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تالشش را به کار می گیرد تا بهترین محیط کاربری را برای کاربران نرم 
افزارهای مختلفش ایجاد کند. در مورد سابقه فعالیت مایکروسافت باید 
گفت که این شرکت به تازگی 40 ساله شده و به نوعی باید گفت که 
به دوران سالخوردگی خود وارد می شود. 40 سال فعالیت مایکروسافت 
با حواشی بسیاری مواجه بوده است و همیشه شخص اول این شرکت 
که مایکروسافت است با دیگر مدیران موفق نظیر استیو جابز مقایسه 
شده است. عده ای بیل گیتس را محق جایگاهی که در حال حاضر دارد 
نمی دانند و اعتقاد دارند که ایده هایی که در مایکروسافت به پیروزی 
رسیده است، همه آن ها متعلق به افراد دیگری بوده که بیل گیتس با 
زرنگی آن ایده ها را از آن خود کرده و به نام خودش به ثبت رسانده 
است. عده دیگری هم اعتقاد دارند که اگر هم تمامی این موارد صحت 
داشته باشد، باز هم نمی توان گفت که بیل گیتس یک شخص تاثیر 
گذار در جهان فناوری نیست زیرا تا به حال گام های بسیار مهمی در 
جهت راحتی کاربران رایانه و گسترش تکنولوژی ها برداشته است. در 
موضوع ویژه این هفته به بهانه 40 ساله شدن مایکروسافت نگاهی 
به چند حاشیه مهم این شرکت از جمله اپن سورس شدن ویندوز یا 
سیستم پرداخت این شرکت خواهیم انداخت و اخبار و حواشی که به 
خاطر 40 ساله شدن مایکروسافت در رسانه ها و خبرگزاری های مهم 

منتشر شده را بررسی خواهیم کرد.

  همه چیز از این جا شروع شد
۴۰ سال قبل در روز ۴ آوریل سال ۱۹۷۵، موقعی که رئیس جمهور آمریکا جرالد فورد بود، 
اوضاع آمریکا بسیار نابه سامان بود زیرا ایاالت متحده مشکلی با نام تحریم نفت اوپک داشت و 
در چنین شرایطی شرایط مالی مردم در این کشور دچار بحران شده و سختی گریبان گیر همه 
شده بود. وقتی اوضاع یک کشور از نظر اقتصادی دچار بحران می شود، کارآفرینی کار بسیار 
مشکلی خواهد بود و اگر فردی در چنین شرایطی بتواند برای خود یک کسب و کار موفق به راه 
اندازد، یعنی یک نیروی کامال متخصص و کار بلد است. در همان سال دو مرد جوان که یکی 
از آن ها تنها ۱۹ سال سن و دیگری ۲۲ سال داشت یک مغازه کوچک در نیومکزیکو باز کردند، 
این دو مرد بیل گیتس و پل آلن نام داشتند. هر دو از سال های قبل با یکدیگر دوست بوده و 
بیل گیتس دانشگاه هاروارد را ترک کرده بود. این دو نفر یک ایده در سر داشتند و آن طرح در 
صورت اجرا منجر به این می شد که هر خانه یک کامپیوتر داشته باشد. پل آلن و بیل گیتس 
یک شرکت تاسیس کرده و نام شرکتشان را هم مایکروسافت گذاشتند. البته باید گفت که در 
آن زمان به هیچ عنوان کامپیوترهای شخصی به شکل امروزی وجود نداشتند و هیچ پلتفرم یا 
طرحی هم وجود نداشت تا بتوان به وسیله آن کامپیوترها را از جایگاه هایی مانند مناطق نظامی 
و صنعتی خارج کرد. با توجه به شرایطی که در مورد آن صحبت شد و با توجه به این که در 
آن زمان کامپیوترها با چیزی که امروز وجود دارد، زمین تا آسمان فاصله داشتند، باید گفت که 
ایده این دو نفر بسیار اهمیت داشته است. ۴ دهه از فعالیت مایکروسافت گذشته است و امروز 
به روشنی می بینیم که بیل گیتس و پل آلن به هدفی که داشتند به خوبی دست پیدا کرده اند. 
در این چهار دهه مایکروسافت نشان داده است که به خوبی توانسته تحول بسیار بزرگی را در 
صنعت فناوری اطالعات در جهان ایجاد کند. با این که همیشه منتقدان به عملکرد این شرکت 
و راه و روش مدیرانش انتقاد داشته اند و حرکت این شرکت را همواره نادرست می دانستند اما باز 
هم نمی توان از تالش بدون توقف مایکروسافت به راحتی چشم پوشی کرد. در شرایطی که روز 
به روز رقبا وارد میدان شده و هر کدام حرف های جدیدی را برای گفتن داشتند، مایکروسافت 
به خوبی توانست خود را به روز نگه داشته و با شناسایی نیازها و سلیقه مشتریانش، محصوالت 
و سرویس هایی را به آن ها ارائه کند که همچنان به مایکروسافت وابسته و وفادار باقی بمانند. 
مایکروسافت از نظر بیشتر افراد به عنوان یک شرکت تولید کننده نرم افزار و سیستم عامل 
شناخته شده است اما این شرکت در حوزه سخت افزار هم حرف هایی برای گفتن دارد ضمن 
این که باید گفت که بسیاری از ایده های اولیه هر چند که توسط این شرکت به اجرا در نیامده 
است اما، شرکت های دیگر به خوبی از آن الگوبرداری کرده و محصوالتی را به بازار داده اند که 

