ﻧﻘﺶ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻞ واچ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ »ﺗﺎﯾﻢ« ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد و از دﻻﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﭘﻞ واچ ﻧﻮﺷﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ »اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ« ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺠﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﭘﻞ واچ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ »ﺗﯿﻢ ﺑﻬﺎرﯾﻦ« ) (Tim Bajarinﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،در ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ اﭘﻞ

ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر و ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻞ واچ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی
در ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ،از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﺸﻮق اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن ﮔﺠﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺸﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﺗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ُﭘﻞ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر و ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه ﻫﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن
ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه در ﺗﻤﺎس ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﺟﺎﺑﺰ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری درﮔﺬﺷﺖ.
ﺟﺎﺑﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎد ﺷﺪه دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
راﺑﻄﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺳﯿﺴﺘﻢ درﻣﺎﻧﯽ داﺷﺖ .وی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ داده ﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ،در دﺳﺘﺮس ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﯿﭻ اﺗﺼﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .او
وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،و ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن
ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﯾﺎ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و از ﺣﺎﻟﺖ آزار دﻫﻨﺪﮔﯽ اش ﺑﮑﺎﻫﺪ.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﻬﺎرﯾﻦ در ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﻮده ،از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﭘﻞ ﺑﺮای اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ۷ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در
ﺣﺎل ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺗﺎ از اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﭘﻞ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﺗﺎﯾﻢ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﭘﻞ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری زﯾﻨﺘﯽ و زﯾﺒﺎ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺟﺎﺑﺰ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل وﻓﺎدار اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
اﺑﺰاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺰﺷﮏ ،در اﺧﺘﯿﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﻗﺮار دﻫﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و در دوره ی ﭘﺲ از ﺟﺎﺑﺰ ،اﭘﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ و
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺎن داده و در اﯾﻦ راه ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ HealthKit .ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ اپ ﻫﺎی
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »«Health
درون  iOSادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎﯾﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﺑﺮان داﺷﺘﻪ و
ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﭘﻞ واچ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ درک ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﺮوع
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ رﻫﺒﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﭘﻞ ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺷﮕﺮف ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯿﺮاث واﻗﻌﯽ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن آن را ﺗﺮک

ﮐﺮده اﺳﺖ ،داﻧﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

