ﻓﯿﻞ ﺷﯿﻠﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﭘﻞ ،ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو  ۲۰۱۶ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
»ﻓﯿﻞ ﺷﯿﻠﺮ« ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﭘﻞ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﺪﭘﻨﺪﻧﺖ در ﻣﻮرد روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰﻫﺎ« ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺴﯿﻦ

ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺪه ،اﻣﺎ »ﺑﺮﺧﯽ« از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻞ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
او ﺑﺎ رد ادﻋﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﺳﻔﺎرﺷﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮوی ﺟﺪﯾﺪ رﮐﻮردی ﺗﺎزه را ﺑﺮ

ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از آﻣﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ »ﻧﻮت ﺑﻮک ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای اﭘﻞ« ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﺬف درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ

و ﺣﻔﻆ ﺟﮏ  3.5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺟﮏ از آﯾﻔﻮن 7
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه.
اﻋﻼم ﮐﺮد درﮔﺎه ﻣﺬﮐﻮر
ً

»ﺷﯿﻠﺮ« در ﻣﻮرد ﺣﺬف درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﯾﺒﺎ و
دردﺳﺮﺳﺎز اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرت از ﻟﺒﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﺮون ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺟﻠﻮه ای ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ آن ﻣﯽ

دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد داﺋﻤﯽ و ﺑﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﯿﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎی  SDو  CompactFlashاﭘﻞ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ روزه دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ روش ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
»ﺷﯿﻠﺮ« ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﻣﺒﺪل ﻫﺎی  USB-Cرا
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺳﺆال ﺑﻌﺪی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ روﯾﮑﺮد اﭘﻞ در ﺣﺬف ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن از آﯾﻔﻮن و ﺣﻔﻆ آن در ﻣﮏ

ﺑﻮک ﭘﺮو« ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،و ﺷﯿﻠﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ آن داد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ،ﺟﮏ  3.5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻟﭗ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  7ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﺎپ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮاﺗﺮ از اﺗﺼﺎل ﻫﺪﻓﻮن دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ً

اﺳﺖ.

»ﺷﯿﻠﺮ« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای از اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ اﺳﺘﻮدﯾﻮﯾﯽ،

آﻣﭙﯿﻠﯿﻔﺎﯾﺮﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻮﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺳﺎزﮔﺎری
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف اﯾﻦ درﮔﺎه از ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو  2016اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮐﺮده و ﻣﯽ
ً
ﺷﺪﯾﺪا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﮔﻮﯾﻨﺪ اﭘﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﮏ دﺳﮑﺘﺎپ ﻧﺪارد ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .او
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻬﺪﯾﻢ ،ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
را رد ﻧﻤﻮده و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ »ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ً
دﺳﮑﺘﺎپ و ﭼﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﻮت ﺑﻮک«.

در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ »ﺗﺎچ ﺑﺎر« ﻧﯿﺰ »ﺷﯿﻠﺮ« ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺳﺨﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ اﭘﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﮔﻔﺖ ﻓﺮم ﻓﮑﺘﻮر ﻧﻮت ﺑﻮک ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،اﻣﺎ اﻓﺰودن ﺗﺎچ ﺑﺎر
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻏﻨﯽ ﺗﺮی را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﮐﯿﺒﻮرد و ﺗﺮک ﭘﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  iOSو  macOSدو ﺳﯿﺴﺘﻢ
ً
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮد ،و اﻓﺰود:

ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺘﻮارﯾﻢ ﮐﻪ دو ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
از ﯾﮏ ﺳﻮ آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
اﮐﺜﺮا در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا در
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﻨﺪﻟﻤﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺟﺎده ای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﮏ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﻮت ﺑﻮک ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه؛ ﺗﻌﺎﻣﻞ در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و ﻣﻨﻮﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
»ﺷﯿﻠﺮ« در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻧﻮار ﻣﻨﻮی ﻣﮏ را ﻣﺜﺎل زد و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﮏ را ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻮار ﻣﻨﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎوس و ﺗﺮک ﭘﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
او در اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ در روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﺠﻤﻪ
ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ

اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