ایده اولیه آن ها به مایکروسافت تعلق داشته است. 

  اولین های مایکروسافت
دارند،  یا آن عده ای که اطالع  باشند و  نداشته  از مردم اطالع  شاید بسیاری 
به  اختصاصی  صورت  به  محصوالت  اولین  از  برخی  که  کرده اند  فراموش 
مایکروسافت تعلق داشته است. به عنوان مثال اولین پلتفرم موبایل متعلق به 
این شرکت بوده، ممکن است تعجب کنید اما باید بدانید که ویندوز موبایل قبل 
از تمامی پلتفرم های امروزی تلفن های هوشمند وجود داشته و نمایش بی نظیر 
آن در گوشی HTC HD۲ برای افرادی که به تکنولوژی عالقه دارند، هنوز یک 
نمایش خاطره انگیز است. جالب است بدانید که این سیستم عامل با ابزارهای 
پوشیدنی هم هماهنگی داشته به عنوان مثال ساعت هوشمند Spot از این 
سیستم عامل استفاده می کرده است. از زمان تولید و طراحی این ساعت چیزی 
بیش از ۱۰ سال می گذرد و در حال حاضر برندهای مختلفی بر مبنای این پلتفرم 
ساعت های هوشمند خود را طراحی کرده اند. در آن زمان اسپات از طریق امواج 
FM قادر بود تا آپدیت ها را دریافت کند و چیزی در حدود ۵ روز طول می کشید 

تا شارژ شده و دوباره بوت شود. از دیگر محصوالت مایکروسافت که باید گفت 
در جهان یک تحول بزرگ ایجاد کرد باید به ویندوز اشاره کرد. این سیستم 
عامل بدون شک تغییرات بسیار مثبتی را در جهان ایجاد کرده است. در حال 
حاضر مایکروسافت به جایگاهی رسیده است که آپدیت آخرین نسخه از محبوب 
ترین محصولش و همچنین پرطرفدارترین سیستم عامل جهان را به تمامی 
مردم جهان به صورت رایگان ارائه می کند. عالوه بر این موارد مایکروسافت 
این اجازه را به همکارانش می دهد تا به جزئیات سیستم عاملش دسترسی پیدا 
کنند. در شرایط کنونی ویندوز در حال شروع دوره ای جدید و متفاوت در تاریخ 
مایکروسافت است تا بتواند از یک قالب پلتفورم کامپیوترهای شخصی خارج شده 
و روی موبایل ها، تبلت ها و هر چیزی که فکرش را بکنید قابل اجرا باشد. در 
نهایت هیچ فرقی نخواهد کرد که شما توسعه دهنده اید یا این که مصرف کننده 
هستید زیرا چیزی وجود ندارد که مایکروسافت حداقل یک بار به آن سرک 
نکشیده باشد یا تجربه ای در زمینه اش نداشته باشد. برای این که این حرف را 
بیشتر باور کنید باید گفت که حتی شرکت بزرگ و محبوبی مانند اپل که کاربران 
از مک  بخشی  داشته اند،  ویژه ای  غرور  خودشان  برای  همیشه  مشتریانش  و 
بوک های خود را به کمک ماشین های ویندوزی ساخته و همچنان هم می سازد. 
اکنون بعد از گذشت ۴۰ سال مایکروسافت همچنان در حال تالش است تا خود 
را به روز نگه داشته یا حتی دوباره پایه های خود را بسازد اما 
مشتریان و کاربران این شرکت به خوبی می دانند که 
مایکروسافت همیشه تمام سعی خود را کرده است 

