در ﺷﺮف ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻏﻮش ﮔﻮﮔﻞ ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ِﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﺪا ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ً
اﺧﯿﺮا در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ از ﺟﺪاﯾﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺖ راﺟﺮز ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Nest
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ِﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی آﻟﻔﺎﺑﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ

ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺎ در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ واﺣﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی ﺑﺎ آﻣﺎزون و اﭘﻞ رﻗﻢ
ﺑﺰﻧﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﻧﯽ ﻓﺎدل ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ،راﺟﺮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ در ﻧﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪاﯾﯽ راﺟﺮز از ﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮری
ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و وی ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ
ﻧﺴﺖ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺗﻌﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎل  2019ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

راﺟﺮز در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﻧﺴﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را

ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ در  Incite.orgﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﻌﺪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﻪ ﺳﺎل ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ و دﺷﻮار ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺖ ،ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺘﻢ را ﺻﺮف  Incite.orgﮐﻨﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﻌﺪی
ﺑﭙﺮدازم .ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ،ﻣﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ راه  2019ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﻧﺴﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮو ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮔﻮﮔﻞ ادﻏﺎم ﮔﺮدد.
ِﻧﺴﺖ ﺳﻔﺮی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و اﻓﺘﺨﺎری در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺗﯿﻢ ﻧﺴﺖ و ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﺑﯿﺶ از  19ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﯿﻠﻮوات اﻧﺮژی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ را
ﺑﺎ  Nest Protectﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ  Nest Secureو ،Nest Cam
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻢ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﮔﺎم ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی ﻧﺴﺖ را ﺑﺒﯿﻨﻢ.
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