ﻫﻔﺖ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ
ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮﺷﺎد ﺻﻔﺎﯾﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۳
ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ی زﻣﺎن ﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺑﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﮐﺎری
ﺧﻮدش درﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﻫﻢ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻮد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﻌﻤﺎری  ARMﺣﺮف ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﺣﺘﯽ  9ﻣﺎه ﻫﻢ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ﺳﮑﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن اﺧﺮاج  18ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪش در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻪ
ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ در ﻣﺴﯿﺮش ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﭼﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دﻫﻪ ﻫﺎی 80
و  90ﻣﯿﻼدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻧﺎدﻻ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﻘﺪر ﻣﺘﻔﺎوت از
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺒﻞ را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ِ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺎدﻻ ﺑﺎ
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ  7ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ِ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ دارد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
 .۱ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺮ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮ دارد .ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪی ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑﻮد .اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﯿﻞ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪﺷﺎن را از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽ
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﺎدﻻ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮدی ﻣﯿﺎﻧﻪ رو اﺳﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  18ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﻮد را اﺧﺮاج ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ﻧﻤﯽ دﯾﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او ﻓﺮدی
ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻦ اﺳﺖ .او در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺸﺖ ﮔﺮه ﮐﺮده ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 .۲ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ وارد رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ–اﭘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎ اﭘﻞ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ
در ﻋﺮﺻﻪ ی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺖ .در ﺳﺎل – 2014ﺑﺎ ﺣﺴﺎب دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺟﯿﺐ و ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ– اﭘﻞ درآﻣﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎﮐﺮوﺳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﭘﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  156ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن در ﺳﺎل  2014درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﺪ .ﻻﺑﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﻗﺪر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﻨﺪوز ،آﻓﯿﺲ  ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ و ﺳﺮﻓﯿﺲ
درآﻣﺪی  23ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۳ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺒﺎن در رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن اﻣﭙﺮاﻃﻮری را ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﺎزد ،دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ
دادﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﮐﻨﺴﻮل
ﻫﺎی ﺑﺎزی ،ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺒﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺴﺖ .آﻣﺎزون ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﻦ آورده اﺳﺖ.

در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از رﻗﯿﺐ ﺑﯿﻨﮓ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ درآﻣﺪ اﺻﻠﯽ را از زﻣﯿﻨﻪ ی ﮐﺎری ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ

آوردﻧﺪ.

 .۴ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮوش ﮐﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ .ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ روی ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای .ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮور ﻫﺎ ،ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﻓﻀﺎی اﺑﺮی

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  53درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ،ﻫﻔﺖ درﺻﺪ
و وﯾﻨﺪوز و آﻓﯿﺲ  18درﺻﺪ درآﻣﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.
 .۵ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺮس را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز را دوﺳﺖ دارد .ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو آرﻣﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ادﻋﺎی ﺑﺎﻟﻤﺮ در ﻣﻮرد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﮐﻪ آن را “ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺪﺧﯿﻢ” ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﺎدﻻ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
“ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺖ ”.ﻧﺎدﻻ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﭻ
ﺑﻨﺪ ﻓﯿﺘﻨﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺻﻠﯽ
ﯾﻌﻨﯽ  ،IOSاﻧﺪروﯾﺪ و وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺑﺎزار رﻗﺒﺎ داغ ﺗﺮ
ﺷﻮد.

 .۶ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دﯾﮕﺮ آن ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ .در اواﺳﻂ دﻫﻪ ی  90رﺷﺪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  40درﺻﺪ ﺑﻮد .در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﻪ  8.5درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﺎدﻻ ﺷﯿﺐ رﺷﺪ ﻗﺪری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻌﯽ دارد ﻫﺮ ﺣﻮزه ی
اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺧﻮدش ﺗﺴﻠﻄﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺰار
 .۷اﻣﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﺑﯿﻦ ﮔﯿﮏ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪن اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﺴﻞ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮم
ِ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی  80و  90ﻣﯿﻼدی از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و آن را ﺷﯿﻄﺎن،
ﺧﻮﻧﺨﻮار و ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﻨﺪوز ﺑﻠﮑﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ و  Haloﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ان ﺷﺮﮐﺖ رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارد.

ﺧﺮﯾﺪ  2.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻣﺎﯾﻨﮑﺮﻓﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻮان ﭘﺴﻨﺪ ﺟﻠﻮه ﻧﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ
ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﻃﺮف
داران ﺑﺎزی ﻣﺎﯾﻨﮑﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎزی رﯾﺸﻪ داری ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻣﯿﺪوارﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ؟ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

