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از كه بترسيم؟

 احمد شريف پور
عاشــقان آندروئيد و طرفــداران غول 
جســت وجوى مهربــان (!) و حتــى برخى 
هواداران لينوكس و نرم افزار بازمتن، در چند 
هفته اخير تا حد زيادى نگران دعواى اوراكل 
و گــوگل و دلواپس يكــى از پرطرفدارترين 
سيســتم عامل هاى مبتنى بر لينوكس بودند. 
دعوايى كه مشخص شد تمام تالشش را تنها 
براى تعيين حق استفاده از كمتر از ده خط كد 
از كدهاى جاوا به كار خواهد برد و درنهايت 
نمايندگان اليسون بزرگ را، با تمام دبدبه و 
كبكبه شان، دســت خالى روانه خانه خواهد 
كرد. البته با توجه به شناختى كه از اوراكل و 
صاحبش (كه گاهى از او با عنوان سامورايى 
ياد مى شود) وجود دارد و با توجه به تالش 
و نيرويى كه شــركت هاى نرم افزارى براى 
دعاوى حق مالكيت معنوى و كپى رايت بسيج 
مى كننــد، نگرانى ها چندان هم بى مورد نبود. 
ضمــن اين كه هنوز هم امــكان تجديدنظر و 
فرجام خواهــى براى اوراكل محفوظ اســت 
و اوراكل مســلمًا از اين حق استفاده خواهد 
كرد؛ هرچند بعيد اســت توفيقى حاصل كند. 
امــا به هر حال مثلى هســت كه مى گويد اگر 
يك وكيل كاركشــته داشته باشيد، تقريبًا هر 
كســى را مى توانيد به نقــض حق كپى رايت 
متهــم كرده و اتهامش را اثبــات كنيد. و اين 
«كاركشــتگى» در وكالى شــركت هاى چند 

ميليارد دالرى به حد نهايى خود مى رسد.
اما مســئله اينجا اســت كه آيا گوگل يا 
آندروئيــد با بــردن دعــواى اوراكل، واقعًا 
دشمن يا رقيب خود را شكست داده اند؟ پاسخ 
اين ســؤال هنوز منفى است. من از شكست 
دادن اوراكل صحبت نمى كنم، بلكه منظورم 
شــركتى است كه هيچ گاه مانند اوراكل «رو» 
بازى نمى كند. شــركتى كه بدون هيچ دادگاه 
و شكايتى و بدون دخالت در توسعه كدهاى 
آندروئيد از آن پول در مى آورد. شركتى كه 
حقه ها و روش هاى كســب درآمدش شــايد 
اندكــى كثيف تر از اوراكل به نظر برســد. از 

شركت معظم مايكروسافت حرف مى زنم.
پــس از انتشــار و عرضــه آندروئيد، 
مايكروســافت وكاليش را به ســراغ تك تك 

ســازندگانى فرســتاد كــه گجت هايى را بر 
مبناى آندروئيد توســعه مى دادند. اين وكال 
بــدون اقامه دعوا و تحمــل هزينه هاى مالى 
دادگاه و تبعــات رســانه اى آن توانســتند 
اين شــركت ها را قانــع كنند كــه توليد اين 
گجت هــاى مبتنى بــر آندروئيــد برخى از 
حقــوق مالكيت معنوى و حق اختراعات ثبت 
شــده مايكروســافت را نقض كرده اســت. 
شــركت هاى ســازنده يقين پيــدا كردند كه 
در صورت شــكايت احتمالى، مايكروسافت 
مى تواند برنده دعوا باشد و از آن ها خسارت 
دريافت كند. به اين ترتيب بود كه تقريبًا تمام 
شركت هاى سازنده گوشى هاى آندروئيدى 
خراج گزار مايكروسافت شده و تعهد كردند 
كــه به ازاى هــر تك محصول توليد شــده، 
مبلغى را به عنوان حق استفاده از دارايى هاى 
معنوى مايكروســافت پرداخت كنند. به اين 
ترتيب اســت كه به گزارش گلدمن ساكز در 
ســپتامبر 2011، هر گجــت آندروئيدى بين 
3 تــا 6 دالر بــراى مايكروســافت درآمد به 
همراه داشته است. سودى كه گفته مى شود 
به واســطه فراگيرى و فــروش خيره كننده 
گجت هاى آندروئيدى، حدود 3 برابر ســود 
مايكروســافت از ويندوزفون بوده است و 
جمع سود ساالنه ناشــى از آندروئيد براى 
مايكروسافت در ســال 2012 چيزى حدود 

