ﮔﻮﮔﻞ و راه اﻧﺪازی ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ای ﺑﺮای ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،آذر ۱۳۹۴
ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر

 Launchpadﯾﺎ ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺗﺎب ﻧﺎم دارد.

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و از
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮزﯾﻊ آن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻻﻧﭽﭙﺪ وﯾﮏ )ﯾﺎ

ﻫﻔﺘﻪ ﻻﻧﭽﭙﺪ( اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ
را در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎن ،در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ) Launchpad Dayروز ﻻﻧﭽﭙﺪ( و Launchpad
) Summitsاﺟﻼس ﻫﺎی ﻻﻧﭽﭙﺪ( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮏ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻻﻧﭽﭙﺪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ
»ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه« ﻧﺎم دارد و در اداﻣﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار

دﻫﯿﻢ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

»ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻻﻧﭽﭙﺪ« ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﯾﮏ دوره ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﺎی زﯾﺎدی را از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.
وﻗﺘﯽ ﺣﺮف از آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘﻮل ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ  50ﻫﺰار دﻻر را ﺑﻪ ﻫﺮ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ،ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻣﯽ

ﺑﺮد و در آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﺪف ﮔﻮﮔﻞ از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻃﺮح ﯾﺎ در اﺻﻞ اﯾﻦ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ دارد را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﺻﺮﻓﺎ در ﺑﺮزﯾﻞ ،ﻫﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰی
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﮐﺎرﺷﺎن را از ﻫﺠﺪﻫﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ در ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ در -ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ -ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در دوﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ راﯾﮕﺎن ،ﯾﮏ دوره ﻓﺸﺮده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره 20 ،ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮﮔﻞ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺶ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﻧﻈﺮ دارد اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺴﻂ
دﻫﺪ و از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ را )در دور

دوم اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از اواﺳﻂ ﺳﺎل  2016آﻏﺎز ﺷﻮد( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای در ﺳﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﻤﻢ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ،ﻫﺮآﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﺮورش اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺸﺎن و
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

