ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻓﺴﻮس ﻣﯽﺧﻮرد

ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه دوران ﮐﺎری ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد

ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎری ﺧﻮد در ﻃﻮل دوراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮد ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ.
"ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻦ در ﻃﻮل دوراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮدم ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﻪﺗﺎز ﺣﻮزه ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ".ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﯿﺮی ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮ  Village Globalاﻧﺠﺎم داد درﺑﺎره اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد" :ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻦ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ رخ داد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪن ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺪروﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ".
وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی در ﺳﺎل  2008ﻣﻌﺮﻓﯽ و وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﯾﮏ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ دﯾﮕﺮ در
ﮐﻨﺎر آﯾﻔﻮﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  2007وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ در
ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد.
در آن دوران ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻧﺮماﻓﺰار دﺳﺘﮑﺎپ ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "وﯾﻨﺪوز ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ"
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آن ﮐﯿﺒﻮرد و اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﺎل  ،2010وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن  7را
ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺗﺎچ ﺑﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﻬﻢ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن  7از ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را در ﺳﺎل  2017ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .اواﺧﺮ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از "وﯾﻨﺪوز  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ" ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ در اداﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ" :اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﯿﺮاﭘﻠﯽ اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در
آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ  90درﺻﺪ
اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد .ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ِ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ".
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻧﺒﻮد .وی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2000از ﭘﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺎرهوﻗﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺮود.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮔﺮان ﺑﻮد ﺑﻪ

ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﮐﯿﺎ ،ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ
داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﺪ اﻓﺴﻮس ﻣﯽﺧﻮرد" :ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﺎ
ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮاﭘﻠﯽ وﺟﻮد دارد ".وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ،ارزﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 400ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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