دﻧﯿﺎی ﮐﻼود و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎری

ﭼﺮا ﻏﻮل دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻋﺎﺷﻖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ را اﺑﺮاز ﻣﯽدارد؟ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺰرگ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار ﮐﻼود )آژر و آﻓﯿﺲ  (365را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﮔﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﯿﺪ
درﺑﺎره ارزش واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻓﺮوش و ﺿﺮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
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ﺗﺎزهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎره 187
ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻓﻮق ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ و اوﭘﻦﺳﻮرس ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ روی ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزش ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دو ﻣﺤﺼﻮل آژر و آﻓﯿﺲ  365ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻣﺠﻮز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻓﯿﺲ و وﯾﻨﺪوز را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ از آژر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و در ﺣﺎل ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎزهای
از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮدش اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪای ﻣﯿﺎن وﯾﻨﺪوز و آژر را
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آژر ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻧﺒﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ...
ﭘﻨﺞ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی اوﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز 10
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی وﯾﻨﺪوز روی ﺳﺮورﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن از راﻫﮑﺎرﻫﺎ و
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮوش
)ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ارزش اﻓﺰوده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
دوران ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺗﮏﻣﺤﻮری رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﭘﻮلﺳﺎزی ﮐﺮده و ﺑﻬﺮهوری ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرآﻣﺪ و
ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ از وﯾﻨﺪوز و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داتﻧﺖ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎن ،اچﭘﯽ و ...ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدی را ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری  x86اﯾﻨﺘﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﺑﺎزار ﯾﻮﻧﯿﮑﺲ را ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد درآورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎن
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮی ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده و از ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری  x86ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  x86ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﮕﻔﺘﯽﺳﺎز ﺷﺪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز ﺷﺪ
ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﯾﻮﻧﯿﮑﺴﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه و در ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ در دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ
را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی وﯾﻨﺪوز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن ،دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی روﺑﺮو رﺷﺪ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی را ﺑﺮای ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ در ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﺑﺰرگ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آژر و وﯾﻨﺪوز را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﯿﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻼود
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺘﯿﺪ؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وب آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻓﺮوش  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 10
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آژر ﺳﻮدآور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮏ رﺷﺪ  64درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻮزﻫﺎی وﯾﻨﺪوز
ﯾﮏ رﺷﺪ ﺗﮏ رﻗﻤﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ  AWSﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ
ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮی ﺳﺮراﺳﺖ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﭘﻮل ﺧﻮد را در ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﻨﺪوز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دربﻫﺎ را ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽدادﯾﺪ روی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ در ﭘﻠﺘﻔﺮم آژر اﺟﺮا ﺷﻮد؟ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮای ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ دردﻧﺎک اﺳﺖ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ راه ﭼﺎره را در اﯾﻦ دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن روی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺑﺮی و آن ﻫﻢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔﺎم روﺑﻪ ﺟﻠﻮ و
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ! اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ آنرا اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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