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اینستاگرام را آفالین خواهید داشت

فعلی شان  موقعیت  به  هیچ گاه  که  است  این  موفق  شرکت های  ویژگی های  از  یکی 
دلخوش نمی شوند و در صورتی که باز هم خود را بدون رقیب و بسیار موفق ببینند باز 
هم تالش می کنند تا بهتر شده و رضایت مشتریانشان را بیشتر از قبل جلب کنند. یکی 
از این شرکت های معتبر که دائما در حال پویایی و رسیدن به موفقیت های بیشتر است، 
محبوب  اجتماعی  شبکه  صاحب  فیسبوك،  که  می دانید  حتما  است.  فیسبوك  شرکت 
بوك  فیس  شرکت  مدیر  و  موسس  که  زوکربرگ  مارك  است.  اینستاگرام  پرطرفدار  و 
است، چند سال قبل به درستی تشخیص داد که با فراگیر شدن اپلیکیشن های موبایلی، 
پشتوانه ای  که  است  خوب  و  شد  خواهد  متزلزل  بوك  فیس  اجتماعی  شبکه  موقعیت 
وجود داشته باشند و در همان زمان با هوشمندی بسیار باال شبکه اجتماعی اینستاگرام 
را خریداری کرد. اینستاگرام در حال حاضر یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی 
وجود  خاطر  به  سلفی،  مانند  مفهومی  که  گفت  باید  واقع  در  و  است  کاربران  میان 
حال  به  فکری  تا  است  گرفته  تصمیم  فیس بوك  تازگی  به  گرفت.  شکل  شبکه  این 
اینستاگرام کند تا در حالت آفالین هم کارایی مناسبی داشته و تا حدودی قابل استفاده 
اتصال  محدودیت  با  مواقع  بعضی  کاربران  از  بسیاری  می دانید  که  طوری  همان  باشد. 
اینترنت  به  وابسته  که  اپلیکیشن هایی  برای  ماجرا  این  و  می شوند  مواجه  اینترنت  به 
شرایط  بدترین  در  حتی  دارد  تصمیم  اینستاگرام  اما  نمی رسد  نظر  به  مناسب  هستند، 
اتصال به شبکه اینترنت هم حامی کاربران خود باشد و در حال حاضر برنامه ای برای 
نسخه اندرویدی این اپلیکیشن دارد تا بتواند با اجرای آن به کاربران اینستاگرام قابلیت 
فیسبوك  نویسان  برنامه  سالیانه  کنفرانس  در  بدهد.  نیز  را  آفالین  حالت  در  دسترسی 
که در سن خوزه برگزار شد، اینستاگرام اعالم کرد که نسخه مخصوص سیستم عامل 
اندروید این سرویس به زودی قادر خواهد بود به صورت آفالین نیز قابلیت های خود 
را عرضه کند. کاربران پلتفرم اندروید با استفاده از نسخه آفالین قادر خواهند بود حتی 
کنند.  اعمال  دیگری  تغییرات  یا  و  ببینند  را  عکس ها  نیز  اینترنت  به  دسترسی  بدون 
برنامه  توسط  قبال  که  عکس هایی  است  قادر  آفالین  نسخه  از  استفاده  هنگام  کاربر 
کاربران   ،Hendri نام به  شبکه  این  مهندسان  از  یکی  گفته  طبق  ببیند.  را  شده  دانلود 
در نسخه آفالین همچنان می توانند کامنت ارسال کنند، کاربران دیگر را آنفالو کنند، 
را  خود  عالقه  مورد  پست های  حتی  یا  و  ببینند  را  زده اند  سر  قبال  که  پروفایل هایی 
توسط  شده  انجام  تغییرات  تمام  اینترنت،  به  دوباره  اتصال  محض  به  و  کنند  ذخیره 
محبوب ترین  از  یکی   Instagram Stories قسمت  می شود.  اعمال  شبکه  در  کاربر 
استفاده  قابلیت  این  از  که  کاربرانی  تعداد  و  است  اینستاگرام  شده  عرضه  قابلیت های 
می کنند، از قابلیت مشابه برنامه اسنپ چت نیز بیشتر است. تعداد کاربرانی که از این 
ویژگی استفاده می کنند خیلی زیاد است و عرضه پشتیبانی آفالین این قسمت اهمیت 
بیشتری نسبت به بقیه قسمت ها دارد ولی تا به اینجای گزارش های منتشر شده، هیچ 
کدام از سخنگویان اینستاگرام حرفی از پشتیبانی آفالین قسمت Stories نزده اند اما 
از آنجایی که سرویس رقیب اینستاگرام، اسنپ چت، همین حاال نیز به صورت آفالین 
ویژگی  این  نیز  اینستاگرام  زیاد  احتمال  به  می کند،  پشتیبانی  خود   Stories قابلیت  از 
استفاده  برای  آفالین  جدید  قابلیت  داد.  خواهد  ارائه  نیز  آفالین  صورت  به  زودی  به  را 
کاربرانی که در کشور هایی زندگی می کنند که اینترنت پرسرعت وجود ندارد، می تواند 
را  خود  برنامه  ویژگی های  و  قابلیت ها  که  است  مدتی  اینستاگرام  باشد.  مفید  بسیار 
کاربران  همچنین  و  کند  جذب  کاربر  بیشتری  تعداد  بتواند  تا  می دهد  ارتقا  و  افزایش 
کنونی خود را راضی نگه دارد. این شبکه همچنین چند روز پیش، قابلیت ذخیره پست 

