اﯾﺮاد ﺑﺰرگ و دردﻧﺎک ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻘﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ از
دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﻣﻘﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﺎ آن ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺸﻢ ﻧﻮازش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ از زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﯾﺮه ای ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ :دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای.
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر از ﺷﯿﺸﻪ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻘﺮ اﭘﻞ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﭘﻞ اﺳﺘﻮر در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎه ﺑﺮﺧﻮردی دردﻧﺎک ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دور ﺗﺎ دور ﺗﻤﺎم دﯾﻮاره ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻠﻘﻮی  Campus 2اﭘﻞ را ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع
ﺣﺪود  ۱۴ﻣﺘﺮ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه دﻓﺎﺗﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎی اداری در
داﺧﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺣﯿﻦ
راه رﻓﺘﻦ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻣﺎر ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﮔﺎه ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ
دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ درﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎی

ﺷﻔﺎف ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﻮرﻣﻦ ﻓﺎﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻤﺎر  Campus 2ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻓﻘﯿﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻧﻤﺎﻫﺎ

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮی از اﯾﺪه و راﻫﺒﺮد اﭘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮو و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﻋﺮﺻﻪ دﻧﯿﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ دردﺳﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺷﺪه .ﻣﻘﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﺶ از  ۱۳ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ را دارا اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

