ﻫﻨﻮز ﭘﯽﺳﯽ ﻧﻤﺮه اﺳﺖ و ﻟﭗﺗﺎپ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم!

ﺑﯽﻋﻼﻗﻪﮔﯽ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﭘﻞ ﺑﻪ آیﭘﺪ ﭘﺮو و اﭘﻞ واچ!

اﺳﺘﯿﻮ وزﻧﯿﺎک ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .او ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او ﻟﭗﺗﺎپ ﻫﻨﻮز ﺣﺮف اول را
ﻣﯽزﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ در ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ﻧﺪارد.
در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﺪی و دوآﺗﺸﻪ اﭘﻞ ﻣﮏﺑﻮکﻫﺎی ﺧﻮد را آﺗﺶ زدﻧﺪ؛ ﻻﺷﻪ آنﻫﺎ را در داﺧﻞ
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭼﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ؛ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک؛ اﺧﯿﺮا
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .آنﻫﻢ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ) (Cupertinoآیﭘﺪ ﭘﺮو را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮد .ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ و
ﮐﯿﺒﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
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اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا اﺳﺘﯿﻮ وزﻧﯿﺎک ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﻮرﭼﯿﻮن ) (Fortuneاو ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ
اﺳﺖ ،روز ﺟﻤﻌﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ  New Relicﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ
 New Relicﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ از وزﻧﯿﺎک دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻟﭗﺗﺎپ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ آن را ﻫﻢ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﭗﺗﺎپ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﭼﻮن ﺗﺒﻠﺖ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﭘﻞ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ؛ ادی ﮐﯿﻮ؛ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﺳﯽانان ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﺗﺒﻠﺖ آیﭘﺪ ﭘﺮو را دوﺳﺖ دارم ﭼﻮن ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد«.
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﮔﻔﺖ ﭘﯽﺳﯽ ﻣﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﻮد اﯾﻤﺎن داﺷﺖ؛ ﭼﻮن اﮔﺮ
اﯾﻦﻃﻮر اﺳﺖ ﭼﺮا اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮏ ﺑﻮک ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺮای آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪه ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن؛ ﻣﮏﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک در ﺣﺎل ﻓﺮوش ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ؛ ﯾﮏ آیﭘﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺳﻘﻮط  ۲۰درﺻﺪی آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﻠﺒﺖ اﭘﻞ را ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارد در اﯾﻦ ﻣﻮرد
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.
از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ؛ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎد وزﻧﯿﺎک ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﭘﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮﺗﺐ ﯾﺎدم ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺒﻨﺪم و وﻗﺘﯽ در ﻃﻮل روز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ آن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهام ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻤﯽ رخ ﻧﺪاده و واﻗﻌﺎ دﻟﻢ ﺑﺮای آن ﺗﻨﮓ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
اﻟﺒﺘﻪ وزﻧﯿﺎک ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام
ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ .در ﯾﮏ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ؛ وزﻧﯿﺎک ﮔﻘﺖ» :ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارم ﮐﻪ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﭘﻞ
ﺑﺎﺷﻢ؛ ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و آزاد ﻧﯿﺴﺘﻢ .دوﺳﺖ دارم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻢ .او ﯾﮑﯽ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖ
زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﭘﻞ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ«.
در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ او ﺑﻪ ﻟﭗﺗﺎپ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺒﻠﺖ آیﭘﺪ اﭘﻞ در اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﻮب اﺳﺖ وﺑﺮای ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻘﯿﺪه
دارﻧﺪ ﮐﻪ آیﭘﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ راﺿﯽﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وزﻧﯿﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ از روی ﺗﻌﺼﺐ ﺑﻪ اﭘﻞ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت در ﻣﻮرد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود.
او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺨﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
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