ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دوﺑﺎره روﻧﻖ
ﯾﺎﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی دو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ »ﮔﺎرﺗﻨﺮ« و  IDCﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﻪ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل
 ۲۰۱۸رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻣﺎرﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﭼﯿﺰی دارد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺎرﺗﻨﺮ از رﺷﺪ  ۱.۴درﺻﺪی ﺧﺒﺮ
ﻣﯽ دﻫﺪ IDC ،آن را  ۲.۷اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﺮدد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  IDCﻋﻠﯽ رﻏﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺮوم ﺑﻮک ﻫﺎ ،ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻧﻈﯿﺮ

ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو را در آﻣﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز را زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده و ﮐﺮوم
ﺑﻮک و دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺮدو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎ
ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﮐﺮوم ﺑﻮک ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﮏ و

وﯾﻨﺪوزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در آن ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ» .ﻣﯿﮑﺎﮐﻮ
ﮐﯿﺘﺎﮔﺎوا« ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ ﮔﺎرﺗﻨﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

روﻧﻖ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﻪ ﻣﺎه دوم  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﻟﻄﻒ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ رخ داده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺷﻮد.
 IDCﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻮزه ﭘﯽ ﺳﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده و»ﺟﯽ
ﭼﻮ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:

اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب اول ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺗﮑﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﮑﺘﺎپ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
اچ ﭘﯽ ،دل ،اﭘﻞ و اﯾﺴﺮ از رﺷﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز رو ﺑﻪ اﻓﻮل اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

