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بررسی سیســتم عامل های تلفن همراهی
که با شکســت مواجه شدند

شکست خوردگان
صنعت تلفن همراه

این روزها کسب و کارهایی بیشتر موفق هستند که نیازهای مردم در صنعت فناوری را مورد 
است  زیاد  بسیار  تکنولوژی  شرکت های  میان  زمینه  این  در  رقابت  داده اند.  قرار  خود  هدف 
سرعت  به  تا  دهد  انجام  را  خطایی  یا  کند  غفلت  لحظه ای  برای  شرکتی  که  است  کافی  و 
فناوری در  بزرگان  بارها شاهد شکست خوردن  جایگزین شود. در عرض چند سال گذشته 
شاخه های مختلف بوده ایم. در حقیقت شکست الزمه موفقیت است و اصال عجیب نیست که 
از  باید گفت که غفلت  واقع  در  کنند.  را تجربه  معتبر هم شکست  و  بزرگ  حتی شرکت های 
وضعیت های  در  مدیریت  راهبردهای  اتخاذ  عدم  همچنین  و  مشتریان  ذائقه  و  بازار  وضعیت 
تا  نیز  نام هستند  فعالیت خود صاحب  در عرصه  زمانی  که  را  بحرانی، می تواند شرکت هایی 
رویکردهای  و  رویه  تغییر  و  با سرمایه گذاری  دوباره  آنها  از  برخی   براند.  پیش  مرز سقوط 
ادامه  می پیوندند.  تاریخ  به  همیشه  برای  هم  بعضی ها  و  می شوند  احیا  بازاریابی  و  تجاری 
ندادن اشتباهات، داشتن نوآوری و خالقیت، شناخت سلیقه بازار و مشتری، حساسیت نشان 
اقدام  کلی  طور  به  و  تجربه  با  و  خبره  مدیران  کارگیری  به  و  بازار  تغییرات  به  نسبت  دادن 
به موقع می تواند جلوی شکست های فاجعه بار را بگیرد. یکی از صنایع محبوب این روزها، 
و  شده اند  صنعت  این  درگیر  درشتی  و  ریز  شرکت های  است،  همراه  تلفن  تولید  صنعت 
گوگل،  مانند  بزرگی  شرکت های  مردم،  میان  صنعت  این  باالی  بسیار  محبوبیت  دلیل  به 
نداشتند  همراه  تلفن  زمینه  در  تجربه ای  خود  فعالیت  ابتدای  در  که  هم  اپل  و  مایکروسافت 
از  یکی  شدند.  کشیده  هوشمند  گجت  این  برای  افزار  نرم  و  افزار  سخت  تولید  سمت  به 
آن  از  مختلف  گوشی های  که  است  عاملی  همراه، سیستم  تلفن  در صنعت  مهم  بسیار  موارد 
اما  شدند  ارائه  که  بوده اند  بسیاری  عامل های  سیستم  سال ها،  این  طول  در  می برند.  بهره 
خورده  شکست  پروژه هایی  به  و  نشده  استقبال  کافی  اندازه  به  آن ها  از  مختلف  دالیل  به 
تبدیل شده اند. در این میان اندروید و سیستم عامل آی اواس، توانسته اند که توجه کاربران 
حاضر  حال  در  کنند.  پا  و  دست  خودشان  برای  بسیاری  طرفداران  و  کرده  جلب  خود  به  را 
تا  که  عامل هایی  سیستم  دیگر  و  است  شده  تقسیم  عامل  سیستم  دو  این  میان  محبوبیت 
برای موفقیت  اکنون جایگاهی  بودند هم  را متصور  چند سال گذشته برای خودشان شانسی 
ارائه شدن یک محصول متفاوت و منحصر به فرد  تا  خود متصور نیستند. احتمال می رود که 
شرایط به همین صورت باقی بماند و بیشتر گوشی های موجود در بازار از همین دو سیستم 
بوده  چه  دیگر  عامل های  سیستم  شکست  دلیل  که  دید  باید  اما  کنند.  استفاده  موفق  عامل 
عامل های  سیستم  از  نمونه  چند  به  داشت  خواهیم  نگاهی  هفته  این  ویژه  موضوع  در  است. 
اما  کنند  باز  کاربران  میان  خود  برای  جایی  کردند  تالش  گذشته  سال های  در  که  موبایلی 
رویارویی  عرصه  در  حاضر  حال  در  گفتیم  که  طور  همان  خوردند.  شکست  و  نشدند  موفق 
گونه  این  همیشه  اوضاع  اما  دارند  وجود  جدی  رقیب  دو  تنها  موبایلی،  عامل های  سیستم 
آمده اند  به حال  تا  موبایلی  پلتفرم های  ماند.  این گونه هم نخواهد  بدون شک  و  نبوده است 
و رفته اند و علی رغم شکست و از میدان به در شدن برخی، هر روز چالشگران تازه ای قدم 

