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ਸਾਰ�ਸ਼: 

ਐੱ�ਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ� ��ਧਦੀ ��ਵਸ�ਧੀ ਇਸ ਵਰਸਰਚ ਨ �  ਿਰਨ ਦਾ ਮੁਖ ਿਾਰਨ ਬਵਣਆ, ਇਸ ��ਵਸ�ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਫੋਨ ਦਾ ਸਬ ਤ �  ��ਡਾ 

ਹ�ਥ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ �ਰਨਣ ਇਸ �ੇ�ਰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਉਜਾ�ਰ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਵਸ਼ਸ਼ ਵਿਤੀ ਹੈ| 

 

1.  ਸ� ਖੇ�: ਇਸ ਖੋਜ ��ਤਰ ਦਾ ਮੁ�ਖ ਵ��ਾ ਅਤ ੇਉਦੇ� ਇਹ ਹੈ ਵਿ ਐ�ਲ ਨ�  ��ੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮਵਹ�� ੇਸਮਾਰਟਫੋਨ 

��ੇਣੀ ਦੀ ਵਸਖਰ ਵਿ�� ਹਾਸਲ ਿੀਤੀ ਹੈ� ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਿਾਰਨ ਨ �  �ਾਸਤਵ�ਿ ਤੌਰ ਅਤੇ ਤ�ਥ� ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ 

ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਿੋਵ�� ਵਿ� ਤੀ ਹੈ| 

2007 ਵ�ਚ �ੁਰ  ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਈਫੋਨ ਨ �  ��ੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਹ� ਸੇ ਵ�ਚ ਲ� ਬਾ ਸਮ� ਹੋ ਵ�ਆ ਹੈ� ਅ�ਜ 

ਜਦ� ਿੋਈ ਵ�ਅਿਤੀ 80,90 ਜ� �ਾਇਦ ਇਿ ਲ� ਖ ਰੁ�ਏ ਖਰਚ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁ� ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਵਿਸੇ �ੀ ਹੋਰ 

ਐਡਂਰੌਇਡ ਫੋਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਿ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੇ�ਾ� ਇਹ ਵਬਆਨ ਵਸਰਫ ਭਾਰਤ ਤਿ ਹੀ ਨਹ� ਹੈ �ਰ 

ਸਾਰੇ ਸ�ਸਾਰ ਵ�ਚ ਲਾ�  ਹੈ� ਅ�ਜ ਿ�ਲ� ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਇਿਤਰਫਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਈ ਿਾਰਨ ਹਨ� ਸਭ ਤ� �ਵਹਲ� 

ਆਈਫੋਨ ਇਿ ਵਿਸਮ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਬਣ ਵ�ਆ ਹੈ ਅਤ ੇ ਉ�ਭੋ�ਤਾ ਐ�ਲ ਦੁਆਰਾ ਐ�ਲ ਦੇ 

ਈਿੋਵਸਸਟਮ ਵ�� ਚ ਵਲਆਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ� ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਐ�ਲ ਬ��ਡਡ ਵਡ�ਾਈਸ ਦਾ ਸਵਹਯੋ� ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ 

ਤੁਹਾਨ �  �ਧੀਆ ਅਨੁਭ� ਦੇ ਸਿਣ� ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵਿ ਤੁਸ� ਇਲੈਿਟ�ਾਵਨਿ ਉ�ਿਰਨ� ਤ� ਚਾਹੁ� ਦੇ ਹੋ ਵਿ ਇਹਨ� ਵ�ਚ 

ਉਹ ਿ� ਵ�ਊਟਰ �ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿ ਮੈਿ;ਐੱ�ਲ ਦੇ ਲੈ�ਟਾ� ਅਤ ੇਡੈਸਿਟਾ� ਹਨ, ਆਈ�ੈਡ;ਐੱ�ਲ ਦੇ ਟੈਬਲੇਟ, 

ਸਮਾਰਟ�ਾਚ ਜੋ ਵਿ ਐ�ਲ �ਾਚ ਹੈ, ਇਿ ਸਮਾਰਟ ਸ�ੀਿਰ ਜੋ ਵਿ ਐ�ਲ ਹੋਮ�ੌਡ ਹੈ, ਐ�ਲ ਿਾਰ�ਲੇਅ ਹੈ ਜੋ 

ਿੁਝ ��ਡੀਆਂ ਵ�ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਵਜ�� ਵਿ ਐ�ਲ ਏਅਰ�ੌਡ� ਜੋ �ਾਇਰਲੈੱਸ ਬਲ  ਟ ਥ ਇਅਰਫੋਨਸ ਦੀ ਵਿਸਮ 

