ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ :ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ اﻣﺴﺎل روی وﯾﻨﺪوز
ﻓﻮن ﻧﯿﺴﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻠﺪ ،ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ﺑﺎت ﻫﺎ ،و اﺑﺰار
ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ رﻗﻢ زد ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻏﺎﯾﺐ
ﺑﻮد :وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن .ﯾﮏ دﻣﻮی ﺳﺎده از اﺳﮑﺎﯾﭗ در ﺣﺎل اﺟﺮا روی وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪ ،و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺮای اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ و ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎی ﺗﺮی ﻣﺎﯾﺮﺳﻮن در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اراﺋﻪ ی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران داﺷﺖ ﺣﺎﮐﯽ

از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ وﺿﻮح روی ﺗﻠﻔﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ آن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۴اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪﯾﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا
او در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ
ً
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ روی آن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻮزه ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻇﺮف ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ در آن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد وﯾﻨﺪوز و ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﺴﯿﺮ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد«.
ﻣﺎﯾﺮﺳﻮن در ﭘﯽ اﺻﺮار ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در ﻣﻮرد رﺷﺪ وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره ی ﺳﻬﻢ وﯾﻨﺪوز روی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ اﻓﺰود» :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ وﯾﻨﺪوز
ﻓﻮن راﻫﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی  ۹ﺗﺎ  ۳۰اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎزه و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ و ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای
ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ :ﺗﺴﻠﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮ ﺑﺎزار راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن را ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮدش رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﻤﺮﮐﺰش را روی آن ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﯾﺮﺳﻮن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﻧﯿﺴﺖ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﻣﺴﺎل ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
ﺧﺎﻧﻮاده ی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ«.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