به عرصه وجود می گذارند. 

چرا MeeGo شکست خورد؟
ــا طــرح مشــخص  ــروژه ی ــل شکســت یــک پ ــدون شــک اگــر دالی ب
ــه  ــی ب ــیار گرانبهای ــه بس ــرح تجرب ــان آن ط ــرای صاحب ــم ب ــود، ه ش
ــه  ــم ب ــه تصمی ــرادی ک ــر اف ــرای دیگ ــم ب ــد و ه ــد آم ــت خواه دس
ــود. در رابطــه  ــد ب ــد بســیار ارزشــمند خواه ــه دارن ــت در آن زمین فعالی
بــا MeeGo  هــم بایــد گفــت کــه اول از همــه اینکــه نســخه 
ــام  ــه ن ــرای یــک تبلــت آلمانــی ب کامــل ایــن سیســتم عامــل تنهــا ب
WeTab ارائــه شــد کــه آن نیــز رابــط کاربــری سفارشــی ســازی شــده 
مختــص بــه خــود را داشــت. علــت هــم ایــن اســت کــه نوکیــا گرچــه 
ــای N9 و  ــا موبایل ه ــت ام ــمار می رف ــه ش ــو ب ــان میگ ــی از خالق یک
ــع کار روی  ــا Maemo 6 عرضــه کــرد کــه در واق N950 را همــراه ب
ــل  ــود. موبای ــرده ب ــاز ک ــل آغ ــا اینت ــود ب ــق خ ــش از تواف ــا را پی آنه
ــد و ــازار ش ــا وارد ب ــافت و نوکی ــق مایکروس ــد از تواف ــاه بع  N9 چهارم
Stephen Elop مدیرعامــل شــرکت فنالنــدی آن را اولیــن و آخریــن 
ــردد.  ــازار می گ ــه وارد ب ــود ک ــف نم ــو توصی ــد از میگ ــتگاه بهره من دس
ــن عامــل در  ــود، اصلی تری ــران مایکروســافت ب وی کــه پیشــتر از مدی
ــی  ــتی داخل ــد و در یادداش ــوب می ش ــل محس ــتم عام ــن سیس زوال ای
 Mer .ــاد کــرد ــرم در حــال ســوختن« ی ــوان »پلتف از میگــو تحــت عن
ــا انتشــار میگــو  کــه در اصــل نســخه متــن بــازی از Maemo بــود، ب
تمرکــز خــود را روی آن قــرار داد و بعــد از آنکــه اینتــل و نوکیــا پــروژه 
ــد.  ــدل ش ــرای آن ب ــی ب ــه جایگزین ــتند ب ــار گذاش ــان را کن مشترکش
ــل  ــی دو سیســتم عام ــای اصل ــه و مبن ــوان پای ــه عن ــه Mer ب در ادام
دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه مشهورترینشــان Sailfish بــود 
ــه  ــت گرفت ــه خدم ــت ب ــت ارزان قیم ــراه و تبل ــن هم ــد تلف و در چن
ــود کــه در راســتای تالش هــای  ــزن ب شــد. سیســتم عامــل دیگــر تای
صــورت گرفتــه بــرای بقــای میگــو ارائــه شــد امــا در واقعیــت، بــرای 
توســعه آن بیشــتر از پلتفــرم اختصاصــی سامســونگ بــه نــام بــادا الهــام 
گرفتــه اســت. بــا ایــن حــال، تایــزن نیــز درســت ماننــد بــادا عمدتــا در 
ــد  ــرد هرچن ــرار می گی اســمارت فون هــای اقتصــادی مــورد اســتفاده ق
ــز از  ــونگ نی ــرکت سامس ــیدنی های ش ــا و پوش ــرا تلویزیون ه ــه اخی ک