ਹੈ� 

ਇਿ ਹੋਰ ਿਾਰਨ ਇਹ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਵਿ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਲ� ਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਵਟਿਾਊਤਾ ਵਜਸ ਨ �  ਸਾਫਟ�ੇਅਰ 

ਅ��ਡੇਟ ਦੁਆਰਾ ਵ�ਆ�ਿ ਤੌਰ ਤੇ � ਰਿ ਿੀਤਾ ਵ�ਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿ ਵਿਸੇ �ੀ ਆਈਫੋਨ, ਇਸ ਤ� ਇਲਾ�ਾ ਐ�ਲ ਤ� 

ਵ�ਿਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿੁਝ ਬਹੁਤ �ਧੀਆ ਹਨ ਜੋ ਵਿ ਇ�ਿ �ਧੀਆ ਉ�ਭੋ�ਤਾ ਅਨੁਭ� ��ਦਾਨ ਿਰਦੇ 

ਹਨ, ਜੋ ਵਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵ��ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ�ਾ�� ਵ�� ਚ �ਾਇਆ ਵ�ਆ ਹੈ� ਇਹ ਐਡਂਰੌਇਡ ਿਾ�ਟਰ 
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�ਾਰਟਸ ਦੇ ਿਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵ�ਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇ�ਿ ਚ��ਾ �ਾਤਾ�ਰਣ ਿਵਹਣ ਲਈ ਅਵਜਹੀਆਂ �ਧੀਆ ਅਨੁਭ� ��ਦਾਨ 

ਿਰਨ ਦੇ ਸਮਰ�ਥ ਨਹ� ਹਨ� 

 

2. ��ਡਾ ਖੇਡ: ��ੀਮੀਅਮ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾ�ਾਰ ਵ�ਚ ਸੈਮਸ�� ਇਿ� ਲੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਦੇ ਇਿ ਲਾਇਿ ਵਖਡਾਰੀ �ਜ� ਉਭਵਰਆ 

ਹੈ� ਹਾਲ�ਵਿ ਸੈਮਸ�� ਨ�  ਸਾਲ 2017 ਵ�ਚ ਐ�ਲ ਨਾਲ� 85 ਵਮਲੀਅਨ �ਧੇਰ ੇਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨ �  �ੇਵਚਆ ਸੀ, �ਰ 

ਐ�ਲ  ਦੇ ਮੁਿਾਬਲੇ  ਸੈਮਸ�� ਦੇ ਮਵਹ��ੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵ�ਿਰੀ ਬਹੁਤ ਘ�ਟ ਹੈ� 

 

3. ਤ�ਥ (ਆਈਫੋਨ ਦਾ 'ਵਟਿਾਊਤਾ / ਲ� ਬੀ ਉਮਰ' ਵ�� ਛ ੇਅਸਲੀ ਿਾਰਨ): ਐ�ਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਵਤ� ਨ ਮੁ�ਖ 

ਿ��ਨੀਆਂ ਨ�  ਸਮੁ� ਚੇ ਤੌਰ �ਤੇ ਆ�ਣੇ ਮਾਰਿੀਟ ਨ �  ��ਭਾ�ਤ ਿੀਤਾ- ਸੈਮਸ��, ਹ ਆ�ੇਈ , �ਨ �ਲ� ਸ  (ਭਾਰਤ 

ਵ�ਚ ਿੁਝ ਹ�ਦ ਤ�ਿ ਵਸਆਓਮੀ)� ਵਿਸੇ �ੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ��ੋਸੈਸਰ ਇ�ਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ �ਰ ਰੀ ਅਤ ੇਬਹੁਤ 

ਮਹ�ਤ�� ਰਨ ਵਹ� ਸਾ ਹੈ� ਸੈਮਸ�� ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ�� ਲਈ ਅ��ੀਨ� ਸ ਬ��ਡ ਦੇ ਨ�ੀਨਤਮ ��ੋਸੈਸਰ 

