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ؿشور ٔایىشٚػافر ،یه ؿشور چٙذّّٔیسی اػر ،ؤ ٝشوض آٖ دس ایاالذ ٔسحذ ٜآٔشیىا لشاس داسد .ایٗ
ؿشور ،تضسٌسشیٗ ؿشور اسائ٘ ٝشْافضاس سایا٘ ٝدس د٘یاػر ،و ٝت ٝا٘سـاس وساب  ٚزِٛیذ ٔحصٛالذ چٙذسػا٘ٝای
 ٚاسائ ٝخذٔاذ خؼر اِىسش٘ٚیىی ٘یض ٔیخشداصد.
دس حاَ حاضش ٔایىشٚػافر تا تیؾ اص چٞ ُٟضاس واسٔٙذ دس ؿصر وـٛس خٟاٖ  ٚتا دسآٔذ خاِص  25.3یىی
اص ٔٛفمسشیٗ ؿشوسٟای ایاالذ ٔسحذ ٜأشیىا  ٚیىی اص ساٞثشاٖ صٙؼر وأدیٛزش تٛد ٜاػر.

.

زاسیخچ ٝاِٚی: ٝ
خائ َٛآِٗ  ٚتیُ ٌیسغ ،دٚػساٖ دٚساٖ وٛدوی تٛد٘ذ و ٝتا ؿٛس  ٚؿٛق فشاٚا٘ی تشای وأدیٛزش تش٘أٛ٘ ٝیؼی
ٔی وشد٘ذ  ٚت ٝد٘ثاَ ایداد یه وؼة  ٚواس تٛد٘ذ .ػشا٘داْ تؼذ اص زالؽ ٞای خؼسٍی ٘اخزیش آٟ٘ا دس زاسیخ 4
آٚسیُ ػاَ  1975ؿشور ٔایىشٚػافر تا ٔذیش ػأّی تیُ ٌیسغ زاػیغ ؿذ.
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دس طا٘ٛی ،1975 ٝػیؼسٓ ٞای زّٔ ٝیسشی ( )MITSت٘ ٝاْ آزاسی  8800اص ؿشور ٔیىش ٚزِٛیذ ؿذ .خائَٛ
آِٗ ٔسٛخ ٝؿذ و ٝآٖ ٞا ٔی زٛا٘ٙذ تشای آزاسی  Basic ،8800تؼاص٘ذ  ٚخغ اص زٕاع تا تیُ ٌیسغ آٖ ٞا
اص ایٗ ؿشور زماضای اػسخذاْ وشد٘ذ .خائ َٛآِٗ ت ٝػٛٙاٖ ؿثی ٝػاص  ٚتیُ ٌیسغ ت ٝػٛٙاٖ ٔسشخٓ اػسخذاْ
ؿذ٘ذ .خغ اص زِٛیذ ٔ ،Basicیىش ٚدػسٍا ٜآزاسی  Basicسا زِٛیذ وشد  ٚتاصاسیاتی وشد .ػشا٘داْ دس زاسیخ 4
آٚسیُ  ،1975ؿشور ٔایىشٚػافر تا ٔذیش ػأّی تیُ ٌیسغ زاػیغ ؿذ .دس آٌٛػر ٔ ،1977ایىشٚػافر تا
ٔدّ ٝاػىی دس طاخٗ زٛافك وشد  ٚدس ٘سید ٝاِٚیٗ دفسش تیٗإِّّی خٛد سا دس طاخٗ زاػیغ وشدٔ .ایىشٚػافر
دس طا٘ٛی ، 1979 ٝت ٝیه ٔشوض خذیذ دس ٚاؿیٍٙسٗ دس ایاالذ ٔسحذ ٜآٔشیىا ٘مُ ٔىاٖ وشد.
ٔایىشٚػافر تا ػیؼسٓ ػأُ خٛد دس ػاَ  1980یؼٙی ص٘یىغٚ ،اسد تاصاس واس ػیؼسٓ ػأُ ؿذ .ػدغ
ٔایىشٚػافر ػیؼسٓ ػأُ  MS-DOSسا زِٛیذ وشد.

ػشا٘داْ ٔایىشٚػافر دس ٔزاوشاذ تا زحمیماذ دیدیساَ ؿىؼر خٛسد  ٚدس ٘ٛأثش  1980ػیؼسٓ ػأُ
خذیذی تا ٘اْ  CP/Mزِٛیذ وشد و ٝدس آیٙذ ٜدس وأدیٛزشٞای ؿخصی ٔٛسد اػسفاد ٜلشاس ٌشفر.
ٔایىشٚػافر تا دسآٔذٞای تؼیاسؽ  210ؿشور سا خشیذ  ٓٞ ٚچٙیٗ یه تخؾ چاج ٘ ٚـش ت٘ ٝاْ
ٔایىشٚػافر خشع زِٛیذ وشد.

