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

گوگل، سخت افزار یا نرم افزار؟
گوگل وای فای

ـــوگل در  ـــه گ ـــت ک ـــری اس ـــورد دیگ ـــای، م ـــوگل وای ف گ
حـــوزه ســـخت افـــزار در آن قـــدرت نمایـــی کـــرده اســـت. 
ــه  ــت کـ ــه اسـ ــر چندگانـ ــک روتـ ــای، یـ ــوگل وای فـ گـ
می توانیـــد هـــر بخـــش آن را در قســـمتی از خانـــه قـــرار 
ـــر 2016  ـــردی در اکتب ـــذاب و کارب ـــول ج ـــن محص ـــد. ای دهی
ـــه  ـــت چندگان ـــد. هوی ـــازار ش ـــی ب ـــامبر راه ـــی و در دس رونمای
ـــه  ـــا در هم ـــد ت ـــازه می ده ـــما اج ـــه ش ـــاص ب ـــر خ ـــن روت ای
ـــوگل  ـــید. گ ـــته باش ـــوی داش ـــیگنالی ق ـــه، س ـــای خان بخش ه
ـــر را 12۹  ـــن روت ـــی از ای ـــه اضاف ـــر قطع ـــر ه ـــرف دیگ از ط
ـــه  ـــاژول ب ـــه م ـــای س ـــوگل وای ف ـــر گ ـــد. )ه دالر می فروش
ــود.  ــه می شـ ــت 300 دالری عرضـ ــا قیمـ ــراه دارد و بـ همـ
اگـــر ماژول هـــای بیشـــتری بخواهیـــد بـــرای هـــر یـــک 
ـــخت  ـــن س ـــوع، ای ـــد.( در مجم ـــت کنی ـــد 12۹ دالر پرداخ بای
ـــی  ـــی دارد. خیل ـــاًل جالب ـــرد کام ـــوع کارک ـــت و ن ـــزار زیباس اف
ـــوم  ـــی موس ـــا گجت ـــر ب ـــا اگ ـــود ام ـــم می ش ـــاده تنظی ـــم س ه
ـــدن گـــوگل  ـــه »Eero« آشـــنایی داشـــته باشـــید، پـــس از دی ب
وای-فـــای، از میـــزان شـــباهت کارکـــرد ایـــن محصـــوالت بـــه 
ـــول  ـــرعت، محص ـــاظ س ـــرد. از لح ـــد ک ـــب خواهی ـــم تعج ه
ـــا  ـــزار آنه ـــرم اف ـــی ن ـــدارد و حت ـــی ن ـــا Eero تفاوت ـــوگل ب گ
نیـــز شـــباهت زیـــادی بـــه هـــم دارد. تنهـــا تفـــاوت بـــه قیمـــت 
ــده  ــه شـ ــال 2015 عرضـ ــه از سـ ــر Eero و اینکـ گران تـ
برمی گـــردد. اگـــر بخواهیـــد نـــوع دیدتـــان را بـــه داســـتان 
ـــتگاهی  ـــال 2016 دس ـــای س ـــوگل در انته ـــد، گ ـــر دهی تغیی
ـــل،  ـــال قب ـــک س ـــه ی ـــوده ک ـــازار نم ـــعه داده و وارد ب را توس
ـــام  ـــا را انج ـــان کاره ـــا آن، هم ـــابه ب ـــالً  مش ـــی کام محصول
ـــد  ـــعه دادن ـــو توس ـــن وی ـــی مانتی ـــه اهال ـــری ک ـــی داد. روت م
ـــه  ـــبت ب ـــت نس ـــز قیم ـــه ج ـــری ب ـــل ذک ـــری قاب ـــماً برت رس
ـــدار  ـــه طرف ـــرادی ک ـــیاری از اف ـــا بس ـــود نداشـــت. ام ـــب خ رقی
ـــخت  ـــن س ـــتند، ای ـــش هس ـــوگل و محصوالت ـــب گ متعص
افـــزار را هـــم یـــک پیـــروزی و موفقیـــت بســـیار خـــاص بـــرای 

