
فروشگاه مايكروسافت چگونه جيب هاى كاربران را هدف گرفته است؟!

 احمد شريف پور

لذت خريد

ــازار نه چندان بزرگ  ــواى موجود در ب ــد برنامه ها و محت ــع، برنامه رســمى Store تنها منبع رســمى براى خري برخــالف انتظار و توق
مايكروسافت نيســت. به نظر مى رسد بســيارى از برنامك هاى سيســتم عامل، خود به عنوان درگاهى براى هدايت كاربر به فروشگاه آنالين 
مايكروســافت عمل مى كنند. خريدهاى درون برنامك ها (In App Purchase) به بيشتر برنامك هاى پيش فرض محيط متروى مايكروسافت 
ــما با برچســب رايگان دانلود مى كنيد و تنها پس از تمام كردن نخستين  نفوذ كرده اند. از برنامه هاى ويديو و تصاوير گرفته تا بازى هايى كه ش
مرحله است كه متوجه مى شويد براى ادامه دادن اين سرگرمى بايد بقيه مراحل را بخريد؛ همه و همه تنها راهى براى رساندن شما به فروشگاه 
خوش آب و رنگ مايكروســافت هستند. البته از ديدى ديگر مى توان گفت كه فروشگاه برنامه هاى مايكروسافت به بهترين شكل با كل تجربه 

كاربرى مترو عجين شده است!

185
آبان

1391

شبكه

S
H

A
B

A
K

E
H

[N
ET

W
O

RK
]



186
آبان

1391

شبكه
S

H
A

B
A

K
E

H
[N

ET
W

O
RK

]

با كليك  روى كاشى Store در ويندوز 8 به فروشگاهى وارد مى شويد كه برنامك هاى محيط مترو را به شيوه اى بسيار جذاب در يك طبقه بندى 
ــامل بازى ها، برنامك هاى اجتماعى ، مسافرتى و حتى امنيتى پيش روى شما قرار مى دهد. در هر بخش چندين برنامه پركاربرد و مطرح  20 گانه ش

به صورت تايل هاى بزرگ و كوچك به نمايش درآمده اند و براى ديدن كليه برنامك هاى يك بخش بايد روى نام آن بخش كليك كنيد.

