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محمد دماوندی
سردبیر

    اســــرار رویش در بهـــاران اســت هجــرت
    فهـــــم سلوک برگ و باران اســـت هجـرت

  محمدعلی معلم

مهاجرت واژه ای است که کشور ما سال ها 
اسـت به گونه های مختلف و در حوزه های 
گوناگون با آن مانوس شده است. از مهاجرت مغزها 
بـه منظور دسـتیابی بـه فضایی بهتر جهت رشـد و 
شـکوفایی و از مهاجرت هموطنانمان از روسـتاها و 
شـهرهای کوچک به شـهرهای بزرگ در پی یافتن 
لقمـه ای نان گرفته تا مهاجرت پرندگان به برخی از 
تاالب ها و دریاچه ها که به دلیل مدیریت نامناسـب، 
دیگر صورت نمی گیرد! هر کدام از این ها در نوع خود 
می تواند هزینه های هنگفت و سرگردانی مهاجران را 
به همراه داشته باشد. البته مهاجرت الزاما پدیده ای 
ناخوشـایند نیسـت و می تواند تاثیرات مثبتی را به 
ارمغان آورد و فرایندی باشـد که همگان از آن سود 
ببرند؛ به عبارتی مهاجرت به مثابه تیغی دولبه است!

در پرونده این شـماره به بررسـی نوعی از مهاجرت 
پرداخته ایم که همان مهاجرت از دنیای نرم افزارهای 
انحصاری به دنیای نرم افزارهای آزاد / متن باز اسـت 
کـه بخشـی از آن، همـان مهاجـرت از وینـدوز بـه 
توزیع های گنو/لینوکس است. مهاجرتی که شاید با 
توجه به عدم پرداخت حق اسـتفاده از نرم افزارهای 

انحصاری، چندان منطقی به نظر نرسد.
مهاجـرت بـه نرم افزارهـای آزاد و متن بـاز حداقـل 
همـکاری سـه گـروه را می طلبـد؛ دولـت، جامعه و 

دانشگاه.
ایـران عزیزمان حدود ده سـال اسـت به سـمت آن 
سـوق پیدا کرده و در ظاهر امر دو سـه سـالی است 
کـه در قالب سـازمان ها و مصوبه هایی بـه دنبال به 
سـرانجام رسـاندن این حرکت اسـت؛ امـا از آن جا 
کـه منابـع کالنی در این راه صرف شـده و تقریبا به 
نتیجه مطلوبی نرسـیده است، شباهت های بسیاری 

بـا مهاجرت های نامبرده دارد. قطعا اگر برای همین 
مسـیر، برنامه ریزی مدون، سرمنزل های مشخص و 
نقشه راهی منسجم در نظر گرفته شود، نه تنها هیچ 
تاثیر سوئی در جامعه ندارد، بلکه می تواند بسیاری از 

حوزه های کشور را شکوفا کند.
در همین راسـتا نیز قطار مهاجـرت جامعه حرکت 
خود را حتی قبل از رویکرد دولت به مهاجرت، آغاز 
کرده است؛ با سرعتی منطقی و مناسب و با حداقل 
هزینه ها و در عین حال با شور و اشتیاقی وصف ناپذیر. 
امـا به طـور حتـم، این پیشـرفت نیازمنـد پایش و 
رسـیدن به بلوغ است. هنوز در برخی از بخش ها به 
خصوص مدیریت به سـبک آزاد / متن بـاز، در دوره 
گذار هسـتیم و علی رغم پیشرفت های چشم گیر در 
حوزه های تخصصی، در پیشرفت دانش مدیریتی به 
این سبک، فعالیت جدی و فراگیری صورت نگرفته 
است. شاید پرداختن به سبک مدیریت آزاد / متن باز 
حوزه جذابی باشـد که جامعه بیش از هر چیز باید 

به آن توجه کند.
واضـح آن کـه در مهاجرتی کـه در دو جبهه جامعه 
و دولـت صـورت گرفتـه اسـت، برخـی از رویکردها 
هم پوشـانی داشـته و حامـی هم هسـتند و قطعا با 
همکاری یک پارچه و ملموس تر، عالوه بر صرفه جویی 
در منابع مختلف، سرانجام بهتری را می توان متصور 
شـد. امـا در مواردی شـاهد تالش های ارزشـمندی 
در جامعـه کاربـری بوده ایم که متاسـفانه به دالیل 
مشـخص و نامشخص، برخی سازمان ها مانع فراگیر 
شـدن آن شـده اند؛ از لغـو فعالیت در فرهنگسـرای 
فنـاوری اطالعات برای برگزاری جلسـه الگ تهران 
گرفته تا لغو جشـن روز آزادی نرم افزار در شـهریور 
۹۱ و دسـت اندازهای ثبت رسـمی الگ ها به عنوان 

سازمان مردم نهاد.
در سـال های اخیـر دولـت بـا راه انـدازی واحدهای 
مختلفـی همچـون مرکز ملـی نرم افزارهـای بومی، 
آزاد و متن بـاز و ابالغ مصوبه هایـی در این خصوص 

در تـالش بـرای برداشـتن گام هایی موثرتـر در این 
زمینـه بـوده اسـت. امـا برخی از بررسـی ها نشـان 
می دهد که سـند مهاجرت کشـور و نقشـه راه باید 
با تامل بیش تر تدوین و ترسـیم شـود. در مصاحبه 
با یکی از مسـئولین این حوزه، بارقه های امیدی به 
چشم می خورد که جای تامل و همکاری بیش تر را 
نیز فراهم می کند. با توجه به حضور پرشـور اعضای 
جامعـه در همایش هـای مختلـف، بـا تمامـی کم و 
کاسـتی های اجرایی، اگر دولت مصوبات شفاف تر و 
قابـل رهگیری را ابالغ کند و سـازمان های ذی ربط، 
مسئول رسیدگی و پیگیری عملی آن ها باشند و از 
طرفی جامعه کاربری هم دوش به دوش دولت، دست 
بـه کار شـود و عالوه بر پایـش، در بهبود فرایندها و 
انتقـال دانش مشـارکت کنند، نه تنهـا مهاجرت با 
چالش های کم تری مواجه خواهد بود بلکه در زمان، 
هزینه و نیروی انسانی نیز صرفه جویی های عظیمی 
رخ می دهد که می تواند سرمایه های ملی را ذخیره و 
روانه بخش های مناسب، به منظور شکوفایی اقتصاد، 
ایجاد اشتغال جوانان و ممانعت از مهاجرت نخبگان 

این مرز و بوم گرداند.
نبایـد  و  آوردیـم  نـام  جامعـه  و  دولـت  بدنـه  از 
دانشـگاه های کشـور و نقـش مهم آن هـا در زمینه 
پژوهـش، ترویـج و حمایـت از فعالیت هـای علمی 
ایـن حـوزه را فراموش کنیـم. دانشـگاه ها با فراهم 
آوردن کانون هـای قـوی و دانش محور در فضاهای 
آکادمیک کشـور، عالوه بر تقویت هسـته پایه های 
علمـی، می توانند مانع از مهاجـرت متخصص های 
ارزشمند و حفظ سرمایه های انسانی شوند؛ افرادی 
کـه برای رسـیدن هر یک از آن ها بـه این درجه از 
دانـش و بصیـرت، میلیون هـا تومـان هزینه صرف 
شـده و اگر مانع از این مهاجرت شـویم و چشـم ها 
را شسـته و به گونـه ای دیگـر مهاجـرت کنیـم، در 
برنامه ای میان مدت، می توان شاهد به ثمر رسیدن 

همه این اهداف باشیم.
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اسـالش  نـام  بـا  رویـدادی  ۲۶ شـهریور 
)Slush( در تهران برگزار شد که یک گروه 
فنالنـدی به درخواسـت خودشـان به ایـران آمده 
بودنـد تا در یـک رویداد رقابتی، یک اسـتارت آپ 
را برای نشست اصلی اسالش ۲۰۱۴ دعوت کنند. 
مدتی پیش اعالم شـد گروه هایی که تمایل دارند. 
درخواسـت حضورشان را ارسـال کنند و به آن ها 
سـه دقیقه فرصت داده خواهد شـد تا استارت آپ 
خـود را بـه زبان انگلیسـی معرفی کنند و سـپس 

پنـج دقیقـه فرصـت دارنـد تا بـه سـواالت هیأت 
داوری پاسـخ بدهند و در آخر یک گروه به عنوان 
برگزیـده فرصت حضور در اسـالش جهانی فنالند 
همـراه بـا هزینه بلیـط و اقامت رایگان را داشـته 

باشد.
از تمـام درخواسـت ها ۱۰ گـروه برگزیـده فرصت 
ارائـه پیدا کرده بودند که متن بازها درخشـیدند و 
در نهایـت فاتح این رقابت شـدند. یکی ازگروه ها، 
تبلتی با اسـتفاده از رزبری و Qt ساخته بودند که 

توجه فنالندی ها را به خود جلب کرده بود و گروه 
دیگـر با نـام taskulu ایـده ای با زبان هـای ruby و 
python برای مدیریت کارها پیاده کرده بودند که 

در حد رقابت با نمونه های خارجی بود و در نهایت 
اسـتارت آپ TheaterJS که اسکریپتی متن باز برای 
تولید انیمیشـن وب محور سـاخته بودند، توانست 

پیروز این رقابت و راهی هلسینکی فنالند شود.
 بـــرای مطالعـــــه بیـــــش تر می توانیـد بـه 

 http://farmad.me  مراجعه کنید. 

در ابتدای ماه جاری، بخش متن باز مرکز 
فناوری شـرکت اینتل، یک به روزرسـانی 
Intel Graphics Stack بـرای لینوکس منتشـر کرد. 

ایـن نسـخه شـامل بهبودهای متعددی اسـت که 
 ،Broadwell از آن جملـه می تـوان به پشـتیبانی از
عملکرد بهتر تراشـه Bay Trail و بهینه سـازی هایی 
در بخش Power Saving اشاره کرد. دیگر تغییرات 
 )stack( مربوط به درایورهای مختلف و نیز پشـته
کرنل لینوکس نسخه 3/۱5 و نسخه ۱/۱5/۱سرور 

Xorg  به این شرح است:

 پشـتیبانی از DisplayPort  5/۴ گیگاهرتـز برای 

نمایشگرهای 4K )کرنل(
 پشـتیبانی از کرسـر بـزرگ بـرای اسـتفاده در 

نمایشگرهای HiDPI )کرنل(
  بهبودهایی در Fastboot )کرنل(

 Runtime power زیرسـاخت  در  بهبودهایـی    
management )کرنل(

)Watermark( حل مشکل محاسبه واترمارک  
Broadwell پشتیبانی از درایور سه بعدی  

  حل باگ درایور دوبعدی
 Broadwell بـرای VP8 حل رمزگشـایی کـدک  

libva-intel-driver

 بر اسـاس شیوه زمان بندی اینتل در گذشته، این 
شـرکت آخریـن پشـته )stack( را بـرای نصب در 
نسخه رومیزی Linux Graphics Installer در دو ماه 
آینده عرضه خواهد کرد. کاربرانی که نمی خواهند 
تـا آن زمـان منتظـر بماننـد، می تواننـد پشـته را 
به طور دستی یا از طریق یکی از چندین PPAهای 
موجود نصـب کنند. اطالعات بیش تر در خصوص 
این بروزرسـانی، از جمله لیستی از مشکالت رایج 
Broadwell و رفتـن بـه صفحـه www.01.org را از 

طریق لینک ذیل به دست آورید:
  http://goo.gl/hl9Ff5
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ساالنه میلیون ها دالر درآمد خالص به حساب 
Red Hat واریز می شود و فعاالن جامعه متن باز 

همـواره از این شـرکت به عنـوان الگویـی موفق یاد 
می کنند. درآمد کل شـرکت بابت فروش محصوالت 
در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴۴۶ میلیون دالر و سود حاصل 
از فروش خدمات اشتراکی، 3۸۹ میلیون دالر بوده که 
این آمار تا سال مالی ۲۰۱5 رشد ساالنه ۱۹ درصدی 

را برای شرکت تضمین می کنند.
در ایـن رابطه »جیم پایت هرس« رئیس و مدیرعامل 
اجرایی این شرکت می گوید: »تقاضای گسترده برای 

فناوری هـای متن بـاز در ترکیـب با مجموعـه ارزش 
ایجاد شـده و جایگاه مدیریت بازار Red Hat، به رشـد 
۱3 تـا ۱۹ درصـدی درآمـد در 3۰ مـاه اخیر کمک 
شایانی کرده است. سطح بسیار باالی اجرا و تعهد به 
سـرمایه گذاری در انواع فناوری ها از جمله محاسبات 
ابـری بـاز هیبریـدی برای سـازمان ها، باعث شـد بار 
دیگر فوربس از Red Hat به عنوان یکی از مبتکرترین 

شرکت های دنیا یاد کند.«
»چارلـی پتـرز« معاون اجرایی و مدیر مالی شـرکت 
هـم اضافه می کند: »در سـه  ماهه دوم سـال شـاهد 

رشد بسیار خوبی در حوزه های مختلف بودیم. حوزه 
خدمات محاسبات ابری سریع ترین رشد را تجربه کرد. 
Red Hat با اعطای گواهینامه به بیش از ۸۰ شـرکت 

ارایه دهنـده خدمات ابر عمومی، فناورهای  خود را به 
صورت لحظه ای و با اسـتفاده از سـرورهای ابری این 
شرکت ها، به مشتریان ارایه می دهد. رشد سریع سود 
دریافتی از این شـرکای ابر عمومی کـه درآمد آن به 
صـورت آنـی و بدون تاخیر دریافت می شـود موجب 
شد ازچشم انداز مالی که برای سه ماهه دوم پیش بینی  

شده بود بهتر عمل کنیم.«

شرکت نروژی اپرا در ماه ژوئن با ارایه برخی 
ابزارهای توسعه ویژه لینوکس، عالقه خود را 
به این سیسـتم عامل نشـان داده بود. اکنون و تقریبا 
پس از گذشـت سه ماه، نسخه بتای اپرای ۲5 عرضه 
شده است. صرف نظر از این که شما قبال این ابزارهای 
لینوکسـی را به کار برده اید یا خیر، توصیه می شـود 
که حتما آن ها را در نسـخه جدید اپرا مورد اسـتفاده 

قرار دهید.
 این مرورگر در نسـخه جدید خود در واقع انشـعابی 

از کرومیـوم )Chromium( با روکشـی از کروم اسـت. 
برای مثال، بوک مارک نسخه ۲5 از ویژگی های بصری 
جدیدی برخوردار اسـت که بنا به گفته شـرکت اپرا، 
این بوک مارک به دنبال گردآوری »چیزها« و نه تنها 
»لینک هـا« اسـت. دکمه هـای بخـش Speed Dial یا 
همان شـماره گیری سریع نیز یکدست تر شده است. 
 PDF( همچنین این نسـخه بـه یک پی دی اف خـوان
reader( داخلی مجهز شده و از قابلیت بومی سازی نیز 

برخوردار است.
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امـا در حقیقـت هزینه های خاص خـود را به دنبال 
دارد. بـا ایـن وجود هزینـه اسـتفاده از نرم افزارهای 
انحصاری بسـیار بیش تر اسـت و به عنوان مثال اگر 
شـهر تولوز به استفاده از آفیس مایکروسافت ادامه 
مـی داد تنهـا کافی بود هزینـه به روزرسـانی آن را 

بپردازد تا نسخه جدید را داشته باشد.
هنگامـی که یک نرم افـزار جدید را می پذیرید تنها 
یک برنامه را با یک برنامه دیگر جایگزین نکرده اید. 
بلکـه نیـاز بـه آمـوزش افـرادی داریـد که  بـا این 
نرم افزارهـا کار می کنند تا به آن ها بیاموزید چگونه 
از مزایای این مجموعه آفیس جدید استفاده کنند.

در مقاله منتشـر شـده در کمیسـیون اروپا چنین 
آمـده: »مهاجرت بـه لیبره آفیس یکی از پروژه های 
کلیـدی در اسـتراتژی های فناوری اطالعات شـهر 

تولـوز اسـت. در حـال حاضـر چندین هـزار نفر از 
ده هـزار نفـری که کالن شـهر تولـوز کار می کنند 
از لیبره آفیـس به صورت روزانه اسـتفاده می کنند. 
مهاجـرت در سـال ۲۰۱۲ و بـر اسـاس تصمیمات 
سیاسـی گرفته شده در سال ۲۰۱۱، آغاز شد. این 
مهاجـرت یـک سـال و نیم به طـول انجامید و ۹۰ 
درصد از سیستم های رومیزی اکنون از لیبره آفیس 

استفاده می کنند.«
»گواهینامه های نرم افزاری برای نرم افزارهای اداری 
هر سـه سـال بالغ بر ۱/۸ میلیون یورو برای شـهر 
تولوز هزینه در بر داشـته اسـت. مهاجرت به دلیل 
برخـی هزینه های توسـعه ۸۰۰,۰۰۰ یـورو هزینه 
داشـته و یک میلیون یورو در اولین سال مهاجرت 

صرفه جویی شده است.«

ناسـا در سـال ۱۹۸۷ کاوشـگر ISEE-3  را به 
منظـور رصـد فعالیت های خورشـید به فضا 
پرتاب کرد. پس از سـه سـال، ناسا ماموریت دیگری 
بـرای آن تعریـف کـرد: ISEE-3 تبدیـل به نخسـتین 
کاوشگری شد که ستاره های دنباله دار را رصد می کرد. 
ایـن ماموریـت نیز در سـال ۱۹۹۹ به پایان رسـید و 
علی رغـم فعال بـودن دوازده ابزار از مجموع سـیزده 
ابـزار کاوشـگر که بـرای اندازه گیری میزان پالسـما، 
میدان های مغناطیسـی، امـواج و ذرات خورشـید از 

آن ها استفاده می شد، ISEE-3 به حال خود رها شد.
 ناسا در سال ۲۰۰۸ متوجه شد این ماهواره هم چنان 
در حال ارسال سیگنال است و امکان نزدیک شدن آن 
بـه زمین وجود دارد، اما فاقد بودجه و تجهیزات الزم 
بـرای برقـراری مجدد ارتباط با آن بـود. از این رو یک 
گروه داوطلب از دانشمندان، برنامه نویسان و مهندسان 

از طریق سرمایه گذاری مشترک  و با جمع آوری بیش 
از ۱5۰ هـزار دالر، پـروژه ای بـه نـام ISEE-3 Reboot را 
راه اندازی و موفق به برقراری ارتباط با ماهواره، روشن 
کردن موتور و نزدیک تر کردن آن به مدار زمین شدند.
این گروه برای تحقق اهدافشان، GNU Radio را به کار 
گرفتند. GNU Radio، یک بسته نرم افزاری آزاد است که 
برای پیاده سازی رادیوهای نرم افزاری  و سیستم های 
پردازش سـیگنال به کار گرفته می شـود. گروه پروژه 
 ،GNU Radio توانسـت با اعمال تغییرات نرم افزاری در
با پروتکل ماهوار ه ای پیاده شـده توسـط ناسا در دهه 
۷۰ میالدی ارتباط برقرار کرده و کنترل کاوشـگر را 

