ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﭘﻞ از اﯾﻦ
ﭘﺲ »ﺟﺎن ﺗﺮﻧﻮس« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﭘﻞ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮان وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪروز ﮐﺮد و ﻧﺎم »ﺟﺎن ﺗﺮﻧﻮس« )John
 (Ternusرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻓﺰود .او ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ »دن
رﯾﭽﻮ« ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ از ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﭘﻞ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﭘﻞ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﺗﺮﻧﻮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از زﻧﺪﮔﯽ او
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺗﺮﻧﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ

ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﺪ .او در ﺳﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺪ ،ﻣﮏ ،اﯾﺮﭘﺎد و ﻏﯿﺮه را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺗﺮﻧﻮس در ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﭘﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﻗﯽ را ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ﻃﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ رﺳﯿﺪ .او ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﭙﺪﻫﺎ ،آﯾﻔﻮن  ۱۲و اﯾﺮﭘﺎد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﺳﻢ
اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی اﭘﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻮد.

ﺗﺮﻧﻮس ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﭘﻞ از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﻣﺪرک ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد
و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ﺷﺮﮐﺖ  Virtual Research Systemsﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،اﭘﻞ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ دن رﯾﭽﻮ را ﺑﻪ از ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﻪ ﮐﺎر روی ﭘﺮوژه
ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﮔﺰارشﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ
ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ اوﻟﯿﻦ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد روﯾﺪادی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

