ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﺷﮑﺴﺖ؛ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ
در زﻣﺮه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ
ﻧﯿﺴﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﻮاره ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در »وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ« ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ »ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« اﺳﺖ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری دﺳﺖ ﺑﻪ دو اﻗﺪام ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه زد ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ از

ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ در آورﯾﻞ ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی رﺳﻤﺎ اﻟﻘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ( ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﺪ و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی درب ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد در واﺣﺪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻧﺸﺎن
داد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ را ﻫﻢ از ﺑﺪﻧﻪ اش ﺟﺪا ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

ﻫﺪف دﯾﺮﯾﻨﻪ اش ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای  iOSاﭘﻞ و اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮد را
ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺘﺼﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻋﻤﻮدی
اﭘﻞ را ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﻮد دارد و ﻫﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارش را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮا ﺷﺪن روی آن.

اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ﻗﺪر در

زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰش ﻫﻢ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺮار دارد ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﻞ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ در ﺑﺎزار را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺳﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺮﻓﺲ ﻓﻮن؛ ﻧﻮش داروﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺮ از راه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ

ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن روی ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن را ﻫﻢ ﺗﯿﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺮﻓﺲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽ
ﺷﮏ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻫﻮاداران وﯾﻨﺪوز ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ )ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﻤﺎرﺷﺎن ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ( ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﯿﭽﮑﺲ اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻻزم
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روی ﺑﺎﻗﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻧﺪارد .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن اﯾﻨﮑﻪ ،ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ،در ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ال ﺟﯽ ،اچ ﺗﯽ ﺳﯽ و ﻣﻮﺗﻮروﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در ﺑﺮﻫﻪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،آﻟﮑﺎﺗﻞ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری دارد و ﮐﺴﺮ
ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی اش را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﯾﻨﺪوزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽ زﻧﺪ
ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺮخ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻧﺪﮐﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺧﺎﻣﺘﺶ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آن ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﯾﻨﺪوزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ
آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را
ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﻮرت ﮐﺮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
وﯾﻨﺪوز اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﮐﻢ ﺷﺪن ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ را از
روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص دادن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎن ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﺷﻮار دﺳﺖ و ﭘﻨﭽﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ
را ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﯿﻬﻮده

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻓﺲ ﻓﻮن ﮐﺬاﯾﯽ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از راه ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻓﻌﻠﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻢ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻓﺲ ﻓﻮن ﺑﻪ آن ﻗﺪم ﻣﯽ ﮔﺬارد ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ در آن زﻣﺎن ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻋﺮﺿﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )ﯾﻌﻨﯽ
ﻟﻮﻣﯿﺎ  950و  950اﮐﺲ ال( ﻫﺠﺪه ﻣﺎﻫﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺪل ﻣﯿﺎن رده ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪه.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻧﻮﮐﯿﺎ  650ﮐﻪ اواﯾﻞ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن زﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﻣﯿﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎزه ای از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ.

در ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ دوران

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ،
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ وﻗﺘﯽ از ﺣﺬف ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ داد ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﮐﺮد:

ﻣﺎ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را روی ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻓﺮق دارﯾﻢ؛
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی  Continuumاﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻮآوری روی دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﻼودﻣﺎن روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎی ﻧﺎدﻻ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ای دال ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺴﺖ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اش ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﺤﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﻫﻮاداراﻧﺶ را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارد.

آﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ زده و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارش را از دﺳﺖ داده ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺘﺶ اﺳﺖ«؟ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ
دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد :ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ،ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮارد و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ اش در ﻟﺒﻪ ﺗﯿﻎ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی »اول ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،اول ﮐﻼود« ﻫﯿﭽﮕﺎه وﻋﺪه ای ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺒﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺗﻼﺷﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ اﺧﺮاج ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و
اﻋﻼم ﺿﺮر  8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﺎد ﺷﺪه در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