به دست بگیرد.
موفقیـت پـروژه ISEE-3، اهمیت توسـعه، نگهداری و 
حمایت از نرم افزارهای آزاد را بخوبی نشـان می دهد. 
 GNU Radio هزاران توسـعه دهنده و کاربر در سـاخت

مشارکت داشـته و عالقه مندان سراسر جهان امکان 
به کارگیری و گسـترش آن را دارند. درسـت برخالف 
تجهیزات ارتباطی اختصاصی از رده خارج شده ای که 
ناسـا برای ارتباط با ماهواره خود در آن زمان ساخته 

بود.
بنیانگـذاران  از   ،)John Gilmore( »جـان گیلمـور«
»آزاد  می نویسـد:  این بـاره  در   GNU Radio پـروژه 
بودن پژوهش، مشـارکت همگانی و باالتر ایسـتادن 
از غول هـای علـم و فناوری، حـرف اول و آخر را در 
تمام علوم می زند. پروژه GNU این اصول را در جامعه 
بزرگ برنامه نویسان نرم افزارهای آزاد و کاربران آن ها 
نهادینه کرده است. آزادی قانونی و به اشتراک گذاری 
یافته ها باعث شده بسیاری از کاربران از جمله گروه 
ISEE-3 Reboot، امکان استفاده از GNU و حتی توسعه 

آن را داشته باشند.«

در شـهر فرانسـوی تولوز کل سیستم های 
رومیزی از نرم افزارهای آفیس انحصاری به 
لیبره آفیس مهاجرت کرده اند و طی این فرآیند مبلغ 
یک میلیون یورو ) ۱/3۴میلیون دالر( در هزینه های 

خود صرفه جویی کرده اند.
شـهرهای اروپایـی بسـیاری بـرای صرفه جویی در 
هزینه های خود به راه کارهای متن باز روی می آورند 
و افـراد را بـه اسـتفاده از برنامه هـای آزاد و رایـگان 
تشـویق می کننـد. شـهرهایی از آلمـان، ایتالیـا و 
پرتغـال انتخاب های مهمی در این حوزه انجام داده 
و راه کارهای متن باز متعددی را پذیرفته و اسـتفاده 

می کنند.
رهایی از نرم افزارهای انحصاری و نصب نرم افزارهای 
آزاد/ متن باز ممکن است در ظاهر ساده به نظر برسد 
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مدیـر ارشـد اجرایـی ایـن گـروه »گابریل 
وینبـرگ« در توییتـر خود نوشـت: »چین 
مانع از دسترسی حتی به یک پایگاه وب دیگر هم 
شـده اسـت. هم اکنون چند هفته اسـت که چین 
مانـع از دسترسـی کاربـران به موتور جسـتوجوی 
داک داک گـو   )Privacy-Focused(متمرکـز حریـم 

)DuckDuckGo( شده است.
او همچنین اضافه کرد که مطمئن نیست علت این 

ممانعت از دسترسی چه می تواند باشد.
در مـاه ژوئن چین سـایت گـوگل و دراپ باکس را 
از دسترس کاربران خارج کرد. بعضی از کمپانی ها 
مانند Apple ،تمامی سرور های مربوط به جابجایی 

اطالعات کاربران چینی را برای ماندن در زیر سایه 
لطف مسئولین چینی، به این کشور منتقل کردند.

DuckDuckGo یک موتور جستوجوست که کاربران 

خود را ردیابی نمی کند.
این شرکت هنوز به پرسش های مطرح شده در این 

مورد پاسخ نداده است.

 CVE-2014-6271 آســــیب پذیری 
چیست؟

مشـکل امنیتـی ShellShock یکـی از جدی تریـن 
مشکالت امنیتی سال ۲۰۱۴ در دنیای متن باز بوده. 
از آن جایی کـه bash به عنوان پوسـته ی اصلی تعداد 
بسیار زیادی از سرورها استفاده می شود و همچنین 
واسـطی اسـت بـرای تفسـیر cgi هـا بـرای آپاچی، 
درنتیجه تعداد بسـیار زیادی از سرورهای جهان در 
معرض خطر حمله به وسیله این باگ قرار دارند. در 
 sshd ،mod_cgi این نوع حمله، مهاجم با اسـتفاده از
و mod_cgid می تواند کد دلخواه را به سـرور تزریق 

و آن را اجرا کند.
این نوع حمله به دلیل پیچیدگی بسـیار کم و عدم 
نیاز به احراز هویت، امتیاز ۱۰ از ۱۰ را در خطرناک 

بودن کسب کرده است.

ShellShock چگونه کار می کند؟

فـرد مهاجم بـا ارسـال مقـدار »)( }:; {;« در سـرآمد 

درخواسـت )Header( و ارسـال کـد موردنظر به آن 
می توانـد کـد دلخـواه را بر روی سـرور اجـرا نماید. 
درواقـع مـا در مرحلـه ی اول از bash می خواهیـم 
هیـچ کاری انجام ندهد و در مرحله ی بعد کدی که 

می خواهیم اجرا شود را به آن ارسال می کنیم.
آیا سیستم ما در معرض خطر است؟ 

شما می توانید تعداد بسیار زیادی از نسخه هایی که 
این مشکل رادارند در اینترنت بیابید و یا کد زیر را بر 

روی سیستم خود اجرا کنید:
env X="() {:;}; echo shellShock" /bin/

sh -c "echo stuff"

اگـر شـما مقـدار shellShock را در خروجی دریافت 
کردید یعنی سیسـتم شما از این آسیب پذیری رنج 
می بـرد. برای رفع این مشـکل تنها کافی اسـت که 

سیستم خود را به روزرسانی کنید.
اسکریپتی برای آزمون سرورها به فارسی نوشته شده 
کـه عملیـات آزمـون را بـر روی سـرورها و بـدون 
اجرای دسـتور مخرب بـر روی آن ها انجام می دهد. 

این اسـکریپت که به زبان پایتون اسـت و در نشانی 
 cgi-bin زیر قابل دسـتیابی اسـت، بـا دریافت محـل
موردنظر، با احتمال بسـیار زیادی مشخص می کند 
که سـرور موردنظـر دارای باگ shellShock اسـت یا 
خیـر. کـد مربـوط به ایـن سـرویس به صـورت آزاد 
منتشرشـده و از طریق گیت هاب در اختیار همگان 
قرار داده شـده تـا در صورت نیاز نسـبت به تغییر و 

بهبود و شخصی سازی آن اقدام کنند.
http://webcare.ir:81/shell/

درنهایـت این کـه سـرویس فـوق تنهـا بـرای آزمون 
آسیب پذیری سـرورها ایجاد شده است و از آن نباید 

برای صدمه زدن به سیستم های دیگر استفاده نمود.
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خبرخبر

آیا برای مدت ها منتظر پیوستن بازی جذاب 
Tropico 5 به مجموعه Steam برای استفاده در 

لینوکس بوده اید؟!
 بـا توجـــــه بـه اعـالن رســــــــمی پایـگاه وب
Stea- و Mac ایـن بازی بر روی SteamCommunity.com 
Mac/Stea- در دسترس شماست و به عالوه نسخه mOSS

mOSS کامال رایگان و از طریق سـامانه خرید متقابل یا 

همان Steam Cross-Buy )که شـامل کاربـرد Steam در 
توزیع ها و سیسـتم عامل های مختلف اسـت( دریافت 
کنید، البته این برای مشتریان قبلی ویندوز نیز فعال 

شده است.
همـان طور کـه وعده داده شـده بود بـازی در روز ۲۸ 
شـهریور ۱3۹3 بـرای اجـرا در لینوکـس ارائه شـد و 
هم اکنون نیز تمامی کاربرای لینوکس می توانند از این 

بازی لذت ببرند.
شاید بپرسید به چه سیستمی برای اجرای این بازی نیاز 
دارید و اصال چه رایانه ای می تواند این بازی را اجرا کند؟

شاید شنیدنش به اندازه گفتنش دشوار باشد اما برای 
اجرا به یک رایانه نسبتا قدرت مند نیاز دارید. از آن جایی 
که موتور این بازی در نحوه ارائه بسیار قدرت مند است، 

توصیه می شود حتما برای بهره گیری از تمامی امکانات، 
آن را بر روی ماشینی توانمند اجرا کنید.

 حداقـل قابلیت هـای مورد نیـاز عبارتنـد از: اوبونتو
 Dual Core )2( پردازشـگر ، SteamOSS یـا )Ubuntu(

،GHz

 4GB حافظـه داخلـی ، کارت گرافیک هایـی ماننـد

GeForce ۴۰۰ یـا باالتر، AMD Radeon HD ۴۰۰۰ یا 

باالتر ، Intel HD ۴۰۰۰ یا باالتر و همچنین 4GB فضا 
از حافظه سخت.

امیدواریم از این بازی نهایت را لذت ببرید :( 

 »The Document Foundation« بنیاد اسـناد
 LiberOSffice )4.3.2( اعالم کرد: آخرین نسخه

هم اکنون برای دریافت آماده است!
توسـعه دهنـدگان بنیـاد اسـناد نـگارش جدیـد و 
مطمئن تـری از سـری  x.4.3  لیبره آفیس را منتشـر 
کردند، که این مسـئله چهارمین سالگرد شروع این 
 OSffice Suit پـروژه را پربارتـر کرده اسـت .مجموعـه
راهـی طوالنی را پس از جدایـی از OSpenOSffice طی 
کرده است و هم اکنون پرکاربردترین مجموعه از نوع 

خود در بین کاربران گنو/ لینوکس است.
مرکز اسناد بنیادی متن باز اعالم می کند که دومین 
نگارش از خانواده نوبنیاد LiberOSffice ۴,3 را با تغییراتی 

جزئی منتشر کرده است. در این نسخه بیش از ۸۰ 
مورد تصحیح مشکالت با تمرکز بر روی قابلیت های 
عملکـرد این نرم افزار در زمان خواندن و نوشـتن بر 
 روی فایل هـای Microsoft OSffice ماننـد فایل هـای 

DOSCX , XLSX و PPTX انجام شده است.

لیبره آفیـس ۴.3.۲ قبـل از چهارمیـن سـالگرد این 
پروژه در روز یکشـنبه ۶ مهـر ۱3۹3 به بازار عرضه 
می شـود. سـازمان اسـناد بنیادی در ۴۸ هفته اخیر 
رشـد چشم گیری داشته است که می توان به جذب 
حداقل سـه توسـعه دهنده در ماه و شـمار باالیی از 
داوطلب هـای فعال در بخش هـای تضمین کیفیت 
)QA(، فروش و بازاریابی و پیشـرفت و توسـعه اشاره 

کرد.
بـا  مجموعـه  ایـن  توسـعه دهندگان  و  طراحـان 
پیشـرفت در چنـد شـاخه پایدار و مطمئـن در این 
حـوزه، کاربران مختلفـی را در زمینه های گوناگون 
نگارش هـای حمایـت  ایـن  داده انـد.  قـرار  هـدف 
توسـعه دهندگان  و  طراحـان  پیشـرفت  بـا  شـده 
ایـن مجموعـه، تغییـر خواهند کـرد.  مرکز اسـناد 
بنیـادی فایل هـای مختلفـی را بـرای توزیع هـای 
 معـروف و موجود ارائه کـرده که از آن ها می توان به
windows ،Linux و Mac OSS X اشـاره کـرد و الزم بـه 

 ذکر اسـت که ایـن نرم افزار به صـورت آزاد ومتن باز 
)OSpen Source( عرضه شده است.
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تـا کنون بیش از سـیصدهزار کاربر 
در دوره آموزشی رایگان »مقدمه ای 
بر لینوکس« ثبت نـام کرده اند. این برنامه از 
سوی بنیاد لینوکس و با استفاده از امکانات 
پروژه edX ارایه می شود. این دوره، نخستین 
 Massive( درس بـاز برخـط بـزرگ یا مـوک
دربـاره   )OSpen OSnline Course=MOSOSC

لینوکـس اسـت و کاربران سراسـر جهان با 
داشتن اتصال اینترنتی، امکان استفاده از این 
دوره را خواهند داشـت. این دوره بخشـی از 
انقالب بزرگ تری در حوزه آموزش است که 
توسـط پروژه edX برگزار می شـود که بستر 
یادگیری برخطی محسـوب می شـود که از 
سـوی دانشـگاه هاروارد و MIT بنیان گذاری 

شده است.
Anant Agar- ) درایـن رابطه »آناند آگاروال« 

 ،OSpen EdX« :می گوید edX مدیر عامل ،)wal

بسـتر متن بازی اسـت که معتقدم پتانسیل 
شـکل دهی شـالوده آمـوزش برخـط را در 
سراسـر جهان دارد. لینوکس دنیای رایانه ها 
را متحـول کرد و جنبش متن باز همین کار 
را در حوزه آموزش انجام خواهد داد.« پایگاه 
وب linux.com مصاحبه کوتاهی با محوریت 
دوره آموزشـی لینوکـس و نقش لینوکس و 
جنبش متن باز در حـوزه آموزش با آگاروال 

انجام داده که با هم می خوانیم.
دوره  ثبت نـام  آمـار   :Linux.com

»مقدمه ای بر لینوکس« در edX به بیش 
از یک صدوپنجاه هزار متقاضی رسیده 
اسـت. دلیل این همه شـور و اشـتیاق 

چیست؟
Anant Agarwal: در edX فراگیـران سراسـر 

جهان به دنبال کسـب دانـش در حوزه های 
مختلفی از علوم هستند. در جامعه آموزشی 
ما حوزه هایی که شکاف های مهارتی را پر و 
موجب اسـتخدام افراد، گرفتن ترفیع کاری 
یا انجـام راحت تر کارها می شـود محبوبیت 
زیـادی دارنـد. لینوکـس حوزه ای اسـت که 
تمامی عالقه مندان، صرف نظر از جغرافیای 
سـکونت، تمایـل زیـادی به افزایـش دانش 

فعلی شـان درباره آن دارند. البته فارغ از این 
عالقـه، به طور کلی دانش تولیـد نرم افزار و 
کار بـا لینوکـس مهارت هایـی ارزشـمند به 
شمار می آیند. دوره آموزشی لینوکس از نظر 
آمار ثبت نام یکی از سه دوره برتر edX است.

L: این دوره چه تفاوتی با سایر دوره های 
آموزشی دارد؟

بـر  »مقدمـه ای  دوره  محبوبیـت   :AA

لینوکس« دالیل زیـادی دارد که مهم ترین 
آن هـا مقدماتـی بودن اسـت. طبیعتا طیف 
گسـترده ای از کاربران تازه کار جذب چنین 
دوره هایـی می شـوند. دلیـل دوم محبوبیت 
دوره این اسـت کـه کاربران معتقد به وجود 
رابطه ای مسـتقیم میان یادگیری لینوکس 
و کسـب مجموعـه صحیحـی از مهارت هـا 
برای پیشـرفت حرفه ای هسـتند. میلیون ها 
شـغل مرتبط با لینوکس در سراسـر جهان 
وجـود دارد. در حـال حاضـر بیـش از۲/5  
میلیون فراگیر از کشـورهای مختلف داریم 
و لینوکس، تبدیل به پدیده ای جهانی شـده 
که پایگاه های داده ابری را مدیریت می کند، 
بسـتر کاری بسـیاری از سازمان هاسـت و 
شـالوده بخش بسـیار بزرگی از محاسـبات 
سراسـر جهـان را عهده دار اسـت. سـومین 
دلیـل محبوبیـت دوره، ارائـه آن از سـوی 
بنیاد لینوکس اسـت و در حقیقت فراگیران 
از کارشناسـان این حـوزه آموزش می بینند. 
ایـن دالیل نقش ویـژه ای در محبوبیت این 
دوره دارد و البتـه رایگان بـودن را هم نباید 

از قلم انداخت.
 L: چـه آینـده ای برای حـوزه آموزش 

برخط پیش بینی می کنید؟
AA: همـکاری و رابطـه مسـتقیمی میـان 

فعالیت هـای مـا و جامعـه لینوکـس وجود 
دارد. در حقیقت بسـتر متن باز ما، لینوکس 
حوزه آموزش است. آن چه که لینوکس برای 
دنیـای رایانه ها انجـام داد، edX بـرای حوزه 
آموزش انجام می دهد. لینوکس اساس تمام 
محاسبات امروزی جهان است و ایمان دارم 
آمـوزش برخط، قلـب تپنده حـوزه آموزش 

جنبش متن باز، دنیای آموزش را متحول می کند

سراسر جهان خواهد شد.
 OSpen EdX بستر متن بازی است که معتقدم 
پتانسیل شکل دهی شالوده یادگیری برخط 
سراسـر جهان را دارد. بسـیاری از کشـورها 
پیاده سازی این بستر را آغاز کرده اند از جمله 
چین، فرانسـه، اردن و عربسـتان. امیدواریم 
ماننـد لینوکـس، بنیاد مـا هم بتوانـد تاثیر 

به سزایی در جهان داشته باشد.
 L: لینوکس و جنبش متن باز چه نقشی 

در آینده جهان خواهند داشت؟
AA: جنبش متن باز انقالبی در حوزه آموزش 

شـکل خواهـد داد. آموزش از اساسـی ترین 
حقوق مسلم هر انسان است و وجود بستری 
باز برای پیشـرفت، کامال ضروری محسـوب 
می شـود. در جنبـش متن بـاز می تـوان از 
بهبودهـای کل جامعـه بـرای ارتقای بسـتر 
بهـره برد. تمام افراد، دانشـگاه ها و کشـورها 
امـکان بهره گیـری از بسـتر متن باز مـا را به 
منظور تحقق اهداف آموزشـی خود داشـته 
و بـا اعمال تغییرات دلخـواه می توانند آن را 
بهبود بخشند. گوگل، یکی از اعضای متن باز 
edX اسـت که با امکاناتی مثل ورود کاربران 

و یکپارچگـی سـرویس گفت وگـوی صوتی 
تصویـری Hangouts، نقـش فعالی در بهبود 

بستر داشته است.
 بدون شک اگر جامعه، فلسفه جنبش متن باز 
را به درستی درک کند، در مدت زمانی کوتاه 
شـاهد رشـد بسـیار سـریع آن خواهیم بود 
و بـه جـای تالش هـای مسـتقل و جداگانه 
بـرای انجام کارها، به ویـژه در حوزه آموزش، 
می توان از اسـتاندارد جهانی بهره گرفت که 
امکان مشـارکت همه افراد برای توسـعه آن 
وجود دارد. جنبش متن باز حساسیت ویژه ای 
نسـبت به رواج گسـترده فناوری در سراسر 
جهـان و صد البتـه آموزش کاربـران دراین 

زمینه دارد. 

