ﺑﻪ زودی دور ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﯾﮏ ون آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﻗﺘﯽ
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ِ
ﺟﺎﻟﺒﯽ را راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮده .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه َون را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺤﺖ
اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺮ و روش اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﺮدم از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ
را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ون اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ در ﺧﻼل ﻣﺎه ﻫﺎی ﻣﺎرس ﺗﺎ آورﯾﻞ )اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰارش آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮسِ ،
اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖ( در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺤﻘﻘﺎن
از ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻣﺪه و اﻧﻮاع ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﮔﻞ را
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ی دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﮔﻮﮔﻞ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎری
ِ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﮕﺎه درﺳﺖ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی آن ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮی را اراﺋﻪ دﻫﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﯾﻌﻨﯽ »ﻻﺋﻮرا ﮔﺮﻧﮑﺎ« ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن
داﺷﺘﻪ» :ﻣﺎ از ﻣﺤﺪوده ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ«.
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﭼﺎﭘﻞ ﻫﯿﻞ ،ﮐﻠﻤﺴﻦ،
آﺗﻼﻧﺘﺎ ،ﺑﻮﻟﺪر ،ﺳﺎﻟﺖ ﻟﯿﮏ ﺳﯿﺘﯽ ،رﻧﻮ و ﺳﻮث ﻟﯿﮏ ﺗﺎﻫﻮﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ در ﺣﻮاﻟﯽ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﭘﺎرک ﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ در
ِ
ﻣﻮرد اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻃﻮل دوره ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  500ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺎ  1.5ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ دادن ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ از آﻧﻬﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی را ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺘﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻨﺎ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ روش اوﺿﺎع ﻓﻨﺎوری در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ای ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

