ﮐﺎرﮔــﺎه رازﻫـﺎی ﻣﺠﻬﻮل

ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻣﺨﻔﯽ ﮔﻮﮔﻞ )ﺑﺨﺶ اول(

آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ،دورﻧﻮردی )ﻃﯽاﻻرض( ،ﺗﺨﺘﻪاﺳﮑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻖ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ درون
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻮقﺳﺮی اﺑﺘﮑﺎرات ﮔﻮﮔﻞ Google X ،و اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ رواﯾﺘﯽ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺪ! ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب؛ در ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮب و ﺑﺪ دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر روزاﻧﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺑﺘﮑﺎرات ﻏﻮل ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﺳﺘﺮو ﺗﻠﺮ اﺳﺖ؛ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد .او رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﻮﮔﻞ
اﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻤﺖ واﻗﻌﯽ او ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ روی ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ ﺷﯿﺸﻪای ﺣﮑﺎﮐﯽﺷﺪهاش ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن
ﻣﻮنﺷﺎتﻫﺎ ) (Captain of Moonshotsاﺳﺖ؛ ﻣﻮنﺷﺎت ﻋﺒﺎرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ او ﺑﺮای ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،دﻧﯿﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺼﺮ ﯾﮏ روز ﻋﺎدی در ﯾﮑﯽ از
رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﻣﺎوﻧﺘﻦ وﯾﻮ اﺳﺖ و او ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﺷﺎم ،روزی را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺒﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﺑﻪ
ﮔﻮش رﺋﯿﺲﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺳﺮﮔﯽ ﺑﺮﯾﻦ )ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران( و ﭘﺘﺮﯾﮏ ﭘﯿﭽﺖ )ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽ( ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻠﺮِ  43ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ
آه ﺧﻔﯿﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑﻮد .داﺷﺘﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺎ دوران ﺳﺨﺘﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ
و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰﺋﯽ «.ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﺮ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد؛ ﺧﻮد او ﻫﻢ
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر .اﻣﺎ ﭘﯿﭽﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﻮش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻤﻨﻮن ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ .ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺟﻮر ﺷﻮد«.

سرپرست گوگل اکس ،استرو تلر ،شکست را در آغوش میگیرد .گاهی در عمل این کار را میکند :به این مشهور است که در
جلسههای گروهی هر کسی را که به اشتباه خود اعتراف میکند یا در بحث مغلوب میشود ،بغل میکند.

در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻠﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
زﯾﺎد اﺳﺖ؛ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﮐﻪ رﺋﯿﺲﻫﺎی او ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درآﻣﺪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻞ آن ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از داﺳﺘﺎن اﺳﺖ .از ﻗﻀﺎ ﺗﺴﻤﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ
)ﺑﻪﺷﮑﻞ رﯾﺴﻤﺎنﻫﺎی ﺑﻨﺪﺑﺎزان(
درﺧﺖﻫﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﺎرﺟﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻪ ﻣﺮد ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻔﺶﻫﺎ را
از ﭘﺎ در آوردﻧﺪ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪای ﺑﺮای راه رﻓﺘﻦ روی ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﭽﺖ در راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﮐﻢﺗﺮ و ﺗﻠﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻪﻧﻮﺑﺖ روی ﻃﻨﺎب ﺗﻌﺎدل ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ
ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و دوﺑﺎره روی ﻃﻨﺎب ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎ ران اﻓﺮاد ﺑﺎﻻ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺗﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎیﺷﺎن را در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ «.و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم واﻗﻌﯽ او اﺳﺖ» :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرﻧﺪ،
ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ؛ آنﻫﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ دارﻧﺪ؟« او ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﮑﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺟﻮﻫﺮه
ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان در ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ اﺟﺎزه ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
در اﺻﻞ ،در ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ از ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻬﺎت ،ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ و راه اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ روز را درون آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه او ﮔﺬراﻧﺪهام؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻫﯿﭻ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺣﻖ ﮔﺸﺖ زدن در آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ،از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدم و ﺑﺎ
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯽدرﭘﯽ ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ) (Google X Rapid Evaluation Teamﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ Rapid Eval
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻢ؛ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺪهﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ و ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ را ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.

آشپزخانه طراحی در نزدیکی دفاتر اصلی گوگل اکس قرار دارد که یک کارگاه بزرگ ساختوساز است مملو از پرینترهای
سهبعدی ،ماشینتراشهای پیشرفته و تجهیزات ماشینی پیچیده دیگر است )در کناری تعدادی عناصر تزئینی غریب(.

اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻓﻨﺎوری ،در راﺳﺘﺎی از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن آنﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮدRapid .
 Evalﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﯾﮏ روش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رد ﮐﺮدن اﯾﺪهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﺗﺼﺪﯾﻖ آنﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ )ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﮐﺎرﮐﺎن ،اﮐﺲ( ﺑﺮای
ﺷﮑﺴﺖ ارزﺷﯽ ﺗﻘﺪسوار ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ رﯾﭻ دووال ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ،Rapid Evalﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،آن را ﺑﻪ ﻓﺮدا ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺖ؟« ﺗﻠﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ
اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﮐﺲ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮل دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻧﺎم Google
 Researchدارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً وﻗﻒ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮔﻮﮔﻞ رﯾﺴﺮچ ﺑﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎره ﺑﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ و ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎره اﺗﻢﻫﺎ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﮐﺲ وﻇﯿﻔﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺮوژه
اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از اﮐﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ :ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ،ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻠﺲ،
ﺑﺎﻟﻮنﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ وایﻓﺎی و ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن .اﮐﺲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﺟﺴﺖوﺟﻮی اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،درون آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﺶ از  250ﻓﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎﻗﺪرت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﻬﻨﻪﮐﺎر ،ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزان ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦﮐﺎران را ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮدم .ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﮐﺲ دو اﺳﮑﺎر ﺟﻠﻮهﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮد ﺗﻠﺮ ﯾﮏ رﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ،در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎر
ﮐﺮده و دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ،ﻋﺼﺮﻫﺎ
و آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ در ﮔﺎراژ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و
او آن را ﻣﺮﺗﺐ ﭘﺮواز ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم دﯾﻮاﻧﻪوار اﺳﺖ! اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ او ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر را ﻧﺼﯿﺒﺶ ﮐﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﻮد .دووال ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎره ﮐﻢﺗﺮ و
ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را درﺑﺎره ﻫﯿﭻ ﺑﺪاﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺷﺪت در ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﮐﺎرآﻣﺪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ اﻓﺮادی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﮐﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آنﭼﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ و ﮐﻢﺗﺮ
درﺑﺎره ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ«.

مطلب پیشنهادی :چگونه یک کسبوکار خلاقیتمحور را راهبری کنیم؟

اﮔﺮ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ دﻗﯿﻖ ﭘﺸﺖ اﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﺷﻔﺘﻪای از ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن واﺧﻮرده؛ آراﯾﺸﯽ ﮐﻪ
ﻻﺟﺮم ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ آراﯾﺸﯽ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﺳﺨﺖﻟﮕﺎمﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی دﻧﯿﺎ .اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺗﻠﺮ آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ؛ ﺗﻼﺷﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی دوﺑﺎره ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻋﺎدی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺮزﮐﺎر آن .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻋﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺧﻄﺮﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی در دور ﺷﺪن از ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻧﺒﻮغآﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ .ﻫﯿﭻ اﻟﮕﻮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ آنﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،روﻧﺪ ﻣﺬﮐﻮر از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺗﺼﻮرﻧﺸﺪﻧﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اوج ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ در ﺑﺎﻓﺖ »ﻋﺼﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ دوم« ﺗﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ دوره ﻓﻌﻠﯽ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻟﻔﻆ ﻣﺤﺒﻮب اﻫﺎﻟﯽ دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻏﻮلآﺳﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ واﺣﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺧﻮد
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ اﮐﺲ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ؟ از ﻧﻈﺮ ﺗﻠﺮ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺎﺷﻖ ﺷﮑﺴﺖ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﮐﺎری
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از اﻧﺠﺎم آن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺳﻬﺎمداران را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ .رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺮ ﻗﺪم اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ
رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ روزﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺣﺮف ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﺎردﯾﮕﺮان اﺳﺖ «.اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف آنﭼﻪ
ﮔﻮﮔﻞ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﻮعدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎ ً ﺟﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،دﺳﺖﻫﺎی راﻧﻨﺪه را ﻫﻢ آزاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در وب
ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از ﺟﯽﻣﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻟﻮنﻫﺎی وایﻓﺎی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ را از
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎز ﻫﻢ دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮاﻧﻪ آرﻣﺎنﮔﺮا
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﮑﺮد .وﻗﺘﯽ از ﺗﻠﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﭼﺮا ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﺮای والاﺳﺘﺮﯾﺖ ،روی اﮐﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،ﺻﻮرتﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﺑﻨﯿﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﻟﺒﺨﻨﺪی روی
ﻟﺒﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آن ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻠﭽﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ؟«