در حقیقت 
بستر متن باز 
ما، لینوکس 

حوزه آموزش 
است. آن چه 
که لینوکس 
برای دنیای 

رایانه ها انجام 
داد، edX برای 
حوزه آموزش 
انجام می دهد. 

لینوکس اساس 
تمام محاسبات 
امروزی جهان 
است و ایمان 
دارم آموزش 

برخط، قلب تپنده 
حوزه آموزش 
سراسر جهان 

خواهد شد.
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خبرخبر

دره سـیلیکون )Silicon Valley( نـام رایـج و 
غیررسـمی منطقـه ای در ۷۰ کیلومتـری 
جنوب شرقی سانفرانسیسکو آمریکاست. شهرت این 
منطقه به دلیل قرار داشـتن بسـیاری از شرکت های 
مطرح انفورماتیک جهان اسـت. ساکنان این منطقه 
تصور می کنند دره سیلیکون مهد فناوری جهان است، 
اما زمانی که صحبت از مشارکت در توسعه ابزارهای 
متن باز می شـود جایگاهی بهتر از مقام سـوم ندارند. 
براساس تحلیل انجام شـده روی مشارکت کنندگان 
برتـر فعال در گیت هـاب )gitHu( )سـرویس میزبانی 
وب برای پروژه های متن باز( کاربران اروپا و سایر نقاط 
ایاالت متحده در مقایسه با دره سیلیکون، نرم افزار های 
متن باز بیش تری تولید می کنند. از برتری اروپا تعجب 
نکنید زیرا این قاره از قدیم عالقه بسیاری به جنبش 
متن باز داشـته است. این تحقیق نکته جالب دیگری 
را نیـز نشـان می دهد: بسـیاری از اسـتعدادهای 
برنامه نویسـی جهان سـاکن دره سـیلیکون 

نیستند .

  کدام منطقه بیش ترین کد را می نویسد؟
 ،)Christopher Mims(چندی پیش کریسـتوفر میمـز
یکی از نویسندگان بخش فناوری وال  استریت ژورنال، 
سـرمایه گذاران خطرپذیر دره سـیلیکون را به خاطر 
حمایت مالی از استارت آپ های نامناسب، به باد انتقاد 
گرفت. وی حمایت سـنگین مالی از استارت آپ هایی 
که حتی به خود زحمت نمی دهند تحقیقات ساده ای 
برای حصول اطمینان از مفید بودن پروژه برای جامعه 
انجام دهند را اشتباه خواند. بعید نیست میمز بعد از 
نگاهی ساده به پروژه های گیت هاب، متوجه این تفاوت 

بنیادین در استارت آپ های دره سیلیکون شده باشد.
توسـعه دهندگان پروژه هـای جنبش متن بـاز تفاوت 
خاصـی با دیگران ندارند، اما یکـی از اصول اعتقادی 
آن ها این مثل معروف اسـت که: »کس نخارد پشت 
من جز ناخن انگشت من« در حقیقت جنبش متن باز 
برنامه نویسان را تشویق می کند شخصا راه حلی برای 
مشـکل پیدا کنند و برای شـروع کار، منتظر نباشند 
شرکتی با تخصیص بودجه ای سنگین از آن ها حمایت 

کند.
اتخاذ چنین سیاستی باعث تولد پروژه هایی شده که 
شاید تصور زندگی بدون آن ها برای بسیاری ناممکن 
باشد )طبیعتا مهد تولد بسـیاری از این پروژه ها اروپا 

بوده است( از جمله:
لینوکس:  سیستم عامل

Hadoop: چارچـوب متن بـازی برای ذخیره سـازی و 

پردازش داده های بزرگ
Lucene: کتابخانه  جست وجوی قدرت مند به زبان جاوا 

که امکان اضافه کردن جسـت وجو به هر برنامه ای را 
فراهم می کند

دروپال: سیستم های مدیریت محتوا 
MySQL: پایگاه داده ها

nginx: وب سرور

و بسیاری دیگر از پروژه ها.

اگر چه در سـال های اخیر سـرمایه گذاران جسـور و 
مخاطره پذیـر اشـتیاق بیش تری بـرای تزریق منابع 
مالی به چنین پروژه هایی نشان داده اند، اما از کنار این 
حقیقت ساده نمی توان گذشت که بیش تر این پروژه ها 
برای حل کردن مشکالت شخصی و نیاز واقعی متولد 

شده اند نه براساس توهمی از بازار.

ایـن پروژه ها بـدون محدودیـت جغرافیایی توسـعه 
یافته اند. تحلیلی سـاده از ۲5۰ مشـارکت کننده برتر 
گیت هاب، آمار جالبی از کاربران کل اکوسیستم نشان 

می دهد:
اروپا: ٪3۱  

سایر نقاط ایاالت متحده: ٪۲5
دره سیلیکون: ٪۲۴  

آسیاـ  اقیانوسیه: ٪۱۴
برزیل: ٪3
کانادا: ٪3

این جدیدترین آمار مشـارکت اسـت و بررسـی های 
بیش تر نشـان می دهـد  وضعیت از ابتدا تـا به امروز 
تغییر چندانی نداشته است و جامعه متن باز، پروژه ها 
را هم چنان با همکاری برنامه نویسان حرفه ای میانسال 

و البته مجرب پیش می برد.

  زبان های برنامه نویسی محبوب کدام اند؟
گیت هـاب،  فعـال  مشـارکت کنندگان  میـان  در 
جاوااسکریپت با داشتن سهم 3۸ درصدی در سکوی 
نخست ایستاده است. وضعیت زبان های دیگر به این 

شرح است:

جاوا اسکریپت: ٪3۸
روبی: ٪۱۶ 

پایتون: ٪۱۰
پی اچ پی: ٪۸ 

سی: ٪۴
سـایر زبان ها مثـل Perl، OSbjective-C، Haskell و مانند 

آن هم سهمی ۲ درصدی دارند.

  استخدام بهترین برنامه نویسان
بـا توجه بـه کسـادی بـازار کار دره سـیلیکون برای 
مهندسین، شـاید زمان آن رسیده که کارمندان این 
منطقـه، دورکاری کننـد. بـا توجه به سـاکن نبودن 
۷۶ درصـد از برنامه نویسـان جامعـه متن بـاز در دره 
سیلیکون، همچنین سهولت ارزیابی عملکرد افراد از 
طریق بررسی کدهای نوشته شده و تعامالت برخط به 
منظور حصول اطمینان از توانمندی آن ها، چه دلیلی 

برای دورکاری نکردن باقی می ماند؟
البته صحبت از دورکاری در حوزه برنامه نویسی برای 
بعضی ها از شنیدن ناسزا هم سنگین تر است. جدای 
از تعداد انگشت شماری شرکت مثل فیس بوک، سایر 
غول های فناوری دره سـیلیکون برای سرعت بخشی 
به توسـعه محصوالت، ترجیح می دهند فعالیت های 
کارمندان را در یک دفتر مشترک متمرکز کنند. هر 
چند مطالعات نشـان می دهد قرار داشـتن گروه های 
مهندسـی در یـک مکان مشـخص موجـب افزایش 
بهره وری شـده و زمان کم تری برای هماهنگی منابع 
و تصمیم گیـری صـرف می شـود، اصـرار بـر حضـور 
فیزیکی برنامه نویسان در یک مکان مشترک موجب 
 Zack .محدودیت در انتخاب و استخدام آن ها می شود
Urlocker، مدیـر اجرایـی قبلـی پروژه هـای MySQL و 

ZenDesk معتقد اسـت: »به کارگیری گروه های توزیع 

شده موجب باز بودن دست کارفرما هنگام استخدام 
می شود.«

بـا توجه به توسـعه روزافـزون جنبش متن بـاز، اکثر 
مهندسـان با چگونگی فعالیت در گروه های توسـعه 
توزیع شده آشنا هستند. با این حال حتی اگر کارکنان 
شرکت های ساکن دره، در حال حاضر به روش سنتی 
یعنـی حضـور فیزیکی در محل کار وظایـف را انجام 
می دهند، آیا وقت آن نرسیده که دره سیلیکون برای 
جبران ضعف استعدادهای برنامه نویسی، دست یاری 

به سوی جامعه متن باز دراز کند؟
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 حکایـت مهاجـرت بـه نرم افزارهای 
 Free and OSpen( متن بـاز  آزاد/ 
سـرویس  حکایـت  هـم   )Source Software

مدرسـه و دوچرخـه اسـت. بارهـا و بارهـا 
شنیده ایم که نرم افزار آزاد/ متن باز مزیت های 
منحصر به فـردی دارد. پـس در اولین فرصت 
یک نسخه گنو/ لینوکس را به همراه مجموعه 
لیبره آفیـس، دریافـت، نصـب و وینـدوز بـا 
تمـام برنامه های آن را پـاک می کنیم. با این 

 کار مهاجـرت از نرم افزارهـای متـن بسـته
نرم افزارهـای  بـه   )Closed Source Software(
آزاد/ متن بـاز را آغاز کرده ایم. این جاسـت که 
مهم ترین حلقـه یک مهاجـرت از قلم افتاده 
اسـت: بررسـی شـرایط و انتخـاب روش و 
متدلوژی متناسـب با آن. اولین موضوعی که 
در مهاجرت بـه نرم افزارهای آزاد باید مدنظر 
داشت این است که آیا هزینه تمام شده نهایی 
مهاجرت کم تر است یا خیر؟ این هزینه تمام 

 Total Cost( شده با عنوان هزینه نهایی مالکیت
of OSwnership یـا بـه اختصار TCOS( شـناخته 

می شـود. هزینه تهیه، نصب و نگهداری یک 
نرم افـزار در طـول چرخه حیـات آن نرم افزار 
را TCOS نامیده انـد. بـا وجـود آن کـه بیش تـر 
تحقیق ها در این زمینه نشـان داده است که 
اکثر مهاجرت ها مقرون به صرفه تر هسـتند، 
امـا نمونه هـای با اهمیتی نیز وجـود دارد که 
خـالف این موضوع را ثابت می کند. به عنوان 

ده: 
سن

نوی
می

خدا
اد 

رد
مه

تصور کنید به دوران کودکی برگشتید، اما شرایط کمی متفاوت است. مسووالن مدرسه، از همان روز اول شما را مجبور کرده اند تنها از سرویس مدرسه برای 
رفت و آمد استفاده کنید و تاکید دارند که بهترین سرویس را در اختیارتان می گذارند، هزینه ها مقرون به صرفه ترین هستند، امن ترین روش ممکن را برای 
شما فراهم کرده اند و هزاران دلیل دیگر برای این کار بیان می کنند. شما به نوعی تبدیل به برده بی چون وچرای این سرویس می شوید. هر زمان که به شما 
بگویند به خاطر هزینه ها باید پول بیش تری پرداخت کنید، راهی دیگر جز صرف پول بیش تر ندارید. خانواده شما اگر نظر بدهند که کمربند ایمنی برای تمام 
بچه ها نصب شود، آن ها می گویند غیرممکن است و ما بهترین هستیم، پس نگران چیزی نباشید. در نتیجه مجبور هستید با شرایط بسازید. همیشه از یک مسیر 
می روید و اگر راننده سرویس به هر دلیلی نیاید، شما به مدرسه نمی روید. مدرسه چنان شما را  درون دیوارهای خود حبس کرده که شاید به ذهن خانواده 
شما خطور نکند که ممکن است راه های جایگزین بهتری هم باشد. این ماجرا تا روزی ادامه پیدا می کند که یک همسایه جدید به محله تان نقل مکان می کند 
و پدر و مادر شما هر روز به تماشای فرزند این خانواده می نشینند که با دوچرخه به مدرسه می رود. والدین آن کودک هم همیشه از مزایای بسیار خوب 
استفاده از دوچرخه صحبت می کنند. پدر و مادر شما بدون آن که شرایط را بررسی کنند، یک شبه دوچرخه ای را خریداری و شما را مجبور می کنند از فردا 

صبح با آن به مدرسه بروید و بازگردید. اولین پیش شرط استفاده از دوچرخه این است که اصال آیا دوچرخه سواری بلدید  یا خیر؟!

باید ها و نبایدها در مهاجرت به نرم افزارهای آزاد/ متن باز

هر نرم افزار 
متن بازی، 

نرم افزار آزاد 
نیست
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  قیمت نرم افزار
 هزینـه سفارشی سـازی نرم افـزار برای 

کسب وکار و مقصودی خاص
  هزینه تطابق با بستر کنونی سازمان

3. تطابق و یک پارچه سازی
  هزینه مهاجرت )داده ها و کاربر(

  هزینه آموزش
  هزینه فرآیند و بهترین شیوه کار

4. استفاده
  هزینه خدمات پشتیبانی

  هزینه نگهداری و به روزرسانی
  مقیاس پذیری )مبتنی بر تغییر حجم 

تراکنش ها و تعداد کاربران(
  مهاجرت دوباره

  هزینه خروج یا مهاجرت دوباره )مبتنی 
بر نرم افزار یا سخت افزار(

  هزینـه خـروج یـا مهاجـرت دوبـاره 
)مبتنی بر تغییرات یا آموزش و تطبیق با 

نسخه های جدید(
مبحـث TCOS درباره مهاجرت هـای نرم افزاری 
در ایـران اهمیت بسـیار بیش تـری دارد. چرا 
کـه بیش تر شـرکت ها بـدون در نظر گرفتن 
کپی رایـت و خریـدن مجـوز، حـق اسـتفاده 
نرم افزارهـا )License(، از نسـخه های غیراصل 
و به اصطالح کرک شـده، اسـتفاده می کنند. 
بدین ترتیب هیچ درکی نسبت به هزینه های 

 اگر تصمیم 
دارید سازمان 
خود، مجموعه  

شرکت ها یا 
حتی یک کشور 

را به سوی 
نرم افزارهای 
آزاد/ متن باز 

مهاجرت دهید، 
باید با مطالعه 
و تحقیق دقیق 

شرایط را 
بررسی کرده 

و برای هر یک 
از چالش های 

پیش رو راه حل 
یا پاسخی پیدا 

کنید. 

نمونه تحقیقی که در سـال ۲۰۰۴ در زمینه 
مهاجـرت بـه نرم افزارهـای متن باز در شـهر 
مونیخ انجام شـد، نشـان داد که مهاجرت از 
مایکروسافت ویندوز ۲۰۰۰ به همراه مجموعه 
آفیس ۲۰۰۰ )که تا آن زمان در حال استفاده 
بود( به مایکروسـافت وینـدوز XP و مجموعه 
آفیس XP در حدود ۴,5 میلیون یورو ارزان تر 
از مهاجرت به یک نسـخه گنو/ لینوکسـی و 

مجموعه OSpenOSffice.org خواهد بود.

         چالش های پیش رو
داشتن نگاه یک جانبه درباره مهاجرت، اشتباه 
بزرگی محسوب می شـود. اگر تصمیم دارید 
سازمان خود، مجموعه  شرکت ها یا حتی یک 
کشـور را به سـوی نرم افزارهای آزاد/ متن باز 
مهاجـرت دهیـد، باید بـا مطالعـه و تحقیق 
دقیق شـرایط را بررسی کرده و برای هر یک 
از چالش های پیش رو راه حل یا پاسـخی پیدا 
کنید. چالش های مهاجرت عمدتا به دو دسته 

تقسیم می شوند: 
۱. چالش های تکنیکی 

۲. چالش های غیرتکنیکی.
بـه  می تـوان  تکنیکـی  چالش هـای  از 
کاربردپذیـری )Usability(، خدمـات توسـعه 
تعامل پذیـــــری  نرم افـزار،  پشـتیبانی   و 
)Inter-operability( و... اشـاره کرد. چالش های 
منابع انسانی و میزان تطبیق آن ها، پشتیبانی 
از زبـان محلـی و... را می تـوان بـه عنـوان 

چالش های غیرتکنیکی نام برد.

          هزینه نهایی مالکیت
خریـد و نصـب یـک نرم افـزار در سـازمان یا 
شـرکت، تنها بخـش کوچکـی از هزینه ها را 
تشـکیل می دهد. آموزش پرسنل، نگهداری، 
توسـعه، ارتقـا و بسـیاری هزینه هـای ریـز و 
درشـت دیگـر وجـود دارد که هزینـه نهایی 
یـا همان TCOS را مشـخص می کننـد. به طور 
کلـی هزینـه تهیه، نصـب و اسـتفاده از یک 
نرم افـزار در طول مدت حیاتـش را به عنوان 
هزینه نهایی مالکیت آن نرم افزار می شناسند. 
بسیاری از شرکت های نرم افزاری، به خصوص 
در سـال های اخیـر از روش موثرتـری بـرای 
کسـب درآمـد اسـتفاده می کننـد. در ایـن 
روش، آن هـا بـرای جـذب مشـتری، هزینـه 
فـروش نرم افـزار و حتـی راه انـدازی نرم افزار 
را بـه میزان قابل توجهی پاییـن می آورند یا 

حتی تقریبا این هزینه را صفر می کنند و در 
عوض با عقد قرارداد،  درآمد مستمر و باالیی 
را بـه عنـوان خدمات پشـتیبانی و نگهداری 
نرم افـزار دریافت می کننـد. بنابراین در زمان 

پیش بینی هزینه های مربوط به یک نرم افزار 
باید هزینه هایی که بعـد از راه اندازی نرم افزار 

باید پرداخت نیز مدنظر قرار داد.
بـر اسـاس تحقیقـی کـه میان شـرکت های 
بـه  مهاجـرت   TCOS زمینـه  در  بسـیاری 
نرم افزارهـای آزاد انجام شـده بود، آمار جالب 
توجهی به دسـت آمده است. در این تحقیق، 
مجموعه  سوال هایی درباره هزینه ها به مدیران 
شـرکت ها داده شـد و آن ها با اولویت دهی به 
سوال ها، مشخص کردند کدام هزینه ها برای 
آن ها و شرکت هایشان اهمیت بیش تری دارد. 
در نهایـت ۶ مـورد از هزینه هایی که دغدغه 
اصلـی مدیران شـرکت ها بود به صـورت زیر 

مشخص شد.
اگـر بخواهیم تمـام هزینه های مهاجـرت را 
مشـخص کنیم و به صورت یک چک لیست 
دربیاوریـم به صورت زیر و در 5 دسـته بندی 

کلی خواهد بود:
 1. جست وجو

  هزینه مطالعه و بررسی و تحقیق 
  هزینه اثبات پیاده سازی مفهوم

2. مالکیت
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:منابع
  Evaluation of a migration to 

OSpen Source Software - Bruno Ros-
si  Barbara Russo  Giancarlo Succi 
- CASE )Centre for Applied Software 
Engineering( - Free University of 
Bozen-BolzanoPiazza Domenicani, 
3I-39100 Bozen/Bolzano, Italy

  Total Cost of OSwnership of 
OSpenSource Software - A report for 
the UK Cabinet OSffice supported by 
OSpenForum Europe. - Version 8.5 
Final - November 2011

  How to Evaluate OSpen Source 
Software / FreeSoftware )OSSS/FS( 
Programs - David A. Wheeler

  Why OSpen Source Software 
/ Free Software)OSSS/FS, FLOSSS, 
or FOSSS(? Look at theNumbers! - 
David A. Wheeler

  Migration to FOSSS: Readiness 
and Challenges - Huda M. A. ElHag, 
Hisham M. Abushama

  The true cost of migrating to 
open source - Mark Taylor

  OSpen Source Software )OSSS or 
FLOSSS( and the U.S. Department 
of Defense )DoD( - Dr. David A. 
Wheeler - Institute for Defense 
Analyses

احتمالی بعد از مهاجرت وجود ندارد، به همین 
دلیـل باید بودجه قابل توجهی برای تحقیق، 
مطالعه و بررسـی شـرایط و چالش ها در نظر 

گرفت.