ایٗ ؿشور دس ػاَ ٞای ٘ 1994خؼسیٗ دا٘ـٙأ ٝی لاتُ اخشای خٛد تش سٚی وأدیٛزش تا ٘اْ Microsoft
 Encartaسا سا ٜا٘ذاخر  .آٟ٘ا دس ػاَ  1995تا زِٛیذ اِٚیٗ ػیؼسٓ ػأُ ٚیٙذٚص خٛد تا ٘اْ ٚیٙذٚص  95اص
3
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یه ؿشور زداسی ت ٝیه ؿشور ٔـسشی ٔذاس زثذیُ ؿذ٘ذ ٔ .حثٛتیر ٚیٙذٚص  95زا خایی خیؾ سفر و ٝدس
ٔا ٜػدسأثش ٕٞاٖ ػاَ دِٚر چیٗ اص ٔایىشٚػافر خٛاػر زا ٘ؼخ ٝی چیٙی ایٗ ػیؼسٓ ػأُ سا  ٓٞزِٛیذ
وٙذ زا دس وـٛس چیٗ ت ٝػٛٙاٖ ػیؼسٓ ػأُ سػٕی اص آٖ اػسفاد ٜوٙٙذ .
دس اٚاػظ د 90 ٝٞتیُ ٌیسغ زصٕیٓ تٚ ٝاسد ؿذٖ ت ٝػشص ٝایٙسش٘ر ٌشفر  .ا ٚدس آٖ ػاِٟا  MSNسا تشای
سلاتر تا  AOLو ٝیه ػشٚیغ آ٘الیٗ دس آٔشیىا تٛد زِٛیذ وشد  ٚتؼذ اص آٖ  ٓٞتا ٕٞىاسی ٞایی و ٝتا
ؿشور ٞای دیٍش ا٘داْ داد زٛا٘ؼر  Web TVسا دس ػاَ  1996سا ٜا٘ذاصی وٙذ .
ٔایىشٚػافر تؼذ اص آٖ دس ػاَ  1997ایٙسش٘ر اوؼدِّٛش  4سا تٕٞ ٝشاٚ ٜیٙذٚص ت ٝتاصاس داد أا دادٌؼسشی
آٔشیىا ت ٝدِیُ زخغی اص زفا٘ ٓٞأ ٝای ؤ ٝایىشٚػافر دس ػاَ  94أضا وشد ٜتٛد اص ٚی خٛاػر زا دیٍش
ایٗ واس سا زىشاس ٘ىٙٙذ .
تؼذ اص آٖ دس ػاَ ٚ 98یٙذٚص  98ت ٝتاصاس آٔذ  ٚاوؼدّٛسس  32FAT ٚ 1SP 4/0SPت ٝػٛٙاٖ فایُ ٞای
ػیؼسٓ ػشض ٝؿذ٘ذ  .دس آٖ ػاَ ٞا ٔسٗ تاص تٛدٖ ٚیٙذٚص ٘اسضایسی ٞایی سا  ٓٞتشای آٟ٘ا ت ٝد٘ثاَ داؿر ٚ
آٟ٘ا ٔؼسمذ تٛد٘ذ و ٝایٗ ٔٛضٛع یه زٟذیذ خذی تشای آٟ٘ا ت ٝحؼاب ٔی آیذ .
دس ػاَ ٞا ی  2000دادٌا ٜآٔشیىا اص ٔایىشٚػافر خٛاػر زا اٞذاف  ٚصٔی ٝٙی واسی ؿشوسؾ سا یا ٔـخص
وٙذ یا ت ٝد ٚلؼٕر ٔدضا زمؼیٓ وٙذ أا آٟ٘ا ٞش دٞ ٚذف زداسی  ٚخاٍ٘ی سا تا ٘ ٓٞـا٘ ٝسفس ٝتٛد٘ذ  ٚتؼذ اص
آٖ لؼٕسی اص ایٗ ؿشٚط دس دادٌا ٜاػسیٙاف ِغ ٛؿذ٘ذ .
دس ػاَ ٔ 2001ایىشٚػافر ٚیٙذٚص  XPسا زِٛیذ وشد  ٚتؼذ اص آٖ  ٓٞتشای سلاتر تا ػ٘ٛی  ٚتاصی
 Nintendoتا زِٛیذ  ٚخخؾ ایىغ تاوغ خا ت ٝػشص ٝی تاصی ٞای وأدیٛزشی ٌزاؿر  .اِثس ٝدس ایٗ صٔیٝٙ
 ٓٞػشٔایٌ ٝزاسی ٞای ٔیّیاسدی تؼیاسی ا٘داْ داد .
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دسایٗ صٔیٛٔ ٓٞ ٝٙفمیر ایٗ ؿشور چـٓ ٌیش تٛد عٛسی و ٝزا ػاَ  2005ایىغ تاوغ دس آٔشیىا سزث ٝی
د ْٚفشٚؽ سا تؼذ اص خّی اػسیـٗ ػ٘ٛی داؿر  .أا تاص  ٓٞتا ایٗ ٚخٛد  ،تا فشٚؽ فمظ ٔ 22یّی ٖٛدػسٍاٜ
دس ٔمایؼ ٝتا فشٚؽ تیؾ اص ٔ100یّی٘ٛی ػ٘ٛی آٟ٘ا ضشس ػٍٙیٙی دس حذٚد ٔ 4یّیاسد دالس ٔسحُٕ ؿذ٘ذ .
ٔایىشٚػافر دس عی ٔذذ  3ػاَ واس ػاخر ٔ NET.مذٔازی  ٚػشٚس ٚیٙذٚص  2003سا  ٓٞت ٝخایاٖ سػا٘ذ .
دس ػاَ  2004ازحادی ٝاسٚخا عی ؿىایسی و ٝاص ٔایىشٚػافر وشد ٜتٛد ایٗ ؿشور سا ّٔضْ ت ٝخشداخر خشیٕٝ
ی ٔ 613ییّی ٖٛدالسی وشد و ٝتٙا ت ٝآٖ ٔایىشٚػافر ٔسؼٟذ ؿذ زا زٛافماذ لغؼی خٛدؽ سا تا ػایش سلثا
ٔـخص وٙذ  .ػال ٜٚتش آٖ  ٓٞزؼٟذ داد زا ٘ؼخ ٝای اص ٚیٙذٚص زٟی ٝوٙذ و ٝفالذ ٔذیا خّیش تاؿذ .
دس ٔاٛ٘ ٜأثش ػاَ  ٚ 2005تؼذ اص ؿىؼر ٔاِی آٟ٘ا دس ص ْی ٝٙی تاصی ٞای وأدیٛزشی  ،دٔٚیٗ وٙؼ َٛتاصی
آٟ٘ا تا ٘اْ ایىغ تاوغ  360ت ٝتاصاس آٔذ  ٚتؼذ اص زدشتیازی و ٝآٟ٘ا دس ایٗ صٔی ٝٙوؼة وشد ٜتٛد٘ذ ایٗ تاس
ایٗ وٙؼ َٛوأُ زش  ٚخأغ زش ٘ؼثر تٔ ٝذَ لثّی آٟ٘ا تٛد  .ایٗ وٙؼ َٛدس ٔ 2ذَ تا ٘اْ ٞای Premium
 System core ٚػشض ٝؿذ ؤ ٝذَ اِٚی داسای دػس ٝی تی ػیٓ ٞ ،اسد دسای ، ٛسیٕٛذ وٙسشَ ٞ ٚذػر
ٔی تاؿذ ِٚی ٔذَ د ْٚدسػر تشػىغ ایٗ ٔذَ  ٚداسای دػس ٝی ػیٓ داس  ٚتذِٛ ٖٚاصْ خا٘ثی اػر  .ایٗ
وٙؼ َٛزا حذ صیادی خثشاٖ صیاٖ ٞای ٔایىشٚػافر سا ا٘داْ داد .
 ٓٞاو ٖٛٙایٗ ؿشور ػٟاْ تا اسصؿی دس تٛسع داسد عٛسی و ٝچٟاس ٘فش ٔیّیاسدس  ٚحذٚد

