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توت سیاه هم اقبالی نداشت
بلک بری که زمانی محبوب ترین برند در میان تولیدکنندگان موبایل های سازمانی 
محسوب می شد، به تدریج آنقدر از جایگاه خود تنزل یافت که به کلی از بازار سخت 
افزارهای مصرفی حذف شد و به اعطای مجوز استفاده از نامش اکتفا نمود. تا پیش از 
این اتفاق اما بلک بری استراتژی های مختلفی را برای نجات خود مورد استفاده قرار داد 
که به سخره گرفتن اندروید به خاطر امنیت پایینش یکی از آنهاست. به باور بسیاری، 
شکست بلک بری 10 نه به خاطر کمبودهای خود آن که ناشی از عدم هوشیاری شرکت 
مادر بود که از مدت ها قبل بخش کثیری از مشتریانش را از دست داده بود. مدت ها قبل 
از آنکه نامی از بلک بری 10 به میان بیاید، سیستم عامل بلک بری وجود داشت که 
تاریخ تولدش باز می گردد به زمان عرضه اولین موبایل این شرکت به نام 850. در طول 
این سالیان نیز، سیستم عامل مذکور مرتبا توسعه یافت و بهبود پیدا کرد اما همچنان 
اصلی ترین اولویت توسعه دهندگانش تسهیل ارسال ایمیل به صورت وایرلس بود. تا سال 
2012 میالدی، وقتی آخرین نسخه از این سیستم عامل یعنی ورژن 7/1 ارائه شد، کامال 
برهمگان محرز گردید که تا چه اندازه مهجور و قدیمی است. بنابراین، اوایل سال 2013 
میالدی، این شرکت بلک بری 10 را همراه با دو موبایل جدید معرفی کرد تا این دیدگاه 
را تغییر دهد اما باز هم نتوانست مشتریانش را قانع کند و در نتیجه تنها ده موبایل با بهره 
گیری از آن روانه بازار شدند. در نهایت حتی امکان اجرای اپ های اندرویدی و افزوده 
شدن پشتیبانی اپ استور آمازون به این سیستم عامل نیز نتوانست جایگاه بلک بری 
10 را بهبود بدهد تا اینکه در سال 2015 به کارش پایان داد. با یک بررسی ساده روی 
این پلتفرم به شباهت های میان آن و WebOS پی خواهید برد، چراکه هر دویشان 
بیشترین بهره را از ژست های حرکتی می برند و هر دو راهکار تازه ای را برای مالتی 
تسکینگ ارائه نمودند. البته بلک بری 10 که در این سال های پایانی عرضه شد به مراتب 
از نسخه اولیه اش پیشرفته تر بود و امکانات جالبی نظیر هاب برایش در نظر گرفته شده 
بودند که کلیه پیام ها، تماس ها و اعالن ها در قالب فهرستی واحد نمایش می داد. اما چون 
این سیستم عامل برای استفاده در تنظیمات سازمانی طراحی شده بود، بلک بری قابلیتی 
به نام باالنس را هم به آن اضافه کرده بود که دیتا و اپلیکیشن های کاری و شخصی را 
از هم جدا می کرد. بلک بری 10 قطعا دیرتر از زمانی که باید منتشر شد و در کنار این 
موضوع، باید به نبود اپلیکیشن های مناسب هم اشاره کرد که کاربران معمولی را از روی 
آوردن به آن منع می کرد. انحصار این سیستم عامل برای موبایل های تولیدی بلک بری 
هم مشکل دیگری است که پایانش را سرعت بخشید. این پلتفرم تا االن به صورت نیمه 
مستمر به روز رسانی شده است اما بیشتر تنها پچ های امنیتی را دریافت کرده تا امکانات 
و قابلیت های تازه. شرکت بلک بری همچنین رسما توسعه بلک بری 10 را متوقف نمود 
و سه موبایل مختلف را با بهره گیری از اندروید به بازار عرضه نمود. این شرکت بعد از 
شکست های پی درپی خود، حق امتیاز استفاده از نامش را به کمپانی TCL واگذار کرد 
که احتماال همین روند سابق را ادامه خواهد داد و تمایلی به استفاده از بلک بری 10 ندارد.

