ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،آذر ۱۳۹۵
ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮش ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺪاد
ﮐﻤﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ» ،ﺗﺐ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ« اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎص
دادن ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺠﺰا ﺑﻪ آن ،در ﻧﻮع ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ .از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ »ﺗﺐ
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ« ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ دوم در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻓﻼﯾﻦ« ﻧﺎم دارد .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﻣﺘﺮو و ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻫﺎ آﻧﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻓﻼﯾﻦ را آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺒﺎرﺗﯽ را
داﺷﺘﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺘﺎن ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻋﻼﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ
آﻧﺘﻦ دﻫﯽ و دﯾﺘﺎ در ﺳﻄﺢ اﯾﺪه آﻟﯽ ﻧﺒﻮده و ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ آﻧﺘﻦ دﻫﯽ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ
در ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﭘﺎک
ﮐﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﻻﯾﺖ« را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻻﯾﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺪون ﻋﮑﺲ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ داده ﻫﺎی
ﺳﺒﮏ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ،اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻻﯾﺖ را ﻓﻌﺎل
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺼﺮف داده ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮده و وﯾﮋﮔﯽ »ﻻﯾﺖ« ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮده و در دﺳﺘﺮس ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از
ﮐﺎﺑﺮان اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ اﺷﺎره
ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زودی در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

