(در حال توسعه)

66 درصد فروش تبلت در ســال 2012 در بازار كشــورهاي توسعه يافته 
مانند شــمال امريكا، ژاپن يا اروپاى غربى اتفاق افتاده است. ميزان تقاضاى 
پيش بينى شده براى اين بازارها در بازه زمانى 2012 تا 2017 هيچ گاه به زير 
60 درصد نخواهد رسيد و هر سال رشدى 28 درصدى را نشان خواهد داد. تعطيالت كريسمس 2011 تعداد 

آى پدها را در اياالت متحده 
دوبرابر كرد.

از هــر 5 نفر فــرد بزرگســال در 
اياالت متحده، يك نفــر تبلت دارد 
و جالب تــر اين كه ميزان مالكيت در 
فارغ التحصيالن كالج و كســانى كه 
درآمد ساالنه بيش از 75 هزار دالر 

دارند، بسيار بيشتر است.

تعداد دستگاه هايى كه عرضه خواهد شد

رقابت نهايى 
محصوالت قابل حمل

%31/9

%33/8

%54/6
%61/4

%37/3
%11/8

%46

222/1 ميليون

107/4 ميليون
69/6 ميليون

2011 2012 2016

ميليون 416 ميليون 393

ميليون 121 ميليون 208
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مطالعات نشان مى دهند:

كاربران تبلت هايشان را دوست دارند 
به اين اطالعات و آمار جالب توجه كنيد!

90 كاربران تبلت به صورت ميانگين
دقيقه در روز را با تبلت هايشان

سپرى مى كند.

كاربــران تبلت به صورت 
ميانگين حدود

صرف خريــد برنامك ها 
مى كنند.

34 دالر

پركاربردترين اندازه صفحــه نمايش در ميان تبلت ها 
ســايز 10 اينچى اســت، البته اندازه هاى

5، 7 و 9 اينچى هم وجود دارند.

بيشتر تبلت ها كمتر از

680 گرم 
(1/5 پاوند) وزن دارند.

54 درصد كاربران 
تبلت ها بـــيش از
34 سال 

سن دارند.

ساعت 5 بعدازظهر (پايان وقت ادارى) است. 
80 درصد كاربران معتقدنــد كه تبلت ها تعادل ميان 

كار و زندگى آن ها را بهبود بخشيده اند.
25 درصد كاربــران تبلت ها از 

كتاب هاى چاپى كمتر استفاده مى كنند.

كاربر تبلت در اياالت متحده 
وجود خواهد داشت.

88/3 درصد افراد از تبلت هاى شان در 
مسيرها استفاده مى كنند

35 درصــد افــراد مى گويند 
كــه از تبلت هايشــان حتى در 
ســرويس هاى بهداشــتى هم 

استفاده كرده اند!

در سال 2015
82/1 ميليون

رح
ى مف

گرد
وب 
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