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1/5ميليارد دالر و كامپيوترى 
كه ديگر تنها روى ميز نيست!

استيو بالمر، سكان دار مايكروسافت در دوران «پساگيتس»، از ابتداى زمامدارى اش انتقادات 
بســيارى را تحمل كرده اســت. از بدخلقى ها و بى سياستى هايش داستان ها گفته شده و از اين كه 
سهام داران را هم كم و بيش ناخشنود كرده است. مى گفتند دركى از دوران «پسادسكتاپ» ندارد 
و ايده هاى محاسبات همراه را درك نكرده است. اهميت آى فون و لمس انگشتى را نفهميده و بازى 
را در حوزه سيستم عامل هاى موبايل به حريف قدرتمندى چون اپل باخته است. با افزايش فروش 
مك ها و عرضه كامپيوترهاى ابرى گوگل، بســيارى ترســيدند كه در حوزه سيســتم عامل هاى 
دســكتاپ هم براى مايكروســافت تنها خاطره اى از تسلط بر بازار باقى بماند و باالخره زمانى كه 

نوكيا را خريد، گفتند نوكيا را هم نابود خواهد كرد.

Microso ندارد. شبيه   BOB دوران كنونى ديگر اصًال شــباهتى به دوران شكســت رسمى
دوران عدم اســتقبال از Windows Millennium هم نيســت! اوضاع حتى نسبت به دوران تنفر از 

Vista هم بسيار خطرناك تر شده است. 

احتماًال زمانى كه شــما اين نوشــته را مى خوانيد مايكروسافت آخرين برگ برنده اش يعنى 
ويندوز 8 را هم رســمًا راهى بازار كرده اســت. ريسكى كه ويندوز 8 براى مايكروسافت به همراه 
دارد، ديگــر مســئله مرگ و زندگى اســت. رقبا با قدرتــى افزون تر از هميشــه در كمين اند تا از 
كوچك ترين اشتباه و مشكلى سود برده و بخش بيشترى از كيك نمودار سهم بازار را در اختيار 

بگيرند.

اســتادان هر رشــته اى و نه تنها هنرهاى 
رزمى، هميشــه فنى نهايى در آستين دارند كه 
در بسيار مواقع مى تواند حريفان به ظاهر قدر 

را نيز به زانو درآورد. 
بالمــر ايــن فارغ التحصيــل رياضيات و 
اقتصاد هاروارد هم، همچنان ماند و ادامه داد 
تا زمــان را براى اجراى فــن نهايى اش آماده 

ببيند.

بالمــر به جاى تحت تأثير قــرار گرفتن و 
پذيــرش شكســت، از حريفــش درس گرفت. 
شــيوه اى نو در رابط هاى لمسى پياده كرد، به 
ساخت ســخت افزار اختصاصى روى آورد، 
سيســتم عامل هاى موبايل و دســكتاپ اش را 
با ريشــه اى مشــترك پرورش داد و اكنون با 
كمپينى 1/5 ميلياردى تصميم دارد از خجالت 

هنر تبليغاتى 1984 نيز درآيد.

در ايــن پرونده ســعى كرديم برگ برنده 
و ريســك آخر مايكروســافت را در حد توان، 
تــا ريزتريــن جزئيات و به كامل ترين شــكل 
بررســى كنيم. از رابط لمسى جديد بگوييم و 
امنيت بهبود يافته، از نيمه دســكتاپى ســخن 
بگوييم و بهبودهاى شبكه اى و از اكوسيستمى 
بنويسيم كه هنوز همه حلقه هاى چرخه حيات 

آن كامل نشد ه اند.

كامپيوترها ديگر تنها روى ميزها نيستند 
و مايكروســافت ديگــر ســلطان بالمنــازع 
بازار نيســت. اما به نظر مى رســد قوايش را 
جمع كرده اســت تا دوبــاره در اين نظم نوين 
محاســباتى هم به بازيگرى تأثيرگذار تبديل 
شــود. چرايش را دقيقًا نمى دانيم اما، اين بار 
ما هم به آينده اين ريســك بزرگ، خوش بين 

هستيم!

نخست با مطلبى مفصل به سراغ بررسى كامل اين سيستم عامل جديد مى رويم و جنبه هاى مختلف اين محصول جديد را در مقاله «پنجره هشتم، 
دوران گذار» معرفى و تحليل مى كنيم. پس از با ارائه راهنمايى كوچك به شــما مى گوييم كه چگونه ويندوز 8 را به صورت مجازى نصب كنيد. ســپس 
Microso يا فروشگاه برنامه هاى مايكروسافت و همچنين SkyDrive و خدمات ابرى عجين   Store در دو مقاله به تشريح تجربه كاربر در استفاده از
شده با ويندوز 8 خواهيم پرداخت. مقاله هاى بعدى، تازه هاى شبكه و همين طور تازه هاى امنيت در اين ويندوز جديد را به تفصيل بررسى خواهند كرد 
و پس از آن باز هم در مقاله اى مفصل به اين موضوع خواهيم پرداخت كه آيا ويندوز 8 به عنوان سيســتم عامل ابزارهاى لمســى موفق خواهد بود يا 
خير. آخرين مقاله نيز به تحليل نقش ويندوز 8 در دورانى مى پردازد كه ابزارهاى لمســى همراه، جاى بيشــتر كامپيوترهاى روميزى را خواهند گرفت 

و نويسنده، آن را به اصطالح «پساصفحه كليد» مى خواند.


