دﻧﯿﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه :ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ وب
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻮرد آﯾﻔﻮن ﭼﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
آﯾﻔﻮن در  ۲۹ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ۲۰۰۷از راه رﺳﯿﺪ و ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺗﻮﻟﺪ  ۹ﺳﺎﻟﮕﯽ اش را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ در
آن زﻣﺎن ،آﯾﻔﻮن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﯿﻦ آﯾﻔﻮن ،ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺖ .از ارﺗﺒﺎط  3Gﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ،از  MMSﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ
ﮐﺮد و از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ ،ﺑﺎ ﮐﭙﯽ و ﭘﯿﺴﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺎچ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺮورﮔﺮ وب اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی آن ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﯾﻨﺪ.
ﺑﺪون اﻏﺮاق آﯾﻔﻮن ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ؛
ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺮم اﻓﺰاری.
در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ،آﯾﻔﻮن از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ در دﻧﯿﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻘﯽ در ﻣﻮرد آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ اش .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از وب

ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه اﺧﺒﺎر و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اوﻟﯿﻦ آﯾﻔﻮن و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .در اداﻣﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ و

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﻔﻮن را ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
TechCrunch
در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ:

اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ  ۱۱.۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی دارد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮی آن را ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺸﻪ .و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﮑﺴﺘﻦ دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪش را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن را در ﺟﯿﺐ ﭘﺸﺘﯽ ﺷﻠﻮارش ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ،ﺗﺤﻤﻞ وزن  ۲۰۰ﭘﻮﻧﺪی او
را ﻧﺪارد.
ﺗﮏ ﮐﺮاﻧﭻ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﺠﺎزی آﯾﻔﻮن ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ:

ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﺠﺎزی آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺮای اﯾﻤﯿﻞ زدن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﺮﺧﻨﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ ،اﺑﺮاز
ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﮏ ﮐﺮاﻧﭻ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﯾﻔﻮن ،ﭘﺮ از ﺑﺎگ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﭘﻞ ﻋﺮﺿﻪ اش
را در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ!

ﺗﺎ  ۲۹ژوﺋﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻈﺮ داد اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺠﻠﻪ ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﭘﻞ آن را ﺗﺎﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﭘﻞ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ
وا ﻣﯽ دارد .اﭘﻞ ﺧﻮدش ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﭘﺮ از ﺑﺎگ را ﻣﯽ دﻫﺪ
AdAge

ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن ،وب ﺳﺎﯾﺖ  AdAgeﻣﻘﺎﻟﻪ ای در ﻣﻮرد ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﭼﺮا؟ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻫﻢ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ :آﯾﻔﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﯿﺎﻫﻮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯽ اﻧﺪازه زﯾﺎد ﺑﻮده .اﭘﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رﺳﻤﺎً ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
از زﻣﺎن ﺧﻮد ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮ از آﯾﭙﺎد ﺷﻮد.
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .آﯾﭙﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل واﮔﺮا ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﮕﺮاﺳﺖ.
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎره دو :رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺷﮑﺴﺖ آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ اﺟﺮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺪه ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد .آﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﮕﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﯿﻞ ﭼﯿﺮه ﺷﻮد ،ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
)ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺘﺮﺟﻢ :واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ(.
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ:

ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻮﮐﯿﺎ و ﻣﻮﺗﻮروﻻ از رﺳﯿﺪن آﯾﻔﻮن ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .آﯾﻔﻮن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺰ ﯾﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ وار ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ وارد آن ﺷﺪه را دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﺤﻮل ﮐﻨﺪ.
The Guardian
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺎردﯾﻦ در روز ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن:

آﯾﻔﻮن ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از اﭘﻞ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان 3G
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﻪ  Universal McCannﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﭘﻞ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﻓﺮوش  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن آﯾﻔﻮن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،۲۰۰۸ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ اﺳﺖ.
آﯾﻔﻮن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،وﯾﺪﯾﻮ و وب اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن وﯾﮋﮔﯽ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ را ﻫﻢ
دارد اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ را )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺠﺰا( داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
The Street

ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﯾﻔﻮن را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮد .ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری زﯾﺒﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از آن راﺣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ و ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﻔﻮن دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﭘﺲ
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ از ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ ) ،(iHypeاﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻮرد را واﺿﺢ ﺑﮕﻮﻢ .آﯾﻔﻮن ،آﯾﻨﺪه
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎ را وارد ﻋﺼﺮ ﺗﺎزه ای ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺒﺎ در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﻗﺪﯾﻤﯿﺴﺖ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﭘﻞ و  AT&Tرا ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺷﻤﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار دﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ را ﻫﻢ زﻧﺪه ﮐﺮد:

»ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی از ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل  ۵۰۰دﻻرﯾﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﻮل زﯾﺎدی از آن درآورﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ
دﻗﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﺎ در  ۶۰اﻟﯽ  ۷۰ﯾﺎ ﺣﺘﯽ  ۸۰درﺻﺪﺷﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ۲ﯾﺎ  ۳درﺻﺪ از اﯾﻦ
ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

