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كمتــر از 6 يا 7 ســال پيش، سيســتم 
دســكتاپى كه براى كارهاى روزمره و حتى 
كاربردهــاى حرفــه اى در زمينه معمارى  
اســتفاده مى كــردم به يــك پردازنده 950 
مگاهرتــزى تك هســته اى و 512 مگابايت 
حافظه رم مجهز بود. يكى دو ســال پس از 
آن از ديدن «مك مينى» و اين كه پردازنده اى 
بســيار قدرتمند، حافظه جانبى 1 گيگابايتى 
و درايو نورى چند منظوره در بســته اى به 
ابعاد تقريبى18در18 ســانتى متر و ارتفاع 
حدود 7 ســانتى متر جاى داده شده بود، به 
شــدت شگفت زده شده بودم. و كمتر از يك 
ســال پيش بود كه كامپيوترى با پردازنده 
چهارهســته اى و رم 2 گيگابايت را در قالب 

يك گوشى همراه مورد استفاده قرار دادم.
پيش از اين هم در يكى از يادداشت هايم 
پردازشــى  چگالــى  افزايــش  دربــاره 
سيستم هاى محاسباتى نوشته بودم. اما به 
رغــم اين تراكم فراتر از تصور توانايى هاى 
محاســباتى، هنوز از ديد مــن پديده اى كه 
«محاسبات همراه» مى ناميم به واقعيت تبديل 
نشــده است. گرچه گوشى هاى هوشمند ما 
اكنون به لحاظ مشــخصات سخت افزارى 
بســيارى از سيستم هايى را كه كمتر از يك 
دهه پيش به عنــوان كامپيوترهاى قدرتمند 
شناخته مى شدند، پشت سر گذاشته اند، اما 
هنوز پلتفرم موبايل و پلتفرم كامپيوترهاى 
شــخصى (چه دسكتاپ و چه لپ تاپ) هنوز 
دو مقوله كامًال متفاوت هســتند. البته اين تا 
پيــش از عرضه سيســتم عاملى تركيبى به 
نــام Ubuntu Phone خواهد بود. شــايد 
فكــر كنيــد در بازارى كــه iOS و آندروئيد 
آن را اشــباع كرده اند و مدعيان قدرتمندى 
چون وينــدوز 8 بلك برى 10هم تصميم به 
كســب ســهمى از آن گرفته اند، عرضه يك 
سيســتم عامل موبايل تازه ايده اى محكوم 
به شكست باشد؛ اما نقطه قدرت اوبونتو در 

روى ديگر سكه نهفته است.
نخســتين مشــكل آن چــه تاكنــون 
محاســبات همراه مى ناميديم، از ديد من اين 
بود كه ابزارهاى همراه براى مصرف محتوا 

و نه توليد آن ســاخته شده بودند. با بهترين 
برنامك هــاى ويرايش تصويــر و بهترين 
نســخه هاى آفيس موبايل هــم نمى توان به 
كارايى چندانى در زمينه توليد محتوا دست 
يافــت. محدوديت انــدازه صفحه نمايش و 
همين طور سيستم هاى ناقص ورود اطالعات 
دليل اصلى اين مشكل بودند. مشكل دوم اما 
بيشتر به واسطه دردسرهاى همسان سازى 
ابزار همراه و كامپيوتر شــخصى به وجود 

مى آمد. 
انتقال عكســى كه بــا تبلــت دانلود يا 
ويرايش شــده بود به كامپيوتر دســك تاپ 
خانــه، انتقــال آخرين نســخه ســند متنى 
كــه بــا لپ تاپ تايپ شــده بود بــه تبلت يا 
گوشى موبايل و همسان سازى آهنگ هاى 
فهرســت پخش دو دســتگاه با هــم همه و 
همه دردســرهايى بودند كه استفاده از دو 
ابزار و پلتفرم مجزا به همراه داشــت. تمام 
شركت هاى سازنده سيستم عامل به نوعى 
ســعى كرده اند اين شــكاف ميان ابزارهاى 
موبايل و كامپيوترهاى شــخصى را كمتر 
كننــد. اپــل از پارادايم هاى رابــط كاربرى 
iOS در نســخه هاى جديد OS X اســتفاده 
كرده و مايكروســافت هسته و ظاهر هر دو 
سيســتم عامل موبايل و معمولى اش را يكى 

