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 چکیده
ها در نوآوري محصول، انكار ناپذير است. نوآوري خارجي در نقش اكوسيستم و شبكه

سازد . واحدهاي اقتصادي درحال رشد، مزاياي متعددي  در بازار رقابتي فراهم مي

ترين مفاهيم با توجه به تغيير حالت مندي از نوآوري خارجي به عنوان يكي از مهمبهره

شود. مفاهيم فرعي نظير پلت فرم)بستر نرم افزاري( تلقي ميشركت ها به حالت باز ، 

(، از نتايج اصلي   app storesهاي برنامه هاي كاربردي) اشتراكي يا باز و فروشگاه

آيد. با اين حال، پذيرش اين مفهوم و شيوة بكاربردن ها به شمار مياين تفكر در شركت

هاي ديگر يك اهبردها وسياستمزيت تعريف شدة نوآوري خارجي بايد مطابق با ر

هاي كليدي كه در اثر استفاده از نوآوري خارجي شركت مباشد. در نتيجه يكي از جنبه

آيد، اين است كه چگونه نوآوري خارجي بر يك شركت در حال رشد، بوجود مي

پردازدكه دو كمپاني پيشگام توسعۀ  هايي ميمديريت كند. اين مقاله، به شرح چارچوب

هاي نرم اي عامل موبايل، جهت كنترل و مديريت نوآوري خارجي بر يسترهسيستم

 ند .افزاري يه كار گرفته ا

 مكانيزم هاي حكومت ،نوآوري باز  ، نوآوري خارجي: لمات کلیدیک
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 2 امیر محقق زاده،  1 رامین تفضیلی

 ايران ، بندرجاسك ، اسالمي آزاد دانشگاه ، بندرجاسك مديريت و حسابداري ،واحدگروه  1
 ايران ، بندرجاسك ، اسالمي آزاد دانشگاه ، بندرجاسك گروه فناوري اطالعات و ارتباطات ،واحد 2
 

 مسئول: نام نويسنده

 رامین تفضیلی
 

 در توسعه تلفن هوشمند مدیریت نوآوری خارجینقش 
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 مقدمه
هاي گوناگون  رقابت در بازار نظير انعطاف رشد سريع علم و فن آوري ، اثرات وپيامدهاي بيشماري روي بازار، برجاي گذاشته و جنبه

كنندگان بوجود آورده است. عالوه براين، نقش نوآوري در دستيابي به مزيت رقابتي در پذيري و چابكي شركتها در پاسخ به تقاضاي مصرف

ها ، محصوالت و خدمات جديد خشنود سازند، ها همواره مشتريان خود رابا ايدهناپذير است .لذا در اين موقعيت اگر شركت بازار ، اجتناب

اند يا به عبارتي آوريها و زير ساخت هاي جديد دادهتوانند جان سالم به در برند. از طرفي ديگر، ارتباطات سازماني سنتي، جاي خود را به فنمي

مند اي از ارتباطات را تشكيل دهند واز نوآوريهاي خارجي بهرهسازد تا نوع تازهها اين امكان را فراهم مي، براي شركت ITهاي  ختديگر زير سا

 گردند. 

آوري اطالعات ، بهترين الگو به منظور برجسته كردن نقش فن ( open   sourceهاي پيچيدة جديد با ابتكارات منبع باز)ايجاد سيستم

ها ، باعث خلق حجم وسيعي از هاي جديد تعامالت و همكاريها مي باشد. بكارگيري نوآوريهاي خارجي ، بويژه در توسعۀ شركتدر شكل

كند. پس اگر نوآوري خارجي را به عنوان رويكردي ميابتكارات و ايده هاي فناورانه، شده كه به نوبۀ خود مزيت رقابتي براي يك سازمان فراهم 

مكمل در جهت رفع نيازهاي مشتريان مدنظر قرار دهيم، از اينرو، مي توان گفت انعطاف پذيري و چابكي در يك سازمان  به مراتب  افزون 

 گردد. مي

، جهت باالبردن ارزش محصول با نوشتن كمپاني آيفون اپل ، مصداقي شناخته شده در دهه گذشته است كه به نقش نوآوري خارجي

 هاي كاربردي مكمل براي آيفون، تأكيد دارد. برنامه

 هايي چند هم براي  آن متصور است: كند چالشهايي كه نوآوري خارجي براي شركت ها فراهم ميدر مقابل تمام بازپرداخت

اين سؤال اصلي است كه چگونه توسعۀ محصول در اكوسيستم ها مديريت نوآوري خارجي يا به نوعي پاسخگويي به از جملۀ اين چالش

 شود.خارجي شكوفا مي

هاي مديريت معبن، محروم كرده و هاي درحال توسعه محصول را، از چارچوبتغيير مكان نوآوري از شركتها به اكوسيستم ها، شركت

 هاي نوآورانه ي آن قادر سازد. يلمستلزم جايگزيني جديد است كه شركت را  به كنترل اكوسيستم بدون كاهش پتانس

هاي تلفن و رشد رويكردشان بر مبناي هاي پيشگام سيستم عامل گوشيهاي مديريت در كمپانياين تحقيق برآن است تا چارچوب

ن  چارچوبهاي هاي عامل برگزيده و تفاوت مياهاي نرم افزاري ، بررسي كند. در اين مبحث دو كمپاني پيشگام سيستمراهبردهاي كنترل بستر

 مديريت در آنها توضيح و تشريح شده است. 

