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نگاهی به فعالیت ها و محصوالت شرکت گوگل در حوزه سخت افزار

گوگل، سخت افزار یا نرم افزار؟
انتخاب یک شرکت به عنوان موفق ترین شرکت 
در جهان فناوری اطالعات، کار بسیار سخت و 
مشکلی است. در حال حاضر شرکت های بسیار 
بزرگ و معتبری وجود دارند که در حال ارائه 
سرویس های متنوع و مختلف به کاربران فناوری 
دوست در سراسر جهان هستند. اما در این میان 
شرکتی وجود دارد که نحوه عملکردش با بقیه 
شرکت ها متفاوت است. اگر بخواهیم صادقانه 
در این رابطه صحبت کنیم باید گفت که تقریبا 
جنبه ای از زندگی دیجیتالی ما وجود ندارد که از 
وجود گوگل خالی مانده باشد. این شرکت بزرگ و 
معتبر با ارائه سرویس های آنالین و جذابی که دارد، 
خود را به هر طریقی که می توانسته در زندگی ما 
وارد کرده است. در واقع دریایی از اطالعات مردم 
جهان در اختیار گوگل قرار دارد. بسیاری از افراد 
از سرویس جیمیل این شرکت استفاده می کنند و 
تمامی مکاتبات خود را از طریق آن انجام می دهند، 
از طرف دیگر گوگل از طریق سرویس گوگل مپس 
می تواند بفهمد که ما بیشتر وقت خود را دقیقا در 
چه جاهایی صرف می کنیم و البته به لطف سیستم 
عامل اندروید هم گوگل احاطه بیشتری بر زندگی 
ما پیدا کرده و تمامی دوستان، فامیل و آشنایان 
ما را هم می شناسد. این روزها گوگل با استفاده 
از سیستم های هوش مصنوعی خود به خوبی 
می داند که هر کدام از ما به چه چیزهایی عالقه 
داریم و بیشتر این موارد را هم از طریق موتور 
جستجوی خود و چیزهایی که خودمان وارد این 
موتور جستو، می کنیم، می داند. در کنار همه این 
موارد مرورگر کروم این روزها در صدر محبوبیت 
میان مرورگرهای رقیبش قرار گرفته است و این 
سرویس هم در جمع آوری بیشتر اطالعات به 
گوگل کمک می کند و احتماال شما هم اکنون بعد 
از فکر کردن به این موارد پیش خودتان فکر 
می کنید که واقعا گوگل بیش از حد برای ورود به 
زندگی شخصی و عمومی ما موفق بوده است. اما 
بد نیست که این را هم در گوشه ذهن خود داشته 
باشید که این موارد تنها بخش بسیار کوچکی 
از سرویس های آنالین ارائه شده توسط گوگل 
هستند. این موارد بیشتر نرم افزاری هستند و هنوز 
هیچ صحبتی از فعالیت های گوگل در زمینه سخت 
افزارها نشده است. بدون شک اگر این شرکت در 
زمینه سخت افزار هم به موفقیتی که در زمینه نرم 
افزار دارد، دست پیدا کند، می تواند به یک گنجینه 
اطالعات تبدیل شود و به صورت منحصر به فرد 
و بدون رقیب فعالیت های خود را ادامه دهد. همان 
طور که می دانید، گوگل به هیچ عنوان به همین 
شرایط قانع نیست و دوست دارد که از هر طریقی 
که امکان دارد، بیشتر و بیشتر در مورد شما بداند. 
همین تصورات باعث شده است که از سال گذشته 
تا به حال، مدیران و تیم های مختلف توسعه گوگل، 
تالش کنند که به سمت سخت افزار رفته و تنها به 
ارائه نرم افزار و سرویس های اینترنتی، نپردازند. 
گوگل در چنین شرایطی تصمیم گرفت سخت 
افزارهایی مانند موبایل یا کامپیوتر را تولید کند و 
راهی مستقیم برای فهمیدن بیشتر عالقه مندی ها و 
آشنایی بیشتر با شخصیت ما کشف کند. حدود یک 
سال پیش بود که گزارش هایی منتشر شد مبنی بر 
این که گوگل در حال استخدام افرادی با استعداد 
در زمینه توسعه سخت افزار است و مدیران این 
شرکت تصمیم دارند تا حرکت سریع و رو به 
جلویی در این حوزه داشته باشند. در انتهای سال 
2016 هم گوگل موفق شد چند سخت افزار جدید 
و مختلف را عرضه کند و بیشتر روی ارائه گجت ها 
تمرکز کرد. از آن زمان حدود یک سال گذشته 
و این زمان برای مشخص شدن استراتژی های 
دقیق شرکتی مانند گوگل، کافی به نظر می رسد. 