(ਅ��ੀਨ� ਸ 9810 S9 +(Fig. 3., Fig. 7.)) ਦੀ �ਰਤ� ਿਰਦਾ ਹੈ, ਹ ਆ�ੇਈ ਦੀ ਆ�ਣੀ ਹਾਇਵਸਵਲਿਨ ��ੋਸੈਸਰ 

ਹੈ (ਵਿਵਰਨ 980 ਮੈਟ 20 ��ੋ ਵ��ਚ(Fig 5.)), �ਨ �ਲ� ਸ, ਜੋ ਲ�ਭ� ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਡਂਰਇੌਡ ਫਲੈ�ਵ��� ਵ�ਚ ਹ,ੈ 

ਇਿ ਸਨ� �ਡਰੈ�ਨ ��ੋਸੈਸਰ ਵਜਹੜਾ ਿੁ�ਾਲਿੋਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵ�ਆ ਹੈ (�ਨ �ਲ� ਸ 6 ਵ�� ਚ ਤਾ�ਾ ਨ�ੀਨਤਾ 

�ਾਲੀ ਸਨ� �ਡਰੈ�ਨ 845(Fig. 4., Fig. 9.)), ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦਾ ਹੈ� �ਰ ਐ�ਲ ਆ�ਣ ੇ��ੋਸੈਸਰ ਨ �  

� ਰੀ ਤਰ�� ਿਸਟਮ ਵਡ�ਾਈਨ  ਿਰਨ ਯੋ� ਬਣਾ ਿੇ ਆ�ਣੇ ਆ� ਬਣਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨ �  ਟੀਐਸਐਮਸੀ 

(ਤਾਈ�ਾਨੀ ਸੈਮੀਿ� ਡਿਟਰ ਮੈਨ ਫੈਿਚਵਰ�� ਿ��ਨੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਤਆਰ ਿੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ� �ੀਿੇਬ�ਚ ਇ�ਿ ਭਰੋਸੇਮ�ਦ 

ਬ�ਚਮਾਰਵਿ�� ਫੋਰਮ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇ�ਿ ਐਸ.ਓ.ਸੀ (ਵਸਸਟਮ ਆਉਣ ਵਚ� �) ਨ �  �ਰਚੁਅਲ ਸਟਰੈਸ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਟੈਸਟ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ� ਹੇਠ� ਵਦ� ਤੇ �ਏ ਹਰੇਿ ਵਚ�ਸ ਦੀ ਆ�ੋ-ਆ�ਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜ�ਚ ਿੀਤੀ �ਈ 

ਹੈ� ਵਸ��ਲ ਿੋਰ ਸਿੋਰ: 

 

 
Fig. 1. 

 
 

 
Fig. 2. 

 
 

 
Fig. 3. 

 

 

 
Fig. 4. 
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Fig. 5. 

 

ਉ�ਰੋਿਤ ਮੈਟ 20 ��ੋ ਦਾ ਸਿੋਰ ਹੈ (ਵਿਵਰਨ 980) (ਵਸ��ਲ ਿੋਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਿੋਰ ਸਿੋਰ) 

 

ਮਲਟੀ ਿੋਰ ਸਿੋਰ: 

Fig. 6. 
 

 
Fig. 7. 

 

 
Fig. 8. 

 

 
Fig. 9. 

 

 
Fig. 10. 

 

ਦਸ�ਾ ਸਿੋਰ ਆਈਫੋਨ 6 ਏਸ(Fig. 10.) ਦਾ ਹੈ ਜੋ 2015 ਵ�ਚ ਲ�ਚ ਵਿ� ਤਾ ਵ�ਆ ਸੀ ਅਤ ੇਅਜੇ �ੀ �ਨ �ਲ� ਸ 

6 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵ�ਚ ਵਸ��ਲ ਿੋਰ ਸਿੋਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਦਾ ਹੈ� ਨਤੀਵਜਆਂ ਤ� ਸਾਫ ਨ�ਰ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਿ 

ਨਾ ਵਸਰਫ ਐ�ਲ ਦੇ ਆਧੁਵਨਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੁਿਾਬਲੇ ਨਾਲ� ਅ�� ੇਹਨ, ਸ�� ਵ�ਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ 10(Fig. 2., 

