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 احمد شريف پور

هرجــا  پيشــين ام  نوشــته هاى  در 
توانســته ام بــه تبليغ و توصيــه لينوكس و 
فناورى هاى آزاد و اپن ســورس پرداخته ام 
و گاه حتــى از سياســت هاى مالكيت گرايانه 
و تماميت خواهانه مايكروســافت و ســاير 
شــركت ها بدگويــى كــرده ام. امــا اين بار 
قصدم اين اســت كه از ديــدگاه فردى عادى 
و بدون تعصب نســبت به مقوله هاى آزادى 
نرم افزار و... در مورد نسخه جديد ويندوز 8
مايكروســافت صحبــت كنم. اگر تــا انتهاى 
پرونده اين شماره با ما همراه باشيد، خواهيد 
ديــد كــه  در محــل كار با نصــب ويندوز 8 
روى سيســتم هاى كارى مــان، چندين هفته 
را صرف ســروكله زدن با اين سيستم عامل 
جديــد كرده ايم. با چنيــن پيش زمينه اى من 
به اين نتيجه رســيده ام كه اين سيستم عامل 
جديد، آينده درخشانى در پيش خواهد داشت 
و مى تواند عظمت و اهميت ســابق را دوباره 

به مايكروسافت هديه كند.
نخســتين عامل اين موفقيــت را بايد در 
اينرســى ســكون كاربران جست وجو كرد. 
هرچند مايكروســافت به تازگى سهم خود را 
در بازار موبايل، موتورهاى جســت وجو و 
خدمات ابرى از دســت داده اســت، اما هنوز 
از پشــتوانه عظيمــى از كاربــران خانگــى، 
بازى بازهــا و كاربران ســازمانى در حوزه 
دســكتاپ برخوردار است كه ويژگى اصلى 
ايــن كاربــران مخالفــت با تغيير اســت. به 
عبــارت ديگر، كاربــران تغييــرات اندك و 
به روزرســانى هاى جزئــى را راحت تر از به 
كاربردن سيستم هايى با ايده هاى راديكال و 
جديــد تاب خواهند آورد. به همين دليل، ارتقا 
به سيســتم عاملى كه خصوصيات لمسى و 
رابط كاربــرى جديد (و انصافًا نوآورانه) را 
در كنار همان دســكتاپ قديمى عرضه كند، 
براى اين كاربران بسيار ساده تر از مهاجرت 

به محصوالت رقبا خواهد بود.
دوميــن عامــل اين موفقيــت را بايد در 
يكپارچه شــدن پلتفرم دسكتاپ و تجهيزات 
همراه مايكروســافت جســت وجو كرد. اين 

موضوع دغدغه كاربران را در همسان سازى 
اطالعــات ميــان تجهيزات مختلف شــان و 
استفاده از برنامه ها و برنامك هاى يكسان، آن 
هم مستقل از پلتفرم و دستگاه مورد استفاده، 
به شــدت كاهش مى دهد. دردســرهايى كه 
كاربــران در هنــگام اتصــال گوشــى هاى 
آندروئيــدى يا تبلت هاى اپلى به شــبكه هاى 
وينــدوزى يــا اتصال و نصب بــه اصطالح

 PC Suitهــا روى كامپيوترهــاى شــخصى 
بــا آن روبــه رو بوده اند، با يكپارچه شــدن 
سيستم عامل همه اين تجهيزات، به موضوعى 

فراموش شده تبديل خواهد شد.
عامل سوم ورود مايكروسافت به بازار 
سخت افزار است. اكنون كه مايكروسافت در 
حوزه محصوالت تبلت مستقيمًا با محصولى 
درخور توجه وارد بازار شــده اســت و در 
حوزه گوشى هاى هوشمند نيز با نوكيا يعنى 
غول قديمى دنياى موبايل زوجى قدرتمند را 
تشكيل داده اند، به نظر مى رسد كه مهم ترين 
مزيــت رقيبى ماننــد اپل يعنــى يكپارچگى 
ســخت افزار و نرم افزار نيز در حال كم رنگ 

