
   احمد شريف پور

در كنفرانسى كه روز دوشنبه 18 ژوئن در لس آنجلس برگزار شد، مايكروسافت پرده از «محصولى جديد» برداشت كه به سختى مى توان آن را در طبقه بندى هاى 
معمول بازار جاى داد. آن چه مايكروســافت «ســرفيس» (Surface) مى نامد، به گفته بالمر «يك پى ســى اســت كه به تبلتى عالى تبديل مى شود يا تبلتى است كه به 
يك پى ســى عالى تبديل مى شــود.» محصولى است كه دنياى محاسبات همراه را هدف گرفته است و بنا به ادعاى مايكروسافت مى خواهد امكان جابه جايى و حمل 
Produc كه دليل اصلى رونق پى سى ها است!) و بدون از دست رفتن قابليت توليد محتوا، به كاربر هديه كند. موضوعى  كه  vity را بدون فدا كردن كارايى (همان
البته بايد كاربردى بودن آن در عمل اثبات شود. به ويژه نگاهي به سابقه غول ردموند دراين زمينه نشان مي دهد كه تالش هاى مايكروسافت براى عرضه دستگاه هاى 
سخت افزارى، به جز در مورد Xbox، تاكنون با شكست كامل روبه رو شده است. دستگاه پخش موسيقى Zune، تلفن همراه Keen و تبلت Courier نمونه هايى از 

پروژه هاى مرده مايكروسافت هستند. اما اين بار به نظر مى رسد كه موضوع، تفاوتى بنيادين با همه مثال هاى قبلى دارد. 
نبايد از نظر دور داشــت كه مايكروســافت از نخستين سال هاى تأسيس، به توليد ســخت افزار نيز مى پرداخته است. گروه سخت افزار مايكروسافت، در سال 
1982 شــكل گرفته اســت و در اين ســى ســال عالوه بر عرضه محصوالتى (نه چندان مهم) نظير ماوس، صفحه كليد و  وب كم، بيش از 3200 حق اختراع  در اين 

حوزه به ثبت رسانده است.
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فرار از اعماق
آيا مايكروسافت مى تواند با يكپارچه كردن سخت افزار و نرم افزار،

دوباره از قعر به سطح بازگردد؟

مايكروسافت دو تبلت جديد معرفى كرد
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دو برادر
سرفيس در دو مدل عرضه خواهد شد. يكى از اين دو تبلت با تراشه هاى 
Tegra3 ان ويديــا كار مى كنــد و نســخه اى خالصه تــر از وينــدوز بــا نام

 Windows 8 RT (بــدون محيــط كالســيك اين سيســتم عامل)را به اجرا در 
مــى آورد و ديگرى با اســتفاده از پردازنده هاى اينتلــى آيوى بريج، از عهده 
اجراى نســخه كامل ويندوز 8 نيز به خوبى بر مى آيد. بدنه اين محصوالت از 
آلياژى به نام VaporMG ســاخته شــده است و مايكروسافت درست همانند 
اپــل و Unibodyاش، به آن افتخــار مى كند. با اين آلياژ جديد مى توان بدنه اى 
مســتحكم بــا قطر باورنكردنــى 0/65 ميلى متر تهيه كرد. بدنــه اى كه بتواند 
نمايشــگر 10/6 اينچــى ايــن محصوالت را در خود جاى دهد. نســخه RT با 
قطــر 9/3 ميلى متــر، از آى پد جديد نيز نازك تر اســت، وزنى در حدود 676 
 Pro پشــتيبانى مى كند. نســخه HD گرم، دارد و صفحه نمايش آن از محتواى
ايــن دســتگاه  13/5 ميلى متــر قطر دارد و با وزنى برابــر 903 گرم، از عهده 
نمايــش محتــواى Full HD نيز بــر مى آيد. هر دو محصــول از زبان طراحى 

