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ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﯾﻨﺪوزﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(

آﯾﻨﺪه ﺗﺠﺎری ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ روز اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را اذﻋﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﻨﺪوز از
ﺷﻨﯿﺪن و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد؟ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوزﻓﻮن اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ  Windows 10 SKUدﯾﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .درﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  Windows 10 Home، Pro،Enterpriseو  ،IoTوﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻨﻄﻘﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن وﯾﻨﺪوز  10اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ وﯾﻨﺪوز در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روی ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺎ دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﯾﻨﺪوزﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )ﺑﺨﺶ اول(
اﮔﺮ ﮐﻤﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻤﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن  HPﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز  10ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎص،
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،آن را

وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه
دارﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی راهﺣﻞﻫﺎی ﺗﺠﺎری
اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه را ﺑﺮای

ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﯾﻨﺪوزی را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .اﯾﻤﯿﻠﯽ
ﮐﻪ ﺗﺮی ﻣﺎﯾﺮﺳﻦ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را روﺷﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد» :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﺘﺎن ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺗﺤﺮک وﯾﻨﺪوز  10در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻟﻮﻣﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اچﭘﯽ ،اﯾﺴﺮ ،اﻟﮑﺎﺗﻞ VAIO ،و  Trinityﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮی وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﯿﻮم را دﻧﺒﺎل
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻃﻼع دارﯾﻢ در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻟﻮﻣﯿﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ آﻣﺎری،
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار در ﺳﻠﻄﻪ اﻧﺪروﯾﺪ و  ioSاﭘﻞ ﻗﺮار دارد و ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزاری ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار اﺷﺎره دارد؛ ﺑﺎزار ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ 78 .درﺻﺪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﺎ ً ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻣﮑﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﻨﺪان اﻣﯿﺪوار ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ در
دﻧﯿﺎی ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ از آن
ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

مایکروسافت در حال انجام کاری است که به احتمال زیاد از مدتها قبل در نظر
داشت ،آن را انجام دهد.

ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﻮﻣﯿﺎ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻮﮐﯿﺎ آن را اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﮕﺬارد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎراﯾﯽ و
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﻣﯿﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ Surface Phone
ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﭼﺮا زﺣﻤﺖ
ﺳﺎﺧﺖ  Surface Phoneرا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داد؟

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﮑﺴﻮس ﺑﻌﺪی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ  Surface Phoneدﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎن ﻫﺪﻓﯽ را ﮐﻪ ﺳﻮرﻓﯿﺲ در اﺑﺘﺪا دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ Surface Phone .ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی وﯾﻨﺪوز
 10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 Surface Phoneﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار
دﻫﺪ .درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﺎن دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﺴﻮس ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در
ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ اﮔﺮ  Surface Phoneو دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﺎرزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮش
ﺑﺪرﺧﺸﺪ ،اﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاری داﺋﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ؛ ﭼﻪ اﯾﺪهﻫﺎی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮی درﺑﺎره اﻧﺪروﯾﺪ وﺟﻮد دارد؟
اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
واﻗﻌﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﻮری را در ﮐﺴﺐو ﮐﺎر ﺧﻮد
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای از دور ﺧﺎرج ﮐﺮدن وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﺷﺪن
وﯾﻨﺪوز  10ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺸﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰاری را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ،اﯾﻦ اﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺑﻬﺮهوری ﭼﻨﺪ ﺳﮑﻮﯾﯽ را ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺮهوری و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺑﺮی آن در ﻫﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﭽﻮن  iosو
اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  10ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ روزی در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺠﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻗﻮاﻋﺪ اﯾﻤﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﭘﺬﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ارﺳﺎل ﮐﺮد ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص
ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ درﺑﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اراﺋﻪ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی آرم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶرو از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﻨﺪوز
 10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪای را ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺎ
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﮐﻨﻮن راهﺣﻞﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری  cloud-ﬁrst/ mobile-ﬁrstرا در ﺧﺼﻮص

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺠﺎری ﺧﻮد در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از وﯾﻨﺪوز  ،10آﻓﯿﺲ ،آژر و
دﯾﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی و ﺑﻬﺮهوری اراﺋﻪﺷﺪه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﻬﻤﯽ درون اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺑﻪوﺿﻮح ﺷﻔﺎف ﺳﺎزﯾﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ارزش زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺎ
دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ  50ﻫﺰار
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ؛ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن
آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﮑﺘﺎپﻫﺎ ،ﻧﻮتﺑﻮکﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی  2in1ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ما درک میکنیم که شما در خصوص تعهدات مایکروسافت درباره تلفنهای هوشمند
نگران هستید .اجازه دهید این موضوع را روشن کنیم؛ ما خود را به ارائه ویندوز
 10برای دستگاههای همراه با صفحهنمایشهای کوچکی که از پردازندههای آرم
استفاده میکنند ،متعهد میکنیم.

در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﭘﺮوژه وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را دﺳﺖ
اﻗﺪام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﯾﻨﺪوزی در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزار ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم
ﻗﺮار دارد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2017ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را
اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﻨﺪوز 10
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،وﯾﮋه اﻧﺪروﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﻪ؛ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ﻣﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه از دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ،
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﮐﻢ ﻣﺼﺮفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ دﻧﯿﺎ

آﯾﺎ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ دوران ﭘﺴﺎدﺳﮑﺘﺎپ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه E3 2016

روﯾﺎی وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺖ

ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ دارد؟

ﺳﺮاﻧﺠﺎم وﯾﻨﺪوزﻓﻮن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﻻﮔﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد!

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻓﺰوﻧﻪ آﻓﯿﺲ آﻧﻼﯾﻦ را وﯾﮋه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ
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