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ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
اﮔﺮ اﺧﺒﺎر دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ در ﻣﺪت اﺧﯿﺮ ،ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﻧﺠﺎم داده و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را ﻫﻢ در
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

 CNBCﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺮوز ﯾﺎ ﻓﺮدا ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺮار
داد ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻏﻮل ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ آﻧﻘﺪر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
دارد اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه( رخ دﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ارزش ﺳﻬﺎم ﺗﻮﺘﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن  15درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﻏﻮل ﻫﺎ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،روﻧﺪ رﺷﺪ ارزش ﻫﻤﭽﻨﺎن
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻮﺘﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ  Salesforceو ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻓﺎش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻮاع داده ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮارد ﻣﺘﻨﻮع دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﯾﺰ درﺷﺖ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