٘ 12٬000فش اص

واسوٙاٖ ٔایىشٚػافرٔ ،یّی٘ٛش ٞؼسٙذ .

آغاز فعالیتَا:
دس ٔ 1994ایىشٚػافر ا٘ىاسزا سا ت ٝسا ٜا٘ذاخر؛ ٘خؼسیٗ دا٘ـٙأٝای و ٝسٚی وأدیٛزش لاتُ اخشا تٛد.
ٔایىشٚػافر تا ٕٞىاسی دسیٓ ٚسوغ دس ػاَ  1995تشای زِٛیذ ػشٌشٔیٞای چٙذٔٙظٛس ٜیه ؿشور خذیذ
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زأػیغ وشد٘ذ .خیؾ اص اسائٚ ٝیٙذٚص ٔ ،95ایىشٚػافر یه ؿشور زداسذ ٔحٛس لّٕذاد ٔیؿذ أا ٚیٙذٚص 95
ٔٛخة ؿذ و ٝدیٍش آٖ سا یه ؿشور ٔـسشی ٔحٛس تذا٘ٙذ .دس ػدسأثش  1995دِٚر چیٗ ٚیٙذٚص سا تٝ
ػٛٙاٖ ػیؼسٓػأُ سػٕی وـٛسؽ ا٘سخاب وشد  ٚاص ٔایىشٚػافر خٛاػر ٘ؼخ ٝچیٙی ٚیٙذٚص سا تشایـاٖ
آٔاد ٜوٙذ .اٚاػظ د 90ٝٞتیُ ٌیسغ زصٕیٓ ٌشفر ٔایىشٚػافر سا ٚاسد د٘یای ایٙسش٘ر وٙذ  "MSN" ٚتٝ
ٚخٛد آٔذ .ایٗ یه ػشٚیغ آ٘الیٗ تٛد و ٝلشاس تٛد تا آٔشیىٗ آ٘الیٗ ( )AOLسلاتر وٙذ .تؼذ تا ٕٞىاسی
اٖتیػی ،ایؼسٍا ٜواتّی خثشی "ٔ ٚ "MSNBCدّ ٝآ٘الیٗ " "Slateت ٝػشدتیشی ٔایىُ ویٙؼّی سا
زأػیغ ٕ٘ٛد .سا ٜا٘ذاصی ٚبزیٚی و ٝأىاٖ ازصاَ زّٛیضی ٖٛت ٝؿثى ٝسا فشأ ٓٞیوشد ،اص دیٍش الذأاذ
ٔایىشٚػافر دس ػاَ  1996تٛد.
فؼاِیر ٞای ٔؼسٕش :
دس  1997ایٙسش٘ر اوؼدّٛسس ٕٞ 4شاٚ ٜیٙذٚص ت ٝتاصاس آٔذ .أا دادٌؼسشی آٔشیىا ت ٝایٗ دِیُ ؤ ٝایىشٚػافر
تا ایٗ واس اص زٛافك٘أٝای و ٝدس ػاَ  1994أضا وشد ،ٜزخغی ٕ٘ٛدٜاػر ،اص آٖٞا خٛاػر و ٝدیٍش ایٙسش٘ر
اوؼدّٛسس ٚ ٚیٙذٚص سا ٕٞشا ٓٞ ٜت ٝتاصاس ٘فشػسٙذ .دس ػاَ ٚ 1998یٙذٚص  98تٕٞ ٝشا ٜاوؼدّٛسس 4/0SP
 32FAT ٚ 1SPت ٝػٛٙاٖ فایُ ػیؼسٓ ػشضٌ ٝـر .دس ػیٗ حاَ ،خٙداَٞای صیادی دس خی افـای
یادداؿرٞای داخّی ٔایىشٚػافر دس ایٙسش٘ر تٚ ٝخٛد آٔذ٘« :شْافضاسٞای اٚخٗ ػٛسع زٟذیذی خذی تشای
ٔایىشٚػافر ت ٝحؼاب ٔیآیٙذ ».ایٗ اػٙاد و ٝت ٝاػٙاد ٞاِٚٛیٗ ٔؼشٚف ؿذٜا٘ذ ،تخـی اص ایٗ خغشاذ سا
ػٛٙاٖ وشد ٚ ٜدس ػیٗ حاَ اص فؼاِیرٞای ٔایىشٚػافر ػّیِ ٝیٛٙوغ خشد ٜتشٔیداسدٔ .ایىشٚػافر ٘یض ضٕٗ
ایٗ و ٝت ٝصحر ایٗ اػٙاد اػسشاف وشد ،آٖٞا سا صشفاً زحمیماذ ٟٔٙذػی دا٘ؼر.
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چشم اوداز ي مأمًریت
