ﺗﻐﺮات ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ،
آﻏﺎزی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﮔﻮﮔﻞ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ از  22ﺧﺮداد ﺗﻐﺮات ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞﻣﭙﺲ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﻐﺮات
ﺑﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ زﯾﻦ ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮏ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪول ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ 14
ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻐﺮ داده اﺳﺖ؛ ﺗﻐﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﭗ،

ﺗﭙﺴﯽ و اﻟﻮﭘﯿﮏ و… ﮐﻪ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﻮد.

در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﺮات ﻋﻤﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در وﻫﻠﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  APIاز اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ  KEYاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮوﯾﺲ از ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺤﯿﺎ

ﺑﻮد و  2ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ  keyﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ اﺟﺒﺎری ﺷﺪ.

»ﻫﮋﯾﺮ دﺑﯿﺮی« ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه اﻧﺪروﯾﺪ و ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری »ﻓﺮداد« ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ از ﺳﺎل  2005در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮏ  API KEYﺑﺮای
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .او ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭘﺮﻣﯿﻮم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  API KEYﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ وﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻤﺎ .ﺣﺎﻻ ﻗﺮار ﺷﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
ﮔﻮﮔﻞ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اول ﺗﺼﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺪ  SDKﻣﺨﺼﻮص ﮔﻮﮔﻞ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.

دﺑﯿﺮی ﺑﺎور دارد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ
ﺳﻘﻒ  200دﻻر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن از ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد:

»اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ از واژه ﺷﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ارور ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده وﻟﯽ درﻫﺮﺣﺎل
اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ﭘﺮﻣﯿﻮم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢﺷﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪای را ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ  Ride Sharingﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋهای
داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ
ﺧﻮب آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺗﺎﺣﺪودی ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺿﻤﻨﺎ اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و ﮔﻮﮔﻞ
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ و روز ﺑﻪ روز دارﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

»ﻓﺮﺧﯽ« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻮﭘﺎ در ﺑﺎزار اﺳﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮی را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در دراز ﻣﺪت ﻣﺸﻬﻮد ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ:

»وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻨﭗ و… ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺴﺘﺮﮐﺎرت ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﺷﻮاری ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
او ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ  1400درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ

ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﻔﺎده راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﭘﯿﺶﺗﺮ روزاﻧﻪ  25ﻫﺰار  APIﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻫﯽ  750ﻫﺰار  APIوﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  28ﻫﺰار  APIرﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻫﺰار درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮ
ﮐﺎرﻣﺰدی ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﻫﻢ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد«.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار API
در روز )ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ 4ﻣﯿﻠﯿﻮن و 800ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺷﺪه( ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ و دﻻر
دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺣﺴﺎب ﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﯿﻦ  100ﺗﺎ  150ﻣﯿﻠﯿﻮن )ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ( در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﺧﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﺳﻨﭗ و ﺗﭗﺳﯽ روزاﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار درﺧﻮاﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

آﻣﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ رو
ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻋﻤﻼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﭘﺮﻣﯿﻮم ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎر اوﻟﯿﻪ  200دﻻری ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،آن رﻗﻢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﻗﻼب
ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽداﻧﺪ:

»ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ در دراز ﻣﺪت روی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ،وﻟﻮ ﻧﺸﺎن دادن ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ
آدرس ﺷﺮﮐﺖ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
آﻧﻼﯾﻦ درﮔﯿﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا و ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی
ﮔﺮوﻫﯽ و… درﮔﯿﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﯿﻨﮓ Bing Map
و … اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮاﺳﺘﺎر

ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻻﯾﻮ و… ﮐﻪ در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻘﻂ از ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ روزﻫﺎﯾﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ

اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ.

»ﺑﻬﺮوز ﺧﻀﺮی« ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﻧﺪروﯾﺪ در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ را در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی

ﺑﺰرگ در ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﭗ و ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار و… در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ از دﯾﺘﺎی  OpenStreetMapاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞﻣﭗ دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ و ﻧﻤﺎﯾﺶ آن وﺟﻮد دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﺰﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﻮض
ﺑﻬﺒﻮد آن اﻋﺘﺒﺎر راﯾﮕﺎن ﻫﺪﯾﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪروز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود«.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ارزی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ
ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻀﺮی ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی واژه
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ از ﻋﺒﺎرت »ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪه« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را از
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﺪ:

»ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﻧﻘﺸﻪای ﺑﻬﺘﺮ از  open street mapﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ

آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد در
دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ در اﯾﺮان ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺪﻫﺪ«.
ﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ راه اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﺘﻮان ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ راﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد )و ﯾﺎ
 Wazeﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﺮان ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺳﺖ( اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