هاي گذشته جديت بيشتري به خود آنچه مسلم است اين است كه اهتمام به موضوع نوآوري در رسيدن  به منافع رقابتي در طول دهه

 گرفته است. 

مندان، مديران صنعتي، مؤسسان شركتها و هاي گوناگون نظر نويسندگان آكادميك، دانشبحث  راجع به مفهوم نوآوري در ميان هيأت

هاي جديد، روابط و تعامالت آوريهاي گوناگون اين مفهوم رادر صنايع ، بحث و بررسي كرده اند . فنبسياري ديگر مطرح بوده و ابعاد و جنبه

گيري هاست كه تأثيرات آن در شكلآوريفن است. اينترنت ، يك نمونه بارز از اينهاي فني، آسان تر كردهبين انسانها را با تقويت زير ساخت

 نسل جديد تعامالت ميان انسانها، شديدا حائز اهميت است. 

ها و كمپاني هاي فرصت طلب از اين موقعيت استفاده كرده و با استفاده از ابتكارات خارجي  و برخورداري از منابع خارجي، سازمان

 اند. جايگاه خود را در بازار رقابتي مستحكم كرده

هاي ناب و خالقانه را خارج از چارچوب سنتي شركتها ، هاي فني جديد ، اين بستر را فراهم كرده تا ايدهبه عبارتي ديگر، زير ساخت

هاي جديد را آوري ، رويكردهاي جديد پيش روي  شركتها ، چالشعملي  نمايند. ازطرفي ديگر، همچون بسياري ديگر از تحوالت تاريخ فن

نهد. اينكه چگونه تعامالت اجتماعي ميان شركت كنندگان اين جوامع، در راستاي رسيدن به اهداف مشترك ، مديريت، اي آنها ميهم پيش پ

 كنترل و هماهنگ شود موضوع بحث ميان بسياري از دانشمندان و تحقيق در سالهاي زيادي بوده است.

 

 چارچوب -1
يري مربوط به نوآوري خارجي بايد مدنظر قرار داد ، نوع نوآوري است . براساس هاي ضروري كه در فرايند تصميم گيكي ازپيش شرط

 ] 1[نظر بودرئو والخاني، دونوع مختلف رويكرد جهت كنترل نوآوري خارجي، پيش روي شركتها است: داشتن جامعۀ يكپارچه يا بازار رقابتي 

 1گردد. همانطور كه در جدول كند، اتخاذ ميانواع رويكردها براساس  نوع نوآوري كه يك شركت را به نوآوران خارجي تبديل مي  

 كنيد . اين دونوع رويكرد ، مشخصات، خصوصيات و كاركردهاي گوناگون دارند. مالحظه مي
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يد بدانيم چگونه دانشي را كه قرار است به طور درست و صحيح به منظور اتخاذ تصميم درست جهت پذيرش يكي از اين رويكردها، با

از  در نوع مشكل نوآوري به كار بريم، مديريت نماييم. مثالً هنگامي كه مشكل نوآوري، افزون بر تجارب قبلي، شامل دانش انباشته نيز باشد و

گذاري دانش بستگي دارند. پس رويكرد جوامع يكپارچه، اكهاي جمعي و اشترآنجا كه رويكرهاي جوامع نسبت به حل مشكل معموالً به مهارت

گزينه مناسب است. به عبارت ديگر بر اساس اذعان بودرئو و الخاني، مشخصه ديگر جوامع يكپارچه، ايجاد ساز و كارهاي خاص، توزيع و 

 همكاري سودمندتري حاصل شود.اشتراك دانش است. عالوه بر ساز و كارها، فرهنگ، به اشتراك گذاشتن دانش نيز الزم است تا 

هاي فني خاص يا طبقات مشتريان هايي در گرايشها و تخصصها، صالحيتاز طرف ديگر، اگر فرآيند حل مشكل نوآوري شامل مهارت

 باشد.خاص باشد، بهترين گزينه، بازارهاي رقابتي مي

و سازوكارها و تصميمات مربوط به منظور حفظ عوايد دارايي  شوندها به رقابت با هم تشويق ميكنندهبا توجه به اين رويكرد، شركت

 گردد.هاي مختلف اتخاذ مينوآوران در پروژه

ها به سمت متمايز بودن، كنندهاظهار دارند كه گرايش شركت [1]والخاني  در خصوص رويكرد حل مشكل در بازارهاي رقابتي، بودرئ

 باشد.كند، به عبارت ديگر ويژگي ديگر بازار رقابتي ارائه راه حلي متمايز ميدانش آنها حفاظت ميدهد و از هاي جديد سوق ميحلآنها را به راه

 : بازارهای رقابتی و جوامع یکپارچه 1جدول 

 بازارهاي رقابتي جوامع يكپارچه

 * مديريت غير رسمي است، تمايلي به سمت تعامالت بسيار

 اجتماعي و مبتني بر هنجارها است.

