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عرضه رســمى نسخه سوم ميزكار گنوم 
(GNOME 3) در فرورديــن مــاه و پــس از آن 
انتشــار نســخه 11/04 لينوكــس پرطرفدار 
 ، (Unity) اوبونتــو با ميــزكار جديد يونيتــى
دراوايــل ارديبهشــت موجــى از هيجان را به 
جامعه كاربــران لينوكس تزريق كرده و بازار 
گفت وگوها، مقايســه ها و بررسى ها را حداقل 
بــراى مدتى داغ تر كرده اســت. هــردوى اين 
ميزكارها، بــه گفته سازندگان شــان با هدف 
ساده ســازى تجربه كاربران ارائه شــده اند. 
زيبايــى ظاهــرى اين محيط هــا و در كنار آن 
تفاوت مفهومى كه با ســاير محيط هاى معمول 
دارند، به ســادگى مى تواند موجب جذب گروه 
پرشــمارى از كاربران شــود. امــا نكته اى كه 
آشكار شدن آن به زمان بيشترى نياز دارد، اين 
است كه آيا پس از فروكش كردن اين تب و پس 
از عادى شــدن تجربــه كار با اين محيط ها، آيا 
اين پوسته هاى پر زرق و برق به لحاظ كارايى 
نيز مى توانند كاربران را ارضا كرده و آن ها را  

به استفاده دائمى ترغيب كنند؟
به نظر من رويكردى كه توســعه دهندگان 
اين دو محيط كارى و به احتمال، بسيارى ديگر 
از فعــاالن لينوكس در پيش گرفته اند از چندين 

جنبه قابل بررسى است.

كلمه ممنوعه
واقعيت اين اســت كه نــام لينوكس براى 
بســيارى از كاربــران كامپيوتــر بــا مفاهيم 
ترمينال، خــط فرمان، عدم وجود پشــتيبانى 
و دردســر عجين شــده اســت. اين تصور كه 
لينوكس سيستم عاملى مخصوص خوره هاى 
كامپيوتر است، كم وبيش عموميت يافته است. 
راه چاره اى كه توســعه دهندگان و سازندگان 
توزيع هاى مختلف براى اين مشــكل يافته اند، 
شامل دو بخش اســت. نخستين بخش، پرهيز 
از بــه كار بردن نــام «لينوكس» تــا حد ممكن 
اســت. براى نمونه كافى است به صفحه اصلى 
ســايت هاى اوبونتــو (تقريبــًا مشــهورترين 
توزيــع لينوكس دســكتاپ) و آندروئيد (يكى 
از پرطرفدارترين سيســتم عامل هاى تجهيزات 

موبايــل) مراجعه كنيد. در صفحات اصلى هيچ 
يك از اين دو سايت و حتى شايد بتوان گفت تا 
عمق دو يا ســه كليك نيز هيچ نامى از لينوكس 
نخواهيــد ديد. در ســايت اوبونتو تنها از كلمه 
«سيستم عامل» استفاده مى شود تا مبادا باعث 
ترس كاربر شــود. بخش دوم اين راه چاره در 
پرداختن شــديد به ظاهر سيستم و استفاده از 
گرافيك هاى چشم نواز نهفته است. بسيارى از 
توزيع هــاى لينوكس و به ويــژه خود اوبونتو، 
ســعى دارند با اســتفاده از محيط هاى كارى 
جذاب و بــه كمك جلوه هــاى گرافيكى عجيب 
و غريب كــه در واقع حكم ويترين محصوالت 
آن هــا را دارد، كاربر را جــذب كرده و پس از 
آن بــه كمك مواردى مانند كارايى بهتر، هزينه 
كمتر، پايدارى بيشتر و ساير خصوصيات فنى 
آن ها را وادار به مهاجرت به سكوى جديد كنند. 
البتــه، بايد ديد كه آيا چنين رويكردى مى تواند 
جامعــه كاربران لينوكــس را از مرزهاى «يك 

درصدى» كنونى فراتر برد يا خير.

