روﯾﺎی ﻟﺮی ﭘﯿﺞ ﺑﺮای ﺑﻨﺎی “ﺷﻬﺮ ﮔﻮﮔﻞ” در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
آن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ
ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻨﺎی »ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺪه ای ﮐﻪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  Sidewalk Labsدﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﯾﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺷﻬﺮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ،اﺑﺰارﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

و ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ،از ﻧﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺸﺮﯾﻪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ  Dan Doctoroffﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  Sidewalk Labsدر ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ درﮔﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﯾﮏ
ﺷﻬﺮ )ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ درﮔﯿﺮ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً  Sidewalk Labsﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻟﻔﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﮏ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺣﺎﮐﻢ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 Doctoroffﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎر در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ را در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دارد ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺷﻬﺮ و
ﺑﺎزﺳﺎزی آن ،آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮی ﻧﻮ را از ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺑﺴﺎزد .او ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ وارد ﻓﺎز ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ آﻟﻔﺎﺑﺖ و  Sidewalk Labsدر
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ »ﺷﻬﺮ ﮔﻮﮔﻞ« ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎب ﻫﺎی وای ﻓﺎی
راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه  LinkNYCدر ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ اﺟﺮا در
آﻣﺪه.
ﺷﻬﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺪون ﺟﺎده ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد Sidewalk Labs .در ﻣﺎه ﻣﺎرس از ﻃﺮح  Flowﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺮوژه ای ﮐﻪ در ﻃﯽ
آن ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن داده ﻫﺎی

ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ از ﺗﻤﺎم ﺟﺎده ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روان ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﯾﺎری
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮه ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ،آﻣﺎر در ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺎرک ﺷﺪه در
ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و… ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﺗﺎﺳﯿﺲ  Sidewalk Labsارﺗﻘﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ راه از ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎی
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻟﺒﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻔﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻬﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ روﯾﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﭘﯿﺞ ﺑﺮای »ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺗﮑﻪ ای از دﻧﯿﺎ« ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﯾﺪه
ﻫﺎی ﻧﺎﺑﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

