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8 FEBRuARIE 2010

de AndreeA IAtAgAn, dIAnA-florInA CosmIn, 
rAluCA BârA şI sIlvIu ştefănesCu

Am fost cu toţii Atât de preocupAţi să găsim punctele 
slAbe Ale noului ipAd lAnsAt de Apple, încât Am trecut 

cu vedereA ceeA ce tAbletA lui steve jobs poAte fAce 
pentru industriA mediA. o poAte sAlvA

GutenberG a 
murit. trăiască 

steve Jobs!

C u toţii iubim cărţile şi revistele� Pentru miro-
sul hârtiei tipărite, obişnuinţa de a întoarce 
paginile şi uşurinţa cu care le poţi lua oriunde 
după tine� Cu toţii iubim internetul� Pentru 

că rezultatele căutărilor sunt infinite şi informaţia vine 
în timp real� Cu noul iPad, Steve Jobs a decretat că cele 
două pasiuni nu se exclud reciproc� Ba dimpotrivă� 

Nu poate fi o întâmplare faptul că Steve Jobs şi-a 
prezentat noua tabletă împreună cu vicepreşedintele 
publicaţiei The New York Times� Este o indicaţie a ceea 
ce iPad îşi doreşte să fie cu preponderenţă� Un suport 
capabil să pună un preţ pe jurnalismul digital�

The New York Times a fost primul care a sesizat 
potenţialul iPad pentru industria media� În doar trei 
săptămâni, publicaţia a creat o aplicaţie care uneşte ce 
este mai bun din print cu ceea ce este mai bun în mediul 
digital, după cum s-a exprimat chiar vicepreşedintele 
pentru operaţiuni digitale al cotidianului american, 
Martin Nisenholz� Mai exact, această aplicaţie permite 
cititorilor The New YorkTimes să afle noutăţile zilei şi 
să navigheze până la secţiunile lor favorite� Mai multe 
articole încap pe o singură afişare, iar dimensiunea 
articolului îi marchează importanţa pe care a dorit-o 
editorul, aşa cum se întâmplă şi în print� Aplicaţia 

permite salvarea articolelor într-o listă de preferinţe, 
îţi dă posibilitatea să modifici numărul de coloane pe 
care este scrisă ştirea cu doar un clic, să redimensio-
nezi textul extinzându-l cu doar două degete şi să te 
opreşti asupra fotografiilor în culori vii din slideshow-ul 
pregătit special pentru a ilustra articolele� „Cred că am 
reuşit să surprindem esenţa citirii ziarului� Săritura de la 
o pagină la alta, designul prietenos, imagini şi conţinut, 
o experinţă de citit superioară“, se felicită Jennifer Brook, 
Information Architect pentru The New York Times� Va 
fi esenţial pentru orice ziar sau revistă să se adapteze 
noului mediu creat de Apple, spune Sean Reily, director 
editorial pentru Los Angeles Times� „New York Times a 
ajuns primul acolo unde toate ziarele şi revistele vor dori 
să ajungă la un moment dat“, anticipează Reily� 

De altfel, The New York Times nu a fost singura 
publicaţie care a abordat Apple� Conde Nast Publications 
- compania care deţine în portofoliu mai multe reviste de 
renume - a anunţat că Vanity Fair, Wired şi GQ vor avea 
o versiune pentru iPad cel târziu în luna martie� Sports 
Illustrated, publicaţie a trustului Time Warner, şi-a 
făcut publice planuri similare� Presa americană anunţă 
că Apple este în discuţii şi cu News Corp�, proprietarul 
editurilor HarperCollins şi Wall Street Journal�
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Pe măsură ce cititorii şi-au luat ştirile şi informa-
ţiile din internet, ziarele şi-au văzut periclitate tirajele şi 
veniturile obţinute din publicitate� Publicaţiile tipărite 
au încercat să aloce mai multe resurse ediţiilor online, 
punând accent pe fotografii, grafică şi video� 

Multă vreme ziarele au oferit gratuit acces la infor-
maţie adunată şi editată cu greu de jurnalişti profesio-
nişti� Problema este că atunci când navighezi pe internet, 
te aştepţi ca totul să fie gratuit� Pentru industria media, 
gratuitatea nu poate fi însă un model de business, ci reţeta 
sigură a falimentului� Atunci când au încercat, timide, să 
impună tarife pentru articolele citite pe pagina online, 
cititorii au refuzat să plătească� Nu asta era soluţia� 

