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ﮔﻮﮔﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع دﯾﮕﺮی ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ راه اﻧﺪازی وب ﺳﺎﯾﺖ  Chrome Experimentsﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری،

ﻫﻨﺮ و ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺮزی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺮزﻫﺎی ذﻫﻨﯽ

ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﻣﺮوزی ،از

ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ  Land Linesﻧﺎم دارد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ

ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ اﺑﺰار ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ی ﺷﻤﺎ را روی ﻧﻘﺸﻪ ی ﺟﻬﺎن
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ
ً

ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ،اﺗﻮﺑﺎن ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ آﻧﻬﺎ را روی ﺳﻄﺢ ﮐﺮه ی زﻣﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﺷﻤﺎ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد Land Lines .ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ ای در ﺧﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد  Land Linesرا در وﯾﺪﯾﻮی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
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