وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل از ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﺟﻒ
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
ﺑﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ از اﭘﻞ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﻒ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﺳﺖ.
ﺟﻒ در ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ آﻧﻘﺪر ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ وی را اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺪاﯾﺖ

اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﭘﻞ ﭘﺲ از ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﺟﻒ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ دو دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را در اﭘﻞ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .او از  ۲۰۱۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و از  ۴ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ
ﺟﺎﺑﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﻮد اﻣﺎ از  ۲۰۱۱ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.

ﮐﻮک :ﺟﻒ از ﺗﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدم ،ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻋﻼم ﺧﺒﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻒ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺲ از آﯾﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﯿﻢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد اﻧﺘﻘﺎدات و ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ در ﭘﯽ داﺷﺖ .وال
اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺎﺟﺮا ﻧﻘﺶ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در ﺗﻮﺳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺧﯿﺮ اﭘﻞ و ﺑﻪ
وﯾﮋه اﭘﻞ واچ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮا ﺣﻀﻮر او در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺘﯽ از ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻫﻢ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎران
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ او ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺟﻒ ﺑﻪ
ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ اﭘﻞ واچ را از ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﯿﺘﻨﺲ و ﻓﺸﻦ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ
ﮔﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮﺧﻮردار از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪل ﺳﺎزﻧﺪ.

او و ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ دو ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای اﭘﻞ واچ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ روش وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺟﻒ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻼﻗﻪ و آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﭘﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

آﯾﻔﻮن  ۴ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ از ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ او از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﺪﯾﺪ روی ﮐﺎراﯾﯽ ﭼﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﯽ ﮔﺬارد .او ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺣﺲ ﮐﺎر ﺑﺎ آن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزی ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد.
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻗﺒﻼ در ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺟﻒ ﯾﮏ ﺳﺮ و ﮔﺮدن از ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﺮدم ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .«.ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﭙﺮدن ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