Fig. 7.) ਦੇ ਨਾਲ (ਏ 11 ਬਾਇਓਵਨਿ) ਵ�ਚ �ੀ �ਧੇਰੇ ��ੋਸੈਵਸ�� �ਿਤੀ ਹੈ, ਵ��ੇ� ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸ��ਲ ਿੋਰ ਵ�ਚ 

ਹੈ� ਇਹਨ� ਦੇ ਵ��ਛ ੇ ਇਿ ਹੋਰ ��ਮੁ�ਖ ਿਾਰਨ ਇਹ ਹ ੈ ਵਿ ਐ�ਲ ਦੇ ਆ�ਣੇ ਸਾਫਟ�ੇਅਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਹਾਰਡ�ੇਅਰ ਵਡ�ਾਇਨ ਹੁ� ਦੇ ਹਨ ਤ� ਵਿ ਇਹ ਇ�ਿ �ਧੀਆ ਅਨੁਭ� ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਲ ਵ��ਚ ਚ��ੀ ਤਰ�� ਜੁੜ 

ਸਿਣ� ਸਾਫਟ�ੇਅਰ ਦੀ ��ਲ ਿਰਦ ੇਹੋਏ, ਹਰੇਿ ਆਈਫੋਨ ਨ �  �ਾਰ�ਟੀ�ੁਦਾ OS (ਓ�ਰੇਵਟ�� ਵਸਸਟਮ) (Fig. 11.) 

ਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਅ�ਡੇਟਸ ਵਮਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਵਿ ਸੈਮਸ�� ਜ� ਹ ਆ�ੇਈ ਜ� �ਨ �ਲ� ਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ 

�ਾਰ�ਟੀ�ੁਦਾ ਐਡਂਰੌਇਡ ਅ�ਡੇਟ ��ਾ�ਤ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ �ਨ �ਲ� ਸ 6, ਵ�ਿਸਲ 3 ਆਵਦ �ਰ�ੇ 

ਫੋਨ� ਦੇ ਸਾਫਟ�ੇਅਰ ਅ�ਡੇਟ ਹੋਣ ੇਦੇ �ਿਤ ਨਾਲ� ਲ� ਬਾ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ �   
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Table 1 ਲੋਿੀ ਵਿਊ ਮੋਬਾਈਲ ਓ�ਰੇਵਟ�� ਵਸਸਟਮ ਬਦਲਦੇ ਨ�  

 

ਤ� ਐਡਂਰਾਇਡ ਕਿਊ ਐਡਂਰਾਇਡ ਤ� 

iOS

ਵ� ਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰ ਐਸਪੀਰੇਨਸ 30% 47% 

ਵ� ਡੀਆਂ ਫੀਚਰਸ 24% 25% 

ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਚਤ 29% 11% 

ਕਜ਼ਆਦਾ ਐਪਸ 6% 4% 

ਵ� ਡੀਆਂ ਸਰਕਵਸ 5% 3% 

ਤੇਜ਼ ਸਾਫਟਵੇਰ ਅਪਡੇਟ 1% 4% 

ਹੋਰ ਿਾਰਨ 5% 6% 

 

 

4. ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵ�ਲ� ਖਣਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ: ਵਜ�� ਵਿ ਐ�ਲ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸੀਈਓ, ਵਟਮ ਿੁ� ਿ ਨ�  ਵਿਹਾ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ 

ਦੀਆ �ਧੀਆਂ ਿੀਮਤ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋ ਓਹਨਾ ਨ �  �ੁ� ਵਛਆ ਵ�ਆ ਤਾ ਓਹਨਾ ਨ�  ਜ�ਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇਇਹ ਵਿਹਾ ਵਿ 

ਆਈਫੋਨ ਵਸਰਫ ਲ��ਰੀ ਅਤੇ ਸਵਟ�ਿਟਲੀ ��ੀਮੀਅਮ ਖਰੀਦਦਾਰ� ਲਈ ਹਨ� ਅ�ਜ, ਇਿ ਆਈਫੋਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਭਾਰਤ ਵ�ਚ ਰ�ਖਣਾ ਖੁ�ਹਾਲੀ ਅਤੇ �ਖਾ�ੇ ਦੀ ਵਨ�ਾਨੀ ਬਣ ਵ�ਆ ਹੈ� 