ــد. ــوگل می داننـ گـ

یک اسپیکر رویایی
ســـیری، الکســـا و دســـتیار گـــوگل هیـــچ کـــدام زبـــان 
ــا  ــا آن هـ ــه بـ ــت کـ ــت اسـ ــد، درسـ ــا را نمی فهمنـ مـ
ــم از  ــی را هـ ــس العمل هایـ ــم و عکـ ــت می کنیـ صحبـ
ــه  ــم کـ ــت می دانیـ ــا در نهایـ ــم امـ ــان می بینیـ جانبشـ
دامنـــه اطالعاتشـــان نســـبت بـــه مـــا بســـیار محـــدود 
ـــی  ـــر ایران ـــه کارب ـــم ک ـــرض کنی ـــد ف ـــا بیایی ـــت. ام اس
ـــک  ـــا ی ـــردن ب ـــت ک ـــی صحب ـــرای انگلیس ـــد ب می خواه
دســـتیار مجـــازی، اســـپیکری هوشـــمند تهیـــه کنـــد. 
ـــد  ـــا تول ـــم، ب ـــخن فه ـــخنگو و س ـــپیکرهای س ـــازار اس ب
اکـــو و دســـتیار دیجیتالـــی اش یعنـــی الکســـا هویـــت 
ــوگل  ــال 2016، گـ ــد و در سـ ــی بعـ ــرد. اندکـ ــدا کـ پیـ
هـــم در راســـتای سیاســـت تشـــدید تولیـــدات ســـخت 
ـــرد. خـــب، از  ـــی ک ـــزاری، Home را توســـعه داد و معرف اف
ـــر  ـــوی دیگ ـــک س ـــم و از ی ـــازون را داری ـــرف آم ـــک ط ی
ـــات  ـــک اطالع ـــدام ی ـــه ک ـــت ک ـــخص اس ـــوگل. مش گ
ـــوگل  ـــًا گ ـــس قاعدت ـــا دارد، پ بســـیار بســـیار بیشـــتری از م
ـــا  ـــه از م ـــناختی ک ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــد بتوان ـــم بای ه
دارد ســـرویس های خیلـــی جذاب تـــری ارائـــه دهـــد در 
ـــان  ـــتجوی جه ـــور جس ـــن موت ـــه بزرگتری ـــه ب ـــی ک حال
ـــر  ـــد، ظاه ـــم بخواهی ـــتش را ه ـــت. راس ـــل اس ـــم متص ه
ـــازون  ـــاده آم ـــاًل س ـــر کام ـــم از آن ظاه ـــت ک ـــوم دس ه
ـــی  ـــت صدای ـــد و کیفی ـــر می رس ـــه نظ ـــر ب ـــو، جذاب ت اک
کـــه پخـــش می کنـــد هـــم تـــا حـــدی بهتـــر اســـت. 
ـــتفاده  ـــک اس ـــوگل موزی ـــرویس گ ـــر از س ـــط اگ ـــن وس ای
می کنیـــد هـــم کـــه هـــوم، بـــه خوبـــی بـــا آن ادغـــام 
ــل  ــش وصـ ــیو بی انتهایـ ــه آرشـ ــد بـ ــده و می توانیـ شـ
ـــل  ـــیله ای مث ـــی وس ـــه وقت ـــت ک ـــئله اینجاس ـــید. مس باش
اکـــو یـــا هـــوم می خریـــد، یـــاد می گیریـــد کـــه بایـــد 
ـــد و  ـــت کنی ـــا صحب ـــا آنه ـــح ب ـــاًل صحی ـــظ کام ـــا تلف ب
ـــی  ـــر یک ـــن نظ ـــد. ای ـــه بگیری ـــه نتیج ـــید ک ـــدوار باش امی

ــتفاده  ــپیکر اسـ ــر دو اسـ ــه از هـ ــت کـ ــرادی اسـ از افـ
ـــوم  ـــوگل ه ـــا گ ـــی ب ـــات وقت ـــی اوق ـــت. گاه ـــرده اس ک
ــه  ــم متوجـ ــد هـ ــت می کنیـ ــق صحبـ ــظ دقیـ ــا تلفـ بـ
ـــی را در  ـــان جمالت ـــی هم ـــود. گاه ـــما نمی ش ـــور ش منظ
ـــد.  ـــرده بودی ـــوال ک ـــان س ـــه خودت ـــنوید ک ـــخ می ش پاس
ـــرده  ـــرا ک ـــروز اج ـــه دی ـــتوری ک ـــپیکر دس ـــن اس ـــی ای گاه
بـــود را امـــروز فرامـــوش می کنـــد. بـــرای مثـــال از آن 

می پرســـیم:
هوا چطور است؟

و در جواب می شنویم که:
ـــکار  ـــد این ـــور بای ـــم چط ـــوز نمی دان ـــن هن ـــید، م »ببخش

ـــم.« را بکن
اگر بگوییم:

لطفًا چراغ را خاموش کن.
باز هم جواب می شنویم:

ـــکار  ـــد این ـــور بای ـــم چط ـــوز نمی دان ـــن هن ـــید، م »ببخش
ـــم.« را بکن

و در ادامه به همین صورت...
آهنگی پخش کن که بتوانم با آن بخوابم.