         دسکتاپی یا سروری
ابـری  رایانـــش  شـــــدن  همه گیـر   بـا 
)Cloud Computing(، مهاجـرت بـه نرم افـزار 
آزاد/ متن بـاز )FOSSS( بـه مراتـب آسـان تر از 
پیش شده است. دیگر به جای آن که برای هر 
رایانه داخل شـرکت یک مجوز حق اسـتفاده 
)License( خریـداری شـود می تـوان با هزینه 
 )Cloud( بسیار کم تری، یک نسـخه تحت ابر
آن نرم افـزار را راه انـدازی کـرد و بدین ترتیب 
تقریبـا محدودیتـی در زمینه تعـداد کاربران 
وجود نخواهد داشـت. اما همیشـه مهاجرت 
به ابر گزینه مناسبی نیست و  باید تحقیق و 
مطالعه در این زمینه صورت بگیرد. برای مثال 
آیا اصال راهکار ابری برای کسب وکار موردنظر 

وجود دارد؟ آیا بسـتر الزم مانند شبکه امن و 
پایدار وجود دارد؟ آیا هزینه پیاده سازی ابر در 
درازمدت به صرفه تر است؟ و ده ها سوال دیگر 

که باید پاسخ صحیح آن را یافت.
نمونه  مهاجرت های بزرگ دسـکتاپی نیز کم 
نیسـتند. برای مثال می توان به مهاجرت ۸۰ 
هزار دستگاه دسکتاپی و سروری اکسترمادورا 
)بخش خودمختار اسپانیا( به گنو/ لینوکس، 
با صرفه جویـی ۱۸ میلیون یورویی در سـال 
۲۰۰5 اشـاره کـرد. همچنین مهاجـرت ۱۴ 
هزار دستگاه دسکتاپی مونیخ به توزیع دبیان، 
مهاجرت ۷ هزار و پانصد دسکتاپ شهر وین 
اتریـش به توزیـع Wienux از نمونه های موفق 
دیگـر به حسـاب می آینـد. به عنـوان نمونه 
کوچک تـر باید به شـهر الوگو ایالـت فلوریدا 
اشـاره کـرد که بـا مهاجـرت ۹۰۰ دسـتگاه 
دسکتاپی و سروری خود به لینوکس مبلغی 
در حـدود 3۰۰ تـا ۴۰۰ هـزار دالر در سـال 

۲۰۰۲ صرفه جویی داشته است.

        داده ها
طـی سـال های اخیـر همزمـان بـا همه گیر 
داده بـاز اســــــتانداردهای   ،FOSSS  شـدن 

 )OSpen Data Standards یـا OSDS( نیـز ظهـور 
پیدا کرده اند. این مسـاله به حـدی بود که با 
فشار اروپا به مایکروسافت، این شرکت در سال 
۲۰۰5 مجبور شـد از قالب فایل باز و مبتنی 
بر XML که با نام OSASIS شـناخته می شـود در 

مجموعه آفیس خود پشتیبانی کند.
به هر میزان از استانداردهای باز فایل استفاده 
شـود، دسترسـی، مدیریـت و تبدیـل آن هـا 
آسـان تر می شـود. تصور کنید اگـر طی یک 
مهاجرت، استاندارد فایل های داده های شما به 
صورت متن باز باشد، تا چه حد فرآیند تبدیل 
آن ها آسـان می شـود. حتی ممکن است که 

نیازی به تبدیل قالب وجود نداشته باشد.
ایـن روزها داده هـا )Data( موجودیت بسـیار 
ارزشـمندی دارنـد. حـال اگـر یک سـازمان 
بخواهـد مهاجـرت کنـد و نتوانـد داده هـای 

FOSS مخفف 

 Free & عبارت
 Open Sourc

 Software
به معنی 

نرم افزارهای آزاد 
و متن باز است 

رایانه شما باید دستوراتش را از چه کسی دریافت کند؟ اغلب مردم 
فکر می کنند که رایانه آن ها باید از آنان اطاعت کند و نه  ازشخص 
دیگری. شـرکت های تولید کننده رسـانه )شـامل شـرکت های فیلم سـازی و 
ضبط صدا( به همراه شرکت های رایانهی مانند مایکروسافت و اینتل، طرحی 
با نام »محاسـباِت قابل اطمینان« )Trusted Computing( ریخته اند که هدف 
طـرح ایـن اسـت. کاری کنند تا رایانه شـما از آنان اطاعت کند و نه از شـما 
)نسـخه ای که مایکروسـافت از این طرح تهیه کرده اسـت »پاالدیوم« نامیده 

می شـود.( نرم افزارهای اختصاصی پیش از این نیز این قابلیت بداندیشـانه را 
در خود داشتند، اما این طرح آن را فراگیر خواهد کرد.

نرم افزار اختصاصی به این معنی است که شما نمی توانید کاری را که نرم افزار 
انجام می دهد کنترل کنید. نمی توانید کد منبع آن را مطالعه کنید یا تغییر 
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کنونی خود را به شـکلی مناسب تبدیل کند، 
عمال مهاجـرت بی معنا خواهد بود. اسـتفاده 
از قالب هـای بسـته یـا انحصـاری، همچنین 
قفل های نرم افزاری که روی نرم افزارها توسط 
Ven- )تولیدکننده های آن ها گذاشته می شود 

dor’s lock-in( از بزرگ تریـن دغدغه هـای هـر 

سازمان به حساب می آید. در مهاجرت داده ها 
)Data Migration( به بسـتر جدید می بایسـت 
داده ها را به سـه دسـته تقسیم کرد تا فرآیند 

مهاجرت آسان تر باشد:
1. داده هـای بـی ارزش و قابل حذف: این 
دسـته از داده هـا هیچ گونـه اهمیتی نداشـته 
و می تـوان با حذف آن هـا فرآیند مهاجرت را 
کم هزینه تر و آسـان تر کرد. البته ناگفته نماند 
کم تر پیش  می آید که داده ای ارزشمند نباشد. 
قبل از پاک سـازی داده های بـی ارزش، دوباره 

فکر کنید و از این کار اطمینان حاصل کنید.
2. داده هـای قابـل ترجمه:. این دسـته از 
داده ها یا به طور مستقیم در بستر جدید قابل 
استفاده هستند یا فرآیند تبدیل آن ها به قالبی 
جدید و قابل استفاده در بستر جدید سازمان، 
آسـان اسـت. برای مثال داده هـای داخل یک 

دیتابیس باز.
3. داده های بسـته: در این نوع داده، امکان 
استفاده مستقیم یا تبدیل وجود ندارد و ابتدا 
باید آن را به یک واسـط انتقال داد و سـپس 
این نسخه واسط از داده ها را به قالب موردنظر 

تبدیل کرد.

          منابع انسانی
یکـی از بزرگ تریـن چالش هـای پیـش رو در 
مورد پرنسـل و منابع انسـانی سـازمان است. 
بـا اسـتفاده از ابزارهـای جدید ممکن اسـت 

کارایـی و خروجی پرسـنل کاهش پیدا کند. 
تـرس از نرم افـزار و ابزارهـای جدید تقریبا در 
همـه انسـان ها وجـود دارد و ایـن موضوع در 
کارمندان یک سازمان به مراتب بیش تر دیده 
می شـود. به عالوه میزان دانش فنی پرنسـل 
و توانایـی تطبیق خود بـا ابزارهای جدید نیز 
نباید فراموش شود. هزینه آموزش پرسنل به 
منظور استفاده از ابزارها و نرم افزارهای جدید 
از مهم ترین هزینه ها به حسـاب می آید، حال 
اگر دامنه مهاجرت در سطح یک کشور باشد، 
هزینه مربوط به آموزش مردم و کاربران تقریبا 

به صورت تصاعدی باال می رود.

         مجوز حق استفاده
ایـن جمله را هیچ گاه فراموش نکنید که »هر 
نرم افـزار متن بـاز، نرم افـزار آزاد نیسـت«. این 
 License جمله به مجوزهای حق اسـتفاده یـا
برمی گردد. جالب اسـت بدانید تا اوایل سـال 
۲۰۰۹ میالدی بیش از ۷۰ نوع مختلف مجوز 
استفاده از نرم افزار آزاد و متن باز وجود داشت 
که تا امروز این تعداد کمی افزایش یافته است. 
این که نرم افزار تحت چه مجوزی منتشر شده 
اسـت، اهمیت فراوانی دارد. برای مثال ممکن 
اسـت طبق مجوز نرم افزاری، آن برنامه، برای 
کاربـری خانگـی رایـگان و بـدون محدودیت 
باشـد، اما اگر بخواهید از آن برای کسـب وکار 
اسـتفاده کنید، باید به شـرکت سـازنده پول 
پرداخت کنید تا مجوز استفاده  تجاری از آن 

را  دریافت کنید.
آشنایی با انواع مجوزها )Licenses( در مهاجرت 
اجباری اسـت. مطالعه مجوز، پیش از انتخاب 
صددرصد بسـتر متن باز یـا آزاد اکیدا توصیه 
می شود. یک اشتباه کوچک می تواند سازمان 

شـما را به دادگاه بکشـاند یا هزینـه ای گزاف 
تحمیل کند.

        ا منیت
بسیاری براین باورند که چون نرم افزاری متن باز 
اسـت و کد آن مشخص، مشکل امنیتی دارد 
یا بالعکس، بسیاری دیگر طرفدار دو آتشه این 
هستند که متن باز بودن، امنیت بدون نقص و 
کاملـی را به همراه دارد. هر دو این گروه ها در 
اشتباه هستند، اما مزیت بزرگ نرم افزار متن باز 
در این اسـت که در سریع ترین زمان ممکن، 
حفره امنیتی، باگ و خطاهای آن پیدا شده و 
رفع می شوند. پس متن باز بودن هیچ تضمینی 
نمی دهـد که آن نرم افزار کامال امن اسـت اما 
سـرعت رفع مشـکالت ایجاد شـده،  افزایش 

می یابد.

       آینده متن باز
پیـش از ملحـق شـدن بـه یـک جنبـش یا 
حرکـت، بایـد از آینـده آن اطمینـان حاصل 
کـرد. اگر آینده درخشـانی برای یک جنبش 
وجود نداشـته باشـد، پیوسـتن بـه آن به جز 
نابـودی هیچ چیز بـه همراه ندارد. پیوسـتن 
به جنبش نرم افـزار آزاد/ متن باز نیز از همین 
قاعـده پیروی می کنـد. North Bridge که یک 
شرکت ریسک سرمایه گذاری است، هر ساله 
بر اساس تحقیقی به آینده نرم افزارهای متن باز 
می پردازد و امسـال نیز مانند سـنت همیشه 
هشتمین گزارش ساالنه خود را که با همکاری 
5۰ همکار و نتیجه پاسخ ۱۲۴۰ پاسخ دهنده، 
در قالب ۸۶ اسالید ارائه کرده است. بخش های 
کلیـدی این گـزارش را به صورت اینفوگرافی 

تهیه کردیم که در ادامه می بینید.

دهید. جای شگفتی نیست که تجار زیرک روش هایی می یابند تا با استفاده از 
تسلط خویش، شما را در وضعیتی نامساعد قرار دهند. مایکروسافت چندین 
بـار ایـن کار را انجـام داده اسـت: یکـی از نسـخه های ویندوز بـه این منظور 
طراحی شـده بود که تمام نرم افزارهای موجود روی دیسـک سـخت شـما را 
به مایکروسـافت گزارش کنـد. به تازگی یکی از به روزرسـانی های »امنیتی« 
در Windows Media Player از کاربـران می خواهـد کـه موافقـت خـود را بـا 
محدودیت های جدید اعالم کنند. با این حال مایکروسـافت در این کار تنها 
نیست: نرم افزار به اشتراک گذاری موسیقِی KaZaa به گونه ای طراحی شده تا 
شـریک تجاری KaZaa بتواند از رایانه شـما سوءاستفاده کند. این قابلیت های 
بداندیشـانه معموال سـری نگه داشـته می شـوند، اما حتی اگر شـما از آن ها 

اطالع داشـته باشید به سختی می توانید حذفشان کنید، چرا که کد منبع را 
در اختیار ندارید.

در گذشـته، این مسـایل تنها در مواردی خاص وجود داشتند اما »محاسباِت 
قابـل اطمینان« می تواند آن را فراگیر کند، البته »محاسـبات خیانت کارانه« 
)Treacherous Computing( نـام مناسـب تری اسـت چرا کـه در حقیقت این 

طرح بدین منظور طراحی شده است تا اطمینان حاصل 
کند رایانه از شـما اطاعت نخواهد کرد. در حقیقت، این 
طرح برای جلوگیری از عملکرد رایانه شما به عنوان یک 
رایانـه چند منظوره پدید آمده اسـت و هرعملی احتیاج 

به اجازه صریح خواهد داشت.

جالب است 
بدانید تا اوایل 

سال ۲۰۰9 
میالدی بیش از 
۷۰ نوع مختلف 

مجوز استفاده 
از نرم افزار آزاد 
و متن باز وجود 

داشت 
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چه شـد به این نتیجه رسیدید که مرکز 
ملی توسـعه و به کارگیـری نرم افزارهای 

بومی و آزاد متن باز باید تاسیس شود؟
بحـث مهاجـرت به نرم افزارهـای بومـی و آزاد/متن باز و 
مسـتقل از بستر، در اسـناد باال دستی متعددی به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم مورد اشاره قرار گرفته است. مثل 
سند چشم انداز ایران در افق ۲۰ سال آینده، قانون برنامه 
چهارم توسعه کشور، قانون پنجم توسعه که االن هم در 
برنامه پنجم قرار داریم، سند نظام جامع فناوری اطالعات 
کشـور، آیین نامـه اجرایـی فعالیت های کاربـرد فناوری 

اطالعات و ارتباطات کشـور یـا همان طرح تکفا، برنامه 
جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور و از همه مهم تر 
مصوبه شـماره  هیأت محترم دولت اسـت که در آن به 
صراحت بحث مهاجرت کشور و دستگاه های اجرایی به 
نرم افزار بومی و متن باز ابالغ شده است. پیرو این مصوبه، 
وزیـر وقت ارتباطات و فناوری اطالعات بخشـنامه ای را 
تهیه و به کلیه دستگاه های اجرایی  ابالغ کردند که در 
آن فرآیند مهاجرت و نحوه عملکرد دسـتگاه ها تشریح 
شده بود. پیرو ابالغ این مصوبه باید مرکزی ایجاد می شد 
کـه بتواند این قوانین را در کشـور پیاده سـازی کند. در 

اصل، دسـتور تشـکیل این مرکز از سـال ۹۰ داده شـد. 
پس توسـط ریاسـت وقت سازمان، دسـتور تشکیل  آن 
داده شد، پس از این که کارهای اولیه تشکیل مرکز انجام 
شـد در تاریخ ۹۲/3/۲۲ مرکز ملی توسـعه و بکارگیری 
نرم افزارهای بومی و آزاد/متن باز ایران با حضور وزیر وقت 
ارتباطـات و فناوری اطالعات و وزیر دفاع رسـما افتتاح 

گردید.

    این مصوبه شـامل چه بندهـا و مفادی بود و 
چگونه فرآیند مهاجرت را شرح می داد؟

گفتگو با سرپرست اداره ساماندهی، راهبری، ترویج مهاجرت به نرم افزارهای بومی و آزاد و متن باز

مهاجرت دستگاه های دولتی به نرم افزارهای متن باز در همان ماه های ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، به عنوان یکی از اولین مصوبه های دولت 
جدید به سرعت در صدر اخبار قرار گرفت و بیش از پیش توجه همه را به بحث مهاجرت و مشکالتش جلب کرد. مرکز ملی توسعه و بکارگیری 
نرم افزارهای بومی و آزاد/متن باز ایران یا به اختصار »مرکز ناما«  که در خردادماه 139۲ تاسیس شد متولی اصلی این مهاجرت به حساب می آید.  
محمدرضا افضلی رئیس این مرکز مهم ترین فردی است که می توان با او در این باره صحبت کرد و یکی از کلیدی ترین نقش ها را در این تغییر عظیم 

بر عهده دارد. گفتگوی زیر به بررسی لزوم این مهاجرت، کارهای صورت گرفته و برنامه های آینده مهمترین سازمان متن باز ایران می پردازد. ده: 
سن

نوی
دی

اون
 دم

مد
مح

ده: 
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مصوبه دارای سـه بند اسـت که در آن تعدادی 
از دسـتگاه های اصلی، از جمله وزارت ارتباطات 
و فنـاوری اطالعـات، وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت، وزارت آموزش و پـرورش، وزارت علوم 
تحقیقـات و فنـاوری، وزارت اطالعـات، نهـاد 
ریاست جمهوری و دستگاه های دیگر مخاطب 

این مصوبه قرار گرفته اند.
 بنـد اول ایـن مصوبـه حمایتـی اسـت یعنـی 
دسـتگاههای نامبـرده موظـف شـده اند کـه از 
دانشـگاه ها  تولیـدات  و  پژوهشـی  طرح هـای 
و موسسـات غیردولتـی کـه در زمینـه تولیـد 
نرم افزارهـای بومی در چارچـوب ضوابط وزارت 
ارتباطات فعالیت می کنند، حمایت کنند. یعنی 
این قـدر این موضوع مهم اسـت کـه اولین بند 
مصوبه دولت در راستای حمایت از شرکت های 
پژوهش محور، تولید داخلی محور و بومی محور 

است.
بنـد دوم بنـد امنیتی اسـت که بـر می گردد به 
استخراج شاخص های امنیتی و اعالمش توسط 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات که باید با 

همکاری وزارت اطالعات انجام شود.
بنـد بخـش عملیاتـی مهاجـرت  بنـد سـوم 
دستگاه های اجرایی کشـور است. یعنی پس از 
این کـه وزارت ارتباطـات فهرسـت نرم افزارهای 
بومـی را اعـالم کرد باید نسـبت بـه جایگزینی 
نرم افزارهـای بومـی در دسـتگاه های اجرایی در 
سـامانه کارساز عملیاتی شـان اقدام شود. یعنی 
دسـتگاه های اجرایی بایـد نرم افزارهای بومی را 
در سیستم هایشـان جایگزین نرم افزارهای پایه 
انحصاری کننـد و در عین حال طی بازه زمانی 
5 سال فرصت دارند که از نرم افزارهای کاربردی 
مبتنی بر زیرساخت های انحصاری و وابسته به 
بسـتر به نرم افزارهای غیرانحصاری و مستقل از 

بستر مهاجرت کنند.

  سـاختار سازمانی مرکز توسعه به چه 
شکل اسـت و از چه اداراتی تشکیل شده 

است؟
 در سـاختار سازمان فناوری اطالعات ایران این 
مرکـز تحت عنوان اداره کل مدیریت و توسـعه 
نرم افزارهـای بومـی و آزاد/متن باز تعریف شـده 
اسـت کـه از ۶ اداره تشـکیل می شـود. شـامل 
اداره ترویج مهاجرت به نرم افزارهای بومی، اداره 
نظارت بر توسعه سـامانه های پایه، اداره نظارت 
بر توسـعه سامانه های کاربردی، اداره حمایت از 
تولیدات بومی و صادرات محصوالت نرم افزاری، 

اداره مخازن و بسـته های نرم افزاری و در نهایت 
اداره ارزیابی محصوالت و خدمات نرم افزاری. هر 
کدام از ادارات مسـئولیت های خاص خودشـان 
را دارنـد. پـس االن مرکز متولی پیگیری بحث 
مهاجرت کشور است که در این زمینه تصویب 

و ابالغ شده است.

 از نظر شـما چرا باید بـه نرم افزارهای 
متن باز مهاجرت کنیم؟

یکـی بـه خاطـر مسـتندات قانونـی اسـت که 
خدمتتان عرض کردم. یعنی این قدر مستندات 
قانونی و محکم وجود دارد که عمال تایید می کند 
که ما تحت هر شرایطی باید به سمت استفاده از 
نرم افزارهای بومی، آزاد، متن باز و مستقل از بستر 

برویم. پس قانون است.
دوم مزایایـی کـه از جنبـه اقتصـادی، امنیـت، 
اشـتغال و صادرات وجود دارد. طبق تحقیقاتی 
که گروه های دانشـگاهی ما کردند اگر بخواهیم 
روزی حق الیسنس سیستم عامل های ویندوزی 
دستگاه های دولتی را بدهیم ساالنه تقریبا باید 
۷/5 میلیـارد دالر پول بدهیم. پولی که در ازای 
آن چیـز جدیـدی به ما نمی دهنـد یعنی اصال 
اینطـور نیسـت که با این پول وینـدوز جدیدی 
بدهند که قابلیت مازادی بر ویندوز االن داشته 
باشد. در بخش کاربران خانگی مردم باید سالی 
بیـش از ۱۲ میلیـارد دالر پول بدهند و تازه هر 
موقـع اراده کنند هکمان می کنند، به ما حمله 
می کننـد و اراده بکنند اطالعاتمان را می برند و 
هیچ کاری هم نمی توانیم بکنیم. ما این پول را 
از کجا بدهیم؟ داریم بدهیم؟ تا به حال ندادیم. 
البته که همین االن هم خیلی از دسـتگاه های 
اجرایـی دارند حـق الیسـنس را می خرند ولی 
طبق اخباری که ما داریم خیلی دیر نیست که 
مجبور شـویم همه این پـول را بدهیم، تازه اگر 
بابت گذشته جریمه مان نکنند. ما برای وضعیت 
حالمان باید ساالنه جمعا ۲۰ میلیارد دالر پول 

بدهیم. اصالً ما را به مشکل می اندازد.
شـما ببینید االن دولت سـر پرداخـت رایانه ها 
چقدر به مشکل می خورد. ببینید میزان پرداخت 
رایانه ها در ماه و در سال چقدر می شود که االن 
هـر دولتی را به مشـکل می اندازد. حـاال اگر ما 
سالی ۲۰ میلیارد دالر هم بخواهیم پول نرم افزار 
بدهیم چه به روز این مملکت می آید. من درآمد 
نفتمـان را نمی دانـم، امـا واقعا این قدر هسـت؟ 
اگر این قدر هم باشـد که هرچه نفت اسـتخراج 
می کنیم و می فروشـیم باید پول حق الیسنس 

بدهیم. این فاجعه وابسـتگی ما را در این قضیه 
می رساند. 

در بعد امنیتی ما کم دچار لطمه نشدیم. کم به 
ما حمله نکردند. ویروس استاکس نت و فلیم را 
فرستادند، حمالتی که به بعضی از دستگاه های 
اجرایی ما کردند که اسـم نمی برم. ضرباتشـان 
کـم نبوده و باز هم ادامـه دارد. لحظه به لحظه 
دارنـد حمله می کنند منتهی توسـط بچه های 

متخصص دفع می شود. 
در بعد اشتغال، میزان اشتغال زایی خیلی زیادی 
ایجـاد خواهـد کرد. وقتی که شـما بـازار تولید 
نرم افزارهـای بومـی را در این مملکت وسـیع و 
گسـترده بکنید و جلوی نرم افزارهای وابسته و 
قفـل دار و خارجی را بگیرید و بروید به سـمت 
بومی سـازی، چه حجم اشتغالی ایجاد می کند؟ 
میـزان سـرمایه الزم برای اشـتغال زایی در این 
حـوزه یـک بیسـتم میـزان سـرمایه الزم برای 
اشـتغال زایی در دیگـر حوزه هـا اسـت. حداقل 
هزینه اشتغال برای هر نفر را ۱۲۰ میلیون تومان 
بـرآورد کرده اند که برای نرم افزارهای متن باز به 
۲۰ میلیـون تومان کاهش پیدا کرده اسـت. 5 
هزار نفر در سـال شـغل پایدار و مولد می توانیم 
ایجـاد کنیم. میـزان درآمدزایـی اش 3۰۴ برابر 
هزینه هایی است که در این حوزه می شود. من 
چنـد عدد گفتم کـه امیدوارم کسـی معترض 

نشود.
مزیت بعدی صـادرات نرم افزارهای تولید داخل 
اسـت. اگـر در ایـن فضا برویـم چقـدر ارزآوری 
می توانیم داشته باشیم؟ یعنی ما اگر این حمایت 
را در حـوزه صـادارت نرم افـزار از شـرکت های 
داخلی انجام دهیـم، درآمد ما از درآمد نفتمان 
اگر بیش تر نشود کم تر نخواهد بود. یعنی به جای 

طالی سیاه، طالی نرم افزاری خواهیم داشت.

  مرکز یا همان اداره کل، بودجه تصویب 
شده ای برای این موضوع دارند؟

بودجه در راستای برنامه هایی که تعریف شده در 
سازمان مصوب شده و در بازه های زمانی خودش 

برنامه ها اجرا می شود و بودجه ها ابالغ می شود.

  مرکز تا کنون چه فعالیت هایی را برای 
رسیدن به اهدافش انجام داده است؟

در حوزه سامان دهی مهاجرت، ما حمایت مالی 
و معنوی از طرح سیسـتم عامل بومی »زمین« 
را انجـام دادیم که با مشـارکت مرکز تحقیقات 
مخابرات انجام شـده است. تدوین، پیگری و به 

طبق اخباری که 
ما داریم خیلی 
دیر نیست که 
مجبور شویم 

همه این پول را 
بدهیم، تازه اگر 

بابت گذشته 
جریمه مان نکنند
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تصویب رساندن آیین نامه حمایت از توسعه و به 
کارگیری نرم افزارهای بومی در دولت بوده است. 
راه اندازی پورتال اطالع رسانی و شبکه اجتماعی 
متن بـاز ایران به نشـانی opensourceiran.ir بوده. 
تشکیل کمیته راهبری مهاجرت به نرم افزارهای 
بومی و آزاد/متن باز بوده. تشکیل کمیته راهبری 
حمایـت از اجتماعـات کاربری کـه دیگر وقتی 
بحـث متن بـاز می شـود اجتماعـات کاربری به 

عنوان متولیان اصلی مطرح هستند.
در حوزه آمـوزش اقدام های خیلی زیادی انجام 
دادیـم از جمله تاسـیس مرکـز »آزمـون ناما« 
بـا هـدف احراز صالحیـت اشـخاص حقیقی و 
حقوقی فعال در حوزه متن باز در کشـور و ارائه 
گواهی نامه مرکز آزمون به آن ها. ما آمدیم برای 
این که افرادی را که در حوزه نرم افزارهای متن باز 
فعالیت هایی داشتند،شناسایی کنیم، سامان دهی 
کنیم و هم ارزیابی دانششان را انجام بدهیم، این 
مرکـز آزمـون را راه اندازی کردیـم. صرفاً برگزار 
کننـده آزمون اسـت و در حال حاضـر کارگزار 
آزمونش هم دانشـگاه صنعتی شـریف است که 
متناسـب با دوره هایی که تعریف شـده به طور 
مثال لینوکس مقدماتی یا پیشـرفته، مدیریت 
شـبکه و… سـرفصل های آموزشـی و آزمـون 
می دهند و با کسب نمره حد نصاب، گواهینامه 
تأیید صالحیتی با هلوگرام مشـترک سازمان و 
دانشگاه صنعتی شـریف می گیرند که از اعتبار 

باالیی برخوردار است.
دیگـر کارهایی که انجام دادیم اطالع رسـانی و 
ترویـج از طریق صدا و سـیما بـوده. برنامه های 
متعددی را سـعی کردیم تولید و پخش کنیم. 
برنامـه صفـر و یـک، خبـر ۲۰ شـبکه چهـار و 
برنامه هـای دیگر. از اقدامات دیگر مرکز، تدوین 
و ارسـال دوره هـای آموزش کارکنـان دولت در 
حوزه نرم افزارهای بومی آزاد و متن باز به معاونت 
توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری، تدوین 
راهنماهـای الزم بـرای مهاجـرت سـامانه های 
کارساز به متن باز، راه اندازی سیستم های ویکی 
بـه رای ثبت پژوهشـها، ایجاد بانـک اطالعاتی 
متخصصیـن متن باز اسـت. در نمایشـگاه های 
متعـددی از جملـه الکامپ، تلکام، رسـانه های 
دیجیتـال، کتاب و غیره نیز شـرکت کردیم. در 
همایش هـای متعـدد در تهران و شهرسـتان ها 

شرکت کردیم و یا خودمان برگزار کردیم. 
رویکـرد دولـت بـرای مهاجرت چیسـت و چه 

برنامه ای برای آن دارد؟
اصلی ترین رویکرد دولت به نظرم توانمندسازی 

بخـش خصوصـی در ایـن حـوزه اسـت. ایـن 
توانمندسـازی می توانـد بـه روش های مختلف 
انجام شود شما می بینید اولین بند مصوبه ۹5۹ 
آیتـم حمایتی اسـت. ایـن حمایـت می تواند از 
طریق وام باشد. شرکت ها می توانند مشخصات 
نرم افزارهـا و طرح ها و پروژه های پژوهشی شـان 
را به کمیته وام وجوه اداره شـده در دسـتگاه ها 
ارائـه کننـد، آن ها متناسـب با سـطوح طرح و 
برنامه هایشـان وام های حتی بالعوض یا با بهره 
۴ درصـد هـم می تواننـد بدهند. جهـت ارائه و 
تولید نرم افزارهای مسـتقل از بسـتر می توانیم 
مشـاوره های فنی بهشـان بدهیم. به طور مثال 
مـا می توانیـم شـرکت هایی کـه تولیـد کننده 
نرم افزارهای بومی و مسـتقل از بسـتر هسـتند 
را در سـایت  خودمان رسـما معرفی کنیم. خب 
برای شـرکت های خصوصی چه فرصتی از این 
بهتر که خود دولت مبلغ محصوالت آن ها شود. 
در دسـتگاه های اجرایی که قرار است مهاجرت 
کنند و به طور مثال سیسـتم های اتوماسـیون 
اداری شان را از وابسته به بستر تبدیل به مستقل 
از بسـتر کننـد ما می توانیم شـرکت های تولید 
کننده نرم افزار مورد نظرشـان را بهشان معرفی 

کنیم. 
 ما ممکن اسـت به این نتیجه برسیم که رسما 
بخش نامه کنیم و به تمام دسـتگاه های اجرایی 
ابـالغ کنیم که هرگونه اسـتفاده از نرم افزارهای 
اداری وابسـته به بستر ممنوع است. بزرگ ترین 
مشتری این نرم افزارها خود دولت است. پس اگر 
شرکت خصوصی خودش را همراه کند و حتی از 
دولت هم جلو بزند خیلی منتفع خواهد شد. اما 
اگر معدود شرکت های خصوصی خودشان را با 
این قضیه همراه نکنند و تغییری در تولیداتشان 
انجام ندهند،  در یک بازه زمانی متأسفانه زمین 
خواهنـد خـورد و خیلـی دوام نمی آورند. شـما 
می دانیـد در علـم بازرگانی می گویند همیشـه 

اولین ها برنده اند.

  آیـا در بحث مهاجرت یـا تدوین این 
سندها نمونه ای از کشورهای دیگر بررسی 

شده؟ فراز و فرود هایشان دیده شده؟
در پـروژه ای کـه بـا مراکز علمـی، تحقیقاتی و 
دانشـگاهی کشور تعریف شـد برای تهیه سند 
راهبـردی مهاجـرت، اکثـر کشـورهای دنیـا را 
بررسی کردند و تجربه کشورهای مختلف تحلیل 
شـده اسـت. آنچه االن به عنوان طرح مهاجرت 
ما در آمده ماحصل استفاده از تجربه کشورهای 

دنیا اسـت و جالب اسـت بدانید که دیگر دولت 
هیچ کشـوری در دنیا از وینـدوز و نرم افزارهای 
وابسـته به بستر اسـتفاده نمی کند و متاسفانه 
مـا جزو آخرین ها هسـتیم. اکثر قریب به اتفاق 
کشـورهای دنیـا االن مهاجـرت کرده انـد. خود 
آمریـکا که مایکروسـافت در دل کشـور آمریکا 
قـرار دارد ۲ درصد از کاربران دولتی اش دارند از 

ویندوز استفاده می کنند. بعد ما کجا هستیم؟
یکی دو مورد از کشورهایی که بررسی شده اند را 
می توانید اسم ببرید که چه کشورهایی بودند و 

چه پارامترهایی از آن ها مدنظر بوده؟
مراکـز متن باز مالزی، هند، پاکسـتان، آفریقای 
جنوبی، انگلیس، هنگ کنگ، آلمان، لهسـتان، 
فنالند، اسـلوونی، ژاپن، ایتالیا، برزیل، اسـپانیا، 

مرکز نرم افزار متن باز آسیا.
آیـا مثالـی هـم داریـد کـه مثـاًل کشـوری در 
مهاجرتـش چه خطایی داشـته، بـه آن نتیجه 
مطلوبش نرسیده، تغییر مسیر داشته یا این که 
مثالً به صورت موفق توانسته به سرانجام برساند؟
این سـؤال خاص را مشاورمان یا مدیر پروژه ای 
که برای این عملیات تحقیقاتی قرار داد بسـته 
بایـد جواب دهـد، این قـرار داد خروجی هایش 
بسـیار زیاد بود ولی مطمئن هسـتم که هست. 
چـون وقتـی بررسـی می کنند یقیناً بـه این ها 
رسیده اند .قطعا خطاهایی هم در برخی مناطق 
اتفاق افتاده. اما دلیلش عدم استفاده از تجربیات 
موفق بوده است. که ما در این مورد به استفاده از 
تجربیات موفق و نرفتن راهی که به خطا منجر 

شده  اهتمام داریم. 

 بر اسـاس این سـند راهبردی، زمان و 
بودجه ای بر آورد شده؟

ببینید بودجه متمرکزی بابت این قضیه در نظر 
گرفته نشـده هر دسـتگاه اجرایی بایـد به طور 
مسـتقل برای خودش بودجـه ای را لحاظ کند 
چون شـرایط هر دسـتگاه با دستگاه دیگر فرق 
می کند. منتها کاری که ما باز می توانیم در این 
زمینه انجام دهیم این است که موافقت نامه های 
بودجه آی تی شان را در این زمینه تأیید بکنیم. 
زمان مهاجرت هر دسـتگاه هم یک چیز ثابتی 
نیسـت. باز متناسب با شرایط هر دستگاه زمان 

مهاجرتش فرق می کند. 

 زمان مهاجرت کلی دستگاه های دولتی 
مشخص است؟

مصوبـه هیأت دولت بازه زمانی 5 سـال را دیده 

خود آمریکا که 
مایکروسافت در 

دل کشور آمریکا 
قرار دارد ۲ 

درصد از کاربران 
دولتی اش دارند 

از ویندوز استفاده 
می کنند
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اما ما نمی خواهیم بگوییم که این 5 سال وحی 
منزل بشـود و ما عجله ای بکنیم که خدا نکرده 
طرح یک جایی به شکست بخورد ممکن است 
یک دستگاه را واقعاً نشود در 5 سال مهاجرتش 
داد. هنوز نمی دانیم. ولی دسـتگاه هایی که االن 
دارند طرح مهاجرتشـان را اسـتخراج می کنند، 
بیایند ما متوجه می شـویم که چه بازه زمانی را 

برای مهاجرت در نظر گرفتند.
در این مهاجرت آیا سازمانی موظف است که به 

صورت مستقیم با شما تعامل داشته باشد؟
کالً وزارت ارتباطـات طبـق مصوبـه، مدیریت و 
راهبـری ایـن قضیه را در دسـت دارد. و خود به 
خود دسـتگاه های اجرایی بخواهند یا نخواهند 
می بایسـت بیایند به سـمت وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و به قول معروف طرف حساب 
مشـورتی باشـند. طـرح مهاجرتشـان را وقتی 
استخراج می کنند باید به ما بدهند کارشناسان 
و متخصصین ما بررسـی می کنند، اشـکاالت و 
ایراداتش را استخراج می کنند، به تأیید سازمان 
ما که رسـید و بعد از ابالغ آن دستگاه طبق آن 
طرح اجرایی مصوب عملیات اجرایی مهاجرتش 
را انجـام می دهـد. به خاطر همیـن بخواهند یا 
نخواهند باید با ما در ارتباط باشند. چون متولی 

آی تی که کسی غیراز وزارت ارتباطات نیست.

