ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد از درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ۲۰۱۵را ﭘﺎﻦ آورد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﻞ اﻣﺮوز رﻗﻤﯽ را در ﺧﺼﻮص درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻓﺮوش ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮای اﻧﻮاع ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺗﺎزه ی ﺧﻮد را،
ﻓﺮوش ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ.
اﯾﻨﺘﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮب ﻓﺮوش ﻧﻤﯽ روﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب و دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن از وﯾﻨﺪوز  XPﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻨﺘﻞ ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﯾﮏ درآﻣﺪ  ۱۲.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ۲۰۱۵ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ؛
اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ  ۱۳.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .اﻣﺮوز و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺑﺮآورد ﻣﺎﻟﯽ ،اﯾﻨﺘﻞ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد:

اﯾﻨﺘﻞ
اﯾﻦ ﺗﻐﺮ در ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺎﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ درﺻﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
از وﯾﻨﺪوز  XPﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ وﯾﻨﺪوز و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺗﺮ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اوﺿﺎع ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻠﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اروﭘﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ داﻣﻦ زده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز دﺳﺖ ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد
ﻧﺰده اﻧﺪ )و از وﯾﻨﺪوز  XPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻨﺘﻞ ،ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻨﺘﻞ در  ،CES ۲۰۱۵ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف  Broadwellﺧﻮد را ﺑﻪ رخ رﻗﺒﺎ
ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻓﻌﻼ دﻧﺒﺎل راه ﭼﺎره ای ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﻨﺪوز ،۱۰
اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