چـٓ ا٘ذاص اِٚی ٝؿشور و ٝاص ػٛی ٔذیشػأُ خٛاٖ آٖ ،تیُ ٌیسغ اسائ ٝؿذ ٜتٛد چٙیٗ تٛد :یه سایا٘ٝ
دس ٞش خا٘ ٚ ٝسٚی ٞش ٔیض .أا تٔ ٝشٚس صٔاٖ  ٚتا زغییشاذ ػشیغ د٘یای فٙاٚسی اعالػاذ  (PC) ٚؿخصی
خیـشفسٟای خیشٜوٙٙذ ٜؿشور ایٗ آسٔاٖ زغییش یافر  ٚزىٕیُ ؿذ  ٚت ٝآٖ ایٗ خّٕ ٝاضافٌ ٝـر :دس ٞش
صٔاٖ ٞ ٚش ٔىاٖ  ٚسٚی ٞش دػسٍاٞی .ت ٝػثاسذ دیٍش ٍ٘شؽ آٖ اػر و ٝسٚی ٞش ٔیض دس ٞش خا٘ٞ ٚ ٝش ازاق
ٞ ٚش ٔاؿیٗ ٞ ٚش ویف ٞ ٚش خیة یه سایا٘ ٝتاؿذ.

MISSION STATEMENT:
At Microsoft, we work to help people and businesses throughout
the world realize their full potential. This is our mission.
Everything we do reflects this mission and the values that make it
Possible.
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بیاویٍ رسالت :
دردر مایکريسافت ،ما بٍ افراد ي کسب يکار َا در سراسر دویا برای شىاخت پتاوسیل
َایشان کمک می وماییم .ایه رسالت مایکريسافت است .ي َر آوچٍ کٍ ما در ایه
رسالت ي ارزش مىعکس می کىیم ،ممکه می ساریم.

فؼاِیر ٞای آزی ؿشور ٔایىشٚػافر:
ػیؼسٓ ػأُ  9 Windowsیا ( Windows Thresholdدس ػاَ  2015سٕ٘ٚایی ٔی ؿٛد ).
ٕٞچٙیٗ ٔایىشٚػافر سٚی خالذفٛسْٞای خذیذی ٔسٕشوض ؿذ ٚ ٜدیٍش لصذ ٘ذاسد زٕاْ ا٘شطی خٛد سا تشای
ت ٝسٚص وشدٖ ٘شْافضاسٞای سایا٘ٝای ؿخصی  ٚاسای ٝخذٔاذ ٔشزثظ تا آٖ صشف وٙذ .دس ٔماتُ آ٘چٝ
ٔایىشٚػافر دس  ّٝٞٚا َٚسٚی آٖ ٔسٕشوض ٔیؿٛد خذٔاذ ٕٞشا ٚ ٜػدغ ػشٚیغٞای وّٛد خٛاٞذ تٛد
ٞذف اص ایٗ واس تاصزؼشیف تٟشٜٚسی اػر زا زٕأی افشاد  ٚػاصٔاٖٞا زٛإ٘ٙذی تیـسشی تشای خیـثشد أٛس خٛد
داؿس ٝتاؿٙذ.
اص ایٗ ت ٝتؼذ ٘شْافضاس تشای ٔایىشٚػافر زٟٙا تٔ ٝؼٙای ٔدٕٛػ ٝآفیغ ٘خٛاٞذ تٛد .تٙاتشایٗ ایٗ ؿشور اص ایٗ
ت ٝتؼذ ت ٝاسای ٝخذٔاذ ٘ ٚشْافضاسٞای زحّیّی ،اتضاس زٛػؼ ٚ ٝتش٘أٛ٘ٝیؼی٘ ،شْافضاسٞای زشخٕ ٓٞ ...ٚ ٝزٛخٝ
خٛاٞذ وشد .ػشضٔ ٝسشخٓ تشای ٘شْافضاس اػىایح ،دػسیاس ؿخصی ٕٞشا ٜوٛسزا٘ا ،ػشٚیغ آٔٛصؽ ٔاؿیٙی
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ٕٞٝ٘ٛ٘ ...ٚAzureایی اص ٘شْافضاسٞا  ٚخذٔازی اػر و ٝلشاس اػر تٟشٜٚسی سا زٛػظ ٔایىشٚػافر تاصزؼشیف
وٙٙذ.