ویندوزی که از ابتدا نباید می آمد
ویندوز فون از آن دست سیستم عامل هایی بود که از ابتدا راه را اشتباه رفت. مجموعه ای از تصمیمات نادرست و مدیریت نامناسب 
عوامل پشت صحنه توسعه این پلتفرم در نهایت باعث شدند که یکی از اغواکننده ترین سیستم عامل های یک دهه اخیر به کالفی 
سردرگم با آینده ای مبهم بدل شود. البته هنوز هم که هنوز است این پلتفرم به حیاتش ادامه می دهد اما تقریبا هیچکس از آن استفاده 
نمی کند. جالب ترین مشخصه ویندوز فون را به حق می توان طراحی بصری زیبای آن دانست که در زمان عرضه اش نمونه آن یافت 
نمی شد. زبان طراحی ویندوز فون که بعدها به مترو شهرت یافت شاید اندکی از خود این پلتفرم قدیمی تر باشد و نخستین بار در 
مدیاپلیرهای پرتابل سری Zune مایکروسافت مشاهده گردید. نکته دیگری که باید به آن اشاره شود اینکه در ویندوز فون از هسته 
ویندوز CE استفاده گردید که در ادامه البته مشکالتی را برای دستگاه های بهره مند به وجود آورد و برای مثال نسخه بعدی آن به نام 
ویندوز فون 8 با دستگاه های قبلی سازگاری نداشت. گفتنی است در ابتدا، موبایل های قابل توجهی برای ویندوز فون وجود نداشت 
تا اینکه همکاری نوکیا و مایکروسافت آغاز شد و به تولید چندین اسمارت فون پیشرفته منجر گردید. در نهایت علیرغم تالش های 
گسترده ای که برای بازاریابی این سیستم عامل صورت گرفت مشتریان به خرید دستگاه های بهره مند راضی نمی شدند تا  اینکه 
مایکروسافت تصمیم گرفت کسب و کار دستگاه های تجاری نوکیا را خریداری نماید که آن تصمیم نیز عاقبت نتیجه مطلوبی را برایش 
به دنبال نداشت. امروز ویندوز فون دیگر وجود ندارد و جای خود را به ویندوز 10 موبایل داده است که در واقع نسخه ثانویه از این 

سیستم عامل به شمار می رود و پشتیبانی اندکی به لحاظ تنوع اپلیکیشن از آن به عمل می آید.

مایکروسافت نتوانست موفق شود
گرچـه وینـدوز فـون هیچـگاه یـک سیسـتم عامل کامـل نبود امـا ظاهـری منحصربه فـرد داشـت. در واقع مایکروسـافت 
در عصـر رابط هـای کاربـری مملـو از اطالعـات و پـر زرق و بـرق تصمیـم گرفتـه بود که بـا ارائـه پلتفرمی سـاده، خود را 
از دیگـران متمایـز نمایـد. از سـویی در نخسـتین روزهـای عرضـه ایـن OS، شـرکت مورد بحـث از ایده ای تحـت عنوان 
»هـاب« بـرای آن سـخن بـه میـان آورد کـه هدفـش گـردآوری محتواهـای مشـابه بـه هـم در یـک موقعیـت واحـد بـا 
دسترسـی آسـان بـود. مشـخصه دیگر کاشـی های زنده یا همـان الیو تایل هـا بودند که ترکیبـی از کارکردهـای ویجت ها 
و میانبـر اپلیکیشـن ها را بـا خـود بـه ارمغـان می آوردنـد. کیبـورد داخلـی طراحـی شـده بـرای وینـدوز فـون هـم یکـی از 
برترین هـا بـود و سـریع ترین تجربـه تایـپ روی نمایشـگرهای تـاچ را برای کاربـران خود فراهـم می نمود. در نسـخه های 
بعـدی ایـن سیسـتم عامـل همچنیـن کورتانـا از راه رسـید کـه همـان دسـتیار دیجیتالـی مایکروسـافت اسـت امـا در کل 
قابلیت هـای اندکـی بـه مـرور زمـان بـه ایـن پلتفـرم اضافـه گردید و اساسـا بـه همین خاطـر بود کـه ویندوز فـون یارای 

رقابـت بـا دیگر بـزرگان ایـن عرصه را نداشـت. 