În mod tradiţional, 53% din cheltuielile unui ziar 
merg către tipografie şi distribuţie - costuri mult dimi-
nuate prin distribuţia digitală - în comparaţie cu doar 
35% către activităţile de bază cum sunt culegerea de 
informaţii, editarea şi procesele administrative, a 

explicat Hal Varian, fost profesor de economie şi 
economist-şef la Google la o 

întâlnire publică cu studenţii de la Şcoala de Jurnalism 
Berkeley, puţin înainte de lansarea iPad� „Distribuţia 
digitală pe suporturi precum tableta Apple va fi un boom 
pentru editorii de publicaţii dacă vor şti să îşi redefi-
nească radical produsele“, anticipează acesta�  

Combinând o nouă abordare vizuală cu sistemul 
de plată pus la punct prin magazinul de muzică online 
iTunes – unde au conturi active şi cumpără constant 
aproximativ o sută de milioane de persoane cu ajutorul 
cardului de credit – Apple poate ajuta companiile de 
media să schimbe atitudinea cititorilor faţă de conţi-
nutul digital care trebuie plătit� Iar dacă oferă suficientă 
magie, iPad poate revitaliza lumea tipărită aşa cum iPod 
şi iTunes au reuşit în cazul industriei muzicale� 

O ştire Reuters despre lansarea iPad cita o sursă din 
interiorul Apple: „Steve crede în vechile companii de 
media şi vrea să le revitalizeze� Crede că democraţia se 
bazează pe o presă liberă şi că depinde de profesiona-
lismul jurnaliştilor“� Declaraţia spune tot�  

Sigur că tableta – oricât de magică ar fi - nu va salva 
companiile media aflate aproape de faliment, dar le va 

ajuta cu siguranţă pe cele care au reuşit 
să facă faţă 
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În 1439, Johannes GutenberG inventa 
maşina de tipărit. În 2010, Steve  
JobS Încearcă Să tranSforme ipad  
În tipografia Secolului XXi.

mediului ostil care s-a dovedit a fi internetul, cel care 
a modificat iremediabil comportamentul de consum 
al cititorilor� A taxa pentru conţinut pe un dispozitiv 
precum iPad – mult mai aproape de tipar decât de 
internet şi, până la urmă, o combinaţie perfectă între 
cele două - s-ar putea să fie mai uşor� Kindle a dovedit 
deja că cititorii sunt dispuşi să plătească pentru conţinut 
digital� iPad are toate ingredientele pentru a face în aşa 
fel încât descărcarea de cărţi, reviste sau ziare să devină 
la fel de uşoară şi o metodă la fel de populară ca descăr-
carea de muzică� 

CĂRŢI VIRTUALE. Un milion de cărţi au fost tipărite 
anul trecut� Amazon – pionierul digitalizării cărţilor - 
are deja în stoc sute de mii de e-books, iar şase din zece 
vânzări pe care le face reprezintă versiuni online dispo-
nibile pe dispozitivul creat special, Kindle� 

Nu este un secret că Amazon încearcă să obţină o 
poziţie dominantă pe acest segment de piaţă, şi astfel 
să coboare foarte mult preţul cărţilor� Fără concurenţă 
reală până acum, Amazon a impus un preţ de 9,99 dolari 
pentru orice carte online şi a cerut editurilor 70% din 
veniturile astfel realizate� 

