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 ۱۰ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺗﺮ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ اﻣﺴﺎل ﮔﻮﮔﻞ

ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را در ﻣﺎﻧﺘﻦ وﯾﻮو ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .در روز اول اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﮔﻮﮔﻞ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن  ،Alloﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ  Nاز ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ده ﻣﻮرد از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺸﺐ از آنﻫﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ،
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  I/Oاﻣﺴﺎل ،ﮔﻮﮔﻞ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﺧﻮد را ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
و ﺣﻀﻮری ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد .دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﻮﯾﺸﯽ آﺷﻨﺎﺗﺮ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎورهﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده و ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ راﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ درون ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﮔﻞ وارد ﺷﻮد .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن
 Alloو اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ  Homeﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای  Echoآﻣﺎزون اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد .دو ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق در
ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﮑﻢراﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢداران اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮔﻮﮔﻞ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻓﻮق اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از رﻗﺒﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ .واﮐﻨﺶ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﭘﻠﺘﻔﺮم واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  ،Daydreamآﯾﻨﺪه ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﺣﻮزه

ﮔﻮﮔﻞ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر دارد .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  Daydreamﻧﺎم دارد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
اﻧﺪروﯾﺪ  Nﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻣﺤﻮری ﻫﻤﭽﻮن آﮐﻮﻟﯿﻮس رﯾﻔﺖ ﯾﺎ
 HTC Viveﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازد) .ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ (.اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ) Cardboardﮐﺎردﺑﻮرد( از
ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  Daydreamﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ اﻣﺎ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﺎرﺑﺮان را درون اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﮕﻪ دارد .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Gear VRدر اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻮﮔﻞ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋهای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻤﭽﻮن ﯾﻮﺗﯿﻮب Street View، Google Play Store، Play movie ،و
 Google Photosرا ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ،HBO ،
ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ،ﯾﻮﺑﯽﺳﺎﻓﺖ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ وﯾﮋه  daydreamرا آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  Daydreamدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی ﻫﺪف اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻨﻬﺎ روی
اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ و ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را دارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از  DayDreamرا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،HTC ،الﺟﯽ ،ﻫﻮآووی و ....اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎﯾﯽ را در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺮﺟﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  daydreamﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ
از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﺎﺧﺖ

در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﺎﯾﻌﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮم ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﻣﯿﺎن رده زده اﺳﺖ .ﻫﺪﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  Cardboardﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  HTC viveو آﮐﻮﻟﯿﻮس رﯾﻔﺖ در دﺳﺘﺮسﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ
واﻗﻌﯿﺖ دارد .ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی وﯾﮋه اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﮐﻮﻟﯿﻮس رﯾﻔﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺪ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺎر اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ دارد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ  Daydreamﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  Nﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺪﺳﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺮار داد .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،در زﻣﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺟﻊ ) (reference designاﻟﮕﻮﯾﯽ
را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی ﻧﮑﺴﻮس از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Daydreamﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ  Alloﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺖروﺑﺎت ﻣﻘﯿﻢ آن

ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن  Alloﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ Allo .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻣﺤﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ورود ﺑﻪ آن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ را ﻧﯿﺰ دارد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻮﺟﯽﻫﺎ،
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ ﭘﯿﺎمﻫﺎ از
دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ  Alloدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر از اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  Alloﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Alloﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ «.ﻫﻤﻪ
ﭘﯿﺎمﻫﺎ در  Alloرﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رﻣﺰﻧﮕﺎری
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ Allo.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻼنﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭘﯿﺎمﻫﺎی دارای ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺼﺮف از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
 Duoرﻗﯿﺐ  FaceTimeاﺳﺖ

ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻮﮔﻞ  Alloرا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم Duo
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺖ وﯾﺪوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﭘﻞ  iMessageو  FaceTimeﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺑﺴﯿﺎری دارد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت
وﯾﺪوﯾﯽ ﻓﻮل اچدی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺒﺮ ﺧﻮب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  Duoﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ آن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﺪوﯾﯽ ﺳﻠﻔﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
 knock knockﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﺪوﯾﯽ از ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺟﻮاب دﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ Duo .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  FaceTimeاﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Duoدارد .ﻫﺮ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  duoو  Alloاز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ و  iosدر اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Google Homeرا ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﮐﻮ آﻣﺎزون اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ
دو ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻮابﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت و اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ در
ﻫﺮ دو دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻮﮔﻞ
اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدش ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺳﻘﻔﯽ ﮔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﻮده و در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﮐﻮر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻌﺮﻓﯽ Google Home
اﻟﮑﺴﺎ؛ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺗﻮﺳﺖ!
ﺑﺮ ﺧﻼف اﮐﻮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در اﻃﺎقﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺎوره ﻣﻨﻔﺮد را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ
ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاب ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ Home .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد Chromecast
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای را ﺑﺮای دﯾﮕﺮ
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  Castارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﯾﺎ ﻧﻮر از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﺴﺖ و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ  Spotifyاز دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﺑﻊ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ  Homeﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را
ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﮐﻮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ زودی در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻮﮔﻞ آﻏﺎز ﮐﺮد .دﺳﺘﯿﺎری ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﺑﻪ Google Now
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻣﺤﻮر ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺖ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭘﯿﭽﺎی ،ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،آنرا ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد .او ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ اﻣﺸﺐ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻪ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂﻫﺎ ﺑﺪون آنﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﺸﺎن داد .ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺨﺎﻃﺐ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﻔﺮد از ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درون  Homeو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Alloوارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﭽﺎی در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ

آﯾﻨﺪه دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی "ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ" ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .در  Alloﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ @ googleرا دارﯾﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ از او
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر روزاﻧﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ  OpenTableﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ را در ﺣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺻﺪا ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ او ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی
دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدش واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را  suggestion chipsﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﮑﻠﮏﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺪروﯾﺪ  Nﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺪروﯾﺪ  Nرا ﺣﺪود دو ﻗﺒﻞ )در ﻣﺎه ﻣﺎرس( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ ،دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻣﻮﺟﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داد .از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ  Nﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل اﻧﺪروﯾﺪ  Nﻫﻤﭽﻨﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺘﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯿﻠﺪ
ﺟﺪﯾﺪی از اﻧﺪروﯾﺪ  Nرا اﻣﺮوز در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داد .در ﺑﯿﻠﺪ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ
اﻧﺪازه اﻋﻼنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻠﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ار
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﯿﻠﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر آن ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  Nزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮد آنﻫﺎ ﮐﺮده و در زﻣﺎن راهاﻧﺪازی
ﻣﺠﺪد دﺳﺘﮕﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .دﯾﻮﯾﺪ ﺑﺮاک ،ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺪروﯾﺪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻋﺪم
ﻧﺸﺎن دادن ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻧﺼﺐ ﺧﻮدﮐﺎر آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ
دردﺳﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود «.اﻧﺪروﯾﺪ  Nﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای
ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺎﺗﺮی و اراﺋﻪ
ﺗﻮاﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  Vulkanاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﮐﺮدن ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزیﻫﺎ
اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن  ،Motion Blurاﻧﻌﮑﺎس ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻮر ،ﺟﻠﻮه وﯾﮋه آب

و اﻓﮑﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﯽ آنﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ
ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ  Nougatاﺷﺎره دارﻧﺪ.
Android Wear 2.0

ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮات را از ﺳﺎل  2014ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در  Android wearاﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  Android wear 2.0ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺗﻌﻤﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪک اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎزﻧﺪ .در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ دادهﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را روی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ در ﭘﻠﺘﻔﺮم
اﭘﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Apple Watchاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﮐﻪ  Android Wear 2.0ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪﺗﺮ و ﺑﺪون آنﮐﻪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آنﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر روزﻣﺮه ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ «.وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ورزش و ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ  QWERTYروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺳﺮاغ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ روی ﻣﭻ ﺧﻮد ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ؟
اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ درون ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد

ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﻌﺪادی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار  Android Autoرا ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ Waze .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﮐﻨﻮن
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درون  Android Autoﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر دام اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺑﻼدرﻧﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﺎدﻓﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ Auto
ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ  USBﺳﯿﻢدار ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وایﻓﺎی ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﻠﻮد آنﻫﺎ

ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در زﻣﺎن ﻣﺮور وب از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.
اﯾﻦﮐﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی روشﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد Instant Article .از ﺳﻮی ﻓﯿﺲﺑﻮک و  AMPاز
ﮔﻮﮔﻞ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ در روز اول ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ  Android Instant Appsﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در دﻣﻮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی
ﻟﯿﻨﮏ  BuzzFeedﮐﻠﯿﮏ ﺷﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Buzzfeedﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد و وﯾﺪﯾﻮ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺨﺶﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮد .در دﻣﻮ دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺼﺐ
آن ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮا ﺷﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای
ﻣﺎژوﻻرﯾﺰ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ «.اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻧﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ و دﺳﺘﯿﺎران
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ از ﻫﯿﺠﺎنﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در روز اول ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻮد
واﻗﻌﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد .دﻣﻮﻫﺎی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آنﮐﻪ در ﺣﻮزه دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺨﺼﯽ،
ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﮐﻨﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری را
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﺖروﺑﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ رﻫﺒﺮی ﺑﺎزار را از اﮐﻮ
آﻣﺎزون ﯾﺎ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﻪ رﺑﺎﯾﺪ ؟ آﯾﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم  DayDreamﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ  Viveو  Riftرا ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
آﻣﺎزون ﺷﺮﮐﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در ﺑﺎزار دارد و ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ در آنﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از

آنﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺳﺎﻧﺪر ﭘﯿﭽﺎی ﻧﺸﺎن داد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ واﻫﻤﻪای از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺪارد.
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