تــازه و زيبايــى بهره مى برند كه تاكنون در محصوالت مايكروســافت ديده 
نشــده بود؛ لبه هايى كه با زاويه 22 درجه شــيب دار شده اند تا ضخامت بدنه 
در پشــت صفحه نمايش محو شــود. پايه اى تاشــو كه امكان قراردادن اين 
تبلت هــا را روى ميــز فراهــم مى آورد و حتى در طراحي صداى بازوبســته 

USB شــدن آن نيز وســواس به خرج داده شــده اســت. وجود پورت هاى
(USB 3.0 در نسخه Pro)و، HDMI و حتى miniDisplay   امكانات ارتباطى فراوانى 
را بــراى اين محصول بــه ارمغان مى آورد.  اما جالب ترين بخش اين نمايش، 
معرفى صفحه كليدهايى با نام Touch Cover و Type Cover بود كه اگرچه به 
وضوح كپى هايى از SmartCover اپل هستند، اما در عين حال از آن ها كاراتر 

به نظر مى رسند.
كاورتاچ با ضخامت 3 ميلى متر يك صفحه كليد كامل لمسى به همراه يك 
Trackpad اســت كه درست همانند نمونه اپلى با استفاده از نيروى مغناطيس 

به بدنه دســتگاه مى چسبد. اين كاور-صفحه كليد، به گفته سازندگان سرعت 
تايپ را به نسبت صفحه كليد هاى مجازى تا دو برابر افزايش مى دهد و فضاى 

صفحه نمايش را نيز اشغال نمى كند. 
اين كاور از جنســى ســاخته شــده كه احساســى مانند جلد كتاب را به 
كاربر القا مى كند و در صورت تا شدن به پشت دستگاه خودبه خود غيرفعال 
مى شود. جالب اين كه دستگاه به رنگ كاور نيز واكنش نشان داده و پس زمينه 

صفحه Start را به رنگ كاور مورد استفاده در مى آورد.



 Type Cover كســانى كه به كليدهاى فيزيكى عادت دارند، مى توانند از
استفاده كنند كه 2 ميلى متر ضخيم تر است، اما كليدهاى فيزيكى اش با فشار 
انگشــت تا 1/5 ميلى متر باال و پايين مى شــوند و Trackpad آن چندلمســى 
است. نسخه Pro، از استايلوس (قلم نورى) هم پشتيبانى مى كند و قلم نيز با 

اتصالى مغناطيسى به بدنه چسبيده و شارژ مى شود.
با استفاده از نسخه اينتلي Pro و  باز كردن پايه و استفاده از كاورتايپ 
شما يك پى سى معمولى در اختيار داريد كه نرم افزارهاى به نسبت سنگينى 
نظير Adobe Lightroom را به سادگى اجرا كرده و يك فايل 1 گيگابايتى را 

تنها ظرف 5 ثانيه از حافظه USB كپى مى كند. 

انديشه رقابت
نخســتين ســوالى كه بى درنگ پس از شــنيدن ايــن خبرها به ذهن 
مى رســد اين اســت كه آيا اين رقيب تازه خواهد توانست بر آى پد پيروز 
شــود و بازار تبلــت را از وضعيت فعلى تك قطبى بيــرون آورد؟ اگرچه 
پيشــينه رقابت مايكروســافت و اپل، انديشــه رقابت سرفيس و آى پد را 
پررنگ تر مى كند و به رغم اين كه يكپارچه سازى سخت افزار و نرم افزار، 
(موضوعى كــه همواره يكى از خصوصيات بارز محصوالت اپل و حتى 
مايه درگيرى هاى لفظى فراوان ميان اپل و مايكروســافت بوده است)، در 
اين محصوالت به شدت مدنظر قرار گرفته است، اما رقابتي در كار نيست! 

