زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﮐﺮوم؛ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﺣﺎﻻ
دوﻣﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺤﺒﻮب دﺳﮑﺘﺎپ اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺮوﻣﯿﻮم و اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
ﮐﺮوم ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر زدن ﻫﻤﻪ رﻗﺒﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و

رﻗﺒﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ رﺗﺒﻪ دوم ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ
ﻣﺮورﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  ۷.۶از ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد .رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ
ﺳﻬﻤﺶ از  ۷.۲درﺻﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ رود.

اﮔﺮ ﭼﻪ اج ﮐﺮوﻣﯿﻮم ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  ۶۸.۵درﺻﺪی ﮐﺮوم ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻓﺮاوان دارد اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ  ۷.۶درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای

ﻣﺮورﮔﺮی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز  ۳ﻣﺎه از اﻧﺘﺸﺎرش ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﻮن اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮورﮔﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳﺖ .اج ﮐﺮوﻣﯿﻮم ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ،ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ اج را ﻣﺮورﮔﺮی ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮدش داﻧﻠﻮد

ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮوم و ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮورﮔﺮ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮدی ﺗﺐ ﻫﺎ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ردﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺸﺪار در ﻣﻮرد اﻓﺸﺎی ﭘﺴﻮرد در دارک وب اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان از ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﮔﻞ را ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ دادن
ﺳﻬﻤﺶ از ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﮐﺮوﻣﯿﻮم ﺑﺮ ﺑﺎزار را ﺗﺪاوم ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺮورﮔﺮ ،ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮐﺮوﻣﯿﻮم روی ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ،ﺳﺎﻓﺎری و دﯾﮕﺮ

ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