Apple duce totul la un alt nivel� „Apreciem pionie-
ratul celor de la Amazon� Dar acum a venit timpul să 
ne urcăm pe umerii lor“, a spus Steve Jobs la lansarea 
iPad� Apple vine în primul rând cu o tabletă care promite 
acces color – aşa cum Kindle nu poate oferi - în timp 
real, şi experienţă multimedia pentru cititul cărţilor� De 
ce să rămâi fidel doar textului când alte experienţe pot 
completa cititul? În plus, strategia de business e diferită� 
Apple va pemite editurilor să stabilească singure preţul 
la care doresc să îşi vândă versiunile digitale ale cărţilor 
– preţ care va varia, cel mai probabil, între 12,99 şi 14,99 
dolari, pentru că nici editurile nu îşi permit să vândă 
mai scump dacă chiar vor să vândă - şi va pretinde doar 
30% din veniturile obţinute� Nu e de mirare că Amazon 
şi-a schimbat brusc politica, cu doar câteva zile înainte 
de lansarea iPad, lăsând editurilor o marjă mai mare 
de câştig, însă numai la anumite cărţi� Cu o strategie 
permisivă ca aceea a Apple, editurile sunt dornice de 
colaborare, controlul asupra preţurilor convenindu-le 
de minune� Succesul librăriei virtuale iBooks, ataşate de 
iPad, pare asigurat� 

UN GADGET MEDIA. iPad este în primul rând şi cu 
preponderenţă un gadget media care merge mai departe 
decât modelul iPod de ascultare a muzicii sau de vizio-
nare a unui videoclip� iPad este mai aproape de modelul 
iPhone care s-a dezvoltat pe măsură ce tot mai multe apli-
caţii – în prezent mai mult de 140�000 - au putut fi deru-
late pe el� Că iPad a fost gândit pentru asta, o demon-
strează şi dimensiunile ecranului� Ecranul în format lat 
(16:9) a devenit atât de comun în ultimii ani – pe tele-
vizoare şi computere – încât mulţi au fost surprinşi de 
formatul aparent învechit 4:3 ales de Apple� Dar uitaţi-vă 
la chioşcurile de ziare� Cele mai multe reviste sunt în 

format 4:3, e aproape un format standard pentru întreaga 
industrie media� Ziarele sunt mult mai uşor de citit pe 
un ecran cu format similar, aşa cum este cel al iPad� 
Uitaţi-vă la cărţi� Cele mai multe sunt în format 4,5:3� 
Este evident că dimensiunile ecranului iPad au fost alese 
special pentru acest conţinut sau cel puţin pentru conţi-
nutul care va fi cel mai des vizualizat�  

Pentru ca iPad să fie folosit pe scară largă şi astfel 
să poată revitaliza media tipărită trebuie să fie la fel de 
uşor, de relaxant şi de familiar ca mediul pe care vrea să îl 
înlocuiască� Noul produs Apple are capacitatea aceasta� 
Tehnologia touchscreen conferă acel sentiment de natu-
raleţe, este uşor de folosit, reacţionează instant şi este 
elegantă� Este atât de intuitivă, încât pare o extensie a 
propriului creier� 

Pentru mirosul hârtiei tipărite, obişnuinţa de a 
întoarce paginile şi uşurinţa cu care le poţi lua oriunde 
după tine, vom continua să iubim cărţile� Şi va mai dura 
ceva timp până când cititorii vor găsi în tableta iPad toate 
titlurile pe care le pot cumpăra acum de la rafturile libră-
riilor� Dar timpul a jucat întotdeauna în favoarea Apple� 
Iar pariul lui Steve Jobs a fost întotdeauna cu viitorul� 

Trebuie să fii Steve Jobs ca să-ţi permiţi să scrii doar 
„Veniţi să ne vedeţi cea mai nouă creaţie“ pe invitaţiile la 
prezentarea unui nou gadget Apple� Ca să fie şi mai deru-
tant, cele câteva cuvinte par stropite într-o doară cu nişte 
pete colorate� Nimeni nu a fost însă derutat� Pasionaţii 

de tehnologie şi întreaga industrie aşteptau de peste şase 
luni lansarea „tăbliţei electronice“ la care echipa lui Steve 
Jobs lucra de ani de zile� Încă înainte de a vedea despre ce 
este vorba, fanii şi presa s-au întrecut în a prezice cum va 
arăta noul dispozitiv, ce va şti să facă şi cum va schimba 
el lumea� Ce a ieşit?  

