ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺎزه ای را ﺑﺮای
ﺑﯿﻨﮓ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻣﯿﻼدی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﯿﻨﮓ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﺪاد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ راﻫﮑﺎر ﺳﺮچ آن
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﻨﮓ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ از
ﻃﺮﯾﻖ اﮐﺎﻧﺖ ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻨﮓ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۹درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﺮچ ﺟﻬﺎﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ
 ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮچ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان
را در آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۳۳درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.

ﺑﯿﻨﮓ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۹درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﺮچ ﺟﻬﺎﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد
ﺗﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﯿﻨﮓ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺗﻮﺖ ﮐﺮدﻧﺪ» :ﺑﯿﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ« ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺎر ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻨﻈﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ )ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮ رﻧﮓ آن در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی( را از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.
ﻇﺮف  ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ آﻧﻘﺪر در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮچ ﺗﺤﺖ وب ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺘﺮادف

اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ اﺳﻢ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻓﻌﻞ« ﻧﯿﺰ در زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
رود.
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ
ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻨﮓ را ﻧﺪارد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی آﭘﺪﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﺮچ ﺑﯿﻨﮓ را ﺑﺮای
اﻧﺪروﯾﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوژه  Face Swapاﺷﺎره
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﻓﮑﺖ ﺟﺎﻟﺐ و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻃﻌﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﻨﮓ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﭼﺸﺎﻧﺪ و آﻣﺎر

و ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه دارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