444 ميليون دالر پيش بينى مى شود!
بــه همين دليل اســت كه برخــى اعتقاد 
دارند كه اكنون وقت آن رســيده اســت كه 
گوگل با شــكايتى متقابل از مايكروســافت، 
به صورت رســمى از اين شــركت بخواهد 
كــه ادعاهايش را ثابت كنــد. با توجه به جو 
عمومى جامعه و با توجه به تمايلى كه قضات 
و هيئت منصفه نسبت به گوگل نشان داده اند، 
به نظر مى رسد كه اكنون بهترين زمان ممكن 

براى اين اقدام است. 
هرچند ممكن اســت اين كار به صورت 
مستقيم سودى براى گوگل به همراه نداشته 
باشــد، اما آزاد شدن شركت هاى سازنده از 
بار مالى و حتى نگرانى هاى اين حق السكوت، 
مى تواند به گســترش و رشد آندروئيد كمك 

كند و حتى شايد اين شركت ها حاضر شوند 
درصــدى از اين حق الســكوت را به گوگل 
بپردازند تا آن ها را از شــر مايكروســافت 

خالص كند!
نكته مهم اين اســت كــه نبايد فراموش 
كنيــم درآمــد مايكروســافت از راه توليــد 
نرم افزار كســب نمى شود، بلكه عمده درآمد 
اين شــركت از راه فروش مجوز استفاده از 
نرم افزارها است. مجوز استفاده از ويندوز، 
مجوز اســتفاده از آفيس، مجوز استفاده از 
ابزار توســعه نرم افزار روى پلتفرم دات نت 
كه به تازگى درباره اين مورد آخر هم اخبار 
ناراحت كننده اى به گوش مى رسد.1 به همين 
دليل اســت كه گاهى سياست ها و روش هاى 
كسب وكار مايكروسافت پيچيده تر و گنگ تر 
از ســاير شــركت هايى اســت كه محصول 
خاصى را به فروش مى رسانند و حتى گاهى 
بــه كل از ديد مصرف كننــده پنهان مى ماند. 
بــه عنوان مثــال هنگام خريد دســتگاه هاى 
كوچكــى مانند ســاعت هاى مچــى يا لوازم 
خانگــى كه از نســخه Micro پلتفرم دات نت 
اســتفاده مى كنند، در واقــع مبلغى از قيمت 
نهايى محصول به عنوان مجوز اســتفاده از 

اين پلتفرم درنظر گرفته شده است.
ســخن آخر اين كه شايد بهتر باشد دعا 
كنيم تمام شــركت هاى نــرم افزارى همانند 
اوراكل رفتــار كــرده، «رو» بــازى كنند و 
روش هاى كســب درآمدشــان بــه اندازه 
مايكروســافت آزاردهنده نباشد. به هر حال 
از قديــم گفته اند: «از آن نترس كه هاى و هو 

دارد....»

پى نوشت:
1- مايكروســـافت اعالم كرده اســـت كه در 
نســـخه اكسپرس Visual Studio 11 امكان توسعه 
برنامه هاى استاندارد ويندوز وجود ندارد و كاربران 
به كمك اين ابزار رايگان تنها مى توانند به توســـعه 
برنامه هاى اســـتايل مترو بپردازند و درصورت نياز 
به توسعه برنامه هاى استاندارد دسكتاپ بايد هزينه 
400 تا 500 دالرى مجوزهاى نسخه هاى حرفه اى يا 

سازمانى Visual Studio را پرداخت كنند.