كرده است.
اما به نظر من سيستم عاملى كه اوبونتو 
وعده آن را داده است، اين مشكالت به ويژه 
مورد دوم را با سادگى بيشترى حل خواهد 
كرد. سيســتم عامل جديد اوبونتو در حالت 
عادى همان كاركردهاى يك تلفن هوشمند را 
براى كاربر به ارمغان خواهد آورد. هرچند 
از نوآورى هايى كه در آن پياده شده است هم 
نبايد به سادگى صرف نظر كرد. به همين دليل 
هم مطالعه بررســى اين سيستم عامل را در 
بخش كارگاه  همين شماره پيشنهاد مى كنم. 
اما نكته مهم اين اســت كه زمانى كه شما آن 
را به داك مخصوص اش متصل مى كنيد، يك 
دسكتاپ اوبونتو خواهيد داشت. برنامه هاى 
معمول دســكتاپ و فايل سيستم كه گمشده 
بــزرگ سيســتم عامل هاى موبايل اســت، 

درســت همانند يك كامپيوتــر معمولى در 
خدمت شما خواهد بود. هنوز از مشخصات 
ســخت افزارى اين داك (حداقل در ســايت 
اوبونتو) خبرى در دســت نيست، اما ظاهرا 
ايــن داك تنها نقش يك رابــط براى اتصال 
صفحه كليد و نمايشگر را بازى خواهد كرد. 
تمام توانايى هاى پردازشى و ذخيره سازى 
اطالعات در خود گوشــى قرار دارند و اين 
يعنى شــما با يك ابزار، يك پلتفرم اما با دو 
رابط كاربرى (اينترفيس) سروكار خواهيد 
  BYOKD  داشــت. درســت همانند ســوئيچ
(Bring Your Own Keyboard & Display) كه 
اپل در هنگام عرضه مك مينى از آن صحبت 
مى كرد، كافى اســت صفحه كليد و نمايشگر 
خود را به گوشى  هوشمندتان متصل كنيد تا 

يك دسكتاپ در اختيار داشته باشيد. 
اوبونتــو وعــده داده اســت كــه اين 
سيستم عامل را در اوايل سال 2014 عرضه 
كند. اما توســعه دهندگان اوبونتو از اواخر 
ماه جارى ميالدى مى توانند به آن دسترسى 
داشــته باشــند. احتماال تا زمــان عرضه 
رسمى اين پلتفرم دو چهره، سرويس ابرى 
Ubuntu 1 هم براى ســازگارى بهتر با آن 
و تهيه نســخه هاى پشتيبان بهينه تر شده و 
فضاى رايگان بيشترى را در اختيار كاربران 
قرار دهــد. حتى با توجه به پيشــرفت هاى 
سخت افزارى ممكن ظرف اين يك سال، بعيد 
نيست كه اين سيستم عامل از داك هم بى نياز 
شــود و تنها اتصال صفحه كليد و نمايشگر 
(كه به احتمال از طريق اتصال هاى بى ســيم 
خواهد بود) براى تبديل آن به دسكتاپ كافى 

باشد.
اگــر آينده بــاز هم دوران پى ســى ها 
باشد، شايد اين بار بهتر باشد PC به عنوان 
مخفــف Pocket Computer به كار رود! و 
اگر ســهم بازار و مالحظات مالى و عشــق 
برند و سيستم عاملى خاص را لحظه اى كنار 
بگذاريم، به احتمال موافقت خواهيد كرد كه 
برنده تمــام اين رقابت هاى آينده (حداقل به 
لحاظ ساده تر شدن كاربردهاى روزمره) ما 

كاربران هستيم.

آن چه من محاسبات همراه مى نامم

109
اسفند
1391

شبكه

S
H

A
B

A
K

E
H

[N
ET

W
O

R
K

]