 نوآوران خارجي اصوالً داراي تعامالت يكپارچه با يكديگر* 

 آوري هستند.با مقدار قابل توجهي از به اشتراك گذاري فن

 هاي بيروني و  داخلي* طيفي از انگيزه

 كنند.هاي نوآوران خاجي را هدايت ميفعاليت

 افزاري،  تنها از طريق* ارزش به دست آمده توسط مالك بستر نرم

 افزاري كه توسط نوآوري خارجيبيشتر براي بستر نرمتقاضاي 

 پذير است.شود، امكاناعمال مي

* مديريت رسمي است و گرايش به سمت قانون محوري، 

 باشد.روابط جاري در بازار و قانوني مي

 * نوآوران خارجي اصوالً ارتباطات رقابتي با همديگر دارند.

توزيع شده مركز توجه  * انگيزه سود در ارتباط با نوآوري

 است.

افزاري از طريق * ارزش به دست آمده توسط مالك بستر نرم

قرارداد مستقيم با نوآوران خارجي و اعطاي امتياز به آن 

 پذير است.هاامكان

 

مندي از بهرهصرف نظر از هويت يك تجارت، زماني كه مديران يك شركت بخواهند از نوآوران خارجي در حيطه فعاليتشان جهت 

(، از اين رو 2012ناپذير است )بودريو والخاني افزاري، اجتنابهاي خالقانه بيرون سازمان استفاده نمايند، تبديل محصول به يك بستر نرمايده

مناسب  كند، پذيرش مدل تجاري بستر نرم افزاريتوان گفت كه سومين موضوع كه نقش مهمي در مديريت موفق نوآوري خارجي ايفا ميمي

رسد. انواع ناپذير به نظر مياست. به عبارتي ديگر همراهي تبديل محصول به بستر نرم افزاري با مدل تجاري جهت ايجاد عوايد،عملي اجتناب

 «آوري است؟چه كسي مسئول هدايت توسعه فن»مختلف مدل تجاري بستر نرم افزاري، به طرق مختلف پاسخگوي اين سؤال است : 

كنترل و مديريت بستر نرم افزاري  و ارتباط بين بستر نرم افزاري ،نوآوران خارجي و مشتريان،مدل هاي تجاري بستر نرم بر طبق نوع 

دسته تقسيم كرد : بستر نرم افزاري يكپارچه كننده، بستر نرم افزاري محصول و باالخره بستر نرم افزاري دو طرفه يا  3افزاري را مي توان به 

هاي ( نشان داده شده، در هر مدل به سه جزء اشاره شده است. با اين حال ارتباط بين اين اجزاء به راه1ر كه در شكل )چند طرفه. همان طو

ها و مزاياي منحصر به فرد است كه درك از هر كدام به نوبۀ خود، شود. در نتيجه هر مدل داراي مشخصات، ويژگيگوناگون شناسايي مي

زنند. براي مثال در بستر نرم افزاري يكپارچه كننده ترين مدل ميفيد است كه طيق آن دست به انتخاب مناسبآنچنان براي مديران اجرايي م

فروشد. در اين كنندگان ميبرد و محصول نهايي را به مصرفكند، از آن ها بهره ميهاي خارجي را متحد ميشركت در حال توسعه، نوآوري

هاست و يا اگر شركت در حال توسعه افزاري بر فرآيند در حال توسعه به مراتب باالتر از ديگر مدلمدل، درجۀ كنترل و مديريت بستر نرم 

كنندگان بفروشد، آنها بخواهد نوآوران خارجي را به نحوي به كار گيرد كه محصول را در باالي بستر نرم افزاري بسازد و سپس آن را به مصرف

ننده، بهره يابند و سرانجام نوع ديگر ارتباط بين اجزاء در بستر نرم افزاري دو طرفه )چند طرفه( ارائه توانند از بستر نرم افزاري يكپارچه كمي

 كه نوآوران خارجي و مشتريان و بستر نرم افزاري وابسته باشند، قادر به معامله هستند. گردد و ماداميمي

 

 

 

 بستر نرم افزاریکنترل زیاد توسط                              ی       جرهای خاخودمختاری بخش
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 بستر نرم افزاري

 دو طرفه

 

 

 بستر نرم افزاري محصول

 

 
 

 

 

ر نرم افزاري يكپارچه بست

 كننده
 

 
 

  

 
 های تجاری بستر نرم افزاری: انواع مدل 1شکل 

 

 متد -2
ها و راهبردها در اختيار محققين است كه از آنها جهت تحقيقات خود، از طريق خواندن و مرور تكنيكطيف وسيعي از رويكردها، 

 كنند.ها استفاده ميها و يافتهنوشته

 .به طور كلي دو گزينه اصلي در خصوص متدهاي تحقيق، پيش روي محققين است كه عبارتند از: متدهاي كيفي و متدهاي كمي