شدن است.
درنهايت، حلقه كامل كننده اين موفقيت موج 
جديد خدمات ابرى Live است كه مايكروسافت 
به همراه ويندوز 8 حداكثر بهره بردارى را از آن 
خواهد كرد. اين خدمات ابرى كه درست همانند 
همتاى اپلى وظيفه همسان ســازى اطالعات و 
برنامك ها ميان دستگاه هاى مختلف را بر عهده 
دارد، بــه همراه تقويم، ايميــل و از همه مهم تر 
سرويس هاى وبى آفيس تقريبًا كاربر را از هر 
ســرويس آنالين ديگرى بى نيــاز خواهد كرد. 
يكپارچگى ويندوز جديد با اين ســرويس هاى 
ابرى كه حتى در برنامك هاى بازى و سرگرمى 
نيز به چشــم مى خورد، به نوعى اين وابستگى 
را تشــديد خواهد كرد. به طور كلى در ويندوز 
8 برنامه هاى اندكى را خواهيد ديد كه مستقل از 
Live ID مايكروســافت كار كنند و مهم تر اين كه 

تمــام اين برنامه ها و ســرويس هاى ابرى در 
حوزه اختصاصــى خود تقريبًا تمام  و كمال و 

بى نقص ظاهر شده اند.

بــا ايــن توضيحــات،  از ديــد مــن 
مايكروســافت در نهايــت بــه رغــم تمام 
انتقاداتــى كه در چندســال اخيــر و تحت 
مديريــت بالمر تحمل كرده اســت، در حال 
گام برداشــتن در مسير پيشــرفت است؛ 
پيشرفتى كه شايد برترى و پويايى گذشته 

را به اين غول خسته بازگرداند. 
در انتهــا الزم اســت به نكتــه ديگرى 
هم اشــاره كنم كه اين بار به نوعى بيش از 
تحليل هــاى علمى و آگاهانــه بر دليل هاى 
«احساســى» و «ناخودآگاه» استوار است. 
موضوع اين اســت كه من با ذخيره داده ها، 
اطالعات برنامك ها، فايل ها، ايميل ها، رفتار 
وب گردى و ساير مواردى كه حتى به نوعى 
بــه حريم خصوصى ام مربوط مى شــوند، 
روى سرورهاى مايكروســافت راحت تر 
هســتم تا قرار دادن آن ها در دستان گوگل 
يا اپل. به اين دليل از گوگل و اپل نام مى برم 
كه به نظر من در حوزه محصوالت دسكتاپ 
و خدمات ابرى، اين دو شركت رقباى اصلى 

مايكروسافت به شمار مى روند.
مــن ترجيــح مى دهــم داده هايــم در 
اختيار مايكروسافتى باشد كه درآمدش را 
آشكارا از پول سرويس ها، سيستم عامل و 
آفيس اش تأمين مى كند تا گوگلى كه همه چيز 
را بــه رايگان در اختيارم قرار مى دهد و در 
عوض حق جست وجو در تمام اطالعاتم را 
به بهانه نمايــش «تبليغات مرتبط تر» براى 
خودش محفــوظ نگاه مــى دارد؛ حتى اگر 
اطالعاتى كه من ايرانى در حســاب  ابرى ام 
دارم از هيــچ طريقى به كار شــركتى نظير 

گوگل نيايد. 
ترجيح دادن مايكروسافت به اپل را اما 
بيشــتر به رفتارهاى راديكال و مستبدانه 
اپل نسبت مى دهم. توقف پشتيبانى از فالن 
محصول يا عرضه نشدن فالن خدمات براى 
دارندگان نســل قديمى فالن ســخت افزار 
يا كوچ اجبارى از يك سيســتم به سيســتم 
مشــابه جديد از رفتارهايى هستند كه ديگر 
به خصوصيت بارز اپل تبديل شــده اند. در 
مقابــل، من رفتار مايكروســافت در تمديد 
پشتيبانى سيستم عامل سالخورده اى نظير 

ويندوز اكس پى را بيشتر مى پسندم.
در نهايــت، از ديــد من پنجره هشــتم 
مايكروسافت دوست داشتنى تر از لوبياهاى 
ژله اى گوگل يا ســيب هاى گازخورده اپل 
است و فكر مى كنم كاربران بيشترى با اين 

سيستم عامل به رستگارى برسند!
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