ــه  ــن کـ ــش کـ ــی پخـ ــم آهنگـ ــید، نمی توانـ »ببخشـ
ــدا کنـــم.« ــم را پیـ ــا آن بخوابـ ــم بـ بتوانـ

بـــا ایـــن حـــال گـــوگل وعـــده می دهـــد کـــه هـــوم 
در آینـــده بهتـــر می شـــود. و البتـــه بـــه تازگـــی 
ــده  ــزوده شـ ــه آن افـ ــم بـ ــدی هـ ــای جدیـ قابلیت هـ
ــی  ــا تلویزیونـ ــت یـ ــروم کسـ ــر کـ ــاًل اگـ ــت. مثـ اسـ
اندرویـــدی داریـــد، بـــه راحتـــی می توانیـــد آنهـــا را بـــا 
ـــن  ـــا ای ـــع. ب ـــًا 50 درصـــد مواق ـــد؛ تقریب ـــرل کنی ـــوم کنت ه
اوصـــاف بـــه ســـادگی می تـــوان نتیجـــه گرفـــت کـــه 
ـــق در  ـــیار موف ـــیار بس ـــول بس ـــک محص ـــوم ی ـــوگل ه گ
حـــوزه ســـخت افـــزار اســـت و یکـــی از درخشـــان ترین 
محصوالتـــی اســـت کـــه گـــوگل در کارنامـــه فعالیتـــی 

خـــود در زمینـــه ســـخت افـــزار دارد.

کیتی برای توسعه دستیار گوگل
ـــری  ـــتای فراگی ـــم در راس ـــی مه ـــراً گام ـــوگل اخی ـــی گ کمپان
ـــت  ـــته و کی ـــود برداش ـــی خ ـــتیار دیجیتال ـــتر دس ـــه بیش هرچ
ــر  ــی منتشـ ــورت عمومـ ــه صـ ــدگان آن را بـ ــعه دهنـ توسـ
ـــه  ـــا ب ـــوگل، ت ـــخصی گ ـــی ش ـــتیار دیجیتال ـــت. دس ـــرده اس ک
ـــد  ـــی مانن ـــن Google Allo و دیوایس های ـــروز در اپلیکیش ام
ـــرار  ـــتفاده ق ـــورد اس ـــل م ـــای پیکس ـــوم و موبایل ه ـــوگل ه گ
ـــامل  ـــری را ش ـــتم عظیم ت ـــد اکوسیس ـــاال می توان ـــه و ح گرفت
ـــتیار  ـــه دس ـــرده ک ـــالم ک ـــوگل اع ـــن، گ ـــر ای ـــالوه ب ـــود. ع ش
دیجیتالـــی اش بـــا فاصلـــه کمـــی از انتشـــار ایـــن کیـــت توســـعه 
دهنـــدگان، روی Android Auto و Android TV هـــم در 
ـــا عرضـــه نســـخه  ـــه، ب ـــن هم ـــا ای ـــرد. ب ـــرار می گی دســـترس ق
ـــوگل،  ـــتیار گ ـــدگان دس ـــعه دهن ـــت توس ـــش کی ـــش نمای پی
ـــه  ـــی را ب ـــتیار صوت ـــن دس ـــد ای ـــر هرکســـی می توان ـــاال دیگ ح
ـــتیارش روی  ـــد دس ـــوگل می خواه ـــاورد. گ ـــش بی دیوایس های
ـــران  هـــر پلتفرمـــی کـــه امـــکان پذیـــر اســـت در دســـترس کارب
ـــده ای  ـــعه دهن ـــم توس ـــما ه ـــر ش ـــن اگ ـــرد. بنابرای ـــرار گی ق
ــان را  ــتارت آپ خـــاص خودتـ ــا اسـ ــتید یـ ــه کار هسـ کهنـ
راه انـــدازی کرده ایـــد، دســـتیار گـــوگل محدودیتـــی برایتـــان 
ایجـــاد نکـــرده و حتـــی امـــکان ادغـــام آن بـــا روبات هـــای 
ـــان  ـــود دارد؛ هم ـــم وج ـــمند ه ـــای هوش ـــا و آینه ه ـــان نم انس
طـــوری کـــه گفتیـــم گـــوگل می خواهـــد دســـتیارش روی 
ـــران  هـــر پلتفرمـــی کـــه امـــکان پذیـــر اســـت در دســـترس کارب
ـــورد  ـــده م ـــت توســـعه دهن ـــوگل، کی ـــه گ ـــه گفت ـــرد. ب ـــرار گی ق
ـــط برنامـــه نویســـی gRPC، کالینـــت  اشـــاره شـــامل یـــک راب
متـــن بـــاز پایتـــون بـــرای دسترســـی بـــه رابـــط برنامـــه نویســـی 
ــن  ــود. ایـ ــف می شـ ــتندات مختلـ ــا و مسـ ــز نمونه هـ و نیـ
ـــعه  ـــت توس ـــتیبانی از کی ـــه پش ـــک ب ـــده نزدی ـــی در آین کمپان
ــر  ــی نظیـ ــد و قابلیت هایـ ــه می دهـ ــود ادامـ ــدگان خـ دهنـ
ـــن  ـــک اپلیکیش ـــا ی ـــام ب ـــدی و ادغ ـــات کلی ـــتیبانی از کلم پش
ـــم  ـــوگل را ه ـــدام گ ـــن اق ـــد. ای ـــه می کن ـــه آن اضاف ـــراه را ب هم
ـــعه ســـخت  ـــه توس ـــق در زمین ـــیار موف ـــک گام بس ـــوان ی می ت