توان گفت متدهاي كيفي، هنگامي مطلوب (، مي2010در اين مقاله، تحقيق كيفي به كار رفته است. بر اساس نظر قاري و گرون هاگ ) [2]

ها و توضيحات مرتبط را ارائه كند تا محققين فرضيههستند كه تحقيق استقرايي )استنتاجي( و اكتشافي باشد چرا كه اين متد كمك مي

 [4]اند براي محققين حائز اهميت است. هاي تحقيق كه هنوز به اكتشاف نرسيدهيگر رويكرد كيفي جهت اكتشاف جنبهنمايند. به عبارتي د

گردد. اظهار دارد كه در خصوص محققيني كه سؤال تحقيق آنها چگونگي و يا چرايي است راهبرد بررسي موردي توصيه مي [5]ين 

رند كه راهبرد بررسي موردي چنانچه جهت پاسخگويي به سؤاالت چرايي، چيستي و چگونگي ( همچنين بر اين اظها2007ساندرز و ديگران )

توان گفت كه متد بكارگرفته شده در تحقيق، بررسي موردي است. موضوع ديگري كه در شود. در خصوص اين مقاله ميباشد، مفيد واقع مي

باشد. اين تحقيق بنابر اطالعات سودمند از صفحات وب، مقاالت علمي، ها ميآوري دادهتوان عنوان كرد شرح گردآوري داده يا جمعاينجا مي

هاي آوري دادههاي اوليه از منابع اصلي يا مستقيم، منبعي براي جمعاي مبتني بر وب شكل گرفته است. دادهبه طور كلي بر اساس منابع داده

يا منابع ديگر   (Forumهاي اينترنتي )بع غيرمستقيم نظير بحث در انجمنهاي ثانويه از مناكيفي مبتني بر وب هستند و دستيابي به داده

توان به اسناد دولتي عمومي، مقاالت آنالين سمينارها و رويدادهاي خاص و اخبار رسمي اي ديگر مياز جمله منابع داده [6]پذير است. امكان

 اشاره داشت.

 

 وگلشرح موردی : سیستم عامل آیفون اپل و اندروید گ -3
گام در در اين فصل در راستاي بررسي موردي، قصد داريم دو سيستم عامل اصلي موبايل را معرفي نماييم كه توسط دو كمپاني پيش

تر تر و موفقكنندگان و افزايش بازار سهامشان به مراتب بسيار شناخته شدهبازار، ساخته شده و از نظر جذب توسعه دهندگان، رضايت مصرف

 اند.ايشان ظاهر شدهاز ديگر رقب
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 (Apple's iosسیستم عامل آیفون اپل ) -1.3

داند. بعضي ها ميها  و سوييچرا به عنوان رابط چند لمسي با قابليت كنترل چندين المان نظير اساليدر، دكمه iosرابط  [7]اُومينيكو 

است كه با وظيقه و  iosهاي اصلي ارتباط با ( راهPinch( و فشار دادن )Swiping)( حركن جارويي Tapping)حركات مثل ضربه زدن 

 اند.عامل معرفي شده معناي خاص براي سيستم

اي، اليه رسانه و باالخره اي. اليه خدمات هستههسته Osداراي چند اليه اصلي است كه عبارتند از : اليه  ios، [8]بر طبق اوسينيكو 

در  2014از مارچ  ipadو  ipodاست كه روي محصوالت اپل مانند  ios  ،ios 7.1( آخرين نسخه بيرون آمده Cocoaاليه لمسي كوكوآ )

 دسترس هستند.

سيستم عاملي براي موبايل، توسط اپل توسعه و توزيع شده است. اين سيستم  Iosپا به عرصه بازار گذاشت.  2007آيفون در سال 

ساخته شده  ipodو  iphoneبراي  Osقابل استفاده است. در واقع  ipodيا  iphoneرس بوده و براي ، در بازار در دست2007عامل از تاريخ 

 گسترش پيدا كرده است. Appleو به طور كلي ديگر محصوالت  ipad  ،Apple Tvاما بعدها دامنه كارايي و كاربردهايش تا حد 

كرد. هرچند سير صعودي آن يني ميآفرهاي تلفن همراه هوشمند نقش، اپل به مثابه ي بازيگر اصلي در دنياي گوشي 2008تا اواخر 

اولين گوشي تلفن هوشمند خود تحت اندرويد، سيستم عامل توسعه يافته توسط گوگل  T.Mobile 2008مسلماً ديري نپاييد و در سپتامبر 

( و ضمناً مالكش، سازنده دستگاه  است. به عبارت ديگر اين closed-sourceسيستم عامل با منبع بسته ) ios. [9]به بازار عرضه نمود. 

