ﭘﺬﯾﺮش ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ دورﺧﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ؟
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻠﺲ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۶ ،دی ۱۳۹۳
ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻠﺲ در ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،روزﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺷﮕﻔﺘﯽ زﯾﺎدی را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورد،
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺘﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدی را از ﻋﯿﻨﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Google Glass Explorerرا اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۵۰۰دﻻر ﺻﺎﺣﺐ ﻋﯿﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻮﮔﻞ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن  Google Glass Explorerدارد؛ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﯿﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  Google Xﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻐﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﯿﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻋﻬﺪه  Tony Fadellاﺳﺖ Tony .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Nestﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮد.
 Fadellدر زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه را ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ
ﮔﻠﺲ روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ Fadell .ﭘﯿﺶ از راه اﻧﺪازی  ،Nestدر اﭘﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس از داﻧﺶ زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ،ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 Fadellدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﻼش ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻮﮔﻞ
ﮔﻠﺲ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن زده ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻠﺲ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺟﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