ــد. ــره می گیرن آن به

محصولی از نوکیا و اینتل
در  میگو  بود.   MeeGo عامل  سیستم  رفت  یادها  از  سریع  بسیار  که  عامل هایی  سیستم  از  یکی 
اصل حاصل همکاری نوکیا و اینتل است که روی یک یا دو تلفن هوشمند هم مورد استفاده قرار 
گرفت. اینترفیس این سیستم عامل نیز روی ژست های حرکتی و سادگی تمرکز داشت و در اصل 
قرار بود، ابزاری باشد برای درخشش دوباره نوکیا در عصر تازه اسمارت فون ها. نوکیا N9 نیز تنها 
اسمارت فون تجاری بهره مند از این سیستم عامل بود که تقریبا در بدو ورودش به بازار از گردونه 
رقابت حذف شد زیرا توافق مایکروسافت و شرکت سازنده اش که چند ماه قبل از عرضه اش علنی 
شد تاثیر مثبتی روی آن نگذاشت. برای بازگو کردن تاریخچه این سیستم عامل بهتر است اندکی 
ارائه کرد که در  را   Moblin نام  به  باز  نوعی سیستم عامل متن  اینتل  ابتدا  در  بازگردیم.  به عقب 
اصل برای نمایش قابلیت های پردازنده های سری اتم آن طراحی گردید و در چند نوت بوک هم به 
 Maemo ارائه کرد که  لینوکس  از  را  به خود  نیز توزیع مختص  نوکیا  خدمت گرفته شد. همزمان 
نام داشت و در ابتدا نیز روی PDAهای تولیدی آن به خدمت گرفته شد. چندی بعد و در جریان 
MWC 2010 دو شرکت مذکور اعالم کردند که این دو را با هم ادغام نموده و آن ها را در قالب 
یک سیستم عامل واحد به نام MeeGo عرضه می نمایند. قرار بود که از MeeGo عالوه بر اسمارت 
فون ها در تلویزیون ها، تبلت ها و نوت بوک ها نیز استفاده گردد اما از آن زمان تا حاال تنها دو اسمارت 

فون بهره مند از آن به نام های N950 و N9 به بازار عرضه شدند که به لحاظ تکنیکی نسخه ای از 
Maemo را در خود داشتند اما تجربه کاربری MeeGo را به کاربر عرضه می کردند. نکته دیگر آن 
که هر دوی این دستگاه به صورت محدود وارد بازار شدند؛ برای مثال N950 موبایلی ویژه توسعه 
دهندگان بود که تنها حدود 5 هزار عدد از آن تولید شد در حالی که N9 نیز به خاطر برنامه های 
کاری نوکیا با مایکروسافت هیچگاه وارد خاک آمریکا نشد و دست آخر اینتل نیز پروژه مربوط به 
مورد  همراه  تلفن های  در  صرفا  میگو  نبود  قرار  شد  گفته  که  همانطور  کرد.  رها  تمام  نیمه  را  آن 
برای  ارائه می کرد که هرکدام  را  به همین خاطر تجربیات کاربری گوناگونی  استفاده قرار بگیرد و 
دستگاهی طراحی شده بودند. تجربه کاربری MeeGo که Harmattan خوانده می شد دربرگیرنده 
از طریق ژست های حرکتی کنترل  نیز  با سه الیه بود و در وهله نخست  یک رابط کاربری اصلی 
از  یکی  و  بود  شده  سازی  یکپارچه  اجتماعی  شبکه های  با  هم  خوبی  شکل  به  میگو  می گردید. 
با  بود.  یافته  اختصاص  اپلیکیشن های گوناگون  از  اینترنتی گردآوری شده  به محتوای  آن  سه الیه 
سوییچ  اپلیکیشن ها،  بستن  یا  کردن  کوچک  شامل  اعمالی  می شد  نمایشگر  صفحه  لبه  در  سوایپ 
کردن میان صفحات و بسیاری موارد دیگر را انجام داد. طراحی بصری تجربه کاربری میگو نیز با 
Symbian Anna همخوانی داشت که بعدها در محصوالت دیگر نوکیا مورد استفاده قرار گرفت.
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