تا برای آن ها جذاب و دوست داشتنی باشد.

هنوز مدت زمان زیادی از حضور فناوری های نوین در عصر تکنولوژی نمی گذرد و ما به 
سادگی به خاطر می آوریم که اولین کامپیوترها یا دیگر ابزارهای دیجیتال به چه شکلی 
بودند. شرکت های بنیان گذار فناوری را هم به خوبی می شناسیم و زمانی که حرف 
از شرکت های بزرگ، معتبر و متخصص به میان می آید امکان ندارد نام شرکت هایی 
از قبیل مایکروسافت یا اپل از قلم بیفتد. بدون لحظه ای تردید باید گفت که شرکت 
مایکروسافت خدمات و سرویس های منحصر به فردی را تا به حال به کاربران رایانه 
ارائه کرده است. نرم افزارهایی مفید و کاربردی با یک محیط کاربری فوق العاده از 
کمترین خدماتی است که توسط این شرکت به مردم ارائه شده است. محصولی 
مانند ویندوز هم که جای خود دارد و شاید بتوان گفت که بسیاری از کاربران نمی توانند 
کار با کامپیوتر را بدون وجود سیستم عاملی نظیر ویندوز، تصور کنند. نرم افزارهای 
کاربردی مایکروسافت خدمت بسیار بزرگی به آن دسته از کاربرانی کردند که دائما 
درگیر حساب و کتاب بودند یا این که باید تمامی کارهای خود را مستند می کردند. 
بسیاری از نرم افزارهایی که در حال حاضر برای دیگر سیستم عامل ها نوشته شده 
است هم با الگوبرداری از نرم افزارهای این شرکت بوده است. گذشته از حوزه نرم 
افزار شرکت مایکروسافت به بازی دوستان هم تجربه های وصف ناپذیری را هدیه 
کرده است. در زمینه سخت افزار هم این شرکت بیکار نبوده است. به هر حال باید 
گفت که بدون تردید مایکروسافت یکی از بهترین و موفق ترین شرکت هایی است 
که در جهان فناوری حضور داشته و در حال کار است. این شرکت هر چند وقت یک 
بار با ارائه یک محصول جدید طرفداران خود را شگفت زده می کند و همچنان تمام 

  شکست های بسیار بد 
مایکروسافت

از هر کاربری که بپرسید به نظرش 
شکست  بدترین  و  افتضاح ترین 
محصوالتش  ارائه  در  مایکروسافت 

از  همه  از  اول  شک  بدون  است،  بوده  چه 
ویندوز ویستا نام خواهد برد. ویستا از همان 
شرایطی  در  و  خورد  استارت  اشتباه  به  اول 
ویندوز  که  کرد  پیدا  انتشار   ۲۰۰۷ سال  در 
ایکس پی در اوج محبوبیت خود قرار داشت. 
این ویندوز باعث شد که بسیاری از کاربران 

ترجیح دهند ویندوز خود را آپدیت نکنند، آن عده دیگری هم که به سراغ ویستا رفته 
بودند بعد از گذشت مدتی به دلیل وجود ایرادات اساسی، باز به سراغ ایکس پی رفتند. 