Pentru Steve Jobs, iPad este cel mai avansat produs 
tehnologic la care a lucrat vreodată� „Aparatul s-a născut 
dintr-o îmbinare între tehnologie şi artă“, explica el în 27 
ianuarie la San Francisco� Pentru cei care se aşteptau la 
un supergadget, noul produs a fost o dezamăgire� iPad 
nu poate rula două aplicaţii simultan, deci nu poţi asculta 
muzică în timp ce citeşti un document� iPad nu are mufă 
USB, deci nu îl poţi conecta la aparatul foto (soluţia este 
un adaptor separat, care costă 30 de dolari)� iPad nu are 
cameră video, deci nu poate fi folosit pentru videochat� 
Pe de altă parte, fanii înrăiţi ai Apple au primit ceea ce 
aşteptau: încă un gadget cu un design impecabil� Cu un 
ecran tactil la fel de reuşit precum cel de pe iPhone� Cu 
un player de muzică şi filme, un dispozitiv de lecturat 
cărţi în format electronic (e-reader), acces la internet 
şi un aparat care poate rula oricare dintre cele 140�000 
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de aplicaţii create în ultimii doi ani pentru iPhone� Plus 
viitoarele aplicaţii care vor fi create special pentru iPad� 

Noul aparat are deja în vizor prima victimă: citi-
torul electronic Kindle, gadgetul-vedetă al anului 2009� 
Cel mai mare magazin online de carte, Amazon�com, 
a anunţat că în timpul Sărbătorilor de Iarnă ale anului 
trecut, Kindle a fost cel mai vândut cadou din istoria 
companiei� Aparatul de 360 de dolari poate memora mii 
de volume şi le poate afişa oricând pe un ecran mare cât o 
carte obişnuită� De asemenea, poate căuta cărţi online şi 
le descarcă printr-o conexiune fără fir, contra cost, de pe 
site-ul Amazon� Până în decembrie 2009, potrivit site-
ului TechNews�com, trei milioane de clienţi cumpăra-
seră un Kindle� Iar în ziua de Crăciun, Amazon a vândut 

mai multe cărţi în format electronic decât din cele tipă-
rite pe hârtie� Succesul a fost atât de mare încât presa 
de peste Ocean a poreclit lectorul Kindle��� „iPhone-ul 
cărţilor“� Acesta era un compliment în 2009, dar acum 
este o amară ironie, după ce Steve Jobs şi-a prezentat 
iPad-ul,  care pentru un preţ minim de 499 de dolari 
citeşte cărţi şi ştie să facă multe altele� La evenimentul 
de lansare, CEO-ul Apple a recunoscut meritele celor de 
la Amazon: „Au făcut o treabă extraordinară“� Vin zile 
grele pentru Kindle� 

hIbRID - UN pIC DIN ToATE. Din acest punct 
de vedere, iPad seamăna cu alte succese ale compa-
niei Apple: este o o versiune îmbunătăţită (perfectă, 
ar spune fanii Apple) a unui aparat similar deja exis-
tent pe piaţă� S-a mai întâmplat o dată în 2001, când a 
apărut playerul muzical iPod� La acea dată, în magazine 
existau deja mai multe asemenea dispozitive, produse 
de companii precum Creative� „Asta este marea noutate 
adusă de Apple? Încă un MP3 player?“, se întrebau  
în presă analiştii de specialitate� Gadgetul lansat de 
Steve Jobs avea însă o memorie de sute de ori mai mare 
decât a aparatelor concurente şi era mai uşor de folosit 
decât acestea� 

În octombrie 2004, iPod a devenit lider de vânzări în 
SUA şi a rămas până acum pe această poziţie� În septem-
brie 2009, compania vânduse în total peste 220 de mili-
oane de playere iPod� Un alt exemplu: în 2007, când a 
fost lansat, iPhone nu era primul smartphone cu ecran 
tactil de pe piaţă� De asemenea, a fost criticat că ar fi prea 
scump pentru ceea ce oferă, că nu are apelare vocală şi 
nu permite copierea textului� Între timp, calitatea apara-
tului şi zecile de mii de aplicaţii l-au transformat într-un 
succes uriaş� În doi ani, iPhone a câştigat 17% din piaţa 
globală şi a devenit al treilea cel mai vândut smartphone 
din lume, după Nokia şi BlackBerry� 

Acum, însă, a venit iPad, un hibrid care este un pic 
din toate� Deşi este printre altele şi un lector de carte, 
menirea sa nu este aceea de înlocuitor al lui Kindle� Pe 
scara evoluţiei tehnologice, el este o nouă specie, care 
preia trăsături atât de la laptopuri cât şi de la telefonul 
iPhone� „Este mult mai intim decât un calculator şi 
mult mai capabil decât un smartphone“, spune Steve 
Jobs despre creaţia sa� Până acum nu a existat pe piaţă 
ceva asemănător, iar tăbliţa electronică lansată de Apple 
a creat un nou front� Iar tot ce va apărea de acum încolo 
pe acest nou segment se va raporta la iPad�

8,5 MILIARDE
de melodii au fost vândute din 2003 de către 
iTunes, magazinul virtual de muzică al Apple. 

