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ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاﺷﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺮوژه ﻋﯿﻨﮏ ﺧﻮد را
ﺑﺪون ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ ﺗﺮ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ

و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺧﺒﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﻠﺲ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺪﺳﺖ
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری را در دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ و
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺪ ﭘﺮوژه ی ﻋﯿﻨﮏ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه

ﺧﻮد را اﺣﯿﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻌﻼ ﺑﺮای ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ ﻫﺎ رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی

وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻋﯿﻨﮏ اش اوﺿﺎع را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.

وب ﺳﺎﯾﺖ  9t05Googleدر ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ و در ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻮل دﻧﯿﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺣﺘﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اوﻟﯿﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را آﻣﺎده ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت
آن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎرﯾﺶ اﺳﺖ.
اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﭘﺲ از ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪن ﺗﯿﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﯿﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و وﻇﯿﻔﻪ ی
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ی ﺗﺎزه ی ﻋﯿﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ را ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﮔﻠﺲ اﻣﺴﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﺗﻐﺮات ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در آن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد و ﺟﺰﺋﯿﺎت و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد
ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل و ﯾﺎ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ اراﺋﻪ اش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ
در ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺬاب و دﯾﺪﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪه اش ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺟﺰ ﮐﺎرﺑﺮان.
اﻓﺰوده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ
ً
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮔﻠﺲ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ رﻗﯿﺐ دﯾﺮﯾﻨﻪ اش ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دارد؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