ـــت. ـــوازی دانس ـــورت م ـــه ص ـــش ب ـــرم افزارهای ـــزار و ن اف

گوگل و واقعیت مجازی
پلتفـــرم و هدســـت واقعیـــت مجـــازی گـــوگل را می تـــوان 
ــال  ــوگل در سـ ــه گـ ــای خالقانـ ــخت افزارهـ ــی از سـ یکـ
 Daydream میـــالدی قبـــل دانســـت. همـــان ابتـــدا کـــه
ـــه  ـــد بدن ـــه مانن ـــس پارچ ـــد، ح ـــت می گیری View را در دس
ـــت های  ـــتر هدس ـــالف بیش ـــد، برخ ـــذت می ده ـــما ل ـــه ش ب
ـــان  ـــه پالستیکی ش ـــا بدن ـــه اول، ب ـــان لحظ ـــه در هم ـــر ک دیگ
ــاًل  ــده آن کامـ ــرل کننـ ــدازه کنتـ ــوید. انـ ــه رو می شـ روبـ
مناســـب اســـت و خیلـــی راحـــت داخـــل هدســـت قـــرار 
می گیـــرد. البتـــه سامســـونگ هـــم ایـــن ویژگـــی را بـــه 
ـــه اینجاســـت  ـــا نکت ـــت. ام ـــد Gear VR آورده اس نســـل جدی
ـــی  ـــوگل، از گجت ـــزاری گ ـــخت اف ـــتاورد س ـــن دس ـــه بهتری ک
ـــازی از  ـــت مج ـــش واقعی ـــرای نمای ـــه ب ـــود ک ـــل می ش حاص
نـــوع موبایلـــی اش توســـعه یافتـــه اســـت و ایـــن مســـئله همیـــن 
ـــاخت  ـــه س ـــوگل در زمین ـــه گ ـــد ک ـــان می ده ـــت را نش حقیق
ســـخت افـــزار عملکـــردی کـــم نقـــص نـــدارد. حتـــی در رابطـــه 
بـــا Daydream View هـــم بعیـــد اســـت کـــه کاربـــری 
هیجـــان زده شـــود کـــه از ایـــن پـــس بـــا ایـــن هدســـت 
می توانـــد ویدئوهـــای 360 درجـــه یوتیـــوب را بـــا گـــردش 
ســـرش )بـــه عـــوض ِ جابه جایـــی مـــاوس( ببینـــد. حـــاال 
ـــت را دارد  ـــن موقعی ـــوگل ای ـــه و گ ـــم رفت ـــتر« ه ـــد فاس »دیوی
ـــم  ـــت کردی ـــان صحب ـــه در موردش ـــواردی ک ـــی از م ـــه خیل ک
ـــت  ـــع کاری اس ـــن در واق ـــد. ای ـــود ده ـــال بهب ـــن س را در ای
ـــا  ـــه ت ـــد هفت ـــا چن ـــش دارد. تنه ـــه انجام ـــاز ب ـــوگل نی ـــه گ ک
ـــده اســـت. ســـال گذشـــته گـــوگل  برگـــزاری Google I/O مان
ـــی  ـــوم و Daydream View رونمای ـــداد از ه ـــن روی در همی
ـــاهده  ـــا مش ـــرکت ب ـــن ش ـــب ای ـــال، مخاط ـــا امس ـــرد ام ک
ـــرای  ـــال 2016، ب ـــوگل در س ـــزاری گ ـــخت اف ـــای س تالش ه
دیـــدن و اســـتفاده از محصـــوالت نـــاب گـــوگل تشـــنه تر 
ــز این کـــه در رویـــداد  شـــده، و گـــوگل راهـــی نـــدارد جـ
ـــد. ـــار بزن ـــاده کن ـــارق الع ـــی خ ـــا را از محصول ـــش رو، پرده ه پی
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