ਹੇਠ�(Fig. 12., Fig. 13.) ਵਦ� ਤੇ �ਏ ਅਵਧਐਨ ਤ� �ਤਾ ਲਵ�ਆ ਹੈ ਵਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ �ਤੀਵ�ਧੀ ਅਸਲੀ 

ਸਮਾਜਿ ਵਰ�ਤੇ ਨ �  ਮਾ�ਣ ਦਾ ਇ�ਿ ਚ��ਾ ਤਰੀਿਾ ਹੈ� ਡੇਟਾ� ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ� 'ਅ�ਣਾਉਣ �ਾਲੇ ਨ� ੱਟ�ਰਿ' ਨ �  

�ਵਰਭਾ�ਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ� - ਸ�ੀਿਾਰ ਿਰਨ �ਾਵਲਆਂ ਵ��ਚ ਸੋ�ਲ ਨ� ਟ�ਰਿ� ਇਹ ਵਸਰ� ਉ� ਨ� ਟ�ਰਿ ਹੈ ਜੋ 

ਅ�ਣਾਉਣ �ਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਸ�ਝੇ ਵਲ� ਿ ਹਨ� ਵਫਰ ਅਸ� ਆਈਫੋਨ ਲਈ �ੋਦਲੇ�ਾ ਨ� ਟ�ਰਿ ਦੇ ਵ�ਿਾਸ ਦਾ 

ਅਵਧਐਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ� (ਇ�ਿ ਵਸ��ਲ 'ਉਤ�ਾਦ' �ਜ� ਦੇਵਖਆ ਵ�ਆ ਹੈ) ਵਜ�� ਵਿ, ਅਤੇ ਇ�ਥ,ੇ ਐਡਂਰਇੌਡ ਫੋਨ 

ਲਈ, ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ (ਦੁਬਾਰਾ ਵਫਰ ਐਡਂਰੌਇਡ ਫੋਨ ਦੇ ��ਖ-�� ਖ ਮਾਡਲ� ਵ�� ਚ ਿੋਈ ਫਰਿ ਨਹ� ਹੈ)� ਇਹ ਉਹੀ 

ਡੇਟਾ ਸਾਨ �  ਨ� ੱਟ�ਰਿ ਤੇ �ੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵ�ਚਿਾਰ �ਰਤੀਆ �ੋਦ ਦੀਆਂ ਸ�ਭਾ�ਨਾ�� ਨ �  ਮਾ�ਣ ਦੀ ਇਜਾ�ਤ ਵਦ�ਦਾ 

ਹੈ, ਜੋ ਅਸ� ਸਮਾਵਜਿ ��ਭਾ�� ਦੇ ਸ ਚਿ �ਜ� �ਰਤਦ ੇਹ�� ਵਜ�ੇ ਵਿ ਵਦ� ਤ ੇ�ਏ ��ਾਫ ਵ�ਚ �ੀ �ੇਵਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ 

ਹੈ ਵਿ ਐਡਂਰਾਇਡ ਫੋਨ ਜੇ ਵਿ� ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 8 ਤ � �ਡ ਲੋਿ� ਿੋਲ ਹੁ� ਦਾ ਹੈ ਤਾ ਇਿ ਐਡਂਰਾਇਡ ਫੋਨ ਲੈਣ ਦਾ 

ਸ� ਭਾ�ਨਾ  ਲ�ਭ� 25 ��ਤੀ�ਤ ਤੇ ਸਵਥਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐੱ�ਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ 

ਲੈਣ ਦੀ ਸ� ਭਾ�ਨਾ ��ਡ ਜਾ�ੇ�ੀ(ਵਜ�� ਵਿ 13. ਵ�ਚ �ੇਵਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ)�ਹੋਰ ਤਾ ਹੋਰ ਜੇ ਵਜਆਦਾ ਲੋਿੀ 

ਐਡਂਰਾਇਡ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਉਹ �ੀ ਜੋਵੜਆ ਵ�ਚ ਨਹ� ਹੁ� ਦਾ ( ਵਜ� ੇ ਵਿ ਆਵਿ�ਤੀ ਨ� ਬਰ 12 

ਵ�ਚ �ੇਵਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ)� ਆਈਫੋਨ �ੇਅਰ ��ਤੀ ਵਿ�ਆ�� ਦੀ �ਾਲਣਾ ਿਰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਵਿ ਇਹ ਐਡਂਰੌਇਡ ਲਈ 