ﺑﺎغ ﻣﺨﻔﯽ
ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ در ﮐﻨﺎره ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ زﯾﺎد آن در دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻪﻃﺒﻘﻪ آﺟﺮﻗﺮﻣﺰ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ در ﺳﺮدر ﺧﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽای ﻫﻢ ﻧﺪارد )ﺗﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﺮ
ﺻﻮرت ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی آن ﻧﺪارﯾﻢ( .ورودی اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ ﺳﻠﻒﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽرﺳﺪ.
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺪرن ،ﺳﺎده و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ دهﻫﺎ اﺗﺎﻗﮏ و ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺗﺎق
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ .ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺎی دوﭼﺮﺧﻪ ﻗﺮار دارد و ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺧﻄﺎرآﻣﯿﺰ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ اﮐﺲ ﺣﻖ ورود دارﻧﺪ .ﺑﻪﺟﺰ اﯾﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻮقﺳﺮی دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ در ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ در اﺗﺎقﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ و ﻧﺎمﻫﺎی
ﺧﯿﺎلﺑﺎﻓﺎﻧﻪای ﻫﻤﭽﻮن »ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی« .اﯾﻦ اﺗﺎقﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮ از وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮐﺴﺮﻫﺎ
) (Xerﺧﻤﯿﺪه روی ﻟﭗﺗﺎپﺷﺎن در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﺎل  2009ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﻦ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻟﺮی ﭘﯿﺞ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﻤﺖ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻘﯿﻪ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ دور از ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺻﻠﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﺳﺎل  2010ﺑﻪ اﮐﺲ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻼش ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻦ ﺗﺮان و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺞ،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺗﺮان ﺗﻠﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ

ﺗﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدرو وارد ﺷﺪ )و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎی ﺧﻮد ،اوداﺳﯿﺘﯽ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش
آﻧﻼﯾﻦ( ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﮐﺲ را رﻫﺎ ﮐﺮد و اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎموﻗﺖ روزاﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺖ.

ریچ دووال سرپرست گروه  Rapid Evaluationاست .او میگوید» :اگر یک ایده کاملاً دیوانهوار و غیرقابل قبول به میان
آید ،احتمالاً از سمت من آمده است«.

دو ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ اﮐﺲ ﻣﺨﻔﻒ ﭼﯿﺴﺖ ،وﺟﻮد دارد .در اﺑﺘﺪا ،اﯾﻦ ﺣﺮف ﺟﺎ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﻬﺘﺮ در آﯾﻨﺪه ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺮای راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ده ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﮐﺴﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدهام ،ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺲ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ را
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ده ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻋﻤﺪه و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .روزﮔﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﺰاﯾﻨﺪه روی درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن
ﻫﺮ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ و درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت را ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه دور ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ را از
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺨﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎی ﺧﻼق را ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ.
ﺗﻠﺮ و ﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮژی ﺑﺎدی ﻣﺎﮐﺎﻧﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻪ اﮐﺲ ﺗﺰرﯾﻖ
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﺮد ﻣﻘﺒﻮل ﮐﺴﺐوﮐﺎری را در ازای اﺟﺮای اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دﯾﻮاﻧﻪوار ﭘﺲ زده و ﺻﺒﻮراﻧﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻠﻮغ آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ،وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺞ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﮐﺲ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
روﺑﻪرو ﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮑﺮد .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :در ﮐﻞ ،ﺗﻘﻼی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻢ «.او ﺳﭙﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﮐﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺒﻠﻎ زﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻠﻪ ﮐﺮد :آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﺻﻞ از او
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰﺗﺮ و ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪتﺗﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻧﻪ ﮐﻢﺗﺮ.

