ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی و Google Now؛ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ
اﯾﻦ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮ ﻣﯽ رود؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻟﺮی ﭘﯿﺞ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻟﻔﺎﺑﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺣﺎﻻ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ

ﺗﮑﯿﻪ زده.

ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ ،اﮔﺮ از اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﯿﺞ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ
ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﭘﺴﺖ اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی ﻧﺎم

ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ دﻻﯾﻞ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻮان ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ارﺷﺪ اﻧﺪروﯾﺪ ،ﮐﺮوم و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮده

اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻋﻨﻮان »ﺗﺰار« ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد.
وی ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روی اﻧﺪروﯾﺪ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری او را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده ،اﻓﺰوده ﺷﺪن
 Google Nowاﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن
ﻧﯿﺎز.
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در ﻣﺮاﺳﻢ  Google I/Oﺳﺎل  2012در ﮐﻨﺎر  Jelly Beanروﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ و در آن دوران
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺞ را از ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه آن دوران ﭘﯿﺞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه و ﭘﺮدازش ﺑﺪون ﻧﻘﺺ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارد و
ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺞ ﭘﺲ از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺞ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰش را روی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺰرگ
ﺗﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ دوران ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ،آﻣﯿﺖ ﺳﻨﮕﺎل ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ارﺷﺪ

ﺑﺨﺶ ﺳﺮچ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﮐﻪ  Google Nowرا ﺑﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل داده و از
واﺣﺪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
ﭼﺮاﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﭘﺮوژه در داﺧﻞ واﺣﺪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ

دﯾﮕﺮی.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  Nowﻧﻮﻋﯽ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه و

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ واﺣﺪ اﻧﺪروﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮدد.

در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﭘﯿﭽﺎی ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﻨﮕﺎل ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل  Nowﺑﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﺣﻮاﻟﯽ

ﻫﻤﯿﻦ دوران ﺑﻮد ﮐﻪ درآﻣﺪ واﺣﺪ ﺳﺮچ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﺮﺗﺒﺎ ﮐﻢ و ﮐﻤﺘﺮ
ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﮑﺎن ﺳﺮچ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ  Nowﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮد از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اش را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ و ﭘﯿﭽﺎی ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی
ﻣﻄﺮوﺣﻪ اﯾﻨﻄﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ.

در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ وﻇﺎﯾﻒ زﯾﺎدی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارم و ﻓﻌﻼ ﮐﺮوم و اﻧﺪروﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ام را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ  Nowدر ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﺪارد.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺷﻮم.

اﻣﺎ  Now on Tapﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ  Google Nowاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در
ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  I/Oروﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ 6
اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﺎﻟﻮ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﮔﺮدد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دﯾﮕﺮی روی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ آن ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮوج از آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی روی دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ﻧﮕﻪ
دارﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ آﻧﭽﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد را اﺳﮑﻦ ﮐﺮده و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺳﺮچ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﯿﺰ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد دوﺳﺖ دارد ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد.
اﻫﻤﯿﺖ  Now on Tapﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای
اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر روز ﭘﯿﺶ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﯿﻨﮓ آن ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﯾﮏ آﭘﺪﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻮﺟﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Snapshotsﯾﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Now on Tapدارد
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ﺻﻔﺤﻪ ای ﭘﯿﺶ روی ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺸﻮه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وی را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک اپ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اش ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده

و اﺧﯿﺮا اﭘﻞ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﻧﺎم  Proactive Assistantرا ﺑﻪ  iOS9اﻓﺰوده ﮐﻪ در واﻗﻊ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان را در زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ،در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﻣﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاﻓﺶ از ﺗﻮﺳﻌﻪ  Nowﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی
اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﯿﻢ آن را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر در ﺑﺴﯿﺎری
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﭽﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺞ ﺑﺮای آن اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ،دو ﺗﻦ از ﺧﺎﻟﻘﺎن اﺻﻠﯽ  Nowاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در ﻣﺎه ﻣﺎرس
ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻫﻪ ،ﺗﺮک ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﮔﻔﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ» :ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ در
ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد« .آﻧﻬﺎ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و اﯾﻦ،
روش ﮐﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ«.
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺮوژه  Nowدارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﻪ را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺑﺰرگ ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﭽﺎی و
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﮔﻮﮔﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻘﺎﺑﻠﺮوی ﻣﺎ ﻗﺮار دارد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻔﺎوت از ﭼﯿﺰی

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ  5ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

