اﺧﺮاج ﭘﺪر؛ ﻣﺠﺎزات اﭘﻞ ﺑﺮای دﺧﺘﺮی ﮐﻪ
وﯾﺪﯾﻮی ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻔﻮن  ۱۰را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ دﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﭘﻞ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه را از ﻋﻤﻠﮑﺮد آﯾﻔﻮن 10
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ آن ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮی ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه از ﮐﺎرش

اﺧﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ آن را از ﯾﻮﺗﻮب ﺣﺬف ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﺧﺘﺮ وی ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎز ﻫﻢ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و

ﮐﻠﯿﭗ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دﯾﺪه ﺷﺪ.

در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ آﯾﻔﻮن  ۱۰ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه در آن ﮐﻠﯿﭗ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﭘﻞ
ﺑﻮده و ﮐﺪ  QRوﯾﮋه ای ﮐﻪ روی آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺮﻓﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد
ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﻫﻢ در آن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺣﺎوی

اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﭘﻞ در آﯾﻨﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎر اﯾﻦ دﺧﺘﺮ )ﺑﺮوک
ﭘﺘﺮﺳﻮن( را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد.

وﯾﺪﯾﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺎوی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻟﺬا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮی ﻣﺬﮐﻮر ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﭘﻞ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﭘﺪرش را اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ذﻫﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ در
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮوک ﭘﺘﺮﺳﻮن وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در آن ﺷﺮح داد ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر وﯾﺪﯾﻮی ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ را در ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺮﯾﺎی اﭘﻞ ﺿﺒﻂ ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر
وﯾﺪﯾﻮ در ﯾﻮﺗﻮب ﻫﯿﭻ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺪﻓﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻮده ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﭘﺪرش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎر وی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺸﺎی اﺳﺮار ﮐﺎری اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺸﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸﺎر

ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ  ۳۶۰ﻗﺒﻞ از روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪس اﺧﺮاﺟﯽ اﭘﻞ ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮردﻫﺎی ﻣﺪاری
آﯾﻔﻮن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