برای همین باید گفت که ویندوز ویستا بزرگ ترین محصول شکست خورد مایکروسافت 
 Zune در طول مدت فعالیت این شرکت است. از دیگر شکست های مایکروسافت باید به
 Zune اشاره کرد. سال ۲۰۰۶ بود که مایکروسافت اولین نسخه از مدیا پلیر سخت افزاری
را معرفی کرد. این دستگاه بیشتر به این دلیل طراحی شده بود که بتواند با آیپاد شرکت 
اپل رقابت کند. تیم توسعه دهنده این محصول همان تیم طراح ایکس باکس بودند و باید 
گفت که بزرگترین ایراد این محصول این بود که با تاخیر بسیار زیادی به بازار جهانی وارد 
شد. در سال ۲۰۱۱ بود که مایکروسافت سرانجام از تولید این محصول ابراز پشیمانی کرده 
و آن را رها کرد و پس از آن ترجیح داد تا روی تولید گوشی های هوشمند سرمایه گذاری 
کند. سومین شکست مفتضحانه مایکروسافت Bob می باشد. این محصول در مارچ سال 
تولید  ایده  ارائه شود، معرفی شد.  بازار  به  ویندوز ۹۵  این که  از  قبل  ماه  دقیقا ۷   ۱۹۹۵

هدف  این  با  محصول  شکل گرفت تا این 
رابط به کاربران پی سی نشان داده  که  شود 
به چه صورتی کاربری با آیکن های متفاوت 
محصول  این  و  بود  نهایت خواهد  در  هم 
به به خاطر رابط کاربری گیج  کننده اش 

شکست منجر شد. 

  موفقیت های دوره 40 ساله مایکروسافت
مایکروسافت همیشه به خاطر ویندوزش معروف بوده 
است. ویندوز ۹۵ که در سال ۱۹۹۵ ارائه شد به نوعی 
تقریبا  و  می آید  حساب  به  جریان  این  برای  شروعی 
مایکروسافت  موفقیت های  اولین  جزو  گفت  می توان 
عامل  سیستم  این  کامل  و  ساده  کاربری  رابط  بود. 
به کاربران کمک کرد تا به آسانی با کامپیوتر ارتباط 
که  بود  عامل  سیستم  این  ارائه  از  بعد  کنند.  برقرار 
فروش پی سی ها گسترده تر شد و مردم کامپیوترها را 
موفقیت  دومین  بدون شک  کردند.  خانه هایشان  وارد 
بزرگ مایکروسافت ارائه بسته نرم افزاری برنامه های 
کاربردی اش با نام آفیس بود که در سال ۱۹88 به مردم 
معرفی شد. این بسته نرم افزاری که شامل برنامه هایی 
مانند ورد، اکسل، پاورپوینت و... است در حال حاضر 
این  اولیه  نسخه  در  دارد.  محبوبیت  ویندوز  اندازه  به 
مجموعه نرم افزاری تنها برنامه های ورد، پاورپوینت و 
اکسل برای درست کردن اسناد به صورت پیش فرض 
قرار داده شده بودند. از دیگر موفقیت های مایکروسافت 
می توان به کنسول بازی ایکس باکس اشاره کرد. بیل 
گیتس در سال ۲۰۰۰ این محصول را معرفی کرد و از 
لحاظ مالی این پروژه کمک بسیاری به مایکروسافت 
بازی های  برای  که  قدرتمند  بازی  دستگاه  یک  کرد. 
آنالین نیاز به ارتباط مستقیم به اینترنت داشت. درون 
ایکس باکس یک هارد درایو قرار داشت که آپدیت ها 
را دریافت می کرد. این کنسول باعث ایجاد بازی هایی 
با سبک متفاوت شد یکی از بهترین بازی های تاریخ با 
نام Halo هم تنها به خاطر وجود ایکس باکس منتشر 
شد. مایکروسافت با ارائه ایکس باکس ۳۶۰ در باالی 
قله موفقیت خود قرار گرفت و اکنون هم با ایکس 
باکس وان در حال ادامه دادن این راه است. 
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