ਘ�ਟ ਹੁ� ਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਿਰਿੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਵ�ਿਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ � �ਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ� ਵਜ�� ਵਿ ਹੇਠ� ਵਦ�ਤੇ ��ਾਫ ਦੁਆਰਾ 

ਦਰਸਾਇਆ ਵ�ਆ ਹੈ: 
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          Fig. 11.  ਐਡਂਰਾਇਡ vs ਆਈਫੋਨ (ਅ�ਣਾਉਣ �ਾਲੇ vs ਅ�ਣਾਉਣ �ਾਲੇ ਜੋੜੇ) 

 

 

 
 

        Fig. 12.  ਐਡਂਰਾਇਡ vs ਆਈਫੋਨ (ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅ�ਣਾਉਣਾ vs ਸ�ਭਾ�ਨਾ ਵਿ ਅ�ਣਾਉਣ�ੇ) 

 

ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇ�ਿ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਵ�ਿਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਵਹਯੋ� ਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ �ੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐ�ਲ 

ਦੀ �ਾਰ�ਟੀ ਦੀ ਵਦ�ਾ ਹੈ: 

ਜੇ �ਾਰ�ਟੀ �ੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ� ਇਸ �ਾਰ�ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐ�ਲ ਦੇ ਦਾਅ�ੇ ਦਾਖਲ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਐ�ਲ ਇਸ 

ਦੇ ਵ�ਿਲ� 'ਤੇ: 

· ਨ�� ਜ� �ਵਹਲੇ �ਰਤੇ ਹੋਏ ਭਾ�� ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਿੇ ਐ�ਲ ਉਤ�ਾਦ ਦੀ ਮੁਰ�ਮਤ ਿਰਨੀ ਜੋ 

ਿਾਰ�ੁ�ਾਰੀ ਅਤ ੇਭਰੋਸੇਯੋ�ਤਾ ਵ�ਚ ਨ�� ਹੈ� 

· ਐ�ਲ ਉਤ�ਾਦ ਨ �  ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਿਰੋ (ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉਤ�ਾਦ ਵਜਸ 

ਦੀ ਸਮਾਨ ਉ�ਯੋ�ਤਾ ਹੈ) ਨ�� ਅਤੇ/ਜ� �ਵਹਲ� �ਰਤੇ �ਏ ਭ�ਡਾਰ� ਤ� ਬਣਾਈ �ਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿ 

��ਦਰ�ਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋ�ਤਾ ਵ�ਚ ਨ�� ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ� 

· ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਮੁ�ਲ ਦੇ �ਾ�ਸ ਲੈਣ ਲਈ ਐ�ਲ ਉਤ�ਾਦ ਨ �  ਬਦਲੇ�ਾ� 
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5. ਵਸ�ਟਾ: ਐ�ਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਤ� ਇਸਦੇ �ਵਹਲਾ ਮਾਡਲ,�ੇ�ਰ ਵ�� ਚ ਵ�ਿਰ ਿੀਤੇ ਿਈ ਿਾਰਨ� ਿਰਿੇ ਇ�ਿ ��ਵਸ�ਧ 

ਮਾਡਲ ਵਰਹਾ ਹੈ� ਆਈਫੋਨ ਅਜੇ �ੀ ਆ�ਣੇ ਆ� ਨ �  ਮਾਰਿੀਟ ਵ�� ਚ ਇ�ਿ ਵ��ੇ� ਅਤੇ ਅਨੌਖਾ ਸਥਾਨ ਰ�ਖਣ ਦੇ 

ਯੋ� ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾ�� ਵਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁਿਾਬਲੇ ਉਦਯੋ� ਵ��ਚ �ਾਮਲ ਹੋਏ ਨ� � ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਸ�ਟਾ ਿ�ਢਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿ ਜੇ ਿੋਈ ਵ�ਅਿਤੀ ਜੋ ਬਹੁਤ �ਧੀਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਨੁਭ� ਦੀ ਤਲਾ� ਿਰ ਵਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇ4 ਤ� 5 

ਸਾਲ� ਤਿ ਇਸ ਦੀ �ਰਤ� ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਵ�� ਿਰਦਾ ਹੈ ਤ� �ਾਇਦ ਹਰ 1.5-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮ�ਧ-��ੇਣੀ ਫੋਨ 

ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ� ਭਾ�ਨਾ ਵ�ਆਦਾ ਹੈ� ਇਸਦਾ ਇਿ �ਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਆਈਫੋਨ 5 

ਐਸ ਹੈ ਜੋ 2013 ਵ�� ਚ �ੁਰ  ਿੀਤਾ ਵ�ਆ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਤਿ ਸਾਫਟ�ੇਅਰ ਅ�ਡੇਟ ��ਾ�ਤ ਿੀਤੇ �ਏ ਸਨ� ਇਸ 

ਤ� ਇਲਾ�ਾ ਐ�ਲ ਨ�  ਵ�ਛਲੇ ਸਾਲ ਿਰੀਬ 215 ਵਮਲੀਅਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭੇਜੇ ਜੋ ਵਿ ਸੈਮਸ�� ਦੇ 300 ਵਮਲੀਅਨ ਤ� 

�ੀ ਘ�ਟ ਹਨ �ਰ ਇਸ ��ਲ ਤੇ ਵ�ਚਾਰ ਿਰਦ ੇਹੋਏ ਵਿ ਐ�ਲ ਵਸਰਫ ��ੀਮੀਅਮ ਮੋਬਾਈਲ �ੇਚਦਾ ਹੈ ਜਦਵਿ 

ਸੈਮਸ�� ਹਰ ਿੀਮਤ(5000 ਤ � 70000 ਰੁ�ਏ)ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ �ੇਚਦਾ ਹੈ� ਐੱ�ਲ ਦੇ ਲ�ਭ� ਸਾਰੇ ਉ�ਿਰਨ 

� ਰਾ ਅਤੇ �ਧੀਆ �ਾਤਾ�ਰਣ ਬਣਾ ਦ�ਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਵਿ �ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿ�ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ� ਇਸ ਦੇ  ਇਲਾ�ਾ 

ਐ�ਲ ਇ�ਿ ਵ�� ਮੇ�ਾਰ ਿ��ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇ�ਾ ਵਸ਼ਿਾਇਤ� ਸਾ�ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹ�ਲ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ �ਾਹਿ ਸਮ� ਵਸਆ�� 

ਨ �  ��ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ�ਦਾ ਹੈ� ਆਰਵਥਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜਬ ਤ ਰਵਹਣ �ਾਲੀ ਐ�ਲ ਨ�  ਹਾਲ ਹੀ ਵ�� ਚ �ਵਹਲੀ $ 1 

ਵਟ�ਲੀਅਨ ਦੀ ਟੇਿ ਿ��ਨੀ ਬਣ �ਈ ਹੈ�  

ਿੁ� ਲ ਵਮਲਾ ਿ ੇ ਜੇ �ੇਵਖਆ ਜਾ� ੇਤਾ ਐੱ�ਲ ਇਿ ਸ�� ਰਨ ਿ��ਨੀ ਬਣ ਚੁਿੀ ਹੈ� ਐੱ�ਲ ਦੀ ਤਰ�ਿੀ ਦੇ ਵ�� ਛੇ 

ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਸਬ ਤ� ��ਡਾ ਹ�ਥ ਹੈ, ਜੋ ਵਿ ਓਹਨਾ ਦਾ ਸਬ ਤ� ਮਸ਼ਹ ਰ ਉਤ�ਾਦ ਹੈ� ਐੱ�ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ� ਹੈ 

��ੀਮੀਅਮ ਫੋਨ ਮਾਰਿੀਟ ਵ�ਚ ਵਸ਼ਖਸਰ ਤੇ ਰਵਹਨ ਦਾ ਿਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਵਹ� ਸੇਦਾਰ, ਿ��ਨੀ ਖੁਦ, ਖ�ਤਿਾਰ�, �ੇਅਰ 

ਧਾਰਿ ਅਤ ੇਿਰਮਚਾਰੀ ਹਨ� ਇਹ ਉਮੀਦ �ੀ ਵਿ� ਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹ ੈ ਵਿ ਆਨ �ਾਲੇ �ਿਤ ਵ�ਚ ਐੱ�ਲ ਦੇ 

ਆਈਫੋਨ ਹੋਰ �ੀ ਊ�ਚਾਇਆ �ਤੇ ਜਾਨ �ੇ� 
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