ــاهده يك اسكرين شات از برنامك، توضيحات مربوط به آن، منابعى كه  ــى هر برنامك، به صفحه ويژه آن منتقل شده و ضمن مش با كليك روى كاش
 Start كليك كنيد. از همان لحظه كاشى برنامه موردنظر به صفحه Install مصرف مى كند و حجم دانلود موردنياز، مى توانيد در  صورت تمايل روى دكمه
ــنجاق شده و روند دانلود در پس زمينه ادامه مى يابد. با اتمام دانلود و نصب، ويندوز با نمايش پيغام كوچكى در باالى صفحه، حاضر بودن برنامه را اعالم  س
ــر برنامك پولى را روى پنج  ــت كه كاربر مى تواند ه ــويق كاربران به خريد در نظر گرفته، اين اس ــافت براى تش مى كند. يكى از تخفيف هايى كه مايكروس
دستگاه فيزيكى (متصل به حساب كاربرى مايكروسافتى اش) نصب كند. نخستين مزيت مهم اين فروشگاه متمركز، راحتى خيال كاربر از بابت بدافزارها 
ــط مايكروسافت بازبينى  شوند. مزيت  ــگاه بايد سطح خاصى از استانداردها را رعايت كنند و توس ــت، چرا كه برنامك هاى اين فروش و كيفيت نرم افزار اس
دوم اين است كه Store مديريت به روزرسانى تمام برنامك ها را نيز برعهده گرفته و تمام اقدامات الزم را در اين زمينه انجام مى دهد. اگرچه مايكروسافت 
ــكار آن در برابر نمونه اپلى، عدم عرضه برنامه هاى مخصوص  ــكارا پا جاى پاى App Store اپل گذاشته است، اما ضعف آش ــگاه، آش با راه اندازى اين فروش
ــايت هاى توليدكنندگان شان  ــته روى رسانه هاى فيزيكى خريدارى شده يا از س ــت. چنين برنامه هايى بايد همانند گذش ــكتاپ در اين فروشگاه اس دس
ــد پس از عرضه ويندوز 8 و جلب نظر كاربران و  ــبت به App Store نيز موضوع مهمى است كه به نظر مى رس ــوند. البته تعداد كمتر برنامه ها نس دانلود ش
ــه همين امر مايه اعتراض  ــد. ويندوز 8 تمام فعاليت هاى كاربر در Store را الگ مى كند ك ــيار كمتر خواهد ش ــعه دهندگان، به تدريج اين فاصله بس توس
ــاهده تمام برنامه هاى نصب شده روى هر يك از  ــده است. البته نكته مثبت اين قضيه امكان مش ــيارى از كاربران و ادعاى نقض حريم خصوصى نيز ش بس
ــتگاه هاى متصل به Live ID كاربر و نصب آن ها روى ديگر دستگاه ها است. نگاه به Store مايكروسافت، آينده نرم افزارهاى پلتفرم اين شركت را پيش  دس
ــم خواهد كرد. با Store در واقع، در حال نگاه كردن به نقطه قوت يا عامل اصلى انحطاط و شكست پلتفرمى هستيم كه بيشترين تعداد  ــمان ما مجس چش
ــتم عامل هاى موجود به خود اختصاص داده است. گرچه فروشگاه  آنالين مايكروسافت هنوز جوان است و نام هاى پرآوازه و  كاربران را در ميان تمام سيس
ــم نمى آيند، اما به نظر مى رسد مايكروسافت كارش را تا اينجا به خوبى انجام داده است. در آينده مايكروسافت بيش از هر چيز  ــهور هنوز در آن به چش مش
ــته بر غناى تجربه كاربر از Store بيافزايند و اين فروشگاه را به عنصر پول ساز مايكروسافت و عاملى  به توسعه دهندگانى خالق نياز خواهد داشت تا پيوس
ــايد به همين دليل بوده است كه مايكروسافت از مدت ها پيش دست به جيب شده و با پرداخت چك هايى با رقم هاى  براى جذب كاربران تبديل كنند. ش
ــت، توسعه دهندگان را به توسعه برنامه براى اين فروشگاه واداشته است و از همه مهم تر اين كه به نظر مى رسد اين توسعه دهندگان كار خود را بسيار  درش

عالى انجام داده اند.

با رويكرد مايكروسافت در هدف گيرى كاربران ابزارهاى لمسى، 
ــكرول افقى وجود دارد و  ــه Start تنها امكان اس اينجا نيز مانند صفح
ــوار بخش بندى عمودى كه  ــكتاپ جاى خالى يك ن براى كاربران دس
ــريع تر را  ــان داده و امكان ناوبرى س ــته ها را نش ــك نگاه تمام دس در ي
ــود. يافتن برنامك موردنظر نه تنها با مرور  ــاس مى ش فراهم كند، احس
دسته هاى مختلف، كه از طريق جست وجو نيز ممكن است. البته درك 
ــكل آفرين است چرا كه فرآيند  روند جست وجو براى بار اول كمى مش
ــت وجو از طريق همان رابط جست وجوى مترو صورت مى پذيرد و  جس
ــما پس از وارد كردن عبارت مورد نظر بايد روى بخش Store كليك  ش

كنيد تا بتوانيد نتايج مربوط به آن بخش را مشاهده كنيد.

در آينده 
مايكروسافت 
بيش از هر چيز به 
توسعه دهندگانى 
خالق نياز خواهد 
داشت تا پيوسته بر 
غناى تجربه كاربر 
از Store بيافزايند.


