ﺣﺘﯽ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از اﻓﻮل ﺑﺎزار
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده ﻃﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل از اﻓﻮل
ﻓﺮوش ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺎری  IDCو ﮔﺎرﺗﻨﺮ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  ۲۰۱۵ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷.۷و  IDCﻣﻘﺪار آن را ﻣﻌﺎدل  ۱۰.۸درﺻﺪ داﻧﺴﺘﻪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﻓﺮوش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﯾﻨﺪوز
 ۱۰در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از رﮐﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮده و آﻧﭽﻪ رخ داده ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ روﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ رواﻧﻪ
ﺑﺎزار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﯽ ﺳﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺗﺤﻮل ﺗﺎزه ای در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻧﺒﻮده و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺎن را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را در ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﻮ ﺑﺨﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻮج ﺑﻌﺪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﮐﻪ ﭘﺎﺋﯿﺰ اﻣﺴﺎل وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ؟ اﻫﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮج زﻣﺎﻧﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دردﺳﺮی ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﻫﻤﻪ ی ﻣﺸﮑﻼت را در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ارزش دﻻر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺣﺪ ارزی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﺛﺮ ﮔﺬار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻗﯿﻤﺖ دﻻری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزارﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺑﻪ روز ﺗﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﺷﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ دار ﺑﻮدن روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺎزار ﻧﺎم ﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺳﻬﻢ ﮐﻤﺘﺮی
ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﭘﻞ ،دل ،اچ ﭘﯽ ،ﻟﻨﻮو
ً
از ﻓﺮوش را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،وﻟﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ روی اﺳﺎﻣﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺴﻮس و اﯾﺴﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﮐﻮد ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻨﻮز زود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻢ وﯾﻨﺪوز و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮ ﺳﻮق
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ رواﯾﺖ ﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آﻣﺪن روزﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

