ﺗﯿﻢ ﮐﻮک :ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ »ﺑﻠﻮغ« ﻻزم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻦ ﺗﺼﻮر در ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﮑﻞ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻮآوری ﺑﻌﺪی اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻠﺲ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و در ﺑﺎزار
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺎدی ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﭘﻞ

اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﯿﻨﮑﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮐﻮک ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﺧﺒﺮی از ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘﺎﯾﺎن داد .وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم داده
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﻼ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
»ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺮوزی ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ«
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﺳﺮ راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﭘﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ را ﻫﻢ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارد اوﻟﯿﻦ اراﺋﻪ
دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﻣﺮوزی ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﯿﺮش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﻫﻢ ﻣﯿﺎن واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰود و اپ اﺳﺘﻮر داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۸اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ اپ اﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و رﺷﺪ آن ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد .ﮐﻮک ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه ای روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎی  ۱۸۰درﺟﻪ ای اﭘﻞ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