تشای ٔایىشٚػافر خالذفٛسْ دیٍش صشفا ػیؼسٓػأُ ٚیٙذٚص ٘یؼر  ٚحسی اص ایٗ خغ ٚیٙذٚص تشای
ٔایىشٚػافر دس اِٛٚیر  ٓٞلشاس ٘ذاسد تٙاتشایٗ ایٗ ؿشور ٘شْافضاسٞا  ٚخذٔازی سا عشاحی خٛاٞذ وشد و ٝتا
اوثش ػیؼسٓػأُٞای ٔحثٛب ٕٞشا ٜػاصٌاس خٛاٙٞذ تٛد.

دس تش٘أ ٝسیضی زاصٔ ٜایىشٚػافر ،خذٔاذ ٘ ٚشْافضاسٞای افضایؾ دٙٞذ ٜتٟشٜٚسی و ٝاص آٟ٘ا ت ٝػٛٙاٖ زدشتٝ
ص٘ذٌی  ٚواس دیدیساَ یاد ؿذ ٜدس ٔشوض لشاس داس٘ذ  ٚد ٚتاَ زمٛیروٙٙذ ٜآٖ ػثاسزٙذ اص ػخرافضاس ٚ
ػیؼسٓػأُٞا  ٚدیٍشی ػیؼسٓػأُٞای وّٛد و ٝآصٚس ٚ ٚیٙذٚص ػشٚس٘ ،ـا٘ ٝآٖ ٞؼسٙذ.

فهرست محصوالت مایکروسافت
سیستم عامل
اْاع-داع

بروامٍ وًیسی

کاربردی
ٔایىشٚػافر آفیغ

ٔایىشٚػافر ػشٚیغ

ص٘یىغ

ٔایىشٚػافر ٚسد

ٚیظٚاَ اػسادیٛ

اٚاع2/

ٔایىشٚػافر خاٚسخٛیٙر

ٚیظٚاَ ػی

ٔایىشٚػافر اوؼُ

ٚیظٚاَ تیؼیه

ٚیٙذٚص 1.0

ٔایىشٚػافر اوؼغ

ٚیظٚاَ فاوغخشٚ

ٚیٙذٚص 2٫0

ٔایىشٚػافر خاتّیـش

ٚیظٚاَ ػیؿاسج

ٚیٙذٚص 0.3

ٔایىشٚػافر فشا٘ر خیح

ٔایىشٚػافر اػٕثّش

ٚیٙذٚص 3.1

ٔایىشٚػافر آٚذ ِٛن

ٔایىشٚػافر ِیٙىش

ٔایىشٚػافر ٚیٙذٚص
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ٚیٙذٚص 95

ٔایىشٚػافر ایٙفٛ

داذ ٘ر

ٚیٙذٚص 98

ٔایىشٚػافر ٚیضیٛ

ویٛتیؼیه

ٚیٙذٚص
2000
ٚیٙذٚص
اوغخی

ٔایىشٚػافر خشٚخىر
ٔایىشٚػافر ؿاس خٛیٙر
ٚسن اػدیغ
ٔایىشٚػافر

ٚیٙذٚص ٚیؼسا

communicator

ٚیٙذٚص 7

ٔایىشٚػافر ٚاٖ ٘ٛذ

ٚیٙذٚص 8

دا٘ـٙأ ٝایٙىاسزا

ٚیٙذٚص 8.1
ٚیٙذٚص 9
ٚیٙذٚص
ٔٛتایُ

فس ٛاػسٛسی
ٚاٖ وش
ایٙسش٘ر اوؼدّٛسس

ٞش چٙذ تؼضی اص ایٗ ٔحصٛالذ تاسٞا  ٚتاسٞا تا ا٘سماداذ صیادی ٔٛاخ ٝؿذٜا٘ذ ،أا اغّة آٟ٘ا زٛا٘ؼسٝا٘ذ زٛخٝ
تؼیاسی اص واستشاٖ سا دس ػشزاػش خٟاٖ ت ٝخٛدؿاٖ خّة وٙٙذ.