  آیا در برنامه سازمان و واحد یا مرکزی 
به عنوان پایلوت بـرای مهاجرت انتخاب 
شـده که در عمل، مهاجرت شکل گرفته 

باشد؟
اولین جایی که مهاجرت کرد خود مرکز متن باز 
بود. یعنی بعد از افتتاح از همان ابتدا سیستم ها 
همه لینوکسـی شد. یعنی ما غیراز یک ویندوز 
مجازی که سـرورمان اسـت و همه مـا آن را به 
صورت مجازی داریم هیچ رایانه ای از ما ویندوز 
ندارد و داریم همزمان از سیستم های اتوماسیون 
اداری متن بسته هم استفاده می کنیم. مدلی را 
پیاده کردیم که این ها را توانستیم با هم داشته 
باشیم. این مدل مدلی است که در مرحله گذار 
مهاجـرت به همه دسـتگاه های اجرایـی داریم 
پیشـنهاد می دهیم. پس از مرکـز ما که خیلی 
موفقیت آمیـز بـود، نمی گوییم بدون اشـکال و 
ایـراد بود. االن دفتر فناوری اطالعات ما به طور 
عملیاتی مهاجرت را در حوزه های مختلف پیاده 
می کند. ریاسـت محترم مرکز فناوری اطالعات 
وزارت نیز اعالم آمادگی کرد که بحث مهاجرت 
وزارت خانه را شروع کند این از وزرات خانه ما که 

مهاجرتش را یکی دو سـال اسـت با خود مرکز 
شـروع کـرد. هیچ دسـتگاهی قرار نیسـت یک 
شبه مهاجرت کند بلکه مرحله به مرحله انجام 

می شود.
االن  تـا  خانـه  وزارت   ۴ اسـتانداری،   3
مهاجرت هایشان را شروع کرده اند. ستاد مشترک 
ارتـش بـا قـدرت و سـرعت دارد بحـث را جلو 
می بـرد و خیلی خوب عمل کرده. پژوهشـکده 
زلزله شناسـی کشـور. در لحظه ای کـه زلزله ای 
اتفـاق می افتد اگر در همان لحظه دشـمنان ما 
بخواهند شـیطنت بکنند و هک کنند و حمله 
کننـد اطالعـات درسـت داده نمی شـود، حتی 
تشـخیص این کـه در کـدام نقطه کشـور زلزله 
به وقوع پیوسـته دیگر به راحتی میسـر نیست. 
وزارت بهداشت جزو سردمداران و پیش قدمان 
مهاجرت کشور ما است. وزارت اقتصاد و دارایی و 

آموزش و پرورش به همین شکل.

  در اسـتان داری ها کسـی هسـت که 
تعامل و فعالیت بیش تری داشـته باشـد؟ 

کدام شهر جامعه کاربری فعال تری دارد؟
زنجـان. می دانیـد کـه از نظـر مـا الگ زنجـان 
قوی تریـن الگ کشـور اسـت. اسـتانداری یزد 
حتی طرح پژوهشی مهاجرتش را به ما ارائه داد. 
اسـتانداری فارس االن در حـال آموزش نیروی 
انسانی شان هستند و طرح مهاجرتشان را آماده 

می کنند.

 در مهاجـرت بخشـی از کار خـارج 
محصول و در پشـتیبانی اسـت. آیا طرح 
حمایتـی بـرای شـرکت هایی کـه تولید    
ندارند اما پشتیبان یک محصول خارجی 

هستند هم وجود دارد؟ 
 اگر بحث حمایت از شرکت های پشتیبانی کننده 
باشد باز طبق شرح وظایفمان باید حمایت کنیم. 
دسـتگاه هایی می آیند و می گویند ما مهاجرت 
کردیـم و نیـاز به یک شـرکت خصوصـی برای 
پشـتیبانی داریم شما می شناسید به ما معرفی 
کنیـد. چـه حمایتـی از ایـن باالتـر؟ شـرکتی 
کـه ما اسـمش را در سـایت به عنوان شـرکت 
پشتیبانی کننده و تولیدکننده و هر عنوان دیگری 
بیاوریم، یعنی معرفی اش کردیم. این مهر تأیید 
ما مثل همان نشان استانداردی می ماند که روی 
محصوالت برای کیفیت و سالم بودن می خورد. 
ما هم که هر شرکتی را تأیید نمی کنیم باید از 
فیلترهای ما رد شود. ممکن است دستگاه های 

اجرایی خودشان نتوانند طرح مهاجرت خودشان 
را اسـتخراج کنند. پس شـرکت های خصوصی 
باید این قابلیت را در خود ایجاد کنند که بتوانند 
به عنوان مشاور یک دستگاه اجرایی وارد بشوند 
قـرار داد ببندنـد و طرح مهاجرت آن دسـتگاه 
اجرایی را برایشـان اسـتخراج کنند. ما بیش از 
3 هـزار دسـتگاه اجرایـی داریـم و بـازار بخش 

خصوصی در این زمینه بسیار گسترده است. 
 به عنوان صحبت پایانـی اگر نکته ای 

باقی مانده لطفا بفرمایید.
شـما خیلـی می توانیـد در ایـن قضیـه کمک 
کنیـد. به جـد می گویـم. یعنی نقش شـما در 
این قضیه بسیار بسیار می تواند پر رنگ باشد. ما 
همیشه می گوییم تغییر با مقاومت همراه است، 
تغییـر هرچه بزرگ تر مقاومـت بیش تر. همین 
اطالع رسانی تان خیلی کمک می کند. وقتی دائماً 
به این موضوع پرداخته شـود هم اهمیت آن را 
می رساند هم در ذهن مخاطبان تثبیت می شود 

و نقش می بندد و جدی تر می گیرد.
 ما االن با یک تغییر بسـیار بـزرگ مواجه ایم و 
در کنـارش حتـی در دسـتگاه های اجرایـی بـا 
مقاومت های بزرگی هم مواجه هسـتیم. تعارف 
هم نداریم. ما مبنایمان بر این است که با همه 
تعامل داشته باشیم و همراهی شان کنیم چون 
واقعاً زمان زیادی نداریم. اما اگر بخشی بخواهد 
در برابـر این تغییـر مقاومت کند ما راهکارهای 
متفاوتی دیدیم. حاال چه در بخش دستگاه های 
اجرایـی دولـت چـه در بخـش شـرکت های 
خصوصـی. بـه طـور مثـال از وزارت اقتصـاد و 
دارایی خواستیم که پرداخت خریدهای نرم افزار 
و سخت افزاری را که وابسته به بستر باشد تأیید 
نکنند. باز می توانیم از سازمان بازرسی کل کشور 
خواهش کنیم که در این زمینه کمک کند که 
اگر خدای نکرده کسی طوری نخواهد همراهی 
کنـد با گزارش های سـازمان بازرسـی پیگیری 
شود. در شرکت خصوصی هم اگر کسی نخواهد 
همراهـی کند بازار بزرگ دسـتگاه های اجرایی 
برای آن شـرکت خصوصی عمالً از بین می رود 
و خدای نکرده می تواند آن شرکت را زمین بزند. 
پس تعارف بردار و شوخی بردار نیست. فعالً هم 
داریم اطالع رسـانی و آگاه سـازی می کنیم، هم 
پیاده سـازی و هم هشدارها را می دهیم، برسیم 
به یک نقطه که دیگر ببینیم محلی از تسامح و 
تساهل وجود ندارد آن جا دیگر به ناچار بر خالف 
میل باطنی مجبوریم از ابزارهای قانونی در هر دو 

بخش دولتی و خصوصی استفاده کنیم.

اولین جایی که 
مهاجرت کرد 

خود مرکز متن باز 
بود. یعنی بعد از 

افتتاح از همان 
ابتدا سیستم ها 

همه لینوکسی شد
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اولیناقدامجدیجهتگنو/لینوکسیشدن،نصبآنبررویرایانهشخصیمیباشد.درحالیکهروندنصباغلبتوزیعهای
گنو/لینوکسدرسالهایاخیربسیارسادهوروانشدهاستامادرصورتعدمآشناییباآنمیتوانیداقدامبهازدستدادن

اطلعاترایانهخودنمایید.همچنیناغلبکاربرانویندوزازنصبیکیازتوزیعهایگنو/لینوکسدرکنارویندوزخودبهصورت
بوتدوگانهواهمهدارند،مادراینمقالهسعیمیکنیمبانمایشتصویریمراحلتصویرینصبتوزیعاوبونتوکهمعروفترینو

پرکاربرترینتوزیعدرسراسرجهاناستفرآیندنصبآساناینتوزیعرابهکاربرانجدیدمعرفینماییم.

درنظرگرفتنفضایخالیجهتنصب:

درابتدابایستییکفضایخالیبررویهارددیسکجهتنصباوبونتودرنظربگیرید.برایاینکارمیتوانیدیکیاز
راجهتنصباوبونتوخالیکردهایم(پارتیشنیباسایزMپارتیشنهایویندوزیخودراخالینمایید،مثلمادرتصویرزیردرایو

گیگابایتنیزجهتنصبکافیمیباشد).۱۰

برروی۷اگرلپتاپخودرابهتازگیخریدارینمودهایدیاکلیکپارتیشنبیشترندارید،کافیاستدرویندوزویستا، …یا
راانتخابکنید.ManageویندوزراستکلیککردهوسپسگزینهیStartدرComputerگزینه

رفتهوسپسدرپنجرهسمتراستبررویDiskManagementسپسدرپنجرهبازشده،ازمنویسمتچپبهبخش
راانتخابنمایید.باانتخاباینگزینه،سیستمعاملویندوزبهShrinkVolumeپارتیشنموردنظرراستکلیککردهوگزینه

محاسبهمیزانفضاییکهمیتواندازپارتیشنموردنظرجداکردهمیپردازدوپسازآنازشمامیپرسدکهچهمیزانازاینفضا
)ایجادخواهدگردید.FreeSpaceرامیخواهیدجداکنید.پسازآنناحیهایخالی(

دانلودونصب

بیتینسخهمناسببامعماریکامپیوترتانراانتخاب۶۴بیتیو۳۲دراینقسمتشماباتوجهبهمشخصاتسیستمخودبیننسخه
.USBیانصبباحافظههایDVDروشبراینصبدارید؛نصببا۲میکنیدوبعدازاتمامدانلود،شما

درصورتعدمدسترسیبهاینترنتپرسرعت،میتوانیددیسکهایمتنوعاوبونتووهمچنینبستهکاملنرمافزارهایاوبونتورا
فروشگاهلینوکسساز خریدارینمایید.یدی

:DVDنحوهرایتبرروی

وبمناسبازISOبعدازدانلود سایت خامبنویسید.سیستمعاملهایمختلف،ابزارهایمتفاوتیDVDآنراروییکاوبونتو
برایاینکاردارند.

کمکبگیریندInfraRecorderویندوزیهامیتوننازبرنامهی

(سیستمعاملمک)ازOSXکاربران

    Applications→Utilities→DiskUtility

رابهقابسمتچپبکشند.ISOرااجراوDiskUtilityابزار

بعداززدنتیک VerifyburneddataرویBurn.کلیککنید

استفادهکنند.K3bیاBraseroکاربرانتوزیعهایگنو/لینوکسنیزمیتوانندازبرنامههای

:USBنحوهنصببرروی

دانلودشدهرارویحافظههایفلشISOاگرشماهممثلمنفکرمیکنیددیسکهاینوریوسایلاعصابخوردکنیهستند
بریزید.

استفادهکنید.کاربااینابزارسادهاستودرزیربهبیانتوضیحدرموردUnebootinدرسیستمعاملهایمختلفمیتوانیداز
UNetbootin.میپردازیم

اوبونتوراداریم،ISOمیباشد.بهدلیلآنکهمافایلDiskimageوDistributionشاملدوقسمتاصلیUNetbootinبرنامهی
استفادهمینماییم.Diskimageازقسمتدومیعنی

راازرویسیستمانتخابمینماییم.درisoقراردادهوسپسفایلISOرابررویImageسپسازمنویکشوییمربوطهنوع
راانتخابکردهوازکادرUSBDriveازمنویکشویی،گزینهUSBانتهایتنظیماتاینبرنامهنیزدرصورتاستفادهازحافظه

کلیککردهومنتظرمیشویمتاعملیاتOkهستراانتخابمینماییموسپسبررویUSBکناریآندرایویکهمرتبطباحافظه
BootableکردنحافظهUSB.باسیستمعاملاوبونتوبهپایانبرسد

(مک)درنظرداشتهباشندکهدستگاهآنهاقابلیتراهاندازیازطریقحافظههایخارجیرانداردوتوصیهOSXکاربران•
استفادهنمایند.DVDمیشودازدیسکهای

2

 نخستین اقدام جدی برای گنو/لینوکسی شدن، نصب آن روی رایانه شخصی است. در حالی که 
روند نصب اغلب توزیع های گنو/ لینوکس در سال های اخیر بسیار ساده و روان شده، با این حال 
در صورت آشنایی نداشتن با آن ممکن است باعث از دست رفتن اطالعات رایانه خود شوید. به همین 
دلیل و شاید به دالیل دیگر، اغلب کاربران ویندوز از نصب یکی از توزیع های گنو/ لینوکس در کنار ویندوز 
خود به صورت بوت دوگانه واهمه دارند. در این مقاله سعی می کنیم با نمایش تصویری از مراحل نصب 
توزیع اوبونتو که معروف ترین و پرکاربرترین توزیع گنو/ لینوکس است فرآیند نصب آسان این توزیع را به 

کاربران جدید معرفی کنیم.

          در نظر گرفتن فضای خالی برای نصب
در ابتدا باید یک فضای خالی روی هارد دیسـک به منظور نصب اوبونتو در نظر بگیرید. برای این کار 
می توانید یکی از پارتیشن های ویندوزی خود را خالی کنید )پارتیشنی با سایز ۱۰ گیگابایت به منظور 

نصب کافی است(.
اگر لپ تاپ خود را به تازگی خریداری کرده اید یا یک پارتیشـن بیش تر ندارید، کافی اسـت در ویندوز 
ویسـتا، ۷ یا …، روی گزینه Computer در Start ویندوز راسـت کلیک کرده وسـپس گزینه Manage را 

انتخاب کنید.
سپس در پنجره باز شده، از منوی سمت چپ به بخش Disk Management رفته و در پنجره سمت راست 
روی پارتیشن مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Shrink Volume را انتخاب کنید )تصویر ۱(. با انتخاب 
این گزینه، سیستم عامل ویندوز به محاسبه میزان فضایی که می تواند از پارتیشن مورد نظر جدا کند،  
می پردازد و پس از آن از شـما می پرسـد که چه میزان از این فضا را می خواهید جدا کنید؟ پس از آن 

ناحیه ای خالی )Free Space( ایجاد خواهد شد.
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میتوانندازبرنامهیکهبهصورتپیشفرضدرسیستمشاننصبUnetbootinکاربراناوبونتوعلوهبراستفادهاز•
استاستفادهنمایند.

نصبوراهاندازی

بوتکردید،دوانتخابدرپیشروخواهیدداشت.انتخاباولنصباوبونتو(USBیاحافظهیDVDبعدازآنکهرایانهرابا
Install Ubuntu)وانتخابدومامتحانکردناوبونتو(TryUbuntu.است(

)نیزدرهرزمانکهتمایلبهنصبداشتیدمیتوانیدباکلیکبررویآیکوننصبTryUbuntuباانتخابگزینهدوم(•
اوبونتو،آنرانصبکنید.

شمابارگذارینمودهوهیچتغییریدراطلعاتRAM)سیستمعاملرابررویTryUbuntuاستفادهازگزینهیدوم(•
هاردشماایجادنمینماید.پسباخیالراحتمیتوانیدازاینگزینهجهتتستسیستمعاملاوبونتوبدونتغییردر

سیستمخوداستفادهکنید،حتیاگرسیستمشمادارایهارددیسکنباشدبازقادربهاستفادهازاینگزینهخواهیدبود.

دراینمرحلهمیتوانیدزبانبرنامهنصبکنندهیاوبونتوراازطریقمنویسمتچپ،بههرزباندیگریمانندفارسی•
تغییردهید،البتهچونبیشترمراحلنصباوبونتوهنوزبهفارسیترجمهنشدهاندماازامتحانآنخودداریمینماییم.

Installمادراینمرحله Ubuntu.راانتخابمینماییم
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درمرحلهیبعد،اوبونتواقدامبهبررسیسیستممینماید.

گیگابایتفضایخالیبررویهارددیسکجهتنصبمیباشد.۵.۴گزینهیاولیکهبررسیمیگردد،دارابودنحداقل.۱

گزینهیدومیکهدررایانههایهمراهبررسیمیگرددوصلبودنبهیکمنبعتغذیهمیباشد.دلیلآننیزاطمیناناز.۲
خاموشنشدنسیستمدرحالنصباوبونتومیباشد!البتهاگرلپتاپشمابهمنبعتغذیههموصلنباشدامکاننصبرا

خواهیدداشت.

گزینهبعدیکهبررسیمیگردداتصالبهاینترنتمیباشد.درصورتیکهرایانهشمابهاینترنتمتصلباشد،اوبونتودر.۳
حالنصباقدامبهدریافتبرخیبستههاینرمافزاریمانندبستههایزبانمینماید.البتهاگررایانهشمابهاینترنتمتصل

نباشدبازهمامکاننصبراخواهیدداشتواگراتصالاینترنتشماکمسرعتمیباشدپیشنهادمیکنیمآنراقطع
نمایید!

اگرگزینه.۴  Downloadupdateswhileinstallingرانیزانتخابنمایید،اوبونتویشمادرهنگاننصب،بروزرسانینیز
خواهدگردید.البتهاگراتصالاینترنتشماکمسرعتمیباشدپیشنهادمیکنیمپسازنصباوبونتووسرفرصتاقدامبه

بروزرسانیسیستمنمایید.

اگرگزینه.۵  - Install thisthird partysoftwareراانتخابنمایید،نرمافزارهای-third partyنیزدرهنگامنصب،از
اشارهmp3اینترنتدریافتونصبمیشوند.ازجلمهآنهامیتوانبهکدکپخشفایلهایصوتی …،فلشپلیرو

کرد.البتهبازهماگراینترنتشماکمسرعتمیباشد،انجاماینکاررابهپسازنصبودرفرصتیمناسبعقب
بیندازید.
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درمرحلهیبعداوبونتوبهشماچندشیوهجهتنصبسیستمپیشنهادمیدهد.

)Install Ubuntu alongside Windows 7نصباوبونتودرکنارسیستمعاملفعلی(:انتخاباول

گیگابایت)فضایخالیداشتهباشداینگزینهبرایشمانمایشدادهمیشودواوبونتوبه۸اگردستگاهشمابهاندازهکافی(حداقل
میزاندلخواهخودشبخشیازفضایخالیرویهاردشمارابهخودشاختصاصمیدهد.البتهاگرمیزاناینفضازیادباشد،در

مرحلهبعدیامکانکموزیادکردنفضایاختصاصدادهشدهبهاوبونتورابهشمامیدهد.

