آﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﻟﻐﺰش زﺑﺎﻧﯽ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﯾﻔﻮن از ﻗﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ وﺟﻮد دارد؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ )ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً رﺳﻤﯽ آﯾﻔﻮن  7و 7
ﭘﻼس( ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﻠﻢ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای

آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ی ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﮐﻪ اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﯿﺎن
ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﭘﻞ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢ در ﻣﺤﺼﻮﻻت آﯾﻔﻮن

ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪل اﻣﺴﺎل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آﯾﻔﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ،ﮐﻮک ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﻢ اﭘﻞ ﯾﺎ  .Apple Pencilدر ﺟﺎﯾﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در

ﻣﻮرد ﻗﻠﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻗﻠﻢ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ« ،از ﮐﻮک ﭘﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﺟﺎﺑﺰ زﻧﺪه
ﺑﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﭼﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد؟ ﮐﻮک ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد:

اول از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ  Pencilﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻧﻪ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس ،اﯾﻦ دو ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ
و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد .ﺟﺎﺑﺰ از
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﺬت ﻣﯽ ُﺑﺮد .ﮐﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ روی
آﯾﭙﺪ ﯾﺎ آﯾﻔﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ .واﻗﻌﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ دﺳﺖ ﮐﻢ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻮک ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ
ً
اﯾﻦ ﻗﻠﻢ روی آﯾﻔﻮن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ »ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ« ﮐﺎر
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﮐﻮک ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  7ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺘﻪ ای ﻧﺒﻮده ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﻠﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﭘﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ ﮐﺮدن
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﮔﺮ واﻗﻌﺎً اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ و ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﭘﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ آﯾﻔﻮن و ﻣﺪل ﺑﺰرگ ﺗﺮ آن
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻼس ﺑﯿﺎورد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﻔﻮن ﭘﻼس ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ارﺟﺢ ﺗﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر را در آﯾﻨﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﻪ ی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم آﯾﻔﻮن ﭘﺮو ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﮔﺮ ﭘﺸﺖ ﻟﻐﺰش ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻮک واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
دﯾﺪن آن ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

