ﮐﺸﺘﯽ اﭘﻞ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﺟﺎﺑﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،دی ۱۳۹۵
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی  Apple IIو  Macintoshدر
اﺑﺘﺪای دﻫﻪ  ۸۰ﻣﯿﻼدی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و در ﺳﺎل  ،۱۹۹۷اﭘﻞ ﺷﺮﮐﺘﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ

ﺑﻮد.

آﺧﺮﯾﻦ دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻫﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻠﺶ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .اﭘﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ از ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﭘﻞ ﻫﻢ در آﮔﻬﯽ

ﻫﺎﯾﺶ از ﺑﯿﺎن ﺗﻤﺎﯾﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد.

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﺎم داران اﭘﻞ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ اﭘﻞ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ» .ﻓﯿﻞ ﺷﯿﻠﺮ« ،ﻣﺪﯾﺮ
ارﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﭘﻞ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮای » «Macromediaﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ »واﻟﺘﺮ آﯾﺰاﮐﺴﻮن« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﺤﺾ ﺑﻮد .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﻫﻢ ﻓﺎﺟﻌﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ«.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ اﭘﻞ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻐﺮ داد.

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل و در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۹۷اﭘﻞ  ۷۰درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ داد را
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .ﺟﺎﺑﺰ اﭘﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ و ﺳﺮور ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ .وی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺷﻤﺎ آدم ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻫﻮش ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽ ارزﺷﯽ ﻫﺪر دﻫﯿﺪ«.
اﯾﻦ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت اﭘﻞ ﺷﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﺑﺮای
از دﺳﺖ دادن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺣﺬف ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﭘﺮوژه ،اﭘﻞ در ﻣﺠﻤﻮع ۳۰۰۰
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ اﺧﺮاج ﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻣﺎﻟﯽ اش ﺑﺮﮔﺮدد.

در ژاﻧﻮﯾﻪ  ،۱۹۹۸ﺟﺎﺑﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ اﭘﻞ را ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ اﻋﻼم
ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺮ اﭘﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﭘﻞ ﯾﺎد
داد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ
ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ و ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺎت ﺑﻮد را در
اﭘﻞ ﺟﺎ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﭙﺲ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﭘﻞ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮش را ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد .آﯾﭙﺎد ،آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ،
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺗﻐﺮ دادﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﺗﺎ اﭘﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﻮد.

ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺟﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ داد و در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﭘﻞ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﭘﯿﺶ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ در ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی اﺧﯿﺮ -ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ -اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺮاه
ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻧﮕﺮان اﭘﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺟﺎﺑﺰ را ﻧﺪارد و آﯾﻮ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ.

ﺗﮑﺮار ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه آﺷﻨﺎ ﭘﺲ از دو دﻫﻪ

اﻣﺮوز اﭘﻞ  ۴۶ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ؛ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت روی ﮐﺎﻏﺬ ،ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﻘﺎدات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ
ﻣﺜﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:
آﯾﻔﻮن :ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن  6و  6sﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،آن ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺳﻮم از ﺣﺠﻢ ﺑﺎﺗﺮی
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﺳﺮ در
ﻧﯿﺎورده ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو :ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﺶ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ادﻋﺎی  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو را دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺼﻒ
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو ،درﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرت  SDﻧﺪارﻧﺪ و از  MagSafeﻫﻢ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ .ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮان ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﺠﺎﯾﺐ در
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪان از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ :اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﭘﻞ در اﮐﺘﺒﺮ از راه ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه از راه
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ  ۱۳۰دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﭘﻞ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ در ﮔﻮش ﻋﺪه ﮐﻤﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﭘﻞ واچ :ﻧﺴﻞ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﭘﻞ واچ از راه رﺳﯿﺪه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺪارد.
اﮐﻨﻮن ﺿﺪ آب ﺗﺮ ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ  GPSﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺸﺘﻪ ،وﻟﯽ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﺿﺪآب ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از  GPSآﯾﻔﻮن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ داﻧﮕﻞ ﻫﺎ :آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻔﻮن از اﭘﻞ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﻧﯿﺎز دارد .اﯾﻦ

در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﮏ ﺑﻮک ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻔﻮن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺒﺪل
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ای ﺣﺮﻓﻪ ای از ﻣﮏ ﺑﻮک ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺪل دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ

ﻫﻤﺮاه ﺗﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﮔﻢ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ:

ﺳﯿﺮی در ﺳﺎل  ۲۰۱۱زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ آﯾﻔﻮن  4sرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد،
در ﺑﺎزی دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﯾﮑﻪ ﺗﺎز ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﯿﺮی ﺑﻪ ﮔﺮد ﭘﺎی رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ اﻟﮑﺴﺎ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ درک

ﺟﻤﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻮال.