)Replace Windows 7 with Ubuntu:پاککردنسیستمعاملفعلیونصباوبونتوبهجایآن(انتخابدوم
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اگردیگرتمایلیبهاستفادهازسیستمعاملفعلیخودتانرانداریدمیتوانیدباانتخاباینگزینه،اوبونتورابهجایآنجایگزین
داشتهباشیدکهدرصورتانتخاباینگزینهتماماطلعاتشماپاکخواهدشد.توجهکنید.

)Somethingelseتنظیماتدستی(انتخابآخر:

دراینقسمتشمامیتوانیدتنظماتدلخواهخودتانراداشتهباشید.مثلیکیازپارتیشنهایخودراپاککردهوبهاوبونتو
اختصاصدهید.

پارتیشناحتیاجدارد،اولیپارتیشناصلیودیگریپارتیشنیبرایحافظهمجازی.بنابراینپارتیشنخالیایکه۲اوبونتوبهحداقل
) )کلیکمیکنیمتافضایخالیایجادگردد.Remove–براینصباوبونتودرنظرگرفتهبودیمراانتخابکردهوروی

نصبنماییداماانجاماینکاربهدلیلغیرفعالswapممکناستشمابتوانیدتوزیعهایگنو/لینوکسرابدونتعریففضای
شدنبسیاریازعملکردهایمهمسیستمیتوصیهنمیگردد.

)کلیککنیدودربخشنوعپارتیشن(Addبرایاضافهکردنحافظهمجازیشمابایدفضایخالیراانتخابکردهوسپسروی+(
   Typeforthenewpartitionگزینه(Logicalراانتخابکنیدودربخش   Newpartitionsizeinmegabytesمیزانفضایی

swapگزینهUseasتقریبابرابربادوبرابررمدستگاهبدهیدودربخش areaراانتخابکردهوOK.رابزنید
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 | تصویر 3 |

 | تصویر 4 |

 | تصویر 5 |
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 | تصویر 7 |

          آماده سازی برای نصب
در صـورت داشـتن اینترنـت مناسـب جهـت دریافـت فایـل iso سیسـتم عامل اوبونتـو بـا حجـم 
 www.ubuntu.com/download/desktop نشـانی  بـه  می توانیـد  گیگابایـت  یـک  حـدود 
مراجعـه منـوده و بـا توجـه بـه مشـخصات سـخت افزاری سیسـتم خـود یکـی از نسـخه های 3۲بیـت یـا 

۶۴بیتـی را انتخـاب و دریافـت نماییـد )نسـخه 3۲بیتـی قابلیـت نصـب بـر کلیـه رایانه هـا را دارد( 
 )در صـورت عـدم دسترسـی بـه اینترنـت مناسـب جهـت ایـن امـر می توانیـد از طریـق فروشـگاه

 www.linuxcd.ir اقدام به خرید یک نسخه از اوبونتو نمایید(.
:DVD نصب از طریق  

پس از دریافت ISOS مناسـب از پایگاه وب اوبونتو آن را روی یک DVD خام رایت کنید. سیسـتم عامل های 
مختلف، ابزارهای متفاوتی برای این کار دارند. ویندوزی ها می توانند از برنامه InfraRecorder استفاده کنند. 
کاربران OSS X )سیستم عامل مک( از Applications > Utilities > Disk Utility  ابزار Disk Utility را اجرا و ISOS را 
به قاب سمت چپ بکشند. پس از فعال کردن گزینه ی Verify burned data روی Burn کلیک کنید. کاربران 

توزیع های گنو/ لینوکس نیز می توانند از برنامه های Brasero یا K3b استفاده کنند.
:USB نصب از طریق حافظه های   

اگر شما نیز مانند من فکر می کنید دیسک های نوری وسایل اعصاب خردکنی هستند، ISOS دریافت شده 
 را روی حافظه های فلش بریزید. در سیسـتم عامل های مختلف می توانید از UNetbootin )قابل دریافت از

 unetbootin.sourceforge.net( اسـتفاده کنیـد. برنامـه UNetbootin شـامل دو بخش اصلـی Distribution و 
Diskimage است. به دلیل این که فایل ISOS اوبونتو داریم، از بخش دوم یعنی Diskimage استفاده می کنیم. 

سـپس از منوی کشـویی مربوطه، نوع Image را روی ISOS قرار داده و فایل ISOS را از روی سیسـتم انتخاب 
 USB Drive ،از منوی کشـویی USB کنید. در انتهای تنظیمات این برنامه نیز در صورت اسـتفاده از حافظه
 OSk اسـت، انتخاب می کنیم و روی USB را برمی گزینیم و از کادر کناری آن، درایوی که مرتبط با حافظه
کلیک کرده و منتظر می شویم تا عملیات Bootable کردن حافظه USB با سیستم عامل اوبونتو به پایان برسد 

)تصویر۲(.
کاربران OSS X )مک( در نظر داشته باشند که دستگاه آن ها قابلیت راه اندازی از طریق حافظه های خارجی 
 UNetbootin استفاده کنند. کاربران اوبونتو عالوه بر استفاده از DVD را ندارد و توصیه می شود از دیسک های
می توانند از برنامه ی Startup Disk Creator که به صورت پیش فرض در سیستم شان نصب است بهره ببرند.

          نصب و راه اندازی 
پس از آن که رایانه را با DVD یا حافظه USB بوت کردید، دو انتخاب پیش رو خواهید داشت )تصویر 3(.  

انتخاب اول، نصب اوبونتو )Install Ubuntu( و انتخاب دوم امتحان کردن اوبونتو )Try Ubuntu( است.
با انتخاب گزینه دوم )Try Ubuntu( نیز در هر زمان که تمایل به نصب داشتید می توانید با کلیک روی 
آیکون نصب اوبونتو، آن را نصب کنید. استفاده از گزینه دوم )Try Ubuntu( سیستم عامل را روی RAM شما 
بارگذاری کرده و هیچ تغییری در اطالعات هارد شما ایجاد نمی کند. پس با خیال راحت می توانید از این 
گزینه برای تست سیستم عامل اوبونتو بدون تغییر در سیستم خود استفاده کنید، حتی اگر سیستم شما 

دارای هارد دیسک نباشد نیز قادر به استفاده از این گزینه خواهید بود.
ما گزینه ی Inestall Ubuntu را انتخاب می نماییم. در مرحله بعد می توانید زبان برنامه نصب کننده 
اوبونتو را از طریق منوی سمت چپ، به هر زبان دیگری مانند فارسی تغییر دهید )تصویر ۴(،  البته به 
دلیل این که بیش تر مراحل نصب اوبونتو هنوز به فارسی ترجمه نشده اند آن را توصیه نمی کنیم. با انتخاب 

Install Ubuntu، اوبونتو اقدام به بررسی موارد زیر می نماید )تصویر 5(:

   نخسـتین موردی که بررسـی می شود، وجود حداقل 5/۴ گیگابایت فضای خالی روی هارد دیسک 
برای نصب است.

  دومین مورد، وصل بودن به یک منبع تغذیه است چرا که اطمینان داشته باشیم سیستم در زمان 
نصب اوبونتو خاموش نمی شـود! البته اگر لپ تاپ شـما به منبع تغذیه هم وصل نباشـد امکان نصب را 

خواهید داشت.
  مورد بعدی اتصال به اینترنت است. در صورتی که رایانه شما به اینترنت متصل باشد، اوبونتو در حال 
نصب، برخی بسته های نرم افزاری مانند بسته های زبان را دریافت می کند. البته اگر رایانه شما به اینترنت 
متصل نباشد باز هم امکان نصب را خواهید داشت. اگر سرعت اینترنت شما کم باشد، پیشنهاد می کنیم 

http://www.softgozar.com
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ارتباط دستگاه را از اینترنت قطع کنید.
  اگـر گزینـه Download updates while installing را نیـز انتخاب کنید، اوبونتوی شـما در هنگام نصب، 
به روزرسانی هم خواهد شد. اگر سرعت اتصال اینترنت شما کم است، پیشنهاد می کنیم پس از نصب اوبونتو 

و در فرصت مناسب سیستم را به روزرسانی کنید.
  اگر گزینه Install this third-party software را انتخاب کنید، نرم افزارهای third-party نیز در هنگام نصب، 
از اینترنت دریافت و نصب خواهند شد. از آن میان می توان به کدک پخش فایل های صوتی mp3 و فلش 
پلیر اشاره کرد. البته باز هم اگر اینترنت شما کم سرعت است، این کار را پس از نصب و در فرصتی مناسب 

انجام دهید.
در مرحله بعد )تصویر ۶(، اوبونتو به شما چند شیوه برای نصب سیستم پیشنهاد می دهد.

:)Install Ubuntu alongside Windows 7( انتخاب اول، نصب اوبونتو در کنار سیستم عامل فعلی
اگر دستگاه شما به اندازه کافی )حداقل ۸ گیگابایت(  فضای خالی داشته باشد، این گزینه برای شما نمایش 
داده می شـود و اوبونتو به میزان دلخواه خودش بخشـی از فضای خالی روی هارد را به نصب اختصاص 
می دهد. اگر میزان این فضا زیاد باشد، در مرحله بعدی امکان کم و زیاد کردن فضای اختصاصی اوبونتو 

را به شما می دهد.
 Replace Windows 7 with( انتخـاب دوم، پاک کردن سیسـتم عامل فعلـی و نصب اوبونتو بـه جـای آن

:)Ubuntu

اگر دیگر تمایلی به استفاده از سیستم عامل فعلی خود ندارید، می توانید با انتخاب این گزینه، اوبونتو را 
جایگزین آن کنید. توجه داشته باشید که در صورت انتخاب این گزینه، تمام اطالعات شما پاک خواهد 

شد.
:)Something else( انتخاب آخر، تنظیمات دستی

در این قسمت شما می توانید تنظیمات دلخواه خود را داشته باشید. به طور مثال یکی از پارتیشن های خود 
را پاک کرده و به اوبونتو اختصاص دهید.

اوبونتو به حداقل ۲ پارتیشن احتیاج دارد. نخست،  پارتیشن اصلی و دیگری پارتیشنی برای حافظه مجازی. 
 )Remove( »-« بنابراین پارتیشنی خالی که برای نصب اوبونتو در نظر گرفته بودیم را انتخاب کرده و روی
کلیک می کنیم )تصویر۷( تا فضای خالی ایجاد شود. ممکن است شما بتوانید توزیع های گنو/ لینوکس را 
بدون تعریف فضای swap نصب کنید، اما انجام این کار به دلیل غیرفعال شدن بسیاری از عملکردهای مهم 

سیستمی توصیه نمی شود.
برای اضافه کردن حافظه مجازی، باید فضای خالی را انتخاب کرده و سپس روی »+« )Add( کلیک نموده 
 New را انتخاب کنید و در بخش Logical گزینـه )Type for the new partition( و در بخـش نـوع پارتیشـن
 swap گزینه Use as میزان فضایی حدود دو برابر رم دستگاه بدهید و در بخش partition size in megabytes

area را انتخاب کرده و OSK را بزنید )تصویر ۸(.

برای اضافه کردن پاتیشن بعدی روی فضای خالی باقیمانده کلیک کنید و »+« )Add( را بزنید، در بخش 
نوع پارتیشن Primary و در بخش Use as ترجیحا Ext4 را انتخاب کرده و در قسمت Mount point گزینه 

»/« را انتخاب کنید. سپس روی گزینه Install Now کلیک کنید تا نصب اوبونتو شروع شود )تصویر ۹(.
 در ادامه، روی نقشه کشور ایران کلیک کنید تا زمان رایانه را تنظیم کنید، البته اگر رایانه شما به اینترنت 
متصل باشد نقشه به صورت اتوماتیک محل شما را تشخیص خواهد داد . در مرحله بعد زبان Persian را از 
ستون سمت چپ انتخاب و سپس گزینه آخر، یعنی Persian – Persian with  Persian Keypad را از ستون 
سمت راست انتخاب کرده تا کیبرد فارسی نیز برای شما فعال شود )تصویر ۱۰(. در پایان نیز مشخصات 

کاربری خود، همراه با رمز را وارد کنید )تصویر ۱۱(.
اوبونتو بسیار سریع نصب خواهد شد )معموال کم تر از ۱۰ دقیقه( و شما می توانید در این فرصت اسالیدهای 
مربوط به اوبونتو را مطالعه کنید تا نصب آن تمام شود )تصویر ۱۲(. پس از پایان کار، پیغامی مبنی بر 
موفقیت آمیز بودن عملیات نصب داده می شود و DVD نصب بیرون داده خواهد شد. سپس با تایید، سیستم 
مجددا راه اندازی می شود و پس از بوت اولیه به صفحه انتخاب سیستم عامل )بوت لودر GRUB( خواهید 
رسید، در این صفحه به طور معمول گزینه اول اوبونتو و گزینه آخر نیز مربوط به سیستم عامل دیگر شما 

)در این مثال ویندوز( خواهد بود.
اگر سوالی در این زمینه داشتید، می توانید آن را در انجمن کاربران ایرانی اوبونتو به نشانی ubuntu.ir یا 

انجمن کاربران ایرانی گنو/ لینوکس به نشانی sito.ir مطرح کنید.

ودرPrimary)رابزنیددربخشنوعپارتیشنAddبرایاضافهکردنپاتیشنبعدیرویفضایخالیباقیماندهکلیککنیدو+(
راانتخابکنید./گزینهMountpointراانتخابکنیدودرقسمتExt4ترجیحاUseasبخش

7

کلیککنیدتااوبونتوشروعبهنصبشدنکند...InstallNowسپسرویگزینه

دربخشبعدرویکشورایراندرنقشهکلیککنیدتازمانکامپیوترراتنظیمکنید،البتهاگررایانهیشمابهاینترنتمتصلباشد
نقشهبهصورتاتوماتیکمحلشماراتشخیصخواهدداد.

راازستونسمتچپانتخابوسپسگزینهآخر،یعنیPersianدربخشبعدزبان  ( Persian–Persian withPersian
Keypad.راازستونسمتراستانتخابنماییدتاکیبردفارسینیزبرایشمافعالگردد)

8

درقسمتبعدیمشخصاتکاربریخودهمراهبارمزراواردکنید.

دقیقه).شمامیتوانیددراینفرصتاسلیدهایمربوطبهاوبونتورامطالعه۱۰اوبونتوخیلیسریعنصبخواهدشد(معمولکمتراز
نصبDVDکنیدتانصبتمامشود.پسازاتمامنصبپیغامیمبنیبرموفقیتآمیزبودنعملیاتنصبدادهمیشودوپسازآن

بیروندادهخواهدشد.سپسباتایید،سیستمراهاندازیمجددمیشودوشماپسازبوتاولیهبهصفحهیانتخابسیستمعامل
)خواهیدرسید،دراینصفحهبهطورمعمولگزینهیاولاوبونتوینصبشدهتوسطشمامیباشدوگزینهیGRUB(بوتلودر

آخرنیزمربوطبهسیستمعاملدیگرشما(دراینمثالویندوز)میباشد.

9

درقسمتبعدیمشخصاتکاربریخودهمراهبارمزراواردکنید.

دقیقه).شمامیتوانیددراینفرصتاسلیدهایمربوطبهاوبونتورامطالعه۱۰اوبونتوخیلیسریعنصبخواهدشد(معمولکمتراز
نصبDVDکنیدتانصبتمامشود.پسازاتمامنصبپیغامیمبنیبرموفقیتآمیزبودنعملیاتنصبدادهمیشودوپسازآن

بیروندادهخواهدشد.سپسباتایید،سیستمراهاندازیمجددمیشودوشماپسازبوتاولیهبهصفحهیانتخابسیستمعامل
)خواهیدرسید،دراینصفحهبهطورمعمولگزینهیاولاوبونتوینصبشدهتوسطشمامیباشدوگزینهیGRUB(بوتلودر

آخرنیزمربوطبهسیستمعاملدیگرشما(دراینمثالویندوز)میباشد.

9

یاانجمنکاربرانایرانیubuntuir.درصورتبروزهرگونهسوالمیتوانیدآنرادرانجمنکاربرانایرانیاوبونتوبهنشانی
مطرحنمایید.sitoir.گنو/لینوکسبهنشانی

10

 | تصویر 8 |

 | تصویر 9 |

 | تصویر 10|

 | تصویر 11|

 | تصویر 12|

http://www.softgozar.com


29 شماره اول، مهــــرماه93

سال ها پیش، بحث های بسیاری درباره این که آیا نرم افزارهای متن باز می توانند با نرم افزارهای انحصاری رقابت کنند یا نه پیش آمد. نقص های قدیمی 
نرم افزارهای متن باز مشکلی است که به مرور زمان حل شده است.

مهاجرت به متن باز سخت نیست، بیش تر نرم افزارهای متن باز در محیط ویندوز قابل استفاده هستند، بنابراین اگر نمی خواهید، نیازی نیست به لینوکس 
مهاجرت کنید. اگر می خواهید پولی پس انداز کنید و از دست فروشندگان نرم افزارهای انحصاری خالص شوید پس مهاجرت  را شروع کنید.

        مرحله 1
یـا    )LibreOSffice( آفیـس  لیبـره 

اپن آفیس )OSpen OSffice( را امتحان 
کنیـد: ابزارهـای اداری متن بـازی 
که در هر بسـتری قابل استفاده اند 
)حتی ویندوز(. آن ها یک واژه پرداز، 
صفحه گسترده، ارایه مطلب )شبیه پاورپوینت(، تصویرگر 
و یـک مدیر پایگاه داده به شـما می دهنـد. اگر نیازمند 
یک واژه پرداز سریع و سبک هستید از AbiWord و برای 
صفحه گسترده از همتای آن، Gnumeric استفاده کنید. 
لیبره آفیس در بسیاری از توزیع های لینوکس به صورت 

پیش فرض نصب می شود.

          مرحله 2
 Microsoft اگر از افرادی هستید که از
OSutlook استفاده می کنید، سرویس 

گیرنـده ایمیـل Zimbra  که تقریبا 
توسـط همه ارایه دهنـدگان ایمیل 
پشتیبانی می شـود، می تواند جایگزین مناسبی برایتان 
باشد.  پیشنهاد دیگر می تواند Thunderbird موزیال باشد.

Lightning و Sunbird موزیـال، تقویم هـای اشـتراکی را 

برایتـان فراهـم می کننـد و Evolution نیز بـرای ویندوز 
گروه افزاری ارایه می دهد که با GroupWise ناول و بیش تر 
نسـخه های Exchange Server مایکروسافت به خوبی کار 

می کند.
 

          مرحله 3
به یک مرورگر وب متن باز مهاجرت 

کنید: 
فایرفاکس یـک مرورگر وب کراس 
بستر آزاد اسـت که امکانات خوبی 
در زمینـه رعایت حریم خصوصی و کنتـرل پاپ آپ ها، 
جاسـوس افزارها و ویروس هـا ارایـه می دهـد. همچنین 

دستتان را برای سفارشی سازی باز می گذارد.
مرورگر گوگل کروم نیز با وجود این که برخی از ابزارهایش 
متن باز نیستند اما سرعت زیادی برای بازشدن صفحات 

در اختیارتان قرار می دهد.