حقيقت چيز ديگرى است.
پاى آى پد چنان در بازار تبلت ها اســتوار شــده است كه عده اى اصوال 
كلمــه تبلت را مترادف آى پد مى دانند. رقابت بــا چنين محصولى كم وبيش 

ناممكــن مى نمايد، چه رســد بــه از دور خارج كردنــش! درحقيقت به نظر 
مى رســد كه ســرفيس،  محصوالتى مانند كيندل فاير، تبلت هاى ايسوس و 
ساير برندهاى بازار را بسيار بيش از آى پد مورد تهديد قرار مى دهد. شايد 
اطــالع از چنيــن وضعيتى بود كه توليدكننده اى نظير ال جى را وادار كرد كه 

رسمًا از بازار تبلت كناره گيرى كند!
مســئله مهم اين اســت كه مايكروســافت، اين دو محصول را به رغم 
وسواســى بيمارگونــه در طراحى، كه به نظر مى رســد تقليــدى از رقيب 
ديرينه اش اپل باشد، به عنوان محصول و هدف نهايى مدنظر قرار نداده  است. 
مهم ترين نكته اى كه بايد به آن توجه كرد اين اســت كه مايكروســافت 
اين دو تبلت را «صحنه اى براى نمايش قابليت هاى ويندوز 8» مى داند. بالمر 
در آغاز ســخنانش بى پرده مى گويد: «ويندوز، قلب و روح مايكروســافت 
اســت.» مايكروسافت مى خواهد اين قلب و روح را در همه حوزه هاى دنياى 

ديجيتال تسرى دهد.
 اگرچه هنوز هم  حوزه سيستم عامل دسكتاپ جوالن گاه ويندوز است، 
با رونق روزافزون «محاســبات همراه» روى تلفن هاى هوشــمند و تبلت ها، 
كاربران بيشــترى جذب محصوالتى شــده اند كه فاقد «روح» مايكروسافت 
بود. هدف رواج دادن ويندوز اســت تا از طريق آن اكوسيســتم اقتصادى 
مايكروســافت رونقى تازه يابد و جانى تازه به اين غول خســته ببخشــد. 
به همين دليل درســت دو روز بعد از معرفى ســرفيس، مايكروســافت در 
كنفرانســى ديگــر محصولى ديگــر برپايه وينــدوز را رونمايــى مى كند. 
سيستم عامل موبايل ويندوزفون 8، قطعه ديگرى است كه اين پازل را كامل 

مى كند (به كادر باالى صفحه رجوع كنيد).

ويندوزفون 8
به فاصلـــه كوتاهـــي از معرفـــي دو تبلت جديد 
مايكروسافت، اين شـــركت در برنامه اي جداگانه نسخه 
جديد سيستم عامل ويژه اسمارت فون خود را نيز معرفي 

كرد.
ويندوزفون 8 نســـخه جديد سيستم عامل موبايلى 
مايكروســـافت اســـت كه اين بار در جهش از 7,6 به 
8، از همان هســـته ويندوز معمولى اســـتفاده خواهد 
كرد. اســـتفاده از كرنل يكسان در نســـخه عادى، RT و 
ويندوزفون اين امكان را براى ويندوزفون فراهم مى كند 
كـــه همانند برادران بزرگتـــرش از چندوظيفگى واقعى 
بهره ببـــرد، از تعداد زياد پردازنده هـــا (تا 64 پردازنده) 
پشـــتيبانى كند، صفحات نمايشـــى تا تفكيك پذيرى 
1280در 768  پيكســـل را مديريت كنـــد و امكانات 
نرم افزارى فراوانى را در اختيار توسعه دهندگان بگذارد.  
رابط كاربرى مترو  در نســـخه جديـــد ويندوزفون پخته تر 
شـــده،  كاربر مى تواند سايز كاشـــى ها را به دلخواه خود 
كوچك و بزرگ كند. از ســـوى ديگر، پشتيبانى توكار از 
سيســـتم رمزنگارى BitLocker آن را براى استفاده هاى 
ســـازمانى و كاربردهاى حســـاس مناسب تر مى سازد و 
 ،NFC به همراه امكان استفاده از Wallet سيســـتم توكار
دامنه كاربردهـــاى آن را در زندگـــى روزمره افزايش
خواهـــد داد. توســـعه دهندگان از اين پـــس مى توانند 
عالوه بر كتابخانه NET. و اســـتفاده از CLR، با ++C (كه 
بسيارى آن را اسب كارى مايكروسافت در حوزه توسعه 
برنامـــه مى دانند) نيز براى ويندوزفون برنامه نوشـــته و 
از قابليت هايـــى مانند DirectX در توســـعه بازى ها و 

