ﺗﺎر و ﭘﻮد

ﺧﻮابﻫﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪدار ﮔﻮﮔﻞ

ﻏﻮل ﺟﺴﺖوﺟﻮی وب ﺧﻮابﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﺪه اﺳﺖ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺮ دارد .ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺳﺎده ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻘﯽ از ﺻﺤﺖ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دورﻧﻤﺎ و ﻓﺮاﺳﻮی آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ،ﺑﺎزی ﺑﺮد ـ ﺑﺮد اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺧﻮابﻫﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪدار ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪهﻣﺎن را
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،در ﺧﻼل ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ،ﮔﻮﮔﻞ درﺑﺎره ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺻﺤﺒﺖ و
رﺳﻤﺎ ً اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وارد ﺑﺎزار اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وراﯾﺰون ﯾﺎ  AT&Tاراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در آن زﻣﺎن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺰﺋﯽ زﯾﺎدی اراﯾﻪ ﻧﺪاد ،وﻟﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺪس زد درﺻﺪد ادﻏﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ دوﺳﺖ دارد
ﺷﺒﮑﻪای راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل داﯾﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و داده را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ در دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﺮوع
ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮد.
ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮوﯾﺲ  Project Fiرا ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻧﮑﺴﻮس  6در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  20دﻻر اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎس ﻧﺎﻣﺤﺪود داﺧﻠﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭘﻮﺷﺶ داده
راﯾﮕﺎن در ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ را دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۰دﻻر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ داده
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ از  4Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
و در ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  3Gﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺪس زده ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﻮزه وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ .ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ  Project Fiاز دو اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺰرگ ﺗﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﺳﭙﺮﯾﻨﺖ ﮐﻤﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺮ دارد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎن
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ،ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وایﻓﺎی و ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺣﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وراﯾﺰون ﯾﺎ ﺗﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﺮان ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ
ﮐﺎرﺑﺮ »ﻫﻤﺮاه اول« ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ »اﯾﺮاﻧﺴﻞ« ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ »ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﻼﯾﻦ« ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ادﻏﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ pCell

و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﯿﺰ در ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ و
روی ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢزﻣﺎن
ﮔﻮﮔﻞ ،ﻃﺮحﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻫﻤﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﻫﻤﯿﺸﻪ
آﻧﻼﯾﻦ« ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ و در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ .روﯾﺎﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﺪارد .ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﻮﮔﻞ و روﺑﺎتﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﺑﺮ ﻓﺮاز روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر
ﺑﻪﭘﺮواز درﻣﯽآوردﻧﺪ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺮوژه ﺑﺎﻟﻮنﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﻮﮔﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﺎرج و
ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺠﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮن آﻣﺎده ﭘﺮواز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎری
ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻟﯽ ﭼﺮا؟ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ از اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ درآﻣﺪزاﯾﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺮی ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﺑﺎزار آنﻫﺎ را ﮐﺴﺎد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺮﺳﺮﻋﺖﺗﺮ وﻟﯽ ارزانﺗﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دورش ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ و رﻓﺘﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ از »ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺪﯾﺪ« ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ؛ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ذﻫﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺪه ﻧﻮ ،ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ و
ﻓﻨﺎوری ﻧﻮ .ﭼﺮا ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؟ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺳﺎده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ از
اﺑﺰار ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮔﻮﮔﻞ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ روی
وب ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ؛ ﻫﻤﺎن ﺳﺒﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اوﻟﯿﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﻣﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪروز و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و زﻣﺎﻧﻪ دﻫﻪ ﺣﺎﺿﺮ.
ﮔﻮﮔﻞ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﻧﺪروﯾﯿﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺎز دارد .ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
آﻧﺪروﯾﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻧﮕﺎر ﺧﺎﻣﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ دﺳﺘﮕﺎه
آﻧﺪروﯾﯿﺪی  24ﺳﺎﻋﺘﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎ ،ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب دوﺳﺖ دارد؛
زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﮑﻨﺎسزن ﺑﺮای او ﭘﻮلﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ دﻧﯿﺎی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ .در آن ﺻﻮرت ،ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  35ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ،در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﻬﻨﺎور
ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ،ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻋﯿﺒﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ
ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺮای ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
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