ارزشُا ي فرَىگ سازماوی
ٕٟٔسشیٗ ٔـخص ٝفش ًٙٞواسی ؿشور ٔایىشٚػافر خزب افشاد ٔٙاػة تشای آیٙذ ٜؿشور اػر .ایٗ
فشایٙذی اػر و ٝؿخص ا َٚؿشور ،تیُ ٌیسغ دس آٖ دخاِر  ٚتش آٖ ٘ظاسذ داسدٌ .یسغ ٔؼسمذ اػر :اٌش
ؿٕا ت ٝواسوٙاٖ خٛد تؼٛٙاٖ وؼا٘ی ؤ ٝی زٛا٘ٙذ تٛٔ ٝفمیر ػاصٔاٖ وٕه وٙٙذ ٍ٘ٙشیذ ٕٝٞ ،فٙاٚسیٞای
ٔٛخٛد دس خٟاٖ ٕ٘ ٓٞیزٛا٘ٙذ اٍ٘یض ٜالصْ سا دس آٟ٘ا تٛخٛد آٚس٘ذ .ت٘ ٝظش ا ،ٚواسوٙاٖ وّیذ ٔٛفمیر ؿشور
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ٞؼسٙذ.
ٔـخص ٝد ْٚؿشور ،زٛخ ٝت٘ ٝیاصٞای ٔـسشی  ٚتٛیظ٘ ٜیاصٞای خٟٙاٖ اٚػر .ؿشور ٕٛٞاس ٜتا ػشض٘ ٝؼخٝ
آصٔایـی (تسا) اص ٘شْ افضاسٞای خٛد ،ایٗ ساتغ ٝسا تا ٔـسشیاٖ تشلشاس ٔی ػاصد  ٚتا اخز تاصخٛسد ،ت ٝاصالح ٚ
زىأُ آٖ ٔی خشداصدٔ .ـخص ٝػ٘ ْٛیض اؿسیاق ت ٝفٙاٚسی  ٚػشضٔ ٝحصٛالذ  ٚخذٔاذ تا اػسفاد ٜاص
ٔ.ذسٖزشیٗ فٙاٚسیٟاػر
اسصؿٟایی و ٝؿشور تش آٖ زاویذ داسد ػثاسذ اػر اص :یىداسچٍی ،صذالرٌ ،ـٛدٌی ،زؼاِی فشدی ،ا٘سماد اص
خٛد ،تٟثٛد ٔؼسٕش فشدی  ٚاحسشاْ ٔسماتُ.

تحقیق ي تًسعٍ
دس ػاَ ٔ ، 1991ایىشٚػافر اِٚیٗ ؿشور ٘شْ افضاسی خٟاٖ تٛد و ٝػاصٔاٖ زحمیمازی خٛد سا ٔثسٙی تش ػّٓ
سایا٘ ٝسا ٜا٘ذاخر  ٚدس ایٗ سأ ٜیّیاسدٞا دالس خشج وشدٞ .ضی ٝٙزحمیك ٚزٛػؼ ٝؿشور دس ػاَ  2005تاِغ تش
ؿؾ ٔیّیاسد دالس تٛد ٜاػر .ایٗ تخؾ اص ؿشور ٘ 700فش اص اػسؼذادٞای صتذ ٚ ٜتشخؼس ٝسا دسخٛد خای
داد ٜاػر .خٟرٌیشی زحمیمازی  ٚزٛػؼ ٝای ؿشور ،افضایؾ ظشفیر  ٚلاتّیسٟای سایا٘ ٝدس اتؼاد اػسفادٞ ٜای
فشدی ،ػاصٔا٘ی  ٚخا٘ٛادٌی اػر .تیُ ٌیسغ دس ایٗ صٔیٔ ٝٙی ٌٛیذٔ :ا فٙاٚسی ػشضٔ ٝی وٙیٓ و ٝسایا٘ٞ ٝا
سا لادس ػاصد تثیٙٙذ ،تـ٘ٛٙذ ،حشف تض٘ٙذ  ٚافشاد لادس تاؿٙذ ٔا٘ٙذ ا٘ؼاٟ٘ای دیٍش تا سایا٘ٞ ٝا اسزثاط تشلشاس
ػاص٘ذٔ .ا واس تا سایا٘ٞ ٝا سا ػُٟزش ٔی ػاصیٓ  ٚآٟ٘ا سا لادس ٔی ػاصیٓ واستش سا دسن وٙٙذ.
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کارکىان
ٔایىشٚػافر واسوٙاٖ تضسٌی داسد و ٝاسصؿٟای ؿشور سا ٍ٘ٔ ٝی داس٘ذ .تذیٟی اػر ٔذیشیر چٙیٗ واسوٙاٖ
تاٛٞؽ  ٚفشٞیخس ٝای واس آػا٘ی ٘یؼر ،صیشا داسایی حمیمی ؿشور سا زـىیُ ٔی دٙٞذ .ؿایذ ٞیچ ؿشوسی
دس خٟاٖ ت ٝا٘ذاصٔ ٜایىشٚػافر ،ت ٝدِیُ ازىا ٘ذاؿسٗ ت ٝزدٟیضاذ  ٚأىا٘اذ ػشٔای ٝای اص ٘ٛع فیضیىی ٚ
ٔادی ،اسصؽ حمیمیاؽ اص اسصؽ دفسشیاؽ تیـسش ٘ثاؿذ.
زؼذاد واسوٙاٖ ؿشور دس ػاَ ٘ 71172 ،2006فش تٛد ٜو٘ 44128 ٝفش اص آٟ٘ا دس آٔشیىا ٔـغ َٛواس تٛد ٜا٘ذ.
 25دسصذ واسوٙاٖ سا ص٘اٖ زـىیُ ٔی دٙٞذ 18/5 .دسصذ واسوٙاٖ وٕسش اص  29ػاَ ػٗ داس٘ذ .حذٚد ٘یٕی
اص واسوٙاٖ دس د ٝٞػ ْٛػٕش خٛد ٞؼسٙذ  32 ٚدسصذ اص آٟ٘ا تاالزش اص  40ػاَ ػٗ داس٘ذ .ایٗ واسوٙاٖ دس
 103وـٛس خٟاٖ خشاوٙذ ٜا٘ذ.