باشد. اين رويكرد باالترين درجه از كنترل افزارش ميسيستم عامل يك سيستم عامل موبايل اختصاصي است كه مالكش همان سازنده سخت

 آورد.هاي تجربه كاربر( را براي مالك فراهم ميمامي جنبه)كنترل روي تكامل سيستم عامل و روي ت

تغيير پيدا كرد. يكي از داليل اين تغيير نام،  2007شد، در ژانويه ، در حالي كه در شروع، كامپيوتر اپل ناميده مي Appleنام شركت 

را  iphoneشد. به عبارتي ديگر معرفي داد ميقلم 2007در بازار موبايل در اول ژانويه  Appleبه عنوان اولين مخصول  iphoneمعرفي 

را از ساير  Appleمحصول اصلي كه  iphoneاي مهم در تاريخچه اين كمپاني، مطرح نمود. پيش از توان به عنوان نقطه عطف يا مرحلهمي

سازي توان به ذخيرهمي ipodات را پديد آورد كه از جمله امكان ios  ،ipodبود. در حقيقت ايده اصلي  ipodeها متمايز ساخت، كمپاني

ها، اشاره كرد. هاي ويدئويي يا تصاوير در برخي مدلها و حتي تماشاي كليپها، تقويم با امكان ذخيره رويدادها، قرار مالقاتاطالعات تماس

 به تدريج اين سيستم عامل، بستري نرم افزاري براي ساخت چندين محصول ديجيتالي گرديد.

با متد ورودي چند لمسي بود و جهت ارتباطات اين مدل از قابليت  iphone 2Gكه به بازار عرضه شد  iphoneنخستين مدل 

bluetooth آوري و فنwireless ها، امكان دسترسي به جستجوگر برخوردار بود. مزيت اصلي رقابتي در اين محصول در مقايسه با ديگر موبايل

خود نصب  iphoneجود نداشت براي همين كاربران قادر نبودند تا هرگونه برنامه كاربردي روي و App Storeاينترنت بود. در طول آن دوره 

هاي محدود و خاصي مانند تقويم، عكاسي، ساعت، نام داشت همراه با ويجت iphone Os 1.0كه  iphone Osكنند در واقع نخستين ورژن 

 ظيمات به بازار راه يافت.ها و تنماشين حساب، نقشه safariمتن و مرورگر وب با نام 

هاي نويسي برنامهدهندگان بخش سوم اجازه داد تا روي برنامه( به توسعهCEOدر واقع در آن زمان استيوجانر مديرعامل كمپاني اپل )

 .[10]هاي بومي كار كنند كاربردي مبتني بر وب مانند برنامه

 3Gاي بود. دسترسي به به بازار آمد. مزيت اين مدل تمركز بر ارتباطات شبكه 2008در ژوئن  iphone  ،iphone 3Gنسل بعدي 

برخورداري از پردازنده  iphone 3Gداد تا تقريباً در هر جايي به اينترنت دسترسي داشته باشند. امتياز ديگر به كاربران اين امكان را مي

باشد. كيت اي كه بسيار حائز اهميت است نحوه عرضه آن مياما بنا بر تحقيق انجام شده، نكته شد.پيشرفته بود كه باعث ارتقاء كارآيي آن مي

هاي به وسيله اپل انتشار يافت كه جهت رفع نياز افراد بخش سوم براي طراحي و تست برنامه 2008( در مارچ SPKافزاري )توسعه نرم

افزاري توسعه دهندگان بخش سوم،جهت ساخت ما از اين تغييرات بعنوان بستر نرم كاربردي جديد، ساخته و توسعه داده شده بود. در حقيقت

 [10]كنيم. هاي كاربردي ياد ميبرنامه

Iphone OS 10  بهينه و به روزسازي شده و در قالب ورژنiphone OS 2.0  رونمايي شد.  2008در تابستان 

يا توانايي برش،  GPSبا اعمال تغييرات جزئي نظير پيشبرد  iphone OS 2.0ورژن آپديت شده )روزآمد شده(  2009ژوئن  17در 

از لحاظ داشتن امكان ضبط  iphone Osنخستين ورژن  Iphone OS 3.0توسعه يافت.  iphone OS 3.0كپي و چسباندن متن به مدل 

انجام  iphone OS 3.2به   iphone OS 3.0با به روز رساني  ipod، رونمايي محصول جديد 2010ويدئو توسط كاربران بود. در ژانويه 

صفحه نمايش بزرگ آن در  ipadبه عنوان سيستم عامل آن بود. مزيت ديگر  iphone OSسازي گرديد. محصول جديد يك تبلت بهينه

گرديد. از آن جا كه اين محصول تر اسناد الكترونيكي و گردش در صفحات وب ميبود كه باعث خوانايي آسان  iphoneو  ipodمقايسه با 

تر شد. از طرفي ديگر بنا بر اذعان موريزري و را به مدد يك سيم كارت ميني فراهم آورد، دسترسي به اينترنت هم آسان 3Gدسترسي به 

 .[11]ناممكن بود  3Gفاده از ها، است( براي برقراري تماس2010كمپبل )
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هاي كاربردي جديدي را توسعه و تست دهندگان بخش سوم فرصت اين را يافتند تا برنامهپس از اين اتفاق، خيل گسترده از توسعه

سيستم عامل  ورژن جديد اين 2014توسط اپل ارائه گرديد و باالخره در ژوئن  iphone Os 4.0،   2010نمايند. كمتر از نيم سال، در آوريل 

 بيرون آمد.

