ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ
ﭘﯿﻮﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ) (CTOاﺳﺒﻖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﻗﺼﺪ دارد رﻫﺒﺮی ﭘﺮوژهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎی آﻟﻔﺎﺑﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺴﭙﺎرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ  ،ZDNetﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری اﺳﺒﻖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ » «Injong Rheeدﯾﺮوز ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،روی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﯾﺎدی ﻧﻈﯿﺮ
ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻣﻨﯿﺘﯽ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﮐﺲ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﯽ و دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
اﺳﺖ.
ﮐﺮده
ﮐﺎر
ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ

ﺑﻪ ﮔﺰارش  ،ZDNetﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪی در ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
 Joyentﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻮزهی ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی اﺑﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور وی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی

ﻧﺮماﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮهی وﺳﯿﻌﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی اﺑﺮی
داﺷﺘﻨﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ اول  R &Dﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺮاﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻫﺒﺮی ﭘﺮوژهی دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ وی ﻟﻘﺐ رﻫﺒﺮ
دادهاﻧﺪ.
ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ

وی ﺑﺎ ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺒﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺶ ،از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و ﺗﺨﺼﺼﺶ در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از
اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮی در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .دﺳﺘﺎوردﻫﺎی وی در ﺣﻮزهی ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﻮل ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺷﻬﺮت دارد.
ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۷ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺣﺎل او ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ) (IoTرا ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وی ﻣﺴﺌﻮل
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻮم ﻓﻤﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻟﮑﺴﺎی
آﻣﺎزون و ﻫﻮمﭘﺎد اﭘﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

