ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ در ﻃﺮاﺣﯽ آیﻣﮏ  ۲۴اﯾﻨﭽﯽ M1
اﭘﻞ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹اﭘﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ او ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ » «LoveFromاﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺗﺎﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ
او ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﻃﺮاﺣﯽ آیﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وبﺳﺎﯾﺖ »واﯾﺮد« در ﺑﺮرﺳﯽ آیﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ رد ﭘﺎی ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﭘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ آﯾﻮ در ﻃﺮاﺣﯽ آیﻣﮏ  ۲۴اﯾﻨﭽﯽ  M1ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ آﯾﻮ ﻫﻨﻮز در اﭘﻞ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪا از ﻃﺮﯾﻖ  LoveFromﺑﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
آیﻣﮏ  M1دارای ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮ در ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی  All-in-Oneاﭘﻞ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ دارد و ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺷﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
وبﺳﺎﯾﺖ واﯾﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آیﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ درد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ و
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ درﮔﯿﺮ ﺳﺮﻫﻢ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻋﺎدی ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را در ﺑﺪﻧﻪای ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ آﯾﭙﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﭘﻞ آیﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ را در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺑﯽ در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﯾﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در رﻧﮓﻫﺎی ﺳﺒﺰ ،زرد ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،ﺻﻮرﺗﯽ ،ﺑﻨﻔﺶ ،آﺑﯽ و ﻧﻘﺮهای ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .اراﺋﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﯿﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ،ﻣﺠﯿﮏ ﻣﺎوس و ﻣﺠﯿﮏ ﺗﺮکﭘﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻃﺮاﺣﯽ آیﻣﮏ  G3ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .اﭘﻞ ﺣﺘﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻫﻢرﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ آن ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ آﺑﺎن ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  Airbnbوارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ را ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ .آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارشﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﭘﻞ رﻫﺒﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،وبﺳﺎﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