( پس 2011بر طبق نظر لي ) .[10]بنابر اظهار استيو جابز اين سيستم عامل به مقام چهارمين سيستم عامل اصلي در جهان نايل آمد 

با تغييرات    iOS 4.2به ورژن   iOS 4.0،  2010تغيير دهد. در نوامبر  iOSاپل قصد دارد نام اين سيستم عامل را به  iphone OSاز ارائه 

شخصي به مجموع    Hotspot، با افزودن 2010در مارچ    iOS 4.3به عملكردهايش به روز شد.    Air Playو   Air Printجزئي و افزودن 

هاي اصلي اين ورژن اصالح ظاهر شد. يكي از تفاوت 2011هم در اكتبر    iOS 5. [12]رد محصوالتش به بازار معرفي شد. ها و عملكقابليت

هاي كاربردي را به وسيله ذخيره داد تا برنامهدهندگان بخش سوم ميبود كه اين امكان را به توسعه icloudسازي شده دسترسي به ذخيره

 [13]روزآمد نگه دارند.  cloudساز آنها  در اين ذخيره

توانست به سؤاالت شما دستيار هوشمند ميبود كه به عنوان يك « Siri »كرد را بيشتر جالب توجه مي  iOS 5نكته ي ديگري كه 

 از طريق گفتگو پاسخ دهد.

بود كه استيو جابز از آن به عنوان يك انقالب ياد كرد كه   PC Freeرسيد جالب به نظر مي  iOS 5.0تغيير ديگري كه در ارتباط با 

قابليت افزون  200بيش از    iOS 5.0پذير بود. پيوتر امكانبدون نياز به كام   iOSها روي با وجود قابليت فعال كردن و تنظيم كردن دستگاه

سازي عميق با فيسبوك و بهبود عملكردهاي قابليت عالوه بر يكپارچه 200با بيش از  2012در سپتامبر  iOS 6ورژن [10]داشت  iOS 4.3بر 

Siri    .[10]ارائه شد 

  iOS 7.0معرفي كرد و بنابر اظهار وي،  2014استيو جابز، مارچ  را بعد از iOSتيم كوك، رئيس جديد كمپاني اپل، آخرين ورژن 

 شد. شامل بيشترين تغيير نسبت به اولين ورژن منتشر يافته، مي

 wiعالوه بر اضافه شدن يك پانل تنظيمات جهت دسترسي به موارد پر كاربرد نظير   iOSتوان در طرح كلي تفاوت عمده آنها را مي

fi   .[10]شود. هرچند ديگر تغييرات و كاركردها همچنان ديده مييا موسيقي دانست 

المللي با ( در يك كنفرانس بينapp Storeهاي كاربردي )تيم كوك در سمت آخرين رئيس كمپاني اپل از گسترش فروشگاه برنامه

ناحيه جديد در سرتاسر جهان  155و پوشش بازار جديد  32گيري از توسعه دهندگان سراسر جهان، به عنوان فروشگاه آنالين، با بيش از بهره

هاي خود رسيد. توان گفت كه به بيش از يك ميليون دانلود تنها طي اولين ماههاي كاربردي ميخبر داد. در خصوص دانلودها از فروشگاه برنامه

 2012ميليون تا مارچ  25به بيش از  ميليون گذشت و 10از مرز  2011ميليون دانلود رسيد و در ژانويه  5اين رقم به  2010در ماه ژوئن 

هاي كاربردي توسعه يافته تا به آن جا كه تعداد برنامه [14]رسيد كه نشان از اهميت وافر اين موضوع و عالقمندي باالي كاربران به آن بود. 

 [10]ميليون دانلود رسيد.  40و بالغ بر  775000به رقمي بيش از  2013تا حدود ژانويه 

 

 (google Androidگوگل ) اندروید 3-2

اندرويد، دو دغدغه اصلي مديريت ( تحت Smart Phonesهاي هوشمند )سير و گردش در شبكه و محدود بودن اينترنت در گوشي

هاي هاي هوشمند، موفقيت اصلي گوگل در جهت دستيابي به سهامتوسعه يك بستر نرم افزاري براي گوشي [15]گوگل بنابر نياز كاربران بود. 

 بيشتر و بيشتر در بازار گرديد.

،  HTCآوري مثل گوگل،هاي شناخته شده و فهم فن، برخي از شركت2007در بازار در نوامبر  iphoneچند ماه پس از موفقيت 

MOTOTOLA  ،QUALCOMM  ،T-MOBIL  گروهي را جهت رقابت باIphone  تحت عنوان Open Headset Alliance    با

 سيستم عامل اندرويد ايجاد كردند.هدف توسعه بيشتر 

اين موقعيت شبيه موقعيت اكسپلورر در مايكروسافت ويندوز بود، كه به گوگل اين امكان را  [16](2009طبق نظر هال و اندرسون )

افزار، نرم( و رايگان بودن Open soura( منبع باز ) Hall and Anderson)داد تا صفحه جستجوي خودش را روي سيستم عامل اجرا كند. 

