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 20ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﺗﺒﻪ دﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻤﻮدن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺮچ ﺧﻮد
ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ ﺗﺎرﻧﻤﺎﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ داد.
در ﺳﺎل  1997ﻣﯿﻼدی ،ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﻀﺎی وب ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ.

اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﺣﺘﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  75درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ را دارﻧﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻣﺤﺘﻮای وب را در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ وﺑﻤﺴﺘﺮﻫﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺮه
ﺑﻨﺪی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺸﻨﻮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای اﯾﻨﻄﻮر آورده اﺳﺖ:

ﻣﺎ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ روﯾﮑﺮد در اﯾﻨﺪﮐﺲ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ واﻗﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای آن
ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻇﺮف ﻣﺎه ﻫﺎی آﺗﯽ و در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را در
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و ﺑﻌﺪ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن
اﯾﻦ ﺗﻐﺮ را در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی رﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮ ﺑﺮای اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺣﺎوی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﮑﺘﺎپ اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺷﯿﻮه ﻓﻌﻠﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ دﺳﮑﺘﺎپ-ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﻤﻠﻮ
از اﯾﺮاد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ وﺑﻤﺴﺘﺮﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﺎدآور ﺷﺪه.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

