 ۱۲ﭘﺮوژه ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم اﭘﻞ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮔﺮم ﮐﺎرﺑﺮان روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ]ﺑﺨﺶ دوم-آﺧﺮ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
اﭘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺟﺮﯾﺎن رﺳﺎﻧﻪ ای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻧﺪازد و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﺎزه

ای را در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﭘﻞ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺪا

ﻧﯿﺴﺖ و در ﻃﻮل ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه دﻟﺨﻮاﻫﺶ را ﺑﺮای
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎزه ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .در ﭘﺴﺖ دﯾﺸﺐ ﺷﺶ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎ

ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺶ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ را از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ.
 -۷ﻧﯿﻮﺗﻦ؛ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﭘﺮ از ﺑﺎگ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎچ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ

ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺨﺮﯾﻢ ،ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم از دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران اﭘﻞ اﯾﻨﮑﻪ واژه  PDAﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ Newton
 MessagePadاﭘﻞ در ﺳﺎل  ۱۹۹۲ﻣﯿﻼدی اﺑﺪاع ﺷﺪ.
ﻧﯿﻮﺗﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﺪه آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﯽ زودﺗﺮ از زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎره دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن ﻓﮑﺲ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در دﻫﻪ  ۹۰ﻣﯿﻼدی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻣﻀﺎی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داد ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی  MessagePadﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮد :اﭘﻞ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۹۹دﻻر را
ﺑﺮای  MessagePadﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ  ۱۲۰۰دﻻر اﻣﺮوز ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪMessagePad .
اﭘﻞ در ﮐﻨﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﺶ ﯾﮏ اﯾﺮاد ﻋﻤﺪه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ داﺷﺖ و آن ﻫﺰاران ﺑﺎﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ در آن
ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﭘﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﻮﺗﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ دوﺑﺎره اش ﺑﻪ اﭘﻞ در اواﺧﺮ دﻫﻪ ۹۰
ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﻟﯿﺪش را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد.

Apple III -۸؛ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ

ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  Apple IIاﭘﻞ وارد دﻫﻪ  ۸۰ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ دﻫﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر  Apple IIIﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺮدن ﺳﺮﯾﻊ از ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
را داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد Apple III .اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ وزﻧﯿﺎک در
ﻃﺮاﺣﯽ اش ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻋﻮض ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﭘﻞ و
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﻮد.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ  Apple IIIاﯾﺮاداﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﭘﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ  ۱۴ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪای ﻓﻦ ﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﺪری ﺟﺎﺑﺰ را آزار
ﻣﯽ داد ﮐﻪ او ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻨﻔﺬ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ داغ
ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ
اﯾﺮادات ﺗﻮﻟﯿﺪ  Apple IIIدر ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﻣﯿﻼدی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
 -۹ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻟﯿﺰا ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ وﺟﻬﻪ ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش

ﺷﺪ

 Apple IIIﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼش اﭘﻞ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن  Apple IIﻧﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﯿﺰا ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺮواژه
ﻫﺎی ﻋﺒﺎرت  Local Integrated Software Architectureﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۸۰ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز
ﺷﺪ و ﺗﻼش داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را وارد ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﺎزه ای ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آﻧﮑﻪ ﻟﯿﺰا ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد و ﺟﺎﺑﺰ آن را آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ) Lisa Officeﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن
ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ  LisaWriteو  LisaGraphو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در  Lisa Workshopاﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺎوس داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آن دوران ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻮآوری ﻫﺎ ،ﻟﯿﺰا ﺳﻪ اﯾﺮاد اﺻﻠﯽ داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ آن ﮐﻪ  ۱۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﻮد؛
دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Twiggyﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮوش ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻟﯿﺰا )ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل اول( اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک
ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻟﯿﺰا ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﺎﺑﺰ ﭘﺮوژه ﻟﯿﺰا را ﺗﺮک ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ اش را در ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ

ﮐﺮده و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش ﺷﻮد.
 -۱۰ﻣﮏ ﭘﺮﻓﻮرﻣﺎ؛ ﺷﮑﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﭘﻞ

ﺳﺮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﭘﺮﻓﻮرﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .اﭘﻞ ﺣﺪود  ۷۰ﻣﺪل از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﻣﺪل  x200ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ  CD-ROMو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪ
و در اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮﻓﻮرﻣﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﺑﺎز ﺷﺪ و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ
ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ در اﺑﺘﺪا ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺴﮏ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﺮدازش ﮐﻠﻤﺎت ﯾﺎ  CD-ROMﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد و
وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﻓﻮرﻣﺎ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺷﺪ و در زﻣﺎن ﺗﺎﯾﭗ آدرﺳﻬﺎی ﺗﺤﺖ وب ﻧﯿﺰ ﺣﺮوف ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﭘﺮﻓﻮرﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﺮ ﺑﺮ آوردﻧﺪ و اﯾﻦ اﯾﺪه در ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﻣﮏ ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎ را ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ دﻫﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﮏ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮﻓﻮرﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺿﺎﻓﯽ

ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺮد.
 Power Mac G4 Cube -۱۱ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ  G4 Cubeﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ارﺟﺤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﺑﻮدG4 Cube .
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی داﺷﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻣﺎن ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و روح آن در ﻣﮏ
ﻣﯿﻨﯽ دﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﮏ ﻣﯿﻨﯽ ﻣﺸﮑﻼت  Cubeرا ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺻﻠﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ  Cubeﺑﻪ ﻇﺮاﻓﺖ آن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ :ﻗﺎب ﯾﺎ ﮐﯿﺲ آن ﻣﺮﺗﺒﺎ دﭼﺎر ﺗﺮک ﻫﺎی ﻣﻮﯾﯽ ﻣﯽ
ﺷﺪ و اﭘﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺗﺮک ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ.
 -۱۲ﭘﺎور ﺑﻮک  ۵۳۰۰ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﻮد

ﭘﺎورﺑﻮک ﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﻬﺸﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم )ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ از ﺧﯿﻠﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی اﻣﺮوزی
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ( ﺑﺎ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ و ﭘﻮرت ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ اش ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎورﺑﻮک در ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﺑﻮد.
ﭘﺎور ﺑﻮک ﺗﯿﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی داﺷﺖ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻄﺮح دﻫﻪ  ۹۰از ﺟﻤﻠﻪ Liar, Liar، My
 Best Friend’s Weddingو ﻣﻌﺮوف ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ  Independence Dayﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻬﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻄﺮح و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﭘﺎور ﺑﻮک دو ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل آن ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای ﭘﺎﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ،ﮐﺶ اﺿﺎﻓﻪ آن را ﺣﺬف ﮐﺮده ﺑﻮد و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب دﭼﺎر
آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﭘﻞ را وادار ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری آن از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