نرم افزارهاى گرافيكـــى بهره ببرند. با اين اوصاف به نظر 
مى رسد كه ســـيل برنامه هاى متنوع و گوناگون همانگونه 
 Windows كه دنياى پى ســـى ها را درنورديد، اكوسيستم
Market را نيز زير و رو كند. مايكروســـافت وعده داده 

است كه در زمان عرضه اين محصول، بيش از يكصدهزار 
برنامه كاربردى براى آن وجود خواهد داشـــت و برخى 
خبرها حاكى از اين اســـت كه براى تحقق اين وعده از 
هم اكنون دست به جيب شـــده و نقدينگى اش را خرج 

توسعه دهندگانى مى كند كه به اين پلتفرم روى بياورند.
نكته اى كـــه باعـــث نارضايتى كاربـــران فعلى 

ويندوزفون شـــده اين اســـت كه ويندوزفون 8  روى 
ســـخت افزارهاى فعلى كار نخواهد كـــرد و صاحبان 
گوشى هاى موجود (كه ويندوزفون 7/5 را اجرا مى كنند) 
بايد براى بهره مند شدن از اين قابليت ها دستگاه جديدى 
خريدارى كنند. اين در حالى اســـت كه عمر بســـيارى 
از گوشـــى هاى مجهز به ويندوزفـــون 7/5  به زحمت 
به يك سال مى رســـد البته مايكروسافت قول داده است 
كه با عرضه يك به روزرســـانى با شماره  7/8 برخى از 
قابليت هاى نسخه جديد را نيز در اختيار كاربران قديمى 

قرار دهد.
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تالش
مايكروسافت حدود يك دهه است كه تنها براى بقا تالش مى كند. عظمت 
شركت و ذخيره عظيم دارايى هاى نقدى، مانع از سقوط يك باره مايكروسافت 
مى شود، اما واضح است كه در دهه گذشته مايكروسافت جايگاه گذشته اش 
را از دســت داده است. عرضه سرفيس و ويندوزفون 8 تالش مايكروسافت 
براى رقابت با اپل نيست، بلكه رقابت اين شركت با خودش است. رقابت اين 
شــركت براى نجات از ســرانجامى كه هنوز هم چندان دور از ذهن به نظر 
نمى رســد! مايكروسافت شايد ياغى گرى و ســليقه اپلى ها را نداشته باشد، 
امــا راه و رســم رقابت را به خوبى مى داند و در ايــن راه، ابايى از «دزديدن 
تلويزيون همسايه» يا متهم شدن به تقليد از رقبا ندارد. به هرحال، اين تالش 
نهايــى براى در پيش گرفتن رويكردى يكپارچه، يا مايكروســافت را نجات 

خواهد داد يا آن را با سرعت بيشترى به زمين خواهد كوبيد. نتيجه نهايى اين 
تالش زمانى روشن مى شود كه مايكروسافت مشخصات سخت افزارى اين 
محصوالت را به صورت دقيق منتشر كرده و براى هر دو نسخه قيمت دقيقى 
تعييــن كنــد. آن زمان مى توان ديد كه آيا اين محصــوالت به جز يكپارچگى 
سخت افزارى و نرم افزارى مايكروسافت، مزيت رقابتى ديگرى بر ساير رقبا 

(و نه فقط آى پد يا مك بوك اير) دارند يا نه.
بيل گيتس زمانى به والتر ايزاكســون، نويســنده زندگى نامه جابز، گفته 
بــود: «رويكــرد يكپارچه جواب خواهد داد، به شــرطى كه اســتيو در راس 
كار باشــد.» و بــه نظر مى رســد اين بار «اســتيو»ى ديگر كه بــا تناقضى 
تاريخــى در راس مايكروســافت قــرار دارد، ايــن رويكــرد را در پيــش 

گرفته است.


