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اگر مدت ها منتظر انقالبى در محصوالت مايكروسافت بوده ايد، شايد رويدادى كه در يكم ژوئن امسال، شركت كنندگان در كنفرانس D9 شاهد آن بودند، 
انتظار شما را برآورده كرده باشد. در اين تاريخ مايكروسافت نخستين پيش نمونه نسل بعدى سيستم عاملش را كه نام رمز آن در حال حاضر ويندوز 8 است، معرفى 
كرد. در نگاه نخست به نظر مى رسد، اين نسخه جديد سيستم عامل ويندوز (پنجره ها) از پنجره ها خداحافظى كرده است.اين سيستم با ظاهرى شبيه سيستم عامل 
ويندوز فون 7 كه ريشــه هايش تا اندازه اي  به نســخه هاى مدياســنتر ويندوز باز مى گردد، تغييراتى را به معرض نمايش گذاشته است كه حتى به نسبت مهاجرت 

از Mac OS  9 به Mac OS  X نيز بسيار راديكال به نظر مى رسند.
شــما با سيســتم عاملى روبه رو هستيد كه روى گستره وسيعى از ســخت افزارها، از تبلت ها و تلفن هاى هوشمند گرفته تا سيستم هاى دسكتاپ قدرتمند، با 
Applica) دسكتاپ داشت، امكان  on) ظاهر و عملكردى يكسان اجرا خواهد شد. سيستمى كه در عين حفظ كارايى و قدرت اجرايى كه در عرصه برنامه هاى
اجراى برنامك هاى (App) دوران پسا دسكتاپ را نيز با خود به ارمغان آورده است. كامپيوتر مبتنى بر ويندوز 8 مفهوم تازه اى در دنياى ابزارهاى ديجيتال است 

كه مى تواند معرف يك تبلت با صفحه نمايش كوچك يا يك كامپيوتر قدرتمند با صفحه نمايش بزرگ يا بدون ماوس و صفحه كليد باشد.

   احمد شريف پور

نقش كاشي در قاب پنجره ها

تغييرات،قابليت هاى تازه
مايكروسافت در صفحه رسمى معرفى ويندوز 8 در سايت شركت آورده 
اســت: «رويكرد ما پرهيز از مصالحه است.» معناى چنين ادعايى اين است كه 
شــما سيســتم عاملى در اختيار خواهيد داشت كه هرچند «لمس محور» است، 
بــه خوبى با صفحه كليد و ماوس هم كار مى كند. به ســهولت بين برنامه ها و 
برنامك ها جابه جا مى شــود و روى هر دســتگاهى با هر توان پردازشى و هر 
اندازه صفحه نمايش به راحتى قابل اجرا اســت. در واقع شــما در هر صورت 

يك پي سي و تمام قابليت هاى ويندوز را در اختيار خواهيد داشت.

يــك صفحه شــروع يــا Start Screen جديد قلب هــر كامپيوتر مبتنى بر 
وينــدوز 8 خواهــد بود. صفحه اى كه با تقليد مســتقيم از وينــدوز فون 7  از 
تعدادى كاشــى (Tile) كه در كنار يكديگر قرار گرفته اند، تشــكيل شــده و به 
نوعى جايگزين منوى شروع (Start Menu) خواهد بود (شكل1). تمام تايل ها 
يــا برنامه هــا از طريق لمس يا با ماوس و صفحــه كليد قابل اجرا خواهند بود. 
توســعه دهندگان ويندوز 8 در مايكروســافت معتقدند، فراهم آوردن فضاى 
بيشــتر براى معرفى اطالعــات برنامه و حتى نمايش برخــى اطالعات بدون 
نياز به باز كردن برنامه، از داليل اصلى برترى تايل ها نســبت به آيكون هاى 

D9 رونمايي اولين پيش نمونه نسل بعدي ويندوز در كنفرانس

ويندوز



معمولى اســت. آن ها وعده «اجراى ســريع نرم افزارهــا از طريق يك صفحه 
قابل سفارشى ســازى حــاوى تمام برنامه ها»، «قابليــت جابه جايى طبيعى و 
ســيال ميان برنامه ها»، «قابليت اتصال برنامك ها (App) به كناره هاى صفحه 
Mul) واقعى» و «مرور وب با IE10 با   Tasking) و اجراي همزمان چند وظيفه
پشتيبانى از شتابدهى سخت افزارى و بهينه شده براى لمس» را نيز در كنار اين 

انقالب ظاهري به ارمغان آورده اند. براى توسعه برنامه هاى «متصل به وب» و 
«مبتنى بر وب» كه استفاده غالب كاربران تجهيزات همراه را شكل مى دهند نيز