 گيرند.هاي سيستم عامل اندرويد است كه كاربران آن را به رايگان در اختيار ميبه طور كل، يكي از ويژگي

( نام داشت كه پس از مدتي گوگل تصميم گرفت آن را Google-coreاندرويد نسخه پيشرفته سيستم عاملي است كه هسته گوگل )

بنويسند  Sclipseدرهايي را شود تا كدهاي كاربردي توصيه ميدرباره توسعه برنامه [17]ندرويد بود اصالح و روزآمد نمايد كه نتيجه نهايي، ا

ديگر هم ممكن  IDEهاي نوشته شده در پالگين كنند. با اين حال اجراي كد( استفاده ميADTضمن آنكه از ابزار توسعه دهنده اندرويد )

،  Microsoft windowsهاي گوناگون از جمله كرد، امكان توسعه آن در سيستم عاملاست. مسئله ديگر كه توسعه اندرويد را تسهيل مي

Moc OS X  يا حتيLinax   .[17]بود 
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( است و اگر زبان SPK)افزاري موضوع ديگر كه براي يك توسعه دهنده جهت توسعه برنامه كاربردي الزم است، كيت توسعه نرم

دهندگان جهت امكان ها ضروري هستند و بايد روي كامپيوتر توسعهشود. هردو اين كيتنويسي، جاوا باشد كيت توسعه جاوا الزم ميبرنامه

نكته ديگر اين است  ترين ابزار براي هر توسعه دهنده اتالق ميگردد.( به عنوان اساسي SPKافزار )توسعه و ارتقاء نصب شوند. كيت توسعه نرم

اي از اندرويد بايد بستر نرم افزاري متعلق به همان نسخه را داشته باشد. از اين رو بديهي است كه هر توسعه دهنده بايد بستر كه هر نسخه

آن نرم افزار  افزار متناسب با نوع بستر نرم افزاري، نصب نمايد و پس ازنرم افزاري مخصوص جهت توسعه، انتخاب و سپس كيت توسعه نرم

نكته درخور توجه اين است كه طيف وسيعي از محصوالت، از اندرويد به عنوان  [18]اندازي و تست نمايد. يارنامه كاربردي خود را توسعه، راه

ن، مدل، كاركرد هاي ديگر محصول از حيث اندازه، توليدكنندگانمايند در حاليكه مؤلفههاي كاربردي خود استفاده ميبستر نرم افزاري برنامه

هاي گوناگون اندرويد به عنوان سيستم هاي تلفن همراه از نسخهتوانند متنوع باشند. براي مثال شمار زيادي از گوشيو خصوصيات فني مي

و حافظه و ... هاي مختلفي نظير صفحه نمايش، پردازنده نمايند در حاليكه مؤلفههاي كاربردي استفاده ميعامل خود و بستر نرم افزاري برنامه

اولين گوشي هوشمند خود تحت سيستم عامل اندرويد را ارائه داده اولين گوشي هوشمند اندرويد  T-mobile، 2008دارند. در سپتامبر 

 [19]موفقيت چنداني در بازار در پي نداشت 

 2011هاي هوشمند دانست. در اي گوشيهاي عامل برتوان اندرويد را يكي از پيشتازان در زمينه بستر نرم افزاري سيستمامروزه مي

درصد و سيستم عامل آيفون اپل با  27039درصد از سهم بازار قلمداد شد در حاليكه سيميبين با  35099اندرويد پيشتاز اصلي در بازار با 

 درصد اين سهم را در اختيار داشتند. 17تقريباً 

 

 . بحث 4
( مطرح شده، ضرورت وجود مالك بستر نرم افزاري Apples iosها )مورد در بررسي يكي از مشخصات اصلي بازار رقابتي، كه در اولين

(، اين سازوكارهاي مديريت به مشخصات اصلي ديگر رويكردهاي 2012در ايجاد يك سازوكار مديريت رسمي است. بر اساس نظر بودرئووالخاني)

از طرفي ديگر الزمه ديگر در بازار رقابتي راجع به اجراي سازوكارهاست [1] .)گذاري دانش، اعتنايي نخواهد كردجامعه يكپارچه نظير به اشتراك

 تا از گردش مستقيم بازدهي به سوي نوآوران خارجي اطمينان حاصل شود. اپل تمايل به اعمال مديريت رسمي بر ارتباطات بازار دارد، از اين

آفريني داد مستقيم برقرار كرده تا براي شركت ارزشامتياز و بستن قرار رو بديهي است كه ارتباطاتي ميان نوآوران خارجي بوسيله اعطاي حق

شود. محصوالت مي ( Jail breakersكند. محرك اصلي نوآوران خارجي در اين مورد انگيزه سود است. هنگامي كه صحبت از كرك آيفون )

 كند.اپل به صورت بستر نرم افزاري متفاوتي عمل مي

( سيستم عامل به عنوان بستر نرم افزاري دو طرفه در جوامع يكپارچه، مطرح Jail brokenهاي كرك شده )آيفوندر اين مورد، در 

كند. اما تعامالت دهندگان بخش سوم و و مشتريان را تسهيل مياست و از آنجا كه سيستم عامل آيفون، معامالت و تعامالت بين توسعه

