ﻣﻮزﯾﻼ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻼﯾﻨﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺗﺎﻧﺪرﺑﺮد را از
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺳﺎزد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آذر ۱۳۹۴
ﺑﻨﯿﺎد ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﻮزﯾﻼ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ی ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻦ ﺑﺎز را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺳﺖ .ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻼﯾﻨﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺗﺎﻧﺪرﺑﺮد ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اوﺿﺎع ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺣﺎل
ﺗﻐﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﺶ ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ
ﭘﺮوژه را از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺳﺎزد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ  Mitchell Bakerاﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از  8ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﻧﺪرﺑﺮد
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل  2012آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن داوﻃﻠﺐ ﺳﭙﺮده و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای آن اﻗﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل ،اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺘﻨﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ اﻋﻼم دارد ﺗﺎﻧﺪرﺑﺮد در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﻮزﯾﻼ ﺧﺎرج ﺷﺪه و
دﯾﮕﺮ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ اش ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻣﺪه:

Mitchell Baker
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ از ﻃﺮف ﻣﻮزﯾﻼ ،ﺗﺎﻧﺪرﺑﺮد
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
روش درﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و ﺗﺎﻧﺪرﺑﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻫﻢ ﻣﺠﺰا ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﺶ ،اﯾﻦ ﮐﻼﯾﻨﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎد دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﻣﯽ ﮔﺮدد Baker .ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .او اﻟﺒﺘﻪ رد
ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﺰ ﺟﺪاﺳﺎزی را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﻦ
ﭘﺮوژه روی ﻣﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮزﯾﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ،اﺗﮑﺎی زﯾﺎد ﺗﺎﻧﺪرﺑﺮد ﺑﻪ

ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺳﺖ.

Mitchell Baker
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﭘﺮوژه ﻣﻔﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻓﻌﺎل در ﺗﺎﻧﺪرﺑﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﻮد ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت
ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ی ﺑﻪ آن دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی
ﻫﺎی ﺗﺎﻧﺪرﺑﺮد را در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و از
ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ].ﺑﺎ وﺟﻮد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ[ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺗﯿﻢ ﻫﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