در موضوع ویژه این هفته تصمیم داریم نگاهی به 
کارنامه شرکت گوگل در حوزه سخت افزار داشته 
باشیم و روند فعالیت این شرکت را در این حوزه 
بررسی کنیم.
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عیب و ایرادات کار مشخص شده است

ـــازه  ـــه موانعـــی ت حـــاال یـــک ســـال گذشـــته و گـــوگل هـــم ب
برخـــورده اســـت. همیـــن چنـــد روز پیـــش، »بلومبـــرگ« 
گـــزارش کـــرد کـــه »دیویـــد فاســـتر«، مســـئول ارشـــد 
توســـعه نســـل بعـــدی موبایل هـــای پیکســـل، قیـــد کار 
ـــل  ـــه قب ـــی برگشـــته ک ـــه آمازون ـــوگل را زده و ب ـــردن در گ ک
ـــال  ـــود. س ـــه کار ب ـــغول ب ـــوگل، در آن مش ـــه گ ـــش ب از آمدن
ـــا اســـتخدام فاســـتر آورده  ـــادی ب ـــوگل شـــانس زی گذشـــته گ
 »Lab126« ـــگاه ـــه آزمایش ـــود ک ـــی ب ـــان کس ـــود، او هم ب
ـــده  ـــه توســـعه دهن ـــرد؛ آزمایشـــگاهی ک ـــازون را اداره می ک آم
ابزارهایـــی مثـــل کینـــدل، موبایـــل فایـــر و البتـــه اســـپیکر اکـــو 
بـــود. حـــاال فاســـتر از گـــوگل رفتـــه و »َجـــن داوســـن«، یکـــی 
ـــه  ـــد ک ـــاره می گوی ـــن ب ـــاوری در ای ـــوزه فن ـــران ح از تحلیلگ
ـــم  ـــدارد کـــه چـــرا فاســـتر تصمی »دلیـــل مشـــخصی وجـــود ن
ـــخت  ـــش س ـــه بخ ـــی ک ـــه، در حال ـــوگل گرفت ـــرک گ ـــه ت ب
ـــم  ـــی ه ـــای خوب ـــراً بازخورده ـــرکت اخی ـــن ش ـــزاری ای اف
ـــرار اســـت  ـــر صـــورت ق ـــوگل در ه ـــود«. گ ـــرده ب ـــت ک دریاف
 Google ـــان ـــی هم ـــش، یعن ـــعه دهندگان ـــس توس کنفران
ـــش  ـــال پی ـــد. س ـــزار کن ـــالدی برگ ـــاه می ـــن م I/O را در همی
گـــوگل در همیـــن کنفرانـــس اســـپیکر Home و البتـــه پلتفـــرم 
ـــار  ـــم« )در کن ـــا »دی دری ـــردازی« ی واقعیـــت مجـــازی »رویاپ
یـــک هدســـت واقعیـــت مجـــازی: دی دریـــم ویـــو( را معرفـــی 
ـــول  ـــرای متح ـــادی ب ـــتعداد زی ـــه اس ـــی ک ـــرد؛ دو محصول ک
کـــردن حـــوزه مربـــوط بـــه خودشـــان را دارنـــد. هـــر دو 
ـــد.  ـــوب بودن ـــی خ ـــدازه کاف ـــه ان ـــاً ب ـــه صرف ـــول البت محص
ـــش  ـــال پی ـــوگل س ـــه گ ـــد ک ـــش می آی ـــوال پی ـــن س و ای
ـــال  ـــرد و امس ـــه ک ـــزارش چ ـــخت اف ـــش س ـــاً در بخ دقیق
ـــه  ـــان ب ـــن می ـــه در ای ـــزی ک ـــد؟ چی ـــه کن ـــد چ می خواه
روشـــنی قابـــل درک اســـت ایـــن اســـت کـــه گـــوگل در 
ـــد  ـــه بای ـــه ک ـــر آن چ ـــی ه ـــه خوب ـــته ب ـــال گذش ـــک س ی
در زمینـــه ســـخت افـــزار بدانـــد را کشـــف کـــرده اســـت. 
ـــی  ـــته تجربیات ـــی توانس ـــازه زمان ـــن ب ـــرکت در ای ـــن ش ای
داشـــته باشـــد و آگاهانـــه در ایـــن حـــوزه قـــدم بـــردارد. 
ـــق  ـــیار موف ـــه بس ـــک نمون ـــل ی ـــای پیکس ـــه موبایل ه ارائ
از نتیجـــه فعالیـــت گـــوگل در حـــوزه ســـخت افـــزار اســـت. در 
ـــوگل در  ـــان گ ـــای درخش ـــورد فعالیت ه ـــتر در م ـــه بیش ادام

ـــرد. ـــم ک ـــت خواهی ـــزار صحب ـــخت اف ـــوزه س ح

پیکسل  هایی از نوع گوگل
ـــر  ـــه نظ ـــد، ب ـــی ش ـــل معرف ـــه پیکس ـــی ک ـــدا و زمان در ابت
می رســـید کـــه بـــا موبایلـــی عالـــی روبـــه رو هســـتیم. 
از یـــک طـــرف رنـــگ »واقعـــاً آبـــی« عـــده زیـــادی از 
ــمت  ــود و از سـ ــرار داده بـ ــر قـ ــت تاثیـ ــران را تحـ کاربـ
ـــه  ـــوگل« را ب ـــتیار گ ـــه »دس ـــود ک ـــی ب ـــن موبایل ـــر، ای دیگ
صحنـــه مـــی آورد؛ دســـتیاری کـــه می آمـــد تـــا عرصـــه 
ـــل  ـــپس پیکس ـــد. س ـــر کن ـــگ ت ـــیری تن ـــر س ـــت را ب رقاب
ـــت  ـــرار گرف ـــران ق ـــم کارب ـــدش ه ـــانه ها و بع ـــار رس در اختی
و مشـــخص شـــد کـــه موبایلـــی بـــا قابلیت هـــای زیـــاد 
و مطلـــوب اســـت، امـــا آن ماشـــین هیجـــان زایـــی کـــه 
گـــوگل در آن زمـــان می خواســـت و نیـــاز داشـــت، نبـــود. 
ـــغ  ـــه تبلی ـــور ک ـــم آن ط ـــوگل ه ـــتیار گ ـــر، دس ـــرف دیگ از ط
ـــاد  ـــی ایج ـــتیارهای دیجیتال ـــان دس ـــی در می ـــد تحول می ش
ـــته و  ـــل گذش ـــه پیکس ـــتر از عرض ـــاه بیش ـــاال 6 م ـــرد. ح نک
ـــک  ـــه ی ـــیده ک ـــم از راه رس ـــونگ ه ـــی اس  8 سامس گلکس
ـــای روز  ـــن تکنولوژی ه ـــرار گرفت ـــق از ق ـــیار موف ـــه بس نمون
ـــار  ـــل را کن ـــن دو موبای ـــر ای ـــت. اگ ـــر اس ـــار یکدیگ در کن
ـــاده  ـــد، س ـــگاه کنی ـــر دو ن ـــر ه ـــه پیک ـــد و ب ـــرار دهی ـــم ق ه
ـــد  ـــام ق ـــکلی تم ـــه ش ـــی« ب ـــت »قدیم ـــه لغ ـــت ک پیداس
ـــد  ـــدون لحظـــه ای تردی ـــوگل اســـت.  ب ـــده محصـــول گ برازن
ـــل دوم  ـــریعا نس ـــا س ـــاز دارد ت ـــوگل نی ـــه گ ـــت ک ـــد گف بای
ـــی ایـــن موبایـــل  ـــادی از نســـخه کنون ـــا حـــد زی پیکســـل را ت
ـــداران  ـــه طرف ـــه ب ـــده نگران ـــی آین ـــمارت فون ـــز و اس متمای
خـــود عرضـــه کنـــد. بـــه تازگـــی شـــواهدی در فضـــای 
ــد  ــان می دهـ ــه نشـ ــورده کـ ــم خـ ــه چشـ ــازی بـ مجـ
گـــوگل از همیـــن حـــاال تســـت موبایـــل پیکســـل 2 یـــا 

ـــاز  ـــواده را آغ ـــن خان ـــد ای ـــای جدی ـــی از موبایل ه ـــل یک حداق
ـــه  ـــوگل ب ـــزار گ ـــرم اف ـــین ن ـــی از مهندس ـــت. یک ـــرده اس ک
ـــن  ـــروژه مت ـــایت پ ـــراً در وب س ـــام David Zeuthen اخی ن
بـــاز اندرویـــد و در رابطـــه بـــا یکـــی از پروژه هـــا نوشـــته 
ـــتی  ـــورت دس ـــه ص ـــن را ب ـــتم ای ـــره توانس ـــت: »باالخ اس
روی دیوایـــس Walleye تســـت کنـــم.« همانطـــور کـــه 
ــز  ــام رمـ ــد، »Walleye« نـ ــش می دانیـ ــاالً از پیـ احتمـ
ـــی  ـــه م ـــت و گفت ـــد پیکســـل اس ـــای جدی ـــی از موبایل ه یک
ـــز  ـــای رم ـــا نام ه ـــوگل ب ـــر گ ـــد دیگ ـــل جدی ـــود دو موبای ش
»Muskie« و »Taimen« شـــناخته می شـــوند. اگرچـــه 
ـــه  ـــاً گفت ـــت Taimen مشـــخص نیســـت و صرف ـــوز ماهی هن
ـــوگل  ـــد گ ـــای جدی ـــری موبایل ه ـــوم از س ـــی س ـــده مدل ش
ـــاوت  ـــدی متف ـــا برن ـــه ب ـــال دارد ک ـــا احتم ـــود، ام ـــد ب خواه
نســـبت بـــه برنـــد پیکســـل روانـــه بـــازار شـــود. در هـــر 
 Walleye صـــورت، در شـــایعات آمـــده کـــه موبایـــل
ـــع،  ـــوده و در واق ـــل ب ـــد پیکس ـــل جدی ـــر موبای ـــدل کوچکت م
ـــال  ـــل را دنب ـــوگل پیکس ـــتین گ ـــتاندارد نخس ـــدل اس راه م
ـــن االن از  ـــه از همی ـــایعاتی ک ـــر ش ـــرف دیگ ـــد. از ط می کن
ـــد  ـــت از آن دارن ـــوند، حکای ـــنیده می ش ـــار وب ش ـــه و کن گوش
کـــه گویـــا نهایـــت خالقیـــت گـــوگل بـــرای پیکســـل بعـــدی، 
ـــل دوم  ـــده در نس ـــای خمی ـــا لبه ه ـــگری ب ـــتفاده از نمایش اس
ـــی را در  ـــن ویژگ ـــه همی ـــد. سال هاســـت ک ـــن گجـــت باش ای
پرچمدارهـــای سامســـونگ دیده ایـــم و ســـوال اینجاســـت 
ــن  ــر از ایـ ــد خالق تـ ــوگل نمی توانـ ــاً گـ ــا واقعـ ــه آیـ کـ
ـــن  ـــوان داد ای ـــش می ت ـــن پرس ـــه ای ـــه ب ـــخی ک ـــد؟ پاس باش
ـــک شـــرکت هوشـــمند،  ـــوگل ی ـــد گ ـــدون تردی ـــه ب اســـت ک
ـــه  ـــود دارد ک ـــکان وج ـــن ام ـــت و ای ـــیار پویاس ـــالق و بس خ
ـــب  ـــود جل ـــه خ ـــرعت ب ـــه س ـــا را ب ـــدارد توجه ه ـــت ن دوس
ـــل از  ـــادی قب ـــدای زی ـــرو ص ـــر س ـــن خاط ـــه همی ـــد و ب کن
ـــد  ـــوان امی ـــدازد. می ت ـــه راه نمی ان ـــود ب ـــول خ ـــه محص ارائ
ـــری دوم آن  ـــل، س ـــوگل پیکس ـــری اول گ ـــل س ـــت مث داش
ـــوان  ـــورد آن بت ـــه در م ـــود ک ـــازار ش ـــه ای وارد ب ـــه گون ـــم ب ه
ـــای  ـــا نیازه ـــق ب ـــک گوشـــی بســـیار خـــوب و مطاب ـــت ی گف

ـــت. ـــران اس ـــتر کارب بیش


