ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ؛ ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ۳ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﺎج ﻣﮑﺒﻮک اﯾﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ دادﮔﺴﺘﺮ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۳
“ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺳﺎﺗﯿﺎ .ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﻟﭙﺘﺎپ را ﺑﮕﯿﺮد”.
آﻗﺎی ﭘﺎﻧﻮس ﭘﺎﻧﺎی ﻣﺎراﺗﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ۳را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮد .اﻧﮕﺎر داﺷﺖ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺎدﻻ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻨﺶ ﺗﯿﻢ ﺳﺮﻓﺲ و از او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎﻧﺎی ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎ را ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ .او  ۱ﺳﺎﻋﺖ روی
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﺪون ﻟﺤﻨﺶ داﺷﺖ ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ را ﻣﯽ ﺳﺘﻮد.
داﺳﺘﺎن ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺣﻀﻮر وﺑﻼگ
ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ و ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﮑﺒﻮک اﯾﺮﻫﺎ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آرم ﻫﺎی درﺧﺸﺎن
اﭘﻞ در ﭘﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﮑﺒﻮک ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﺎﻻر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﭘﺎﻧﻮس ﭘﺎﻧﺎی ﻫﻢ
ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮرﻫﺎی اﭘﻠﯽ را در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دﯾﺪه و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮازوﯾﯽ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮد
ﺗﺎ ﯾﮏ وزن ﮐﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ۳و ﻣﮑﺒﻮک اﯾﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﺳﺮﻓﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮده.
ﺳﺮﻓﺲ ﺗﺎ اﻵن ﺟﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯿﺎن ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﻟﭙﺘﺎپ ﻫﺎ ،ﻓﺮم ﻓﮑﺘﻮر ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻟﭙﺘﺎپ .ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮاﻟﯽ در ﺳﺮﺷﺎن اﺳﺖ“ :ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ
آﯾﭙﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دارد ،ﺳﺮﻓﺲ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻋﺠﯿﺒﺶ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ﮔﯿﺞ ﺧﻮردﻣﺎن
ﺑﯿﻦ آرﺗﯽ و ﭘﺮو ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؟”
اﻣﺎ دﯾﺮوز ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮ از آﯾﭙﺪ ﺣﺮف زد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻟﭙﺘﺎپ ﻫﺎ .ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺼﺎر ﻣﺮاﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد:
“ﺗﺒﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﻟﭙﺘﺎپ ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮد” و ﻟﭙﺘﺎﭘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﯿﺒﻞ ﻗﺮار داده ﺑﻮد،

ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﻣﮏ ﺑﻮک اﯾﺮ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ روی ﯾﮏ ﻣﮑﺒﻮک اﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ،ﻫﻤﺮاه
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﮑﺒﻮک اﯾﺮ از ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﮐﻪ از ﭘﺎﮐﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﺣﺴﯽ داﺷﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ “ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از آﯾﻨﺪه”.
ﻣﺪل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آن ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎس و ﮐﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ از اواﯾﻞ  ،۲۰۱۰ﻣﺎﺷﯿﻦ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪه

ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﺎﺧﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ از »ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ،ﺳﺮﻋﺖ ،ﺳﺒﮑﯽ ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و ﺑﺎرﯾﮑﯽ« ﮐﻪ
آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺐ ﮐﺎری ﺑﺮای ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﮑﺒﻮک اﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﭙﺘﺎپ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ .و دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آن را از اﺳﺐ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ و ﺧﻮد “ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﺳﻤﺒﻞ ﻧﻮآوری” ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﻟﭙﺘﺎپ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻣﺮدم ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﮐﻪ ﻟﭙﺘﺎپ ﻫﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ “اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده
راﺣﺖ روی ﭘﺎ” ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺧﻮد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ و ﭘﺎﻧﻮس ﭘﺎﻧﺎی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﺪف “ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪ” ﺑﺮ ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت و آن را ﻗﻀﺎوت ﮐﺮده.
ﻗﻄﻌﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده روی ﭘﺎ در ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ۳ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻧﻮار آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ دوم ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺎور اﺳﺖ .ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺎور ﺟﺪﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی
ﻟﭙﺘﺎﭘﯽ راﯾﺞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺮک ﭘﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن
ﺗﻨﻈﯿﻢ زاوﯾﻪ ﮐﯿﮏ اﺳﺘﻨﺪ از  ۲۲ﺗﺎ  ۱۵۰درﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻟﺨﻮاه را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﻮﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ دوی اﯾﻦ

ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ ،راه درازی را در رﻓﻊ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮﻓﺲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﻻدار ﯾﮏ ﻟﭙﺘﺎپ دارد.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺰاﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯽ ﺳﺮﻓﺲ از ﯾﮏ ﻟﭙﺘﺎپ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو،
ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ .ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده روی ﭘﺎ ،ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺗﻨﻈﯿﻢ زاوﯾﻪ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﮐﯿﮏ اﺳﺘﻨﺪ ،و
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎور در زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .واﻗﻌﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دو ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻓﺲ را
ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان روی ﭘﺎ ،ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻟﭙﺘﺎپ ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻣﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ رﺳﯿﺪه.
اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻗﺒﻮل اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﺣﻤﺖ و ﺳﺨﺘﯽ در دﯾﺰاﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮی ﺗﺎ

ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻟﭙﺘﺎﭘﯽ ﻫﺎی ﻟﻮﻻدار ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .ﺳﺎدﮔﯽ
ﻓﺮم ﻓﮑﺘﻮر ﻟﭙﺘﺎپ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دل ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻟﻘﺐ ﻫﻤﻪ ﻓﻦ ﺣﺮﯾﻒ را
داد و اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺪه-و-ﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ارزش اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ۳را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.
وﻗﺘﯽ “اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده راﺣﺖ روی ﭘﺎ” را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ )و ﺑﯿﺎﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺪﻫﯿﻢ( ،آن وﻗﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻟﭙﺘﺎپ ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ۳ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ۱۲ ،اﯾﻨﭻ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ،۳:۲
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﭙﺘﺎپ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮد ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و
زﯾﺎد ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوی آﯾﭙﺪ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ۳ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻟﭙﺘﺎپ ﻫﺎ رﻓﺘﺎر و ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎر ﻣﻮﻫﺎی زﯾﺎدی از دﻧﯿﺎی
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻦ دارد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ زﯾﺎد از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﻘﻂ  ۱اﯾﻨﭻ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﮑﺒﻮک اﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  ۶درﺻﺪ
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۳.۳اﯾﻨﭽﯽ ﻣﮑﺒﻮک اﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻮد،
ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺑﻮدن ،و داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻓﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺻﺪاﺗﺮ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻫﺰول ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﺘﻞ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮده .ﻓﻮﺗﻮﺷﺎﭘﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻓﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه .و ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﺟﺎدوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮ و ﺳﺮراﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﺸﺐ ﯾﮏ ﺗﺮازو روی ﺻﺤﻨﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭘﯿﺎم ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮراﺳﺖ ﺑﻮد :ﻗﺮار ﺑﻮد دو
ﭼﯿﺰ وزن ﺷﻮﻧﺪ .در اﺻﻞ ،آﻗﺎی ﭘﺎﻧﺎی رﻓﺖ و ﯾﮏ ﻣﮑﺒﻮک اﯾﺮ  ۱۳اﯾﻨﭽﯽ آورد ﺗﺎ در ﮐﻔﻪ ﺗﺮازوﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ۳آن ﻃﺮﻓﺶ ﻟﻢ داده ﺑﻮد ﺑﮕﺬارد ۱۳۵۰ .ﮔﺮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۸۰۰ﮔﺮم .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد،
ﯾﮏ آﯾﭙﺪ اﯾﺮ  ۴۶۰ﮔﺮﻣﯽ روی ﻣﮑﺒﻮک اﯾﺮ ﻗﺮار داد ﺗﺎ وزﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  ۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ،ﺗﺎﮐﯿﺪی
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻏﯿﺮﻟﻤﺴﯽ ﺑﻮدن ﻣﮑﺒﻮک اﯾﺮ.
اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺎم ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ۳ﺑﻮد :اﯾﻦ ﯾﮏ آﯾﭙﺪ ﮐﯿﻠﺮ
) (iPad Killerﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻼش اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﮑﺒﻮک اﯾﺮ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ دارد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻟﭙﺘﺎپ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدت
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯽ ،ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ از ﻣﮑﺒﻮک اﯾﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯽ ”،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻟﭙﺘﺎپ  ۸ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدش
را در ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ داده و در اﯾﻦ  ۲ﺳﺎل ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی  ۱۰۰دﻻری ،ﺑﺪﺟﻮری ﺟﺎی ﭘﺎ ﺳﻔﺖ
ﮐﺮده .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ،۳ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
)داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  ۴.۵۸ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ(
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

