ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،دی ۱۳۹۵
»ﮐﺮﯾﺲ ﮐﺎﭘﻮﺳﻼ« ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ »وﯾﻨﺪوز ﺳﻨﺘﺮال« در
ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻮﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮐﺎﭘﻮﺳﻼ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺖ:

ﯾﮑﯽ از ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران از ﻣﻦ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزد .ﻫﺪف ﻣﺎ در ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺮﻓﺲ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ،ﺑﻮک ﯾﺎ ﭘﺮو ،ﺧﻠﻖ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻘﯿﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ
وﺟﻮد آورﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی راه ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ را در
ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان از ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:

ﺳﺎل  2017در راه اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ» .ﭘﺎﻧﻮ« و ﺗﯿﻢ
او ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮآوری ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪی را
ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﻢ و دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎﭘﻮﺳﻼ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ  HPو
اداﻣﻪ راه وﯾﻨﺪوز و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﭘﻮﺳﻼ را ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮای وﯾﻨﺪوز  10روی
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی  ،ARMﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی

 ،Continuumﺗﺮﮐﯿﺐ  3Dﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،دور از دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