همراهان تأثيرگذار
آنچــه به دفعات در اين مجله و در ســاير 
منابع از آن ســخن به ميان آمده است، پارادايم 
جديد محاسبات همراه است. دنيايى كه كاربران 
آن به نرم افزارهاى سنگين، رابط هاى كاربرى 
پيچيده و سنگين و امكانات فراوان روى خوش 
نشان نمى دهند. دنيايى با اندازه محدود صفحه 
نمايش كه در آن سيســتم انجــام تمام كارها 
بر اســاس يك اصل نانوشته تنظيم شده است. 
«انجام تنها يــك برنامه يا كاربرد در هر لحظه 
و آن هم به ســاده ترين و سرراست ترين شكل 
ممكــن». ايــن پارادايم درواقع همان داســتان 
Applicaهــا بــه on مهاجــرت كاربــران از

 Appهــا اســت كه ســكاندار آن هم بى شــك 
محصوالت شركت اپل بوده اند. به نظر مى رسد، 
قــدرت اين پارادايم جديد بــه حدى زياد بوده 
اســت يا كاربران به حــدى به آن خو گرفته اند 
كه اصل نانوشــته آن ها مورد توجه و استفاده 
سازندگان توزيع هاى دسكتاپ هم قرار گرفته 
اســت. حذف منوهاى تودرتو از هر دو محيط 

GNOME3 و Unity، مخفى شــدن نوار كنارى 

Unity بــه محض اجراى يك برنامه، نحوه كار 

 Minimize هــا و حذف دكمه هاىWorkspace

و Maximize از پنجره هاى GNOME3 و انتقال 
كل منوها به نوار فوقانى در Unity، همه و همه 
ايده هايى برگرفته از پارادايم محاسبات همراه 
و سليقه هاي حاكم بر جامعه كاربران ابزارهاى 
همراه اســت. هرچنــد طيف عظيــم كاربران 
تجهيزات همــراه و اين واقعيت كه در آينده اى 
نزديك اين پارادايم به پارادايم غالب محاسبات 
كامپيوترى تبديل خواهد شــد مى تواند گستره 
كاربران لينوكس را به شــدت وسيع تر كند، اما 
باز هم پياده ســازى آن بر روى سيســتم هاى 

دسكتاپ  چندان توجيه پذير نيست.

فراموش شدگان
بــه نظر مى رســد، آنچه در ايــن ميان به 
دست فراموشى سپرده شــده است، نيازها و 
سليقه هاى متفاوت كاربران حرفه اى و به عبارت 
آشناتر «خوره »هاى لينوكس است. كسانى كه 
باز بودن همزمان ده ها پنجره، استفاده همزمان 
از چنديــن نرم افــزار و جابه جايى بين آن ها يا 
حتى ترجيح استفاده از صفحه كليدهاى فيزيكى 
و دســتورات خط فرمان، از مشــخصات بارز 
آن ها اســت. اين افراد برخالف دسته قبلى، در 
دنياى سيســتم هاى بسيار قدرتمند و صفحات 
نمايش عريــض و طويل زندگى مى كنند. آن ها 
به رغــم تعــداد اندك تا چندى پيــش مهم ترين 
مرجع تصميم گيرى درباره خط مشى توسعه 
و طراحــى سيســتم هاى لينوكــس بودند و از 
ســوى ديگــر به نوعــى مهم ترين مشــوق و 
تبليغ كننده لينوكس محســوب مى شدند. به هر 
ترتيــب، آنچه از ظاهر امر بر مى آيد اين اســت 
كه توســعه دهندگان اين محيط هاى تازه (با يا 
بــدون اهداف تجارى) اين گروه كاربران را به 
دست فراموشى ســپرده اند. اگرچه هم اكنون 
نيز صداى برخى مخالفت ها و نارضايتى ها از 
گوشه و كنار شنيده مى شود، اما همان گونه كه 
در ابتدا نيز گفته شــد، هنوز براى تعيين نتيجه 

نهايى بايد منتظر گذشت زمان بود.