مطلب پیشنهادی :روتر وایفای جدید گوگل برای خانههای هوشمند

ﭘﺮوژهﻫﺎی اﮐﺲ از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ از آن ،ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ اﻧﺴﺎن را
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺑﻨﯿﺎدی را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮای ﯾﺎدآوری
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺨﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﮕﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ،دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دووال ،ﯾﮏ اﺻﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻌﯿﺎر را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻫﯿﭻ

اﯾﺪهای ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺰوﻧﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨﯽ روﻧﺪ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺪمﻫﺎی رﯾﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻗﺪمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ(.
دووال اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن از »ﻗﺒﻮل
ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ« ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭘﯿﺶوﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﺳﺨﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ او و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺪمﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻃﺮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎور آنﻫﺎ دﻻﯾﻞ ﻋﻤﻠﯽ دارد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺠﺎم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ ﮐﺎری در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﺗﺨﺖﺧﻮاب در ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ«.
دووال اﺻﺮار دارد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ آﺳﺎنﺗﺮ از »ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﭘﻨﺞ ﯾﺎ دو
درﺻﺪی ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ«.ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ او ،ﻣﺜﻼ ً ﺧﻮدرو را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻪ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﮐﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی روی ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻢﺗﺮ از ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ )ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻻﺟﺮم از
ﻋﺮف رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو در اﺻﻞ ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻋﺼﺮ ﻓﻀﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وزن ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دوام آﻫﻦ ﮐﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ
ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﺘﺮاع ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺳﺎﺳﺎ ً اﯾﺪه ﺧﻮدرو را ﮐﺎﻣﻞ دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﺎﯾﺪ )ﻓﻘﻂ ﺷﺎﯾﺪ( ،ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﮐﺲ ارزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ روش ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ
اﯾﺪهﻫﺎی دﯾﻮاﻧﻪوار ﺑﺎﯾﺪ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳﺨﺖ ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﯽﺷﺪه در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ :ﭘﺮوژه ﻟﻮن ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ وایﻓﺎی.

1
ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ :ﮔﺮوه  Rapid Evaluationدر ﮔﻮﮔﻞ اﮐﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ارزش ﭘﯽﮔﯿﺮی

دارﻧﺪ Project Loon .در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﯾﺪهای در زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻣﺎ در ژوﺋﻦ
 ،2011رﯾﭻ دووال ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ،Rapid Evalﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺳﻮق دﻫﺪ.
2
اﯾﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ :ﻻکﻫﯿﺪ روی ﯾﮏ ﻫﻮاﻧﺎو ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ارﺗﻔﺎع ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺎن ﺳﺎز و ﺑﺮﮔﯽ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .دووال ﺑﯿﻨﺶ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ :اﮔﺮ ﯾﮏ ﻫﻮاﻧﺎو ﺑﻪ ﻫﻮا رود و ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻄﻮر؟ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ :ﺑﺎﻟﻦ.
3
راﻫﮑﺎر آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ :دووال ﺗﻌﺪادی ﺑﺎﻟﻦ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ  80دﻻری را ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ
را درون ﺟﻌﺒﻪای ﺳﻮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ او اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﺑﺪاﻋﯽ را در ﻣﺨﺰن آب ﺳﻦ ﻟﻮﯾﯽ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﻪ ﻫﻮا ﻓﺮﺳﺘﺎد و در زﯾﺮ آن ﺳﻮار ﺑﺮ ﺳﻮﺑﺎروی ﺧﻮد آن را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.
4
ً
ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ :ﻣﺪﯾﺮان اﮐﺲ در ﻣﺎه اوت  2011رﺳﻤﺎ ﻣﺠﻮز آﻏﺎز ﭘﺮوژه ﻟﻮن را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ را
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .زر ﻣﯿﭻ ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﮏ ﮐﺎر روی ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﻟﻮن را آﻏﺎز ﮐﺮد؛ اﻋﻀﺎی
ﮔﺮوﻫﺶ ﯾﮏ ﺳﺮای ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﻧﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد.
5
ی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ را وارد ﻣﯿﺪان ﮐﺮد ﺗﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ :اﮐﺲ ﻣﺎﯾﮏ ﮐ ِ
ﺴﺪ ِ
واﻗﻌﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺑﻮد؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ژوﺋﻦ  ،2013ﻟﻮن ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت زﻧﺪه ﮐﺎر ﮐﺮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﮐﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﺮوه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع اﻟﮕﻮی ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ.
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