راز ﻧﻬﻔﺘﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ  iدر ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ

ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﭘﻞ

ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آنرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ iMac، iPod، iTunes، iPhone، iPad .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ  iﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮ ﻓﺮوش اﭘﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .درﺳﺖ از ﺳﺎل  1998ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  iMacﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ در آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﺮا؟
ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎی آن ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻣﺮوزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮ از ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  iﺟﺎدوﯾﯽ اﭘﻞ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در روﯾﺪاد اﭘﻞ در ﺳﺎل 1998
ﻣﯿﻼدی ،اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ  iMacرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺟﺎﺑﺰ در اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط  iو  Macﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .او در روﯾﺪاد
ﺳﺎل  1998ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ iMac » :ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  internetﺑﺎ ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش  Macintoshﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﺪف ﺷﻤﺎره اول آن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ
اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ « .در ﺳﺎل  1998ﮐﺎراﮐﺘﺮ  iدر  iMacاﺷﺎره ﺑﻪ  Internetداﺷﺖ .اﻣﺎ ﺟﺎﺑﺰ در اﺳﻼﯾﺪی ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﺎر
ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﭘﺮداﺧﺖ.

در ﮐﻨﺎر واژه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﺑﻪ واژﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮدی ،آﻣﻮزش ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ
اﺷﺎره دارد .از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﮐﺎراﮐﺘﺮ  iاز ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﺧﻮد ﮐﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .اﭘﻞ ﺷﺎﯾﺪ در زﻣﺎن
ﻧﺎمﮔﺬاری  iPodﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ آیﻓﻮن در ﺳﺎل  2007روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ
ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦﺑﺎر  iﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد) .دو
ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪی دﯾﮕﺮ آیﻓﻮن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ) (Musicو ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ) (phone callﺑﻮد (.اﻣﺎ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﺎراﮐﺘﺮ  iﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص و اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
را از دﺳﺖ داد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ اﭘﻞ در آﻣﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻪ اﭘﻞ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد
ﺷﺪ و رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮشﻣﻨﺪ و اﭘﻞواچ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺖ و ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی  iWatchو  iTVﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Apple Watchو Apple TV
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
را دارﻧﺪ.
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