 :iCloudاﭘﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺮی داﺷﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﺎگ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آن ﭼﻨﺪان
ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ و زﯾﺎد ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﮐﺎرﮐﺮدش اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ.
 :iTunesﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آﯾﺘﻮﻧﺰ را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه آﯾﻔﻮن ﺧﺮﯾﺪه آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه زﯾﺎد و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ:
آﯾﺘﻮﻧﺰ در ﺳﺎل .۲۰۱۶

اپ اﺳﺘﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی اﺳﺖ .اﭘﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
داﻧﻠﻮد ﮐﺮده اﯾﺪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ،اپ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻮد اﭘﻞ
ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاردی
ً

در زﻣﺎن ﺟﺎﺑﺰ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او زﻧﺪه ﺑﻮد
اﭘﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .از ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ » «۱۹۸۴ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ »ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﮑﺮ ﮐﻦ« و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﭘﺮ اﻧﺮژی ﺑﺮای آﯾﭙﺎد .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﺠﯿﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﭘﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻗﺮار داده .اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺠﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده /ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﺑﺎور
دارﻧﺪ اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮوژه ﺧﻮدروی ﺧﻮدران را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﭘﺮوژه ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ

وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ را در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﭘﻞ
و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ :آﯾﺘﻮﻧﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮏ ﭘﺮو ﭘﺲ از ﺳﻪ

ﺳﺎل از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اش ،دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ.

اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ وﻗﺖ دارد

ﺣﻞ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻋﻬﺪه اﭘﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺎﺟﺮا ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ اﭘﻞ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ً
اﺧﯿﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر روﺗﺮﻫﺎی وای-ﻓﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﻗﺪﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
اﭘﻞ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ:
آﯾﺘﻮﻧﺰ :ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮای
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را داﺷﺖ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﺗﯽ
وی ،اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ از اﻧﺠﺎم آن ﻧﺎﺗﻮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮزﯾﮏ و اﭘﻞ ﺗﯽ وی ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﮏ ﺑﻮک :اﭘﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮدش روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﻣﮏ ﺑﻮک اﯾﺮ و ﻣﮏ ﺑﻮک ۱۲

اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی اﭘﻞ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرت
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﮏ ﺑﻮک ،ﻧﻮع ﻧﯿﺎزﺗﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ :ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻮدن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﻮدن؟ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮏ ﺑﻮک اﯾﺮ ﯾﺎ ﭘﺮو ﻣﯽ رﻓﺘﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن وﻟﯽ ﻣﮏ ﺑﻮک ،ﻣﮏ ﺑﻮک اﯾﺮ و ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﯾﮏ ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ ،ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﭗ ﺗﺎﭘﯽ اﺳﺖ را ﮔﯿﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﭘﻞ واچ ﻃﻼﯾﯽ :ﻓﺮوش ﻧﺴﺨﻪ ای ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ از ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ،راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻫﯿﺠﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﻮد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ اﭘﻞ واچ ﺳﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺳﺎل دارد و زﻣﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪه ﺗﺎ
ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ رﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﻮد.
ﭘﺮوژه ﺗﺎﯾﺘﺎن – ﺧﻮدروی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ :ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ
ﺧﻮدروی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺗﻤﺎم ﺧﻮدران ﮔﺮﻓﺖ .از آن زﻣﺎن اﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﭘﺮوژه اش ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻠﯿﺪی را از دﺳﺖ داده و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻐﺮ داده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد اﭘﻞ
ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﭘﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮود .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﭘﻞ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ وﺟﻮد
دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ارزان ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺘﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﺟﺎﺑﺰ ،وی ﮐﺪام ﭘﺮوژه را اداﻣﻪ ﻣﯽ داد و دﺳﺘﻮر
ﻣﺮگ ﮐﺪام را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ اﮔﺮ او ﺑﻮد ،اﭘﻞ روزی ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  AirPodsرا ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻣﯽ داد؟  MagSafeرا از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی  USB-Cﻣﯽ رﻓﺖ؟

اﭘﻞ اﻣﺮوز ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺎ ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ

ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﺶ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

