اﭘﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮏ ﺑﻮک ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻠﯽ
ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل از ﻣﮏ ﺑﻮک ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت »از رده ﺧﺎرج« و ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺪل  13اﯾﻨﭽﯽ ﻣﮏ ﺑﻮک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل  2010ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮرد ،دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود.
اﯾﻦ ﻣﮏ ﺑﻮک  13اﯾﻨﭽﯽ در ﺳﺎل  2006ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ارزان ﻗﯿﻤﺖ  iBookﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و در

روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد از ﺳﺎل  ،2009ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪﻧﻪ ای ﻣﺪرن و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ روﮐﺶ وﯾﮋه ﭘﻠﯽ
ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ اﭘﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ روی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ در ﺳﺎل  2011ﻣﺪل  13اﯾﻨﭽﯽ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ را از وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ،
ﭼﻮن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو و ﻣﮏ ﺑﻮک اﯾﺮ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2012اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ اﭘﻞ ﻓﻘﻂ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﭘﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻣﮏ ﺑﻮک  13اﯾﻨﭽﯽ ﺳﺎل  2010در اﯾﺎﻟﺖ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،در دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت »ﻗﺪﯾﻤﯽ« ) (Vintageو در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﮔﺮوه »از رده
ﺧﺎرج« ) (Obsoleteﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی از رده ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﺪل ﻫﺎی »ﻗﺪﯾﻤﯽ« ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ای در زﻣﯿﻨﻪ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دارﻧﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی اﭘﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ﻣﮏ ﺑﻮک  13اﯾﻨﭽﯽ ،ﻣﺪل ﻣﯿﺎﻧﻪ 2010
ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو  13اﯾﻨﭽﯽ ،ﻣﺪل ﻣﯿﺎﻧﻪ 2009
ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو  15اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه  2.53ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ،ﻣﺪل ﻣﯿﺎﻧﻪ 2009

ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو  15اﯾﻨﭽﯽ ،ﻣﺪل ﻣﯿﺎﻧﻪ 2009
ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﭘﻞ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  5ﺗﺎ  7ﺳﺎل از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد در رده »ﻗﺪﯾﻤﯽ«
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  7ﺳﺎل از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از رده ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﻨﺴﻮخ اﭘﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