به صورت خصوصی را نیز به برنامه خود اضافه کرد.

مطمئنـا هـر کسـی کـه تصمیـم بـه خریـد لپ تـاپ 
نظـر  تحـت  را  مختلـف  برند هـای  و  باشـد  داشـته 
داشـته باشـد، نـام شـرکت معتبـر دل را هـم شـنیده 
 1984 سـال  از  را  خـود  فعالیـت  کـه  شـرکتی  اسـت. 
بـا سـرمایه اولیـه 1000 دالر آغـاز کـرده اسـت و در 
حـال حاضـر جایـگاه بسـیار خوبـی در میـان کاربـران 
رایانه ها به دسـت آورده اسـت. شـرکت دل با اسـتفاده 
از راهکار های مدیریتی موسـس آن یعنـی مایکل دل، 
بعـد از مـدت زمـان کوتاهـی بـه جایگاهی دسـت پیدا 
کـرد که توانسـت بـه عنـوان اولیـن شـرکت رایانه ای 
در سـال 1997 فروشـی در حـدود یک میلیـارد دالر از 
طریـق اینترنت به دسـت آورد. اکنون هم شـرکت دل 
سیسـتم های  مسـتقیم  فروشـنده  شـرکت  بزرگتریـن 
رایانـه ای در جهـان اسـت و بـا وجـود ایـن کـه تـا به 
حـال اشـتباهات زیادی را داشـته اسـت، امـا از تمامی 
آن هـا بـه بهتریـن شـکل ممکـن درس گرفته اسـت. 
جالب اسـت کـه بدانیـد مدیرعامـل این شـرکت یعنی 
مایـکل دل، تحصیالت دانشـگاهی نـدارد و هر چیزی 
کـه در زمینه رایانه هـا و راهکار هـای مدیریتی آموخته 
اسـت بـه دلیـل تجربـه کاری بسـیار زیـادش اسـت. 
البتـه مدیـران موفـق دیگـری هم وجـود دارنـد که در 
ابتـدا کار خـود را بـدون تحصیـالت دانشـگاهی آغـاز 
کرده انـد و مسـلما از میـان آن ها، شـما نام اسـتیو جابز 
و بیـل گیتـس را زیـاد شـنیده اید. بـه هر حـال مایکل 
دل معتقـد اسـت کـه رضایـت مشـتری از عملکردش، 
انگیـزه  او  در  و  اسـت  کـرده  بیمـه  را  او  کار  و  کسـب 
ایجـاد و توسـعه شـرکت دل را بـه وجـود آورده اسـت. 

او همیشـه اسـتراتژی های جدیـدی برای مبـارزه و به 
دام انداختـن شـرکت هایی کـه رقیبش هسـتند، دارد و 
اکنـون هـم تصمیـم گرفته کـه برخالف گذشـته روی 
پروژه هـای شـراکتی سـرمایه گذاری کنـد. او تصمیـم 
شـرکای  و  کـرده  ایجـاد  جنجالـی  حرکتـی  کـه  دارد 
شـرکت HP را هدف قـرارداده و به دام بینـدازد و برای 
پـروژه بزرگ تولیـد رایانه های شـخصی اش، شـریک 
اجتماعـی  شـبکه های  در  را  موضـوع  ایـن  و  بپذیـرد 
کـرده  ادعـا  همچنیـن  اسـت.  کـرده  اعـالم  مختلـف 
اسـت که تـا به حال بـه این آسـانی حاضر بـه پذیرش 
یک شـریک نشـده بـوده و ایـن اولین باری اسـت که 
بـه راحتی اجازه پیوسـتن شـرکت های دیگـر را به دل 
می دهـد. او در ایـن رابطه بـه تازگـی مصاحبه جدیدی 
ادامـه  در  کـه  اسـت  داده  انجـام   CRN سـایت  بـا  را 

می خوانیـم.