درآمد
آغاصیٗ ػاَ فؼاِیر ؿشور ،فشٚؽ ٔ 2/4یّی ٖٛدالسی سا تٕٞ ٝشا ٜداؿر .تا ػشضٔ ٝحصٛالذ ٔسٛٙع  ٚخذیذ،
ػیش صؼٛدی وؼة دسآٔذ آغاص ؿذ تٙحٛی و ٝدس ػاَ ٔ ،1997شص فشٚؽ یه ٔیّیاسد دالس خـر ػش ٌزاؿسٝ
ؿذ .ػاَ  ،2000فشٚؽ ؿشور ت ٝحذٚد ٔ 23یّیاسد دالس سػیذ .دس ػاَ  2006ؿشور ،تا فشٚؽ خاِص 44
ٔیّیاسد دالس  ٚػٛد خاِص ٔ 12/6یّیاسد دالس ،تؼٛٙاٖ تشزشیٗ ؿشور ٘شْ افضاسی خٟاٖ ٔماْ  140سا دس تیٗ
 500ؿشور تشزش وؼة وشد.
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مدیرعامل
اػسیٛتإِش  ٓٞدا٘ـٍاٞی تیُ ٌیسغ دس دا٘ـٍاٞ ٜاسٚاسد تٛد .ا ٚدس ػاَ  1980اِٚیٗ ٔذیشی تٛد و ٝزٛػظ
ٌیسغ خزب ٔایىشٚػافر ؿذ .دس ایٗ ٔذذ ا ٚچٙذیٗ تخؾٔ ،ا٘ٙذ ػّٕیاذ ،زٛػؼ ٝػیؼسٓٞای ػّٕیازی ٚ
فشٚؽ  ٚخـسیثا٘ی سا سٞثشی وشد ٜاػر .تإِش دس  1998سئیغ ٔایىشٚػافر  ٚدس ػاَ  2000تؼٛٙاٖ
ٔذیشػأُ ؿشور تشٌضیذ ٜؿذ.

آیىدٌ
ػاَ  2006تا اػالْ وٙاسٌ ٜیشی زذسیدی تٙیاٍ٘زاس  ٚسٞثش ؿشور ،تیُ ٌیسغ اص واسٞای خاسی دس ػاَ
ٕٟٔ 2008سشیٗ چاِؾ ٔایىشٚػافر سلٓ خٛسد .دس ایٗ ٔذذ دٚػاِ ،ٝسی اٚصی دس وٙاس ا ٚخٛاٞذ تٛد زا ٘مؾ
لثّی ٌیسغ یؼٙی سٞثش ٔؼٕاسی فٙی ؿشور سا تؼٟذ ٜتٍیشدٌ .شچ ٝخغ اص آٖ ٘یض ٌیسغ تؼٛٙاٖ سئیغ
ٔایىشٚػافر ت ٝفؼاِیر ادأ ٝخٛاٞذ داد  ٚدس خشٚطٞ ٜای وّیذی زٛػؼ ٝحضٛس خٛاٞذ داؿرٔ .حٛس ایٗ خشٚطٜ
ٞا تش زثثیر سایا٘ ٝتؼٛٙاٖ ٘مغٔ ٝشوضی خا٘ٞ ٝای دیدیساَ آیٙذ ٜزٕشوض داسد.
ػش٘ٛؿر ٘ؼخ ٝخذیذ  WINDOWSؿشور یؼٙی ٚیؼسا ٘یض دس زؼییٗ خٟر ٘ ٚمؾ آیٙذ ٜؿشور تؼیاس
زاثیشٌزاس اػر .ؿشور تا صشف  5ػاَ صٔاٖ ٔ 6 ٚیّیاسد دالس ٞضی ٝٙعشاحی ،ایٗ ٔحص َٛخذیذ سا و ٝخارتٝ
صیادی تشای لاتّیر چٙذسػا٘ٝای ػىغ ،آٚ ٚ ًٙٞیذئ ٛداسد ،ت ٝتاصاس ػشض ٝوشد ٜاػر .خیؾ تیٙی ؿشور آٖ
اػر و ٝفشٚؽ ایٗ ٘ؼخ ٝخذیذ دس ػاَ ا َٚحـذٚد چٟاس ٔیّیاسد دالس دسآٔذ ٘صیة ؿشور خٛاٞذوشد ٚ
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حذٚد ٞ 100ضاس فشصر ؿغّی خذیذ ایداد ٔی وٙذ  ٚدسٟ٘ایر ٔیضاٖ فشٚؽ خٟا٘ی تٔ 70 ٝیّیاسد دالس
ٔیسػذ.

