آﯾﻔﻮن ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ؛ ﭼﻪ آﯾﻨﺪه ای ﭘﯿﺶ روی
اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،دی ۱۳۹۵
ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻓﻘﯿﺪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﯾﻔﻮن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﭘﻞ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ رخ ﻫﻤﮕﺎن ﮐﺸﯿﺪ:

ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﯾﮏ آﯾﭙﺎد ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺮﯾﺾ و ﮐﻨﺘﺮل ﻟﻤﺴﯽ ،و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻤﯿﻞ ،ﻣﺮور وب ،ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ؛ ﻫﻤﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺒﮏ وزن و ﮐﻮﭼﮏ.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺼﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﯿﺶ از  2ﻣﯿﻠﯿﻮن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﮐﻪ ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺎ را
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و ارﺗﺒﺎﻃﻤﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻘﻠﯿﺪی از روی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﻢ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﭘﻞ را

ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

ﺑﺮای اﭘﻞ ،ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان دوره اﺻﻼح ،ارﺗﻘﺎء و ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارش در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻠﺰی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﯿﺸﻪ ای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ ،ﻃﺮاح ارﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؛ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن ،ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﯾﻔﻮن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ.

ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای روی ﻓﯿﺪ ﺧﺒﺮی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ و ﺿﺮوری از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺪل ﺷﺪه ،و اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﺑﺎره ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
آﯾﻔﻮن در اوﻟﯿﻦ دﻫﻪ از ﺣﯿﺎﺗﺶ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ،و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻫﻨﻮز ﺷﺮوع ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ .آﯾﻨﺪه ﭘﺮ از ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﯾﻦ »آﯾﻨﺪه ﺧﻮب« را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺎدﮔﯽ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه  iOSو
آﯾﻔﻮن ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ

ﺧﻮرﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻣﺮور ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ،
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﻫﺰارﺗﻮﯾﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﭘﻞ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ روی ﺑﯿﺎورد ،و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را روی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی
ﺻﺮف ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺿﺮوری در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ و ﺟﻠﻮی دﯾﺪ او
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺣﺘﯽ

در ﺣﻮزه ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

ﻗﺒﻼ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺪل آﯾﻔﻮن وﺟﻮد
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
ً
داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ،رﻧﮓ ﻫﺎ و ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،و

ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ رده ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﯾﺪاران را ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ و اراﺋﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺪل آﯾﻔﻮن در ﻫﺮ ﺳﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
آﯾﻔﻮن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ،اﭘﻞ واچ ،و دﻧﯿﺎﯾﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ از وﺳﺎﯾﻞ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از iOS

ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار داده ،ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﯾﮏ رﯾﻤﻮت
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮔﺮدد؛ ﻗﻄﻌﺎ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺳﺎده ﺗﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻠﻮﺗﻮث  5ﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻐﺮ
ﮔﺴﺘﺮده ای را در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری وای-ﮔﯿﮓ ﻧﯿﺰ

اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﺳﯿﻊ و ﺑﺮد ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وای-ﻓﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد.

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ
اﺳﭙﯿﮑﺮ اﮐﻮی آﻣﺎزون ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪل ﮐﺮد ،و اﮐﻨﻮن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺬاب و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﯿﺮی ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً روی ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﺣﻀﻮر دارد ،ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ اﭘﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻟﮑﺴﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ ،و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ در
ﺳﻄﺢ اﺳﯿﺴﺘﻨﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﯿﺮی ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮﻧﯽ آﮔﺎه ﺗﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﯿﺴﺘﻨﺖ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ

ﻫﻤﻮاره آﻣﺎده ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ .در  iOS 9اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ،اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی روﯾﮑﺮد اﭘﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﮔﻞ و آﻣﺎزون در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﺗﮑﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺧﻮد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﭘﺮدازش درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ ،و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ
ﮐﻼود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

دارد.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ  Photosآﯾﻔﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎ

را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و آﻧﻬﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ آﻟﺒﻮم ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺬاب دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ ،و ﺧﺎﻃﺮات ﮐﺎرﺑﺮ را زﻧﺪه
ﺳﺎزد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﯿﺮی و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ
ﭘﻠﺘﻔﺮم اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﭘﻮرت
ً
ﻓﻘﺪان ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭼﺮا از ﺷﺮ ﻫﻤﻪ درﮔﺎه ﻫﺎ ﺧﻼص ﻧﺸﻮﯾﻢ؟ در
ﺳﺎل  2016آﯾﻔﻮن ﻫﺎ و ﻣﮏ ﺑﻮک ﻫﺎ دﺳﺖ از ﺗﻨﻮع ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﮐﺮدﻧﺪ .در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺎرژ در آﯾﻔﻮن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،و ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺑﯿﺴﯿﻢ

ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و در اﭘﻞ واچ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﻫﻨﻮز در
آﯾﻔﻮن دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در آﯾﻔﻮن  8ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ واﯾﺮﻟﺲ ،دﯾﮕﺮ ﺿﺮورﺗﯽ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺘﻘﺎل داده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی درﮔﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی
ﻧﺪارد و اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان از  AirDropﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ و  AirPlayﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻬﺮه ﻣﯽ

ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ اﭘﻞ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن در آﯾﻔﻮن  ،7ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪی اش را
ﮐﺎﻣﻼ واﯾﺮﻟﺲ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻌﯿﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﭘﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮﻧﯽ
ً
ً
ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در اﻃﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮن ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻄﺢ اﻃﺮاف
دﮐﻤﻪ ﻫﻮم را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﯾﺒﺎ را ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ آﯾﻔﻮﻧﯽ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ،ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮ در ﺑﺪﻧﻪ ای ﮐﻮﭼﮏ

ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻮم ﯾﺎ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،و ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم داد.

ﮐﻼود ،و ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻼود
راﺑﻄﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻼود ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ و آﻣﺎزون ،ﻓﻀﺎی
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﻣﺘﻌﺪدی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از  iCloudدر ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻼود واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻓﻮﻟﺪری ﺑﻪ ﻧﺎم iCloud
 Driveﻧﯿﺰ در آﯾﻔﻮن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای آن ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل ﻧﻤﯽ زﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ
روزاﻓﺰون ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻓﺖ.

ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻼود ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  Mac OSو  iOSرا ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎم ﻫﺎ،

ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه را ﺑﯿﻦ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از
ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از اﭘﻞ دارد و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ

ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﺳﯿﻌﯽ از

دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﻨﺪه آﯾﻔﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻼود ﮔﺮه
ﺧﻮرده اﺳﺖ.

 ARو VR
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ  Gear VRﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﯿﺎر
ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ؛ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم  DayDreamو ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﻗﺪم ﻣﺤﮑﻤﯽ را
در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ؛ اﻣﺎ اﭘﻞ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ را ﻧﯿﺰ در

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده را ﺗﺤﺖ ﻟﻮای  DayDreamﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را اﺳﮑﻦ ﮐﺮده و

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ اﻓﺰود ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺪﺳﺖ VR

ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ اش را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ

ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق در ﻗﺎﻟﺐ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺗﺮه و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان در ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ،ﻣﯽ ﺗﻮان
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮی را در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار داد ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ ،و

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﭽﻮن  Occipital Bridgeﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﭘﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ،ورود ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻋﺮﺻﻪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻤﯽ ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی
روزاﻓﺰون  ARو  ،VRاﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻋﺒﻮر از آﯾﻔﻮن
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮ در آﯾﻔﻮن ﺳﺎل  ،2027اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روﺑﺮو
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﯽ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻤﺎرت
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
ً
ﻓﻮن ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﭘﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺪل ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ در
آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﻬﺮ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درآورد.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ آﯾﭙﺎد ﮐﻢ ﮐﻢ از دور ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ آﯾﻔﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﺷﻮد .اﭘﻞ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﺶ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﯾﻔﻮن ،ﻣﮏ و آﯾﭙﺪ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان اﭘﻞ واچ و دﯾﮕﺮ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺰود.
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺎن داوﺳﻮن ،ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ از ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺑﻪ راﺑﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ و ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺪل

ﮔﺮدﻧﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻮاﯾﺲ ﻣﺨﺼﻮص واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

