ﻗﻤﺎر آﺧﺮ ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ؛
ﻓﺮدا روز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﻓﺮدا ﻋﺼﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ؛
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ روﯾﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﻐﺮ ﮐﻨﻨﺪ :ﺑﺎز-ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد »اﻧﺘﻈﺎرات از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در
روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ« ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دو
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﯽ ،ﺗﻼش دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﻮﺷﺶ ،اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ دارد

ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻧﺎدﻻ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ
ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﻣﺤﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ،وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻫﻤﻪ از

ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎن از
اﺳﮑﺎﯾﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﯿﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﭙﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎزار ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزد.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺣﺎﻻ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰش را ﺑﺮ روی ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺪه اﻧﺪﮐﯽ
ﻗﺮار داده و ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ :ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﯾﻨﺪوزی ﻓﺮوش
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ »اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ« دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺰرگ
ﺧﻮد زد و ﻧﻮﮐﯿﺎ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۱۸ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ
از ﺳﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .اﯾﻦ روﯾﺎ ،ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه .در ﺳﺎل ﺟﺎری ،در ﻣﯿﺎن ﻫﺮ  ۱۰۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ۳
ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮده و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز را اﺟﺮا ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و اﭘﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ  ۹۷درﺻﺪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ،۲۰۱۵ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ۱۲ ،ﺳﻨﺖ زﯾﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺻﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد را زﯾﺎن اﻋﻼم
ﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎﯾﮏ واﮐﻠﯽ ) (Mike Walkleyﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ارﺷﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ  Canaccord Genuityﺑﺎور دارد:
»راﻫﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ردﻣﻮﻧﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﻗﺸﺮ ﮐﻤﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ«.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان آﯾﻨﺪه را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪJ.P. Gownder ،
از ﻣﻮﺳﺴﻪ  Forrester Researchﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارد«.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻓﺮدا دﺳﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎر ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و دوﻟﻮﭘﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای آﺳﺎن ﺳﺎزی ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ،در آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻠﺪ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﻧﺪ را ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ وﯾﻨﺪوز ۱۰
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﺒﺘﯽ ﺑﺮ آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺧﻮد ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۱۸وﯾﻨﺪوز  ۱۰در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮔﺠﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻓﺲ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و در
اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ،ﻓﺮوش ﻧﻤﯽ رﻓﺖ .ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۲۰۱۲ارزش ﺳﺮﻓﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺑﻪ  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺮﻓﺲ
ﭘﺮو را دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﺪان را راﺿﯽ ﮐﺮده ،ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻫﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ارﺷﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را.
در ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺮدای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن

ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ اش درآﻣﺪ ﮐﻠﯽ  ۳.۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﮐﻨﻮن در ﺑﺤﺚ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دو راﻫﮑﺎر اﺻﻠﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .راﻫﮑﺎر اول ،ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ]ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ[ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﺎزه و اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﺮود ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ راﻫﮑﺎر دوم ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و آن را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻧﻘﺸﻪ دوم آﻗﺎی ﻧﺎدﻻ ﺑﺮای

ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،رﺧﻨﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی رﻗﯿﺐ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ از آﻓﯿﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ و اﺳﮑﺎﯾﭗ.
ﻓﺮدا ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه اش را روی ﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ،
ﻫﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ در اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSرا اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

