ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ اﭘﻞ در ﺣﺎل ﭘﯿﻤﻮدن آن ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل و ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﯿﻨﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و اﻓﺰوده
ﺗﻼش ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی را ﻣﺠﺬوب ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ
ﮐﻪ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎﯾﺪ وارد اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺷﺪه و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،از رﻗﺒﺎی ﻧﺎﻣﺪار ﺧﻮد ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
وارد زﻣﺎﻧﻪ ای ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در ﺣﺎل ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﻮده و

ﻫﻤﻬﻤﻪ ای در ﻣﯿﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺠﺖ و ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻣﯽ رﺳﺪ وﻟﯽ در آن زﻣﺎن ﻫﻢ،
وﻋﺪه ﻫﺎﯾﯽ داده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی آن زﻣﺎن ،ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدﻧﺸﺎن اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺗﺎزه ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻋﺪه ﻫﺎی داده
ﺷﺪه در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی در ﺧﺼﻮص ﺧﺮوﺟﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد و ﯾﺎ
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﭘﻞ اﻟﮕﻮی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی از ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻗﺒﺎل ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮ دارد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﭘﻞ واچ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮی زﻣﺎﻧﯽ

اﭘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ،ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻮاره ﺷﻔﺎف و در ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﭘﻞ واچ را ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﭘﻞ ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻧﻮآوری ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ آن ،ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اش ﺷﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را ﺑﺮای اﭘﻞ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﮔﺠﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﺣﺎﻻ زﻣﯿﻨﻪ اش را ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﯿﺪ و آﺛﺎرش را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
در ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﯾﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

در ﺳﺎل  ،۲۰۱۰اﭘﻞ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ واچ را ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮوزی
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ،Bluetooth LEﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺠﺖ
ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﭘﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﻨﺎوری ،وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺎد ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻋﻼﻧﺎت را از
ﻃﺮﯾﻖ  Bluetooth LEداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ
راﻫﮑﺎر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ً
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺎد ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از  Bluetooth LEﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﻤﺎرت
واچ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ »ﭘﺒﻞ« ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﭘﻞ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻤﺎرت واچ روی آورد.
اﭘﻞ وﻟﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻠﻮﺗﻮث ﮐﻢ ﻣﺼﺮف و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اش ﺑﺎ آﯾﻔﻮن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺧﻮد اﭘﻞ آﻣﺎده ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮد در آورد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ از ﺳﻮی

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﯾﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﭘﻞ واچ ﺷﻤﺎ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﭘﻞ واچ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .در واﻗﻊ از
ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ آﯾﻔﻮن ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

آﯾﻔﻮن  ۶آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از راه رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان دو
ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﯾﻔﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺠﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم اﭘﻞ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻧﯿﺴﺖ

ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی اﭘﻞ واچ ﮐﻪ در ﻓﻮق ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﭘﻞ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی رو ﺑﻪ رو ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ از راه ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و ﺗﻼش ﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﯿﺎﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻت را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
آﯾﻔﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺳﻨﺞ
و ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ دو

ﺳﻨﺴﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﭘﻮﯾﺎ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات و ﺑﻬﺒﻮد در ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮑﯽ از ﮔﺎم ﻫﺎی اﭘﻞ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻔﻮن ﺑﻌﺪی ،از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺷﺎره ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ آﯾﻔﻮن را ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺧﻮش ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ اﭘﻞ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺗﺎزه ای در آﯾﻔﻮن ﺑﻌﺪی ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ارﺗﻘﺎی
ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﻮرت Smart Connector
اﭘﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮرت  Smart Connectorرا در آﯾﭙﺪ ﭘﺮوی ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺎرﺑﺮان را
ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی آﺗﯽ اﻓﺰوده ﺷﻮد.

ﺣﺘﯽ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ  Smart Connectorﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۷ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺗﻮﺳﻂ  ،Smart Connectorﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﯿﺎن
آﯾﭙﺪ )آﯾﻔﻮن( و ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ رد و ﺑﺪل ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﻮرت اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از

ﺑﺎﺗﺮی آﯾﻔﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﺪﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎرژ ﺷﺪن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﭘﻞ ﮔﺮدد.

ﻣﺸﺨﺼﺎً ﻫﺪف اﭘﻞ ﺻﺮﻓﺎً اﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ از  Smart Connectorدر آﯾﭙﺪ ﭘﺮوﻫﺎﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ

ﭘﻮرت راه را ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ از ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮد اﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﭘﺮدازﻧﺪه
در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،اﭘﻞ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﺮی  Aﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در آﯾﭙﺪ ﭘﺮوی  ۹.۷اﯾﻨﭽﯽ ،از ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀﻮر ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻨﺎوری در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﺑﻮد.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻗﺪرت ﭘﺮدازﻧﺪه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻧﯿﺎز
دارد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل در
ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﯾﻔﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﭘﻞ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 APIﻫﺎ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﯾﻔﻮن درون ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺮ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ،اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﺧﯽ  APIﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد.
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را ﻫﻢ اﻓﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﮑﻨﯿﺪ اﮔﺮ در  WWDCﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،اﭘﻞ  APIﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
در آﯾﻔﻮن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﺣﻀﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی

ﻧﺘﺠﯿﻪ ای ﮐﻪ از ﮐﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ
ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون

ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد،
ً

اﭘﻞ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده ،ﻫﯿﭻ ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺖ

ﻣﺠﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻨﻤﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻨﺎوری ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در  WWDCﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از آﯾﻔﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ،
ﺳﻠﺴﻠﻪ ای از ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻨﺎوری واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی از ﺳﻮی

اﭘﻞ و اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو.

ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ را ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،از ﺣﺎﻻ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﭘﻞ اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﺪ .ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﮔﺎم ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

