ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن آﯾﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ »ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻞ«
ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن آﯾﻮ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ
ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ) (iOSرا ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ راﻧﺪ ،ﺑﻪ زودی ﯾﮏ
ﻗﺪم از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﯾﻮ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  Stephen Fryﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی در ﻧﻘﺶ »ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ
اﭘﻞ« اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وی اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ

ﺳﺤﺖ اﻓﺰاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی اوﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻌﻮن
ارﺷﺪ دﯾﮕﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ آﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روی اﻣﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ
ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﻢ ﺟﻮﻻی Richard Howarth ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ-ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری و  Alan Dyeﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
آﯾﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ،وﻗﺖ آزاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،اﺟﺮاﯾﯽ
و اداری اﻧﺪﮐﯽ دور ﻣﯽ ﺷﻮم«.
وب ﺳﺎﯾﺖ  9to5macﻧﯿﺰ ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد و اﯾﻤﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﺮای
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﭘﻞ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺗﯿﻢ ﮐﻮک
»ﺟﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ ی ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
وﯾﮋه ای ﺑﺮ روی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎراﺗﻤﺎن در آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد .وی از ﺗﺎرﯾﺦ اول ﺟﻮﻻی ﺻﺮﻓﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ  ،Richard Howarthﻣﻌﺎون
ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و  Alan Dyeﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد«.
ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن آﯾﻮ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﭘﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ی
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ  ،iMacآﯾﭙﺎد و آﯾﻔﻮن ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺎص از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۲آﯾﻮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﻔﺘﻢ از ﭘﻠﺘﻔﺮم  ،iOSﺗﻐﺮات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد؛ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﻤﺖ او ،ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ
ﻃﺮاﺣﯽ در ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ اﺳﺖ .وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اش ﺑﺎ  Fryﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﮐﺮده و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻄﻮف ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

