ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮏ را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎرﻫﺎ از ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده اﯾﺪ؛
ً
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
در واﻗﻊ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎ در ﺣﺎل
ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ

از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ راه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺎﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻃﺮح » «Base Map Partner Programواﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ روزی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ »ﺳﺎزﻣﺎن
زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ روز ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و … در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ داری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی در ﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺘﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻬﺮ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻮاره
ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﻫﺰاران ﮔﺰارش در ﻣﻮرد اﺷﮑﺎﻻت ﯾﺎ ﺗﻐﺮات ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﺻﻼح
آن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارد.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در واﻗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﯾﻔﻮﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ را روی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﻪ

ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ و از ﺳﻮی

دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای زﻣﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺎص ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  GPSاز ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻞ ﻣﭙﺲِ ،وﯾﺰ ،ﻧﻮﮐﯿﺎ  HEREو … ﻧﯿﺰ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ ﮔﻮﮔﻞ اﻣﺘﯿﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دارد ﮐﻪ

ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را در دﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎوﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ای از ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﮐﻮﭼﻪ ،ﺑﺰرﮔﺮاه ﯾﺎ ﺟﺎده را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روز ﺷﺪن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯿﺪ ،رﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ » ،«Amanda Leicht Mooreرﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ]ﺗﺮاﻓﯿﮏ[ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﺎ

ﭼﻄﻮر اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ آﯾﻨﺪه ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ دارد«.

ﮔﻮﮔﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻮادث را از ﮐﺠﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ِوﯾﺰ ﺣﺎدﺛﻪ ای را ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ از اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺑﻪ روز ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل  2013ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﺰ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد .وﯾﺰ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ را از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺟﻤﻊ

آوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺗﺼﺎدف ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ،ﻣﺴﺪود
ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ اپ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

ﻣﺜﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ً
ﻣﭙﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  5دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ در ﭘﺲ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺪل ﺳﺎزی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ دوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺎراﺗﻦ را
ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻌﻤﻮل اﻓﺮاد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎده وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ادﻋﺎی رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه
]ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ[ ﺑﺒﺮد.
او در اداﻣﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻢ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده.
زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ]ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ[ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ راه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪی ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ،در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬر از ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ » :Mooreﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬر از ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ]ﻧﺸﺎن[ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ«.

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﭘﯽ اﻓﺰودن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﺖ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی وﯾﮋه ﺗﺮدد ﺑﺎ وﯾﻠﭽﯿﺮ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺳﯿﺎرات ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﮔﺮدش ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

