ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک؛ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﭘﻞ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺬف ﻧﻮآوری  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،آذر ۱۳۹۸
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﺣﺮف از ﺳﺮ اﻟﮑﺲ در ﺗﺌﺎﺗﺮ روﯾﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ در ﮐﺮﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻄﻮره
ﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﺮاث و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ روﯾﻪ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری
ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق دارد و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﭘﺲ از ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﺟﺎﺑﺰ از ﻫﺪاﯾﺖ اﭘﻞ ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ اﺳﻄﻮره را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.
رﺷﺪ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ای اﭘﻞ در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .درآﻣﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﺎ در ﯾﮏ

دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ،دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ از ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺷﺶ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻮرﭼﻮن  ۵۰۰ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ
ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ آن آﻣﺪه اﺳﺖ؟
آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎر ﺟﺎﺑﺰ آﯾﭙﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۱ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؛ ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎﻣﯽ ﺑﺮ دو دﻫﻪ درﺧﺸﺶ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﻫﻢ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ و در ۲۴
آﮔﻮﺳﺖ  ۲۰۱۱ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮ ﺟﺎن ﺟﺎﺑﺰ رﺳﻮخ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭼﺎره ای ﺟﺰ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺮای وی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ  ۶ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮک اﭘﻞ ﺟﺎﺑﺰ درﮔﺬﺷﺖ.

ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﭘﻞ ﺑﻮد و از رﯾﺰ و درﺷﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ اﻣﺎ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻠﻔﺶ ﺑﺎ »ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ« ،ﺟﺎدوﮔﺮ ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻞ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻃﺮاﺣﺎن را ﭘﺲ زده و ﺑﻪ ﺟﺎی واﺣﺪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رواﻧﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
در زﻣﺎن ﮐﻮک ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺬاب ،ﺑﺮﺗﺮ و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﻌﺪی و ﺣﻔﻆ روﯾﻪ رو ﺑﻪ
رﺷﺪ و ﺳﻮدآور ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ »واﻟﺘﺮ اﯾﺰاﮐﺴﻮن« ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
آن زﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﻮده اﭘﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را از اﺳﺎس دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ .ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﺗﻤﺎم را
ﺻﺮف وﻋﺪه دادن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮد اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ  ۴ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﮏ ﺑﻮک اﯾﺮ و آﯾﻔﻮن  ۴ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران
ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵اﭘﻞ واچ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎورد ﻋﺼﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل اﻣﺎ ﭘﺲ از  ۳ﻧﺴﻞ و در  ۲۰۱۷از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ،ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ.

دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻮک رﺷﺪ ﮐﺮد اﯾﺮﭘﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ از  ۲۰۱۶ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﻧﺴﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺛﺮ ﮔﺬاری آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺪ ﯾﺎ ﻣﮏ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ دو
ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎﯾﺪی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش آﯾﭙﺪ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ
 ۲۰۱۹اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﺎی آﯾﻔﻮن ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﻮک ﻧﯿﺴﺖ و در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﭘﺮ ﻓﺮوش و
ﻣﻮﻓﻖ در ﻗﻮاره آﯾﻔﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت او را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت روی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﮏ ﺑﻮک اﯾﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ﻣﮏ ﭘﺮوی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮدش ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ دوران ﺳﯿﺎﺳﺖ »اول ﻃﺮاﺣﯽ« آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮاﺣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﭼﻨﺪان ارزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺪن اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﮏ ﺑﻮک و
درآﻣﺪن ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻮد .در اﺛﺒﺎت اﺷﺘﺒﺎه
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل دوﺑﺎره ﺳﺮاغ ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ رﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮏ ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻠﯿﺪ زد.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺎﭼﺎر

ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻋﻼم آﻣﺎر ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ
از آن را ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﺎﺑﺰ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺬاب دﺳﺖ
ﻧﮑﺸﯿﺪه و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﻋﯿﻨﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻮک
از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه .ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﭘﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ،ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻧﯿﻮز ﭘﻼس ،ﮐﺮدﯾﺖ ﮐﺎرت ،آرﮐﯿﺪ
و ﺗﯽ وی ﭘﻼس اﺳﺖ و ﻫﺮ روز ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﻃﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک

ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﻮزﯾﮏ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ ﻓﺮوش و ﻣﻮﻓﻖ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ آﯾﻔﻮن در راه اﺳﺖ ﯾﺎ دوران

ﺣﮑﻮﻣﺖ اﭘﻞ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