.1چرایی بٍ يجًد آمدن شرکت مایکريسافت؟
زىأُ  ٚزٛػؼ ٝزىِٛٛٙطی وأدیٛزش  ٚػِٟٛر دس واستشد آٖ دس ص٘ذٌی زه زه افشاد.
.2شرکت در چٍ صىعتی فعالیت دارد؟
دس صٔی ٝٙاسائ٘ ٝشْ افضاس ٞای ٔخسّف ٔ ٚحصٛالذ چٙذ سػا٘ ٝای فؼاِیر داسدٕٞ ،چٙیٗ دس صٔیٞٝٙای دیٍش
 ٓٞفؼاِیر ٔیوٙذ ٔا٘ٙذ :ؿثى ٝزّٛیضی٘ٛی اْاعاٖتیػی" ، "MSNBCػایر ایٙسش٘سی «اْاعاٖ» ٚ
دا٘ـٙأ ٝچٙذسػا٘ٝای ا٘ىاسزا ٕٞ .چٙیٗ دس صٔی ٝٙزِٛیذ ػخرافضاس سایا٘ ،ٝتا ػاخر ٔحصٛالزی ٔا٘ٙذ
ٔٛؿٛاس٘ ٚ ٜیض ػشٌشٔیٞای خاٍ٘ی ،اص خّٕ ٝایىغتاوغ ،ایىغتاوغ  ٚ 360ص٘(Zuni) ٖٚیض ٔیخشداصد.
.3کاال ي خدمات شرکت چیست؟
ػیؼسٓ ػأُ ،تش٘أٞ ٝای واستشدی ،تش٘أٛ٘ ٝیؼی ،تاصی ٞای سایا٘ ٝای و ٝخضئیاذ ٞش یه دس ٔسٗ ٔشتٛعٝ
آٚسد ٜؿذ ٜاػر.
 .4مشتریان شرکت چٍ کساوی اود؟
زٕأی افشادی و ٝاص ٔحصٛالذ دیدیساَ  ٚسایا٘ ٝاػسفادٔ ٜی وٙٙذ.
 .5الًیت َای مُم در استراتژی جدید مایکريسافت؟
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.1فشٚؽ زثّر  ٚاج ٞای ٔثسٙی تش ٚیٙذٚص  8اص اِٛٚیر ٞای اصّی زؼشیف ؿذ ٜاػر.
.2وٙؼَٞٛای تاصی ٘مؾ تؼیاس ٕٟٔی داس٘ذ اص ٕٞیٗس ٚتشای وٙؼ َٛتاصی ٘ Xboxمؾ اػاػی دس ٘ظش
ٌشفس ٝؿذ ٜاػر.
ٛٔ.3زٛس خؼرٚخٛی تی ٓٞ ًٙواالی دیٍشی اػر و ٝداسای إٞیر خٛاٞذ تٛد.
.4زح َٛدس فش ًٙٞواسی ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاص ٞیچ چیضی صشفٙظش ٘ـٛد
ٔ.5ؼِٚٛیرٞای ؿغّی ٔسح َٛخٛاٙٞذ ؿذ.
.6سیـ ٝوٗ وشدٖ ٞش آ٘چ ٝزحر ٘اْ ٚیٙذٚص ایىغ خی ٔ ٚحصٛالذ ٔشزثظ تا آٖ (آفیغ ایىغ خی  ٚایٙسش٘ر
اوؼدّٛسس لذیٕی)  ٚدس ػٛض ،خایٍضیٗ وشدٖ ٘ؼخٞ ٝای لذیٕی تا ٘ؼخٞ ٝای خذیذ اػر.

ٌ.7ؼسشؽ اسزثاعاذ ؿثى ٝای -اخسٕاػی تشای تخؾ ٞای ا٘سشخشایض اص عشیك  ،Yammerؿیش خٛیٙر،
 ٚ CRMػشٚیغ صٛزی ٔٛػ ْٛت Win Voice ٝسٚی اػىایح Lynx ٚ

ٔ.8صشف صایی وشدٖ آی زی (ٔصشف صایی وشدٖ دس ٚالغ زٛػؼ ٝفشٚؽ یه ٔحص َٛیا ػشٚیغ اص خأؼٝ
وٛچه ٔصشف وٙٙذ ٜت ٝخأؼ ٝواستشاٖ تضسي  ٚحىٔٛسی  ٚدِٚسی دس ػغح والٖ ٔحؼٛب ٔی ؿٛد).

 .9زٛػؼ ٝػشٚیغ ٞای ٔداصی ػاصی  ٚ System Center ،Hyper-Vخّسفٛسْ وّٛد ٔایىشٚػافر
Azure
 CRM.10خٛیا (ٔذیشیر اسزثاط تا ٔـسشی)  ٚچاس ٜخٛیی ٔٛػ ْٛت AX Dynamic ٝتشای تخؾ ٞای
صٙؼسی ٔذ ٘ظش لشاس ٌشفس ٝاػر.
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.6عًامل رقابتی شرکت چیست؟

اػسشازظی تٟسش ٔ ٚضیر تیـسش ،لیٕر ،ویفیرٚ ،یظٌی تیـسش ٔحص ،َٛخذٔاذ فشٚؽ ،زثّیغاذ.

استراتژي بهتر و مزيت بيشتر .قيمت ،كيفيت ،ويژگي بيشتر محصىل ،خدمات فروش ،تبليغات.

رهادرسراسردنيا برای شناختمايکروساخت پتانسيل ن کمک
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