اﺳﺐ ﺗﺮوﺟﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺼﺪ از ﭘﺎ
در آوردن اﻧﺪروﯾﺪ را دارد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰش ﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری را
درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻧﺎدﻻ روز ﺑﻪ روز ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺨﻠﻮط وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﺴﺘﻪ ی ﭘﺮدازﺷﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﮑﺜﯿﺮ اﭘﮑﯿﻠﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮدازش اﺑﺮی
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﻧﺪ ،روز ﺑﻪ روز ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی و درک ﻣﻨﺎﺳﺐ اوﺿﺎع ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﻮد ،ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ؛ اوﻟﻮﯾﺖ اول اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎل ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮدازش اﺑﺮی و »ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﺮﮐﺎت
زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ در ﺑﺤﺚ »ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ« داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺨﺼﻮص .Cyanogen
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،Wall Street Journalﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ی
رام ﺳﯿﺎﻧﻮژن ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ« در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی زده اﺳﺖ؟
ﺷﮏ دارﯾﻢ ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻫﺪاف ﻣﺎﻟﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،راه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﭼﺮا ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮود و  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ؛ در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪس ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺳﯿﺎﻧﻮژن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﺷﻤﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻧﺪ و اﺻﻮﻻ اﺳﺎس ﮐﺎر
اﯾﻦ رام ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوژه ی ﻣﺘﻦ ﺑﺎز اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ﮔﻔﺖ ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ  ROMﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد؛ اﻣﺎ ﯾﮏ
ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :دﺷﻤﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ،دوﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ« را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻼش دارد ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ؛ ﭘﯿﺮوزی اش
در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ از اﺗﮑﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪﺷﺎن ﺑﻪ »ﯾﮏ« ﭘﻠﺘﻔﺮم،
اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻧﻮژن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ،
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ
را اراﺋﻪ ﺳﺎزد .در ﺻﻮرت درﺳﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻓﺮض ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ی ﻗﺪرت ﮔﻮﮔﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻔﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؛ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد در ﻫﻤﻪ ی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ،
ﺑﺎ ﭘﺮدازش اﺑﺮی اش ،ﺣﻀﻮری ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ) و
 ( iOSرا دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﻧﻮژن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪن  OSاش در  Google Play Servicesﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از  Gmail، Mapsو ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ) .اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد( داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه
در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی راه )ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ( ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺎدن ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻼش دارد ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ.
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ  ،Outlookآﻓﯿﺲ و ﺳﺎﯾﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﯿﺎﻧﻮژن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺎدﻻ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ راه رﻓﺘﻦ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ،در ﺣﺎل آرام ﻗﺪم
ﮔﺬاﺷﺘﻦ در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻮده و ﻓﺮض ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬرای در ﺳﯿﺎﻧﻮژن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن ﻗﺪم ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و آرام اﻣﺎ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ دردﺳﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﺷﻮد و رﻗﯿﺐ او را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮدازش اﺑﺮی اش را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن دل ﮐﺎرﺑﺮان
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ،ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ

اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ دور اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از راه ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﺶ ،در ﺣﺎل وارد ﮐﺮدن اﺳﺐ ﻫﺎی ﺗﺮوﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺳﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

