ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮏ
ﺑﻮک ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،آذر ۱۳۹۶
ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﻓﺪاران اﭘﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﮏ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ:
ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺎچ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮدی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ.
ﮐﯿﺒﻮرد راﺣﺖ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺲ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن روی آن ﭼﻨﺪان ﺧﻮب
ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﮏ ﺑﻮک ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﭘﻮرت  USB-Cﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﻮاع و اﻓﺴﺎم
داﻧﮕﻞ ﻫﺎ و آداﭘﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی ،ﻣﮏ ﺑﻮک ﻫﺎ ﻗﺪرت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﭘﻞ  MagSafeرا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ
ﭘﻮرت ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎن ﭘﻮرت ﻫﺎی  USB-Cﻫﺴﺘﻨﺪ.
و اﯾﻦ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺘﻘﺎدات ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎورﺗﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻟﯿﺴﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺳﺎی ،ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﻣﮏ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻃﺮاﺣﺎن اﭘﻞ و ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮه
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪه و ﻣﯽ ﺷﻨﻮد.
آﯾﻮ اواﯾﻞ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻫﺴﺖ
ﮔﻔﺖ» :ﻗﻄﻌﺎ ،ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﮏ ﺑﻮﮐﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را
ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ اش ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ«.
اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﮐﺎرﺑﺮان از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ .در
ﻣﺎه آورﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﭘﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﮏ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﺪف
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .در آن روﯾﺪاد اﭘﻞ وﻋﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ  iMacﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