 HTML 5 و JavaScript به عنوان گزينه هاى پيش فرض معرفى شده اند.
در كنــار چنين تغييراتي كه به صورت رســمي معرفي شــده اند،  برخي 
شــايعات نيز خبر از وجود و اعمال تغييراتي در بطن سيســتم عامل مي دهند. 
بــه رغــم صحبت از توســعه نرم افــزار بــا  HTML5  و  JavaScript  كه باعث  
نگراني برخي توســعه دهندگان شــده بود؛ به نظر مي رسد كه در نسخه جديد 
وينــدوز، رويكــردي كامًال متفاوت مد نظر قرار گرفته اســت. گفته مي شــود 
كه در اين نســخه با اعمال تغييرات در هســته سيســتم عامل، ديگر ماجول و 
ماشــين  RunTime فريم ورك NET. و APIهــاي Win32 كه كًال تنها از طريق 
++C قابل دسترســي بودند، به لحاظ كارايي و قابليت ها به ســطح يكســاني 

رسيده اند و تمام قابليت ها و توانايي هاي هر يك از اين چهارچوب ها،  در ديگري 
نيز قابل اســتفاده خواهد بود. گرچه هنوز درمورد هســته اين سيســتم عامل 
جديد و مســائلي نظير پشــتيباني از سيســتم  هاي فايلي جديد قطعيتي وجود 
ندارد، امــا تا همين جا نيز تغييرات اعالم شــده به واقع انقالبي در محصوالت 
مايكروســافت محســوب مي شوند.   اما شاخص ترين تغيير تكنيكى كه در اين 
نســخه از ويندوز مشاهده مى شود، پشــتيبانى از پردازنده هاى ARM است. 
سيســتم عامل ويندوز از اين پس روى تمام دستگاه هايى كه از پردازنده هاى

 Qualcom ،Texas Instruments ،NVidia و تعدادزيادى از ديگر توليدكنندگان 
ARM اســتفاده مى كنند، اجرا خواهد شــد و اين نشانه توجه مايكروسافت به 

بخشــى از بازار و دنياى ديجيتال اســت كه تا كنون عرصه تاخت و تاز رقباى 
ديگر مايكروسافت بوده است.

دور تازه رقابت
با اين تغييرات، مايكروســافت به طوررســمي بــازار ابزارهاى همراه را 
هدف گرفته،  هرچند اين رويكرد ممكن اســت تقليدى ديرهنگام از عملكرد اپل 
محســوب شود، اما جهت گيرى بسيار متفاوتى را دنبال مى كند. مايكروسافت 

صفحه شروع ويندوز و كاشي هاي برنامه هاي مختلف شكل1
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اندازه تايل ها بر اساس كاربرد مي تواند تغيير كند. شكل2

نماي تمام صفحه يك كاشي و نوار مديريت كناري شكل3
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و اپل تا حدى به هم شــبيه هســتند. هر دو يك سيستم عامل دسكتاپ و يك 
سيستم عامل براى ابزارهاى همراه توليد مى كنند. اما در حالى كه اپل تالش 
مى كند كامپيوترهايش شــبيه يك تبلت بزرگ عمل كنند، مايكروسافت سعى 
دارد كه تمام دســتگاه ها را نوعى پي سي با صفحه نمايش كوچك تر معرفى 
كند. البته، اين مقايســه ها تازه و چندان بى راه هم نيســتند. مايكروســافت 
بسيارى از گام هايش را تنها براى حفظ بازار و حفظ توانايى مبارزه با رقيب 
ديرينه اش اپل برداشته است. سال هاى نخستين دهه نود را به خاطر داريد؟ 
زمانى كه مايكروســافت براى رقابت با سيستم عامل چشم نواز و گرافيكى 
اپل، نخســتين نســخه هاى ويندوز را معرفى كرد؟ پوسته هايى گرافيكى كه 
روى اســكلت قديمى DOS كشيده شــده بودند. با چنين رويكردى كاربران 
نه تنها از رابط گرافيكى تازه اى اســتفاده مى كردند، بلكه تمام نرم افزارهاى 
قديمــى و مبتنى بر DOS خود را نيز همچنان در اختيار داشــتند. اكنون نيز 
كم و بيش با همان روند روبه رو هستيم.  اسكلت سيستم عامل همان ويندوز 

قديمي است. 
تمــام برنامه هــاي قديمي روي اين نســخه قابل اجــرا خواهند بود و 
تنهــا براي اجراي برنامك ها (APP)، پوســته اي زيبــا و گرافيكي روي اين 
اســكلت مســتحكم كشيده شده است(شــكل4). به هر حال به نظر مى رسد، 
مايكروســافت نه تنها به رقيب خود رســيده اســت، بلكه در برخى زمينه ها 
از اپل نيز پيش افتاده اســت. اگرچه پوســته جديد ويندوز 8 بســيار شبيه 
Dashboard اپل است و هر چند تعداد مخاطبان و كاربران سيستم «كاشى 

