Ringkasan | Google Go
Jika Anda baru di dunia web, menemukan konten dan mencari informasi bisa menjadi sulit. Kami
memperkenalkan Google Go, sebuah aplikasi baru dari Google Search, yang disesuaikan bagi
jutaan orang di Indonesia yang baru online untuk pertama kalinya. Google Go praktis dan cepat
bahkan di perangkat berspesifikasi rendah dan di jaringan yang lambat, sehingga membuat
menemukan, membagikan, dan mencari konten mudah dan bebas gangguan.
Dioptimalkan untuk perangkat dengan RAM
kecil dan koneksi yang tidak stabil
Google Go khusus dirancang untuk perangkat
berspesifikasi rendah. Berkat kemajuan
teknologi kompresi seluler, ukurannya hanya 5
MB dan menggunakan 40% lebih sedikit data
saat digunakan untuk penelusuran. Ukuran
yang kecil ini membantu pemuatan situs
dengan
cepat
dan
lancar,
meskipun
menggunakan perangkat dengan RAM kecil
atau koneksi 2G. Selain itu, jika sambungan
jaringan terputus, Google Go akan mengingat
dan mengambil hasil penelusuran untuk
ditampilkan saat Anda kembali online.

Mendengarkan isi halaman
Google Go memungkinkan Anda membuka
halaman dan mendengarkan isinya. Google Go
memanfaatkan
AI
untuk
membantu
mengidentifikasi bagian halaman yang harus
dibaca dan menghasilkan pengalaman pengguna
yang natural dan lancar, bahkan dengan koneksi
2G. Sambil dibacakan, kata-kata di teksnya akan
ditandai satu per satu, jadi Anda bisa dengan
mudah mengikuti apa yang Anda dengarkan.
Dengan fitur ini, teks-teks panjang bisa dicerna
dengan sangat mudah, membantu Anda
melakukan multi aktivitas, seperti mengikuti
resep sambil memasak, berolahraga, atau
mendengarkan berita dalam perjalanan. Ini juga
membantu mereka yang memiliki masalah
penglihatan atau pendengaran, atau yang tidak
suka membaca teks panjang. Bagi mereka yang
belajar bahasa baru, tiap-tiap kata ditandai saat

dibaca, sehingga bisa diikuti dan mempercepat
proses belajar.
Akses informasi dalam hanya beberapa tap
Jika baru menggunakan internet, Anda mungkin
tidak tahu apa yang harus dicari. Selain itu,
mengetik di perangkat yang kecil terkadang
lamban dan menyulitkan. Itulah mengapa Google
Go
dilengkapi
dengan
interface
yang
berorientasi tap, sehingga mempermudah akses
informasi. Dengan pengelompokan ke dalam 13
kategori seperti Berita, Olahraga, Pendidikan,
Lowongan, dan sebagainya, Google Go
membuat akses web lebih mudah, semudah
menyalakan TV atau mendengarkan radio.
Dengan Google Go, Anda bisa mendapatkan
berita terbaru, mencari hal-hal di sekitar Anda,
dan membuka situs serta aplikasi terbaik hanya
dengan beberapa tap, membantu Anda
menemukan informasi baru.

Aplikasi ini tersedia dalam bahasa Indonesia di Google Play Store dan juga akan diinstal di perangkat
Android Oreo edisi Go yang diluncurkan di Indonesia.
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