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Elma mı olsam, armut mu olsam?

Diğer taraftan firmanın piyasaya yeni 
sunduğu Windows 8 de bu “Apple’vari” 
stratejinin bir örneği. Windows 
8 tamamen tablet bilgisayarlar 
düşünülerek geliştirildi. Firma Windows 
8 ile tablet pazarında payı almak istiyor.

İki ucu farklı değnek
Microsoft’un pazar trendlerini izleyerek cep 
telefonu ve tablet pazarına gireceği neredeyse 
kaçınılmaz bir gerçek. Bunun yanında firmanın 
bu alana girerken Apple gibi mi yoksa Google 
gibi mi davranacağı henüz bilinmiyor. Apple 
hem kendi yazılımını hem de kendi donanımını 
geliştiriyor. Bunun yanında geliştiricilere de 
çok kontrollü ve sınırlı bir geliştirme platformu 
sunuyor. Apple Appstore çok sıkı bir denetim 
mekanizmasına sahip ve yazılımların hepsi 
Apple tarafından tek tek kontrol ediliyor. Diğer 
taraftan Google’ın yaklaşımı da tamamen 
farklı. Firma bir çok değişik donanım üreticisi 
ile birlikte çalışarak, kendisi işletim sistemi 
geliştirmeye odaklanıyor. 

Google’ın kendi donanımı olmasına rağmen 
firmanın esas odak noktası yazılım. 
Bu iki farklı yaklaşımın hem artıları hem de 
eksileri var. Apple’ın hem donanım hem de 
yazılım geliştiriyor olması firmanın ürünlerinin 
daha stabil çalışmasını ve yazılımın donanıma 
göre tamamen optimize edilmesine olanak 
tanıyor. Ayrıca AppStore’a eklenen yazılımların 
tek tek kontrol edilmesi, kullanıcıları 
yazılımsal sorunlardan kurtarıyor. Bu kontrol 
mekanizması sayesinde IOS üzerinde virüs 
sorunu da yaşanmıyor.  

Apple’ın yapısının eksileri de var. Eksilerin 
başında donanımın tek üretici tarafından 
üretilmesi nedeniyle ölçeklenebilme sorunu 
yer alıyor. Android platformunda her üretici 
kendi ürünün reklamını yaptığı için çok daha 
fazla bir pazar payına ulaşılabiliyor. Ayrıca 
kontrollü yapı bazı yazılım üreticilerinin 
Android platformuna kaçmasına yol açıyor. 
Android’in özgürlükçü altyapısı yazılım 
geliştiricileri kendisine çekiyor. Ayrıca 
cihazlarını tam olarak kontrol etmek isteyen 
üst düzey teknik kullanıcılar genellikle Android 
cihazları tercih ediyorlar. 

Android iyi hoş ama...
Google’ın açık ve esnek yapısı kendisine 
faydalar sağlarken bazı zararlar da yaratmıyor 
değil. Piyasada çok farklı Android donanımı 
olması bazı yazılımsal uyumsuzluklara 
yol açıyor. Android işletim sisteminin bazı 
uygulamaları bazı cihazlarda daha farklı 
çalışabiliyor. Ayrıca piyasadaki her cihaz her 
Android sürümünü çalıştıramıyor. En son 
çıkan Android sürümü mevcut cihazlarla 
çalışamayabiliyor. Ayrıca tamamen kontrolsüz 
Android yazılım marketi Google Play bir çok 
çalışmayan ve sorunlu uygulamayı içeriyor. 
Daha da kötüsü Truva atları ve virüsler 
Android platformunda cirit atıyor.

Yüzünü mobil arenaya dönen Microsoft bu 
alana girerken kuşkusuz Apple ve Google’ı 
örnek alacak. Firmanın stratejisini hangi yönde 
belirleyeceği ise şu anda belirsiz. Firma daha 
çok Apple’a mı benzeyecek, yoksa Google’ı 
mı örnek alacak ya da her ikisinden de bir 
şeyler mi sunacak şu an için kestirmek çok 
zor. Önümüzdeki aylarda fotoğrafın netleşmesi 
bekleniyor.

Gözünü mobil pazara diken Microsoft, Google 
veya Apple’ın yolundan gidecek

Düşen gelirler, azalan satışlar yazılım devi Microsoft’u stratejik değişiklikler 
yapmaya zorluyor. Son zamanların en gözde dedikodularından birisi de 
Microsoft’un kendi Windows telefonunu üretmeye başlayacağı. Firma bu konuda 
herhangi bir resmi açıklama yapmasa da, bilişim dünyasının kulislerinde bu 
dedikodu dolaşıyor. Bu dedikoduyu destekleyen en büyük gelişme ise Steve 
Ballmer’ın 9 Ekim’de Microsoft hissedarlarına gönderdiği mektupta firmanın bir 
“cihaz ve servis” firması olma yolunda transform sürecine girdiğini söylemesi.

http://www.bilisimdergisi.org/s148