J    به یک بـاره تصمیم HP ظاهـرا شـرکت 
گرفـت کـه از تجـارت رایانه هـای شـخصی 
خـارج شـود، شـرکای تجـاری این شـرکت 
چـه واکنشـی را در مقابل این تصمیم نشـان 

دادند؟
مـن ادعـا می کنم که مـا در بـازار رایانه های شـخصی 
بسـیار موفـق هسـتیم و در حـال حاضـر هـم فضـای 
سـخت افزار هـای جدیـد بر ایـن بـازار حاکمیـت دارد. 
شـرکت های  از  جالبـی  واکنش هـای  مـدت  ایـن  در 
امـا  بوده انـد  شـریک   HP بـا  کـه  دیده ایـم  تجـاری 

نکتـه ای کـه در ایـن میـان اهمیـت دارد ایـن اسـت 
کـه شـرکای خودمـان بـه خوبـی از پس ایـن ماجـرا 

برآمدنـد.

J    در جدیدتـان  تصمیم هـای  مـورد  در   
بگوییـد. شـخصی  رایانه هـای  تجـارت 

ایـن تجـارت در آینـده درآمـدی در حدود یک سـوم یا 
بیشـتر از درآمـد کل مـا را بـه خـود اختصـاص خواهد 
داد و مـن مطمئنـم کـه مـا رشـد بسـیار خوبـی در این 
زمینـه خواهیـم داشـت. در حـال حاضـر مـا بـا رونـد 
ثابتـی در حـدود 2 درصـد در حـال رشـد هسـتیم کـه 
ایـن رونـد در آینـده بیشـتر هـم خواهد شـد. بـرای به 
موفقیـت رسـیدن در این راسـتا افراد متخصصـی را به 
کار گرفته ایـم و اطمینـان داریـم کـه هر کسـی که به 
تجـارت مـا ملحق شـود، پیـروزی حتمـی در انتظارش 
خواهـد بـود. مـا برنامه داریـم که محصـوالت متنوعی 
را طیـف وسـیعی تولیـد کرده و شـرکت خود را توسـعه 
دهیـم و در زمینـه پـردازش ابـری و ارتباطـات مجازی 

هـم فعالیـت جدیـدی را آغـاز کنیم.

J    ،بـه صـورت کامل کنار بکشـد HP اگـر 
شـانس شـما بیشـتر می شود؟

بـزرگ  بسـیار  فرصـت  یـک  موضـوع  ایـن  مطمئنـا 
بـرای مـا و شـرکای مـا به حسـاب خواهـد آمـد و من 
بـه قـدری از ایـن فرصـت اسـتفاده خواهـم کـرد کـه 
آینـده  در  مالـی ام  سـود  بـرای  را  عـددی  نمی توانـم 
متصـور شـوم. به هر حـال از HP بـرای ایـن کارش به 

شـدت ممنـون خواهـم شـد.

J    فکـر جـذب بـه  رابطـه  ایـن  در  آیـا   
هسـتید؟  HP قبلـی  شـرکای 

صـورت  بـه  بخواهنـد  اگـر  شـرکت ها  ایـن  مسـلما 
هوشـمند فعالیـت کننـد، چـاره ای بـه جـز پیوسـتن به 
مـا ندارنـد، مـا اعـالم کرده ایـم کـه در حـال حاضر به 
راحتـی شـریک می پذیریـم و از ایـن جـا بـه بعـد همه 
چیز بـه انتخـاب این شـرکت ها برمی گـردد. زیـرا این 
طور که مشـخص اسـت، HP آن هـا را در نیمـه راه رها 

اسـت. کرده 

J    آیا شـعار تجاری جدیدی بـرای خود در 
گرفته اید؟ نظر 

بلـه من اعـالم کرده ام کـه " ما شـرکای تجاری مان را 
دوسـت داریم و بـه همه آن ها تعهـد داریم".
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