220 MILIOANE
numărul iPodurilor vândute în întreaga lume 
până în septembrie 2009.

73%
cota de piaţă a iPodurilor în SuA, pe segmentul 
playerelor digitale.

40.000 MELODII
capacitatea maximă a unui iPod de 160 GB 
care se vinde cu circa 249 de dolari.

ciFreLe aPPLe
9%
cota de piaţă pe segmentul PC deţinută în 
America de către Apple (în creştere faţă de 
2%, înainte de lansarea iMac în 2001).
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FiLmuL uNui imPeriu

Un om de vânzări înnăscut, un one-man-show, un 
magician al marketingului sau un perfecţionist de-a 
dreptul fanatic� Fiecare dintre aceste epitete i-a fost 
atribuit, de-a lungul timpului, lui Steve Jobs� Strategul 
american de marketing Al Ries susţinea în cartea sa 
„Cele 11 legi imuabile ale marketingului“ că secretul 
suprem al succesului de piaţă este să reuşeşti să creezi o 
nouă categorie de produse� În 1977, Jobs a creat nu doar o 
categorie, ci o industrie, producând, împreună cu parte-
nerul său, Steve Wozniak, primul computer personal 
numit „Apple II“� Pionieratul nu a fost, însă, garanţia 
succesului� Microsoft a făcut „şah mat“ Apple, iar Jobs 
s-a retras din compania pe care el însuşi o fondase, în 
urma unor neînţelegeri� Dacă totul s-ar fi încheiat aici, 
povestea lui Jobs s-ar fi putut transforma, cel mult, 
într-un film de televiziune de serie B� Totuşi, aşa cum 
se întâmplă de obicei în filme, în cele de la Hollywood 
de această dată!, acţiunea se mută, pe fast-forward, 
doisprezece ani mai târziu� Eroul care părea înfrânt la 
începutul peliculei se întoarce în forţă în compania pe 
care a fondat-o, pentru a se răzbuna pe trecut� O răzbu-
nare de peste 150 de miliarde de dolari! În 2000, înainte 
ca Jobs să lanseze strategia de dezvoltare a companiei 

bazată pe conceptul „digital lifestyle“, compania avea o 
valoare de piaţă de cinci miliarde de dolari� În octom-
brie 2009, cu câteva luni înainte de lansarea iPad, Apple 
valora aproape 180 de miliarde de dolari� Confirmând 
„legea lui Al Ries“, Jobs nu s-a mulţumit doar cu dome-
niul pe care el însuşi îl crease – cel al computerelor – 
ci a decis să revoluţioneze şi alte trei industrii: muzica, 
filmele şi telefonia mobilă� 

DEzNoDĂMâNT pRobLEMATIC. Chiar şi aşa, 
filmul succesului lui Jobs nu putea fi unul cu adevărat de 
Oscar, fără să cuprindă şi câteva momente de maximă 
tensiune� Acestea s-au concretizat în 2004, când Jobs 
s-a operat de cancer pancreatic şi, mai recent, în ianu-
arie 2009, când titanul Apple s-a retras din nou pentru 
a se supune unui transplant de ficat� După câteva luni 
de suspans, în care presa mondială îşi aduna cuvintele 
pentru a-i scrie un necrolog cât mai emoţionant, Jobs a 
sfidat din nou pronosticurile şi s-a întors la cârma Apple� 
Happy-end? Părerile sunt împărţite� Vizibil mai slab şi 
alimentând în continuare bursa zvonurilor, Jobs ţine atât 
de strâns în mâinile sale hăţurile Apple încât imaginea 
companiei se confundă cu imaginea sa� Se ştie deja că 
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