ﺟﺬب ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ  5Gاﯾﻨﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ
ﭘﯿﺶ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮدم ﻫﺎی  5Gاﯾﻨﺘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی راﺑﻄﻪ ای ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﺧﯿﺮ اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم دارد اﻣﺎ
ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﻞ از ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را اﺗﺨﺎذ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻠﮕﺮاف در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﭘﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ،از Umashankar

 ،Thyagarajanﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﻣﻮدم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  5Gاﯾﻨﺘﻞ دﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮک ﮐﺎر اﯾﻦ ﻓﺮد
ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده و وی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ اﮐﺎﻧﺘﺶ در ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﺗﻠﮕﺮاف ذﮐﺮ ﺷﺪه  Thyagarajanﻣﻬﻨﺪس ﭘﺮوژه
ﭼﯿﭗ  XMM 8160ﺑﻮده و در ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی  5Gﻗﺮار داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وی ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮدم ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی
آﯾﻔﻮن  XRو ﻣﺪل  XSاﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﻪ اﭘﻞ و ﻧﻪ اﯾﻨﺘﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ  Thyagarajanدر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎزه ﺧﻮد ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ او در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻨﺶ

ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را »ﻣﻌﻤﺎر« اﻋﻼم ﮐﺮده( اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی واﯾﺮﻟﺲ اﺻﻠﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﺳﺘﺨﺪام اﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﻮاره از
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻻر ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺪف ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺮده.
اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد  ۱۲۰۰ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎزه را در ﺳﻨﺪﯾﮕﻮ دارد ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺎور
ﺑﺮﺧﯽ ،اﯾﻦ اﻗﺪام اﭘﻞ در راﺳﺘﺎی ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ
اﺳﺘﺨﺪام  Thyagarajanﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ از ﺟﺎﻧﺐ اﭘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﺰم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام
ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﺑﺪه ﺑﺮای واﺣﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺳﻠﻮﻻرش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

