دﻟﯿﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۴
 ۲۰۱۵ﺳﺎل ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮔﺮﯾﺰی ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﭼﺮا ﮐﻪ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﺎری در دﻧﯿﺎی اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﮔﺎرﺗﻨﺮ و  ،IDCﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ  ۸و  ۱۰.۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده
اﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اوﺿﺎع ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺑﺎزار و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻮآوری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ در ﻣﺮگ زودﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻏﺮاق ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪای »ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ« ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از
اﺟﺰای ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺎ ،ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺗﮏ رﻗﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از ﻫﻤﺎن ﯾﮏ رﻗﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺎری از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ
راه و روش رﺳﯿﺪن و دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ،از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزار ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ را  PCﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺳﺎل
ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ،ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
وﯾﻨﺪوزی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ،ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻓﺲ ﺑﻮک ﯾﺎ ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ  IDCﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن آﻣﺎرﻫﺎی دو ﺷﺮﮐﺖ
ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی از دﯾﺪﮔﺎه  ،IDCﺗﺒﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮔﺰارﺷﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اوﺿﺎع
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻘﺪر ﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ وﺧﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ وﺧﺎﻣﺖ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺻﺮﻓﺎ  ۲.۶درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ
 ۲۰۱۴ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده

و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﭘﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۵.۸درﺻﺪ ﻓﺮوش
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اش را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل  ۲۰۱۴اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  IDCﺑﺎور دارد اﯾﻦ

ﻣﯿﺰان ۶.۲ ،درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻨﻮو ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻘﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺷﺎﻫﺪ  ۱۴.۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺑﻮده.
ﻣﯿﮑﺎﮐﻮ ﮐﯿﺘﺎﮔﺎوا ) (Mikako Kitagawaﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺎری ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﻨﻮو
ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ۲در ) ۱ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۶۰۰دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ

اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﺮای ﺑﺎزار اﯾﻦ روزﻫﺎﺳﺖ«.

»ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ«
ﺟﯽ ﭼﻮ ) ، (Jay Chouﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ  IDCاﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اﭘﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﭘﻞ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی را
ﺑﺮای ﺧﻮد در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ زدن ﻋﯿﻨﮏ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ،
ﺑﺎز ﻫﻢ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان  PCﻫﺎ را از رده ﺧﺎرج داﻧﺴﺖ،

ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج داده و دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم آﻣﺎری آﻣﺪه اﻧﺪ
را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻣﻮردﻫﺪ ) ،(Patrick Moorheadﻣﻮﺳﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری Moor
 Insights & Strategyدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن راه ﺧﻮد رﺳﯿﺪه
اﻧﺪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم .ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺮدم در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﭼﻪ اﺑﺰاری
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎری ﺟﺪی را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﭼﻄﻮر؟«
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻮردﻫﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد از ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎ،
»ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ« اﺳﺖ .ﺣﺎل دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽ
رﺳﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﺮک اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان.

»ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر از ﭼﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ؟«
اﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ؟ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﻮد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه PC ،ﺗﻨﻬﺎ  ۲.۶درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ  ۲۰۱۴ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
داﺷﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ آﻣﺪن ارزش ﭘﻮل راﯾﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دﻻر،
ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﺘﺮی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ زده اﻧﺪ.

ﻣﯿﮑﺎﮐﻮ ﮐﯿﺘﺎﮔﺎوا از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :واﺣﺪ ﭘﻮل ﯾﻮرو در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ واﻗﻌﺎ
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ی ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ،ژاﭘﻦ،
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮزﯾﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﺳﺎم آوری ﺑﺎﻻ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﻮل راﯾﺞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎد ﺷﺪه ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر ﻧﺪارد«.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﺮات ﻗﯿﻤﺖ ارز ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
 PCﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺑﺮوز
رﺳﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازد.
ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﮐﻦ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ورژن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ وﯾﻨﺪوز راﯾﮕﺎن ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از
ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪاری ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎره آﻗﺎی »ﻣﻮرﻫﺪ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﺧﻼف وﯾﻨﺪوز  ۷ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻨﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺨﺮﯾﺪ ،وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮد را ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ«.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ  ۱۲اﻟﯽ ۱۸
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری ،ﻓﺮوش ﺑﺎﻻی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

»ﺧﻮد وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ«
ﻟﻮرن ﻻورد ) ،(Loren Loverdeﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ  IDCﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در ﻧﯿﻤﻪ
دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن وﯾﻨﺪوز  ۱۰از
ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ… .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان  PCﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺑﺮوز
رﺳﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﻠﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از وﯾﻨﺪو و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ «.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﻣﻮردﻫﺪ« و »ﮐﯿﺘﺎﮔﺎوا« ﻧﯿﺰ
ﻧﻈﺮات ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺟﺎده ﭘﯿﺶ رو ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺜﺒﺖ از ﺳﻮی ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی آﮐﯿﻠﺲ رﯾﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را
ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﻬﻢ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ و  PCﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ آرﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺪام ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ زورﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ .درﺑﺎره ﻣﺮگ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﻤﯽ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮش رﻧﮓ و ﻟﻌﺎﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﺳﺮﻓﺲ ﺑﻮک« ،دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اوج
ﻫﻨﺮ را در دﻧﯿﺎی  PCﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.

آﺳﻤﺎن آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪون اﺑﺮ و ﮐﺎﻣﻼ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎﻧﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ وﻇﺎﯾﻒ  PCﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ،
ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ را وارد آورده اﻧﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺣﺎﻻ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ در دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎ رﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را از رده ﺧﺎرج داﻧﺴﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ دﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان
ﺑﻪ آن ﺑﺪی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺪی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

