ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ :ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی اﭘﻞ را در
ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت رده ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو ﮐﺮده
اﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
»اﯾﻤﯽ ﻫﻮد« ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻓﺮوش ﻻﯾﺴﻨﺲ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ،ﺑﺎ رﺷﺪی  5درﺻﺪی رو ﺑﻪ رو

ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﻫﻮد« ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی در راه ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت رده ﺑﺎﻻ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎً در دﺳﺖ اﭘﻞ ﺑﻮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ » «Business Insiderاﺷﺎره ﮐﺮده ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت رده ﺑﺎﻻ را

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  900دﻻر ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ﺑﻮده اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه

ﺑﺮای ﻣﮏ ﺑﻮک ﻫﺎی ﭘﺎﻦ رده اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺷﺎره واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در

ﺑﺎزار ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ادﻋﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﭘﻞ از ﻓﺮوش ﻣﮏ ﺑﻮک ﻫﺎﯾﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؛
ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در  15ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رخ داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﮏ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ

زﻣﺎن دﯾﮕﺮی در ﺣﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮﻓﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﺎن اﻋﺪاد و
ارﻗﺎم ﺧﻮدداری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ »ﮔﺎرﺗﻨﺮ« ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﻮو ،اچ ﭘﯽ و دل
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺷﺪی  4.3 ،5.4و  1.6درﺻﺪی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﻮس ،اﯾﺴﺮ و دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