مایکروسافت اپلیکیشن کم داشت
با این که مایکروسافت خودش سلطان نرم افزارها به حساب می آمد اما در رابطه با ویندوز فون عملکرد بسیار ضعیفی از خود 
نشان داد. کافی است این سوال را از هرکسی که با این سیستم عامل کار کرده بپرسید که چرا ویندوز فون شکست خورد، تا در 
جواب بگوید: نبود اپلیکیشن. البته این امر کامال صحت دارد اما نمی توان آن را علت اصلی شکست پلتفرم مذکور دانست. در 
واقعیت این تصمیمات عجیب وغریب مایکروسافت در خصوص پلتفرم مذکور بود که کار را به جای باریک کشاند. اول اینکه 
نخستین نسخه این پلتفرم به نام ویندوز فون 7 براساس یک هسته قدیمی طراحی گردید. در ادامه مایکروسافت که به شدت به 
خاطر موفقیت های اندروید و iOS احساس خطر می کرد فرایند توسعه ویندوز فون را سرعت بخشید و در این حین بسیاری از 
قابلیت های کلیدی از جمله سازگاری عقبگرد با ویندوز موبایل را نادیده گرفت. از دیگر کارکردهای غایب در این پلتفرم می توان 
به امکان کپی و پیست، مرکز اعالن ها، مالتی تسکینگ، VoIP، رینگ تون های سفارشی و مواردی از این دست اشاره نمود. کلیه 
این موارد در ادامه به پلتفرم مذکور اضافه شدند اما آمدنشان مصادف گردید با حذف قابلیت ها و امکانات دیگری چون: هاب ها. 
البته اینها تنها بخشی از ایرادات وارده به ویندوز فون هستند و این فهرست فراتر از موارد ذکر شده است. اصلی ترین خصوصیت 
بارز ویندوز فون را می توان طراحی بصری آن دانست که ترکیبی از رنگ های تند، اشکال و تایپوگرافی ساده را یکجا داشت و 

این زبان طراحی در ادامه به ویندوز 8 دسکتاپی و در نهایت ویندوز 10 نیز انتقال داده شد.

شکست خورده های دیگری هم هستند
به جز این سه موردی که ذکر شد، شکست خورده های بیشتری هم وجود دارند که در رابطه با آن ها 
صحبتی نشد. به عنوان مثال سال 2007 میالدی بود و آیفون تازه از راه رسیده بود؛ دستگاهی که 
نتوانست خیلی ها را متقاعد نماید اما در نهایت ثابت کرد که یک موبایل انقالبی است. ورود آیفون 
به بازار زنگ خطر را برای مدیران پالم به صدا درآورد و راهکار این شرکت در واکنش به عرضه اش، 
استخدام جان رابینستین یکی از بازنشستگان اپل بود که تا حدودی در پروژه تولید آیپاد اولیه نقش 
ایفا کرده بود. رابینستین در پالم مسئولیت توسعه موبایل های آتی این شرکت را بر عهده گرفت و 
 WebOS معرفی گردید. اما سیستم عامل CES 2009 در WebOS به همراه Pre دو سال بعد، موبایل
هم با شکست مواجه شد. شرکت موزیال هم گام هایی در رابطه با پلتفرم های موبایل برداشته است. 
پلتفرم شرکت موزیال در سال 2011 میالدی تحت عنوان Boot to Gecko معرفی شد و به عنوان 
راهی برای از میان بردن اختالف اپ های تحت وب و نمونه های لوکالشان در اختیار کاربران قرار داده 
شد. در ادامه نام Boot to Gecko به Firefox OS تغییر یافت و بسیاری از شرکت های تولید کننده 
برای عرضه موبایل های سازگار با آن اعالم آمادگی کردند که از آن جمله می توان به ZTE، آلکاتل، 
هوآوی و ال جی اشاره کرد. در آن زمان پیش بینی می شد که سهم بازار جهانی این سیستم عامل 
به رقم یک درصد برسد اما این اتفاق نیفتاد و موزیال در فوریه 2016 از تمرکز خود روی دستگاه ها 
وتلویزیون های هوشمند خبر داد و هشت ماه بعد نیز این پروژه را منحل اعالم کرد. بدون شک، باز 
هم سیستم عامل های دیگری به بازار خواهد آمد که می تواند جایگاه فعلی اندروید و آی اواس را به 

خطر اندازد یا انگیزه ای برای بهتر شدن این سیستم عامل ها شود.

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

 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی


