ﭼﺮا ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در درﯾﺎی اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وﯾﻨﺪوز در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSدر ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺘﻪ
ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در اﻣﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ داﺷﺘﻪ و از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺎم آﺷﻨﺎﺳﺖ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در اﻣﺮ ﺟﺬب
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ،ﺣﯿﺮان ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺎری  IDCﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ  ۲.۷درﺻﺪی از ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ  ۷۸و ﺑﺮای  iOSﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ۱۸.۳درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ .آﻧﭽﻪ
اﮐﻨﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،رﻗﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺖ
ﺧﻮش ﺗﻐﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ  ۲۰۱۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
در درﺧﺸﺎن ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﻪ  ۳.۲درﺻﺪ ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ
اﻣﺎ دوﺑﺎره در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ،۲۰۱۴ﺑﻪ  ۲.۵درﺻﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮔﻼﯾﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از اﻧﺪروﯾﺪ ﯾﺎ  iOSﻧﺪارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺎر ﺑﻬﺘﺮی را اراﺋﻪ داده و ﮐﺎرﺑﺮان
را ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻋﺪم ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺎری  Gartnerاراﺋﻪ ﺷﺪه ،اﮔﺮ در روز ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از
اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻤﺮاه وﯾﻨﺪوز ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪازﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ از ﺳﻬﻤﯽ  ۱۲درﺻﺪی در ﺳﺎل ۲۰۰۷
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ واﻻﺗﺮ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﻠﮏ ﺑﺮی داﺷﺘﻪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ

ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از وﯾﻨﺪوز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﺑﻮد ،ﺳﯿﻤﺒﯿﻦ ﻧﺎم داﺷﺖ.
در ﺳﺎل  ۲۰۰۸اﻣﺎ ،ﺧﯿﺰش ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم
ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮد ﺳﯿﻤﺒﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ۱۱.۸
درﺻﺪ از ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،۲۰۱۰ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﺮ روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آنWindows ،
 Phone 7ﺑﻮد؛ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ و اﭘﻞ،
ﭼﺎرت ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮات ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر  ،Gartnerدر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ،۲۰۱۱ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺳﻬﻢ  ۱.۹درﺻﺪی
اش از ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ .ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺸﺶ ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﺪ.

ﭼﺮا وﯾﻨﺪوز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺮد .در اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم  PDAﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺎچ ﺧﻮ دﻫﺪ .ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺮای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﺒﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ
ﺷﮏ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ؛ از ﻧﻮع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﺪه ﺑﺎزﻧﮕﺮی
ﻣﮑﺮر ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ،ﻓﻘﺪان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ.
در ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی
ﭘﺎﯾﺪار دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺎم ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﯿﮏ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﭘﻞ
ﻧﯿﺰ راﻫﮑﺎری ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻠﺘﻔﺮم را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﻪ
داﺷﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺎ  iOSﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان اراﺋﻪ داد و از ﻫﻤﯿﻦ راه ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﭼﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ را در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در دﺳﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای ﻗﺮار داده؟
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ راه ،ﺛﺒﺎت ﻗﺪم ﻧﺒﻮده و ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر
در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮم
اﻓﺰاری ﺑﺰرگ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ درس ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮاﻧﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﮑﺎران

ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﺧﻮدش ﻧﺒﻮد) .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ را ﺧﺮﯾﺪ(.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮردش ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻢ ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﮔﻮش ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﮑﺮش ﻧﺮﺳﯿﺪ
ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎن اﻟﻮپ دﯾﮕﺮ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺎل ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﻢ
رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل  ،۲۰۱۰وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن  ۷را اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن  ۸رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﻧﺴﺨﻪ ی ﻫﺸﺘﻢ از راه ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن  ۷اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاد و ﺳﭙﺲ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﯾﻦ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺎن رده ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز
ﻓﻮن  ۷را ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ۸ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎل ﮔﻮﮔﻞ در اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اش ﻫﻢ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
اﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن  ۸و
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﭘﺪﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،وﻓﺎداری ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اش ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺎن رده
اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪای راه ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽ داد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی
ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن رده و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﭼﻪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ را در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در دﺳﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای ﻗﺮار داده؟ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن و
ﺳﺮی اس از ﮔﻠﮑﺴﯽ ،ﭼﻪ در ﭼﻨﺘﻪ دارد؟

ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSدر ﺣﺎل رﺷﺪ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮده اﻧﺪ .از

ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻧﺼﺐ ﻫﯿﭻ

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ .ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ اپ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﺸﺎن را ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻮرت ﮐﺮدن ﻫﻤﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﭘﻮرت ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ در واﻗﻊ ﻧﺴﺨﻪ ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSاز ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﯽ

ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده و ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،زوال وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﯾﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﮐﯿﺎ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

آﯾﺎ وﯾﻨﺪوز  ۱۰داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد؟
ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﯾﻨﺪوزﻓﻮن  ۸را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻬﺒﻮد و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﺪک ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ،
آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ای ﮐﺎﻣﻞ از آﻓﯿﺲ را ﺑﺮای

وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﯿﺰ ﺗﺪارک ﺧﻮاﻫﺪ داد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوش اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﮔﺮدد؟
ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت .اﯾﺪه ای ﺟﺬاب ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎوس
و ﮐﯿﺒﻮرد ،ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﺮدد و ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را در ﺳﺮاﺳﺮ
ﻣﺤﯿﻂ وﯾﻨﺪوز و در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﯾﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ
وﯾﻨﺪوز  ،۱۰اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ؛ ﻧﻮﻋﯽ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺴﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺑﯿﺎﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺑﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮔﺎرﺗﻨﺮ؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺎری اذﻋﺎن دارد
ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ۲۵۹ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه

ﺑﻪ  ۲۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز
را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ رﻗﻢ ﻓﺮوش  ۳۲۱و در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  ۳۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ
رﺳﯿﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎری ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری،
ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ  ۲۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺒﻠﺖ و اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ،ﮔﺮان
ﺑﻬﺎﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ
داد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از وﯾﻨﺪوز ،ﻧﻘﺶ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮ در ﮐﻤﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺪف،
در ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﯿﺮی ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺨﻮرد ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