آوري خارجي در شركت و مالك بستر نرم افزاري، كه در اينجا منظور شركت عنوان منبع اصلي نو دهندگان بخش سوم به مستقيم ميان توسعه

 هاي بيروني را انتظار داشت.توان خودمختاري شديد بخشاپل است، ضروري نيست. بدين رو، مي

يي پيش روي يك شركت، جهت هادر خصوص مورد دوم بررسي ، همان اندرويد گوگل، اگر بخواهيم آن را با انواع مختلف رويكرد

مديريت نوآوري خارجي براساس نوع نوآوري كه در مطالب پيشين به آنها اشاره شد مقايسه كنيم. به اين نتيجه خواهيم رسيد كه گوگل، 

 رويكرد بكارگيري نوآوري خارجي از نوع جوامع يكپارچه را مدنظر قرار داده است.

ق دانش انباشته حل نمايد. مزيت ديگر مديريت نوآوري خارجي از طريق جوامع يكپارچه، گوگل سعي دارد تا مشكل نوآوري را از طري

گذاري دانش، مشخصه اصلي جوامع يكپارچه است. در رود. در واقع به اشتراكهاي يكپارچه جهت حل مشكل به شمار ميبكارگيري مهارت

به استفاده از دانش خود در حيطه ي مربوط به كسب و كارشان قادر كنندگان را هاي بعدي، شركتاين مورد با تأسيس بنيادي جهت تالش

توان گفت ارتباط برقرار شده ميان نوآوران خارجي، ارتباطي يكپارچه است. گوگل در مقام مالكيت بستر نرم افزاري، سازد و به طور كلي ميمي

 تاً مبتني بر هنجار است. مديريت غير رسمي خواهد داشت تا آنجا كه تعامالت ميان شركت كنندگان عمد

شود. در هاي تجاري بستر نرم افزاري كه اپل و گوگل انتخاب كردند مطرح ميبا نگاهي از جنبه ديگر به اين موارد، بحثي درباره مدل

انتقال محصول  اند تا محصوالت خود را در پرتو نوآوري خارجي هدايت نمايند. به منظور دستيابي به اين هدف ،حقيقت هر دو تصميم داشته

ناپذير. به طوري كه مفهوم كنترل و مديريت بستر نرم افزاري در مسير به بستر نرم افزاري و سپس منفعت بردن از آن، امري است اجتناب

ي و مشتريان است. با به كارگيري مدل تجاري بستر نرم افزاري يكپارچه كننده، كمپاني ها، مابين نوآوران خارج توجه هر دو كمپاني قرار گرفته

 قرار گرفته اند. بر اساس اين رويكرد و چارچوب، اپل و گوگل توانسته اند روي معامالت با مشتريان نظارت كنند.
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 گیری . نتیجه5
هاي تلفن همراه را در اختيار دارند، انتخاب هاي عامل گوشيدر اين تحقيق، دو كمپاني اصلي كه سهم عمده بازار در زمينه سيستم

 هاي مديريتي بكار گرفته شده در آن ها، بررسي شودتا چهارچوبگرديد 

هاي رقابتي بهرمند شود.عالوه بر آن، هاي بازاراز يكطرف اپل بر اساس رويكردها و سياست هاي سازماني برآن شد تا از مزايا و ظرفيت

افزاري تجاري يكپارچه كننده را بعنوان بستر نرم افزاري مي توان پي برد كه اهميت كنترل و مديريت كردن سبب آن شد تا اپل ، بستر نرم 

توان فروشگاه برنامه كاربردي را به منزله يك بستر نرم افزاري يكپارچه كننده در بازار رقابتي دانست. تجاري خود انتخاب نمايد. در نتيجه مي

كند.از طرفي ديگر، با توجه به توسعه ي نرم افزاري سيستم ميبر اساس اين ديدگاه، اپل از نوآوري خارجي  استفاده ، آن راكنترل و مديريت 

 عامل در گوگل ميتوان گفت مزاياي جوامع يكپارچه كه در بخش قبل به آن اشاره شد، به اندازه كافي براي گوگل جالب و مطلوب بوده كه آنرا

كرك شده در محصوالت اپل را ميتوان بعنوان  . IOSتبه پذيرش يك بستر نرم افزاري يكپارچه كننده در جامعه يكپارچه متقاعد كرده اس

را به اندازه كافي جهت توسعه برنامه هاي كاربردي بصورت  IOSاقدام اصلي آن دسته از بخشهاي خارجي در جوامع يكپارچه اي دانست كه 

فاوت بسترهاي نرم افزاري، موفق بوده اند. در باز در اختيار نداشته اند. در مجموع ميتوان دريافت كه هردوي اين رويكردها با وجود مدلهاي مت

نتيجه انتخاب صحيح مدل تجاري بستر نرم افزاري و نسبت دادن مشكالت نواوري بر اساس ويژگيهاي ان به مرتبط ترين حيطه، ميتواند 

 شركت را به بستر نرم افزاري تحت كنترل با توانايي مديريت نواوريهاي خارجي سوق دهد.
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