محور» مايكروســافت بســيار كمتر از كاربران اپل است، اما نخست اين كه 
در اكوسيســتم جديد مايكروسافت به جاى ويجت ها و آيكون هاى ساده با 
كاشــى هاى تعاملى روبه رو هســتيم كه نقش آيكون و ويجت را يك جا ايفا 
مى كنند. نكته دوم و بسيار مهم تر اين كه مايكروسافت از مزيت «يكپارچگى 
بيشــتر» بهره خواهد برد؛ در حالى كه اپل بايد دو اكوسيستم، دو فروشگاه، 
دو مجموعه برنامه مختلف را براى Mac OS و iOS اداره كند، مايكروسافت 
با ادغام سيســتم عامل موبايل و دســكتاپ خود (و حتى به احتمال قوى در 
آينده اى نه چندان دور سيستم كنسول بازى Xbox) تنها يك دغدغه، يك بازار 

و يك رويكرد را دنبال خواهد كرد.
امــا بى انصافى خواهد بود، اگر تمام نوآورى ها و خالقيت هاى عرضه 
شده در اين نسخه را مديون رقابت با اپل و تقليد از iOS بدانيم. ظاهر جديد 
ويندوز هرچند الهام گرفته از iPad به نظر مى رسد، اما به گفته مايكروسافت 
توسعه اين نسخه جديد از جوالى 2009، يعنى زمان عرضه رسمى ويندوز 7 
و زمانى كه حتى پيش فروش iPad نيز شــروع نشــده بود، آغاز شده است 
Fuzzy  Hit Targe) كه براى  ng) «و فناوري هايــي نظير «تعيين هدف فازى
افزايش دقت تعامل لمسى در برنامه هاى قديمى مبتنى بر ماوس ايجاد شده، 

از ابتدا توسط مايكروسافت ايجاد و توسعه داده شده اند. 

نگرانى ها
بــه رغم همــه وعده هــاى فريبنــده مايكروســافت و حتــى جذابيت 
پيش نمايش هاى اوليه، ســؤاالت مهم و اساسى زيادى وجود دارند كه ذهن 
بيشــتر مخاطبان به ويژه توسعه دهندگان مايكروسافت را به خود مشغول 

كرده است.
آيا توسعه دهندگان ميان رابط «ماوس محور» و «لمس محور» مجبور 
به انتخاب خواهند بود؟ آيا توسعه دهندگان نرم افزارهاى سنگين و كاربردى 
نظير فتوشاپ و اتوكد خواهند توانست يك رابط كاربر «عمومى» ايجاد كنند 
كه هم با ماوس و هم از طريق لمس قابل استفاده باشد؟ آيا توسعه دهندگان 

بــراى ايجاد برنامه هاى مبتنى بر لمس، تنها به HTML 5 و جاوا اســكريپت 
محدود خواهند بود؟ آيا فناوري هاي به نســبت نوين مايكروســافت نظير 
Silverlight به فراموشــى سپرده خواهند شد؟ چه زمانى اين سيستم عامل 

به صورت رسمى عرضه خواهد شد؟
پاسخى كه مايكروسافت براى اين سؤال ها در ذهن دارد، تأثير شديدى 
بر موفقيت يا شكســت ويندوز 8 خواهد داشت. پروژه اى كه شكست در آن 
رؤياهاى مايكروســافت را در هر دو عرصه دسكتاپ و تجهيزات همراه به 

باد خواهد داد.

اميد...
هوشــمندى نهفته در پشــت اين حركت مايكروســافت، زمانى بيشتر 
آشــكار مى شــود كه به برنامه هاى كاربردى و تخصصى و بازى ها، يعنى 
ريشه هاى قدرت مايكروسافت بازگرديم. مايكروسافت چندين دهه است كه 
به واسطه درياى وسيع برنامه هاى كاربردى و حجم عظيم توسعه دهندگان 
و محصوالت ارزشــمند شــركت هاى نرم افزارى غول پيكر توانســته است 
كاربران بى شــمارى را به استفاده از سيستم هايى مجبور كند كه (تقريبًا تا 
همين اواخر) به نســبت رقبا كندتر، نفوذ پذيرتر و حتى زشــت تر بوده اند. با 
عرضه اين سيستم عامل جديد، مايكروسافت در عين حفظ تمام اين كاربران، 
فضايــى را نيــز براى حضور كاربران ابزارهاى همــراه و قابل حمل فراهم 
آورده است تا كنار كاربران وفادار قديمى، به جمع مشتريان مايكروسافت 

بپيوندند (شكل4). 
به هر حال مانند هميشــه، تنها گذشــت زمان آشكار خواهد كرد كه آيا 
اين اقدام در فضا و زمان مناســبى صورت گرفته اســت يا به ســادگى به 
شكســتى براى مايكروســافت تبديل خواهد شد. هرچند با توجه به شرايط 

فعلى، احتمال گزينه دوم بسيار كمتر و ضعيف تر خواهد بود...

اجراي همزمان كاشي ها و برنامه هاي معمولي ويندوز شكل4

امكان تفكيك صفحه كليد مجازي براي ساده كردن تايپ در تبلت ها شكل5


