ﻧﺎم »ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی« در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﺛﺮ ﮔﺬار ﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮرﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﻧﺎم »ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﮔﻮﮔﻞ ،ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪه
در ﻣﯿﺎن ﺻﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی

ﭘﯿﭽﺎی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ رﯾﺎﺳﺖ واﺣﺪ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ و ﮐﺮوم را در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ در دﺳﺖ
داﺷﺘﻪ.
در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎرک

زاﮐﺮﺑﺮگ از ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک از اﭘﻞ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آﮐﯿﻠﺲ ،ﭘﺎﻟﻤﺮ ﻻﮐﯽ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﻫﺒﺮان ،ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎن ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و… ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ » ،«Bill Nyeاز ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﯾﺎدداﺷﺘﯽ را
ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده و در آن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﭘﯿﭽﺎی ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای

ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺸﯿﻦ از ﻫﻨﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در راس ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه ی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .آﻗﺎی  Nyeﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﭘﯿﭽﺎی در ﺗﻐﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺪه .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ،ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد او در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﺪ .وی ﯾﮑﯽ

از ﺳﺮان واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده؛ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻼود در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزی.
در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ،ﺟﯽ
ﻣﯿﻞ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮده .ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺎ ﺑﺪون ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮوﯾﻢ و در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﺮدرﮔﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ .او زاده ی “ ”Chennaiﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ و در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﻘﯿﺮ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه .ﻋﻼﻗﻪ ی ﭘﯿﭽﺎی ﺑﻪ اﻋﺪاد و رﯾﺎﺿﯿﺎت اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش
اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮ ﭼﺮﺧﺎن اﺳﺖ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﭘﯿﭽﺎی در ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده و ﭼﻪ ﺗﻐﺮات ﺑﺰرﮔﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورده«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