سـعی کنید از مرورگر کرومیوم که نسخه متن باز کروم 
است، استفاده کنید.

 
          مرحله 4

اگر شما موافق FTP کالینت باشید، 
FireFTP )از افزونه هـای فایرفاکس( 

از داخـل مرورگرتان کار را به انجام 
می رساند. 

در این باره FileZilla نیز سـرویس گیرنده کراس بسـتری 
است که ویژگی های بسیاری در اختیارتان می گذارد.

 
         مرحله 5

از نرم افـزار GIMP )برنامه ویرایشـگر 
تصویر GNU( که یک جایگزین آزاد 

برای ویرایش تصویر است. 
به جای برنامه هـای ویرایش تصویر 
پرهزینه و متن بسـته اسـتفاده کنید. این نرم افزار روی 
ویندوز قابل نصب است. فایل های آموزشی بسیاری برای 

کار با گیمپ روی پایگاه وب ها موجود است.

        مرحله 6
از Inkscape یـک جایگزین کامل و  

آسان به جای CorelDraw بهره ببرید.

         مرحله 7
از پخش کننـده رسـانه VLC لـذت 

ببرید. 
تقریبـا تمام قالب هـای رایج پخش 
ویدیـو را بـدون نیـاز بـه دریافـت 

کدک های اضافی در اختیار دارید.

         مرحله 8
اگـر یک برنامـه تبدیل CD بسـیار 
عالی و آسـان نیـاز داریـد، CDex را 

نصب کنید.

           مرحله 9
محتـوا  مدیریـت  بـرای سیسـتم 
)CMS( نیز می توانید از نرم افزارهایی 
ماننـد دروپـال، جومـال و وردپرس 
اسـتفاده کنید. بـرای کارکـردن با 
 ایـن سیسـتم ها نیـاز نداریـد زبان

HTML ،PHP  و یـا هـر زبان دیگـری را بدانید. افزونه ها و 

تم های رایگان بسـیاری برای پایگاه وب شما وجود دارد 
که هرچه را بخواهید انجام دهند.

 
         مرحله 10

بازی های متن بـاز نصب کنید؛ این 
تنها جایی اسـت که متن باز حریف  
انحصـاری  نرم افزارهـای  دنیـای 
نشـده اسـت. پروژه هـای عالـی و 
سرگرم کننده ای در این حوزه وجود 
دارد. Sauerbraten تیرانداز اول شخِص فوق العاده سریع، 
سـرگرم کننده و جمع وجور است )و AssaultCube نسخه 
آهسته تر از همان خانواده است با سالح هایی واقعی تر(. 
بازی Freecive نیز یک بازی اسـتراتژیک امپراطورسازی 
اسـت. Nexuiz یـک بـازی با حجم دریافت باالسـت، 
BZ-  امـا تیرانداز اول شـخص فوق العاده خوبی اسـت.

Flag  نیـز بازی تانک های چند کاربره اسـت که رتبه 

باال در دریافت دارد و جامعه کاربری فعالی را به خود 
اختصاص داده است.

 
         مرحله 11

اگـر برای این چالش آماد ه اید، ممکن اسـت بخواهید 
محصـول مشـهور دنیـای متن بـاز را بررسـی کنید: 
سیستم عامل لینوکس. این روزها لینوکس جایگزین 
مناسـبی برای ویندوز اسـت و به راحتی روی بیش تر 
سـخت افزارها اجرا می شـود، حتی سـخت افزارهایی 
که نسـخه های حال حاضر ویندوز روی آن ها ضعیف 
عمل می کنـد یا کال کار نمی کند. همچنین چندین 
پروژه BSD متن باز هم وجود دارد. اندروید گوگل برای 
گوشـی های هوشـمند و تبلت ها نیز متن باز اسـت و 

سیستم عامل کروم نیز به این جمع اضافه خواهد شد.
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در طول زندگی تجربه مسافرت ها و دیدن زوایای مختلف زندگی انسان را باتجربه می کند. انتقال این تجربیات به دیگران موجب شده امروزه 
انسان راحت  و آسوده از تکنولوژی استفاده کند و زندگی شیرینی داشته باشد. تجربه استفاده از سیستم عاملی متن باز با آوازه گنو/لینوکسی شاید 

مسیر شما یا سازمان  یا حتی کشور شما را نیز عوض کند.

شهرداری مونیخ و استیو بالمر
وقتـی صحبت از نظم و دیسـیپلین 
باشـد حتما نامـی از کشـور آلمان هـم برده 
می شـود. یک دهه قبل، شـورای شهر مونیخ 
تصمیـم گرفـت راهی بـه جز مسـیری که از 
سیسـتم عامل ویندوز می گذشـت را انتخاب 
کند. »پیتر هافمن« مدیر پروژه این مهاجرت 
در شـهر مونیخ سـومین شـهر بـزرگ آلمان 
گفت کـه این پروژه تنها صرفه جویی نبوده و 
برای بدسـت آوردن آزادی و استقالل بیش تر 
طرح ریزی شـده اسـت. در صورتـی که بطور 
معمول در اکثر سازمان ها، پروژه های تغییر و 
مهاجرت  به دالیل قدرت مند اقتصادی شروع 

می شود.
ژرمن هـا پـس از بررسـی های اولیه در سـال 
۲۰۰۴ اقـدام به مهاجـرت به گنو/لینوکس و 
متن باز را شروع کردند. آن ها قصد داشتند که 
آفیس و ویندوز ۲۰۰۰ را با سیستمی مشابه 
ولـی آزاد تعویـض کنند. بدین ترتیـب پروژه 
LiMux شـکل گرفت. اوبونتوی سفارشی شده 

به زبان کشور خودشان. قرار بود پروژه در سال 
۲۰۱۱ تمام بشـود اما بدلیل چالش هایی که 
پیش روی آن هـا قرار گرفت، زمان بیش تری 
الزم داشـتند. در میانه راه حتی اسـتیو بالمر 
به مونیخ رفت تا شـاید آن ها را به ویندوز باز 

گرداند.

انفجـار بزرگـی مـد نظـر نبـود بلکـه آن هـا 
مهاجرت آرام به همراه توسعه توزیع LiMux را 
برنامه ریزی کردند. آیا سخت افزار ها با سیستم 
جدید همخوانی داشت؟  برای نصب سیستم 
جدید باید کارهایی انجام می شـد. سعی شد 
که بخش های مشـخص و اسـتانداردی برای 
این مهاجرت در نظر گرفته بشود. تا گروه به 
گروه و بخش به بخش سیستم های خود را به 
لینوکس مجهز کنند و مشـکالت را در طول 

این مسیر یک به یک حل کنند.
در سـال ۲۰۱3 ایـن کار تقریبـا انجام شـد و 
۱۴۸۰۰ نفـر از لینوکس اسـتفاده می کردند 
و بـاالی ۱5۰۰۰ نفـر از اوپن آفیـس، تعـداد 
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زیادی از برنامه های ویندوزی باید مشابه سازی 
می شـدند و یا از برنامه ای نظیر آن اسـتفاده 
می شـد. در نهایـت بعضـی از برنامه ها امکان 
پورت شـدن به لینوکس را نداشت و بایستی 
در بعضی از موارد کماکان از ویندوز اسـتفاده 

شود.
یکی از مشـکالتی که در حیـن مهاجرت به 
آن برخـورد کردنـد ایـن بـود کـه فایل هایی 
کـه از وینـدوز به لینوکس منتقل شـده بود 
درست نشـان داده نمی شد و یا این که فونت 
مناسـب و هماهنگ نداشتند. جداول به هم 
ریختـه بودند. عکس ها و حالت نمایش متن 
بـه هم ریخته بود. بعضی از این مشـکالت را 
با استفاده از نسخه جدید تر آفیس لینوکس، 
یعنی همان لیبره آفیس معروف حل کردند. 
این نرم افزار قابلیت های بیش تری از فایل های 
مایکروسافت آفیس را منتقل می کرد. بعضی 
از سازمان ها به خاطر همین مشکالت مونیخ 

ترجیح دادند که از ویندوز استفاده کنند.
مزایـای مالی کـه اینگونه پروژه هـا در خارج 
از ایـران دارنـد صرفه جویی هزینـه ویندوز و 
نرم افزارهایی مثل مایکروسافت آفیس است. 
شـاید در حـال حاضـر آن را حس نکنیم اما 
 WTOS زمانـی کـه عضویت تجـارت جهانـی و
مطرح می شـود باید هزینه اقالمی نظیر این  

را ما هم پرداخت کنیم.
در پایـان ۲۰۱3 هزینه ای حدود ۲3 میلیون 
یورو برای شهرداری مونیخ رقم خورد. هزینه 
بـه روزرسـانی سیسـتم ها بـه  وینـدوز ۷ و 
نرم افزارهای مایکروسـافت چیزی حدود 3۴ 
میلیون بود. هزینه مهاجرت شـاید هزینه ای 
بـود که یک بار پرداخت شـد و در سـال بعد 
خبری از شـارژ ساالنه برای نرم افزاهای بسته 
نخواهد بود. در مقابل سخت افزارهای قدیمی 
کمـاکان مورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. در 
صورتی که اسـتفاده از ویندوز باعث می شـد 
که تعداد زیادی از آن ها  دور ریخته شـوند و 
این خود هزینه ای بسیار گزاف داشت. شاید تا 
چند سال دیگر نیازی به تعویض آن ها با مدل 
جدیدتر نباشد.  حدود ۴/۶ میلیون یورو از این 

طریق ذخیره می شود.
چالش دیگر آموزش کارکنان برای اسـتفاده 
از LiMux بـود. ۱/۶۹ میلیون برای آموزش. در 
مقابل، به روز شدن با آفیس جدید مایکروسافت 
هم یک چنین هزینه ای در بر داشت. استفاده 
از پشـتیبانی کاربران نرم افزار های لینوکسی 

ماننـد اوبونتـو، لیبـره آفیـس، KDE و گنـوم 
کمک شایانی بود. نیاز کم تری به گروه بزرگ 
پشتیبانی ویندوزی بود چرا که جامعه کاربران 
تا حـدودی این کار را انجام می داد. در جایی 
که مشکل غیر قابل حلی وجود داشت بایستی 
پولی برای برطرف کردن آن به یک شـرکت 
توسعه دهنده پرداخت می شد ولی در نهایت 
ایـن افـزوده به نرم افزار اضافه می شـد و برای 

عموم قابل استفاده بود. 
درنهایـت امروز این پروژه به صورت کامل در 
این شهر اجرا شده است و از آن به عنوان یکی 
از پروژه های موفق مهاجرت نام برده می شود.

 پـس از گذشـت یـک دهـه و عوض شـدن 
شورای شـهر مونیخ، پروژه  فوق بازبینی شد. 
در بعضـی مـوارد نیاز به اسـتفاده از ماشـین 
مجـازی برای ویندوز دیده می شـود و این که 
بایـد برای آن ویندوز هم پـول پرداخت کرد. 
زمزمه هایی شـنیده می شـود که آیـا باید به 
سـمت وینـدوز برگشـت یا نـه؟ ولـی هنوز 
تصمیمـی در این مورد گرفته نشـده اسـت. 
تنها  بازبینی کامل نتایج حاصل از یک دهه 
تالش مونیخ و بررسـی کامل بستر ویندوز و 
لینوکس به تصمیمـی دوباره منتهی خواهد 
شد. تصمیمی که شاید سرمشق بسیار بزرگی 
برای سـازمان ها و  شـهرهای دیگر باشـد که 
نیم نگاهـی به مهاجرت روی سیسـتم عامل 

لینوکس دارند.

          موبایل محل نبردی دیگر
اوبانتو تاچ، اندروید، Meego  پروژه هایی هستند 
کـه برای بسـتر موبایل  سـاخته شـده اند. در 
صورتی که اوبانتو همانطور که اندروید امروزه 
موفق شده است بتواند با سخت افزار مناسب 
در بیـن کاربـران مورد اسـتفاده قـرار بگیرد، 
شـاید بتوان گفت که در این نبرد  لینوکس 
به طور کامل از ویندوز پیشی گرفته است ولی 
رقیبی مانند اپل کماکان در این نبرد حضوری 
جـدی دارد و حضور موفـق لینوکس در این 
عرصـه می تواند برد دیگری را به نفع کاربران 
گنو/لینوکس رقـم بزند.  معروفیـت اندروید 
و برنامه هایی با کاربران بسـیار در این عرصه 
نشان داده است که می توان در این زمینه هم 

لینوکس را موفق دید.

         انگلیس
اسـتفاده از استاندارهای متن باز برای مدارک 

رایانه ای توسـط وزیر دفتر کابینه »فرانسیس 
 Francis Anthony Aylmer( »آنتونی آیلمر مائود
Maude( اعـالم شـد. بـه این  ترتیـب مردم و 

دولت به بهترین روش ممکن از فایل هایی که 
به قالبهای آزاد تولید شده اند استفاده خواهند 

کرد.
 

          این کار چه فوایدی دارد؟
  نیـازی به تهیـه نرم افزار خاص برای تولید 

متون جهت ارتباط با دولت نیست.
 مـردم و دولـت می توانند متون را به قالبی 
ثابـت بـه اشـتراک بگذارند در صورتـی که از 

نرم افزار های متفاوتی استفاده می کنند.
  دولـت هـم می تواند بهترین نرم افـزار را با 
ارزان ترین قیمت برای تولید و ویرایش متون 

استفاده کند.
انگلیسی ها برای مشاهده متون از قالب فایل 
PDF و HTML و بـرای نوشـتن از قالب متن باز 

OSDF اسـتفاده خواهند کرد. صرفه جویی ۱/۲ 

بیلیـون پوندی مبلغ قابل مالحظه ای اسـت. 
شـاید این یک تصمیم مناسب و استراتژیک 
باشـد. با این کار شـما مجبور نیستید، حتما 
از نرم افـزار خاصـی اسـتفاده کنید. همیشـه 
استادنداردها، تشکیل دهنده یک مرحله بهبود 
فرایند هسـتند. این مورد هم می تواند مسیر 
مناسبی برای شـروع یک تغییر بزرگ باشد. 

درنهایت امروز 
این پروژه به 

صورت کامل در 
این شهر اجرا 

شده است و از 
آن به عنوان یکی 

از پروژه های 
موفق مهاجرت 

نام برده می شود.

http://www.softgozar.com


34

پروندهخبر

شماره اول،  مهـــرماه93

2014201320122011201020092008200720062005...

مفاهیم اولیه و بررسی های مایکروسافت به لیبره آفیساستفاده از limuxجمع بندیاجرای کامل
انجام شده

یک برنامه ریزی 
دقیق و اجرای 

درست و استفاده 
مناسب از  بودجه 
به بهترین شکل 

و همکاری جوامع 
کاربری می تواند 
امکان مهاجرت 
در کشور ما را 
نیز فراهم کند. 
آیا این کار در 

کشور ما ممکن 
خواهد بود؟
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 Limux جدول اجرای پروژه

خواهید داشت.
برای رسـیدن به چنین اهدافی شاید آموزش 
گسـترده در آمـوزش و پرورش و دانشـگاه ها 
بتواند بسـتری از نیروی انسانی را فراهم کند 
تا سازمان ها و شهرها چنین حرکتی را ساده تر 
و راحت تـر انجام بدهند. همـکاری مردمی و 
حمایت دولت، سازمان ها و شرکت ها همگی 
با هم حرکتی گروهی را شکل خواهد داد که 
پتانسـیل موفقیـت را خواهد داشـت. در این 
بین باید از تعصب دوری کرد و فرهنگ گنو/

لینوکس را رواج داد.
آخر انشا در دوران کودکی همیشه با جمله ای 
از امیـد پایـان می یافـت. امیـد اسـت ما هم 
در کشـورمان بتوانیـم حرکتی مثبـت برای 
مهاجـرت داشـته باشـیم! در این بین شـاید 
کم اهمیت ترین دلیل، سـود مالـی حاصل از 
تهیـه نرم افزارهای ویندوزی باشـد چراکه ما 
هنوز کپی رایت را در ایران رعایت نمی کنیم. 
اما دالیل بسـیار زیاد فنـی و فرهنگی وجود 
دارد که در نهایت سـود اقتصادی و استقالل 

را در پی خواهد داشت.
یـک برنامه ریـزی دقیـق و اجرای درسـت و 
اسـتفاده مناسـب از  بودجه به بهترین شکل 
و همـکاری جوامـع کاربری می توانـد امکان 
مهاجرت در کشور ما را نیز فراهم کند. آیا این 

کار در کشور ما ممکن خواهد بود؟

از طرفـی آزادی و احترام کامل به کاربر برای 
استفاده از برنامه مورد عالقه خود را دارد و تنها 
بایستی بتوان اسـتاندارد را رعایت کرد. شاید 
در طول زمان نرم افزارهای آزاد شانس خود را 
در مقایسه با نرم افزارهای شرکت های بزرگ و 

سلطه جو داشته باشند.

          اسپانیا
LliureX سیسـتمی سفارشی شده و بر گرفته 

از توزیـع اوبونتـو اسـت.  ۱۱۰۰۰۰ رایانـه در 
مدرسـه های اسـپانیا در حـال حاضـر از این 
سیستم اسـتفاده می کنند. مدرسه لینوکس 
والنسـیا 3۶ میلیـون یورو صرفـه جویی را به 
ارمغان آورد. آن ها از LliureX-Lab برای تدریس 
و اسـتفاده از مولتی مدیا و به اشـتراک گذاری 
فایل هـا جهـت فراگیـری زبـان در البراتورها 
اسـتفاده می کننـد. حدود  ۱/5میلیـون یورو 
صرفه جویی در سـال با عدم خرید الیسـنس 
جدید ویندوز و عدم استفاده از سیستم هایی 
با سـخت افزارهای به روز دنیا امکان مناسبی 
را برای هر سـازمانی فراهم می کند تا بودجه 
خود را صرف آموزش و پرورش کند و نه خرید 

الیسنس سیستم  عامل ویندوز.

         فقط پنج نام یا حقیقت
نظیـر  سـازمان هایی  در  لینوکـس  امـروزه 

گـوگل، پلیس فرانسـه، وزارت دفـاع آمریکا، 
سـرن )CERN( و ناسـا اسـتفاده می شـود. آیا 
این سازمان ها تنها برای صرفه جویی اقدام به 
استفاده از این سیسـتم عامل کرده اند؟ شاید 
جواب سـوال را در کارهایـی که انجام داده اند 
و نتیجـه حاصل از کیفیـت کاری که به دنیا 
و برای سـازمان های خود کسب کرده اند باید 

جستجو کرد.

         استفاده از ویندوز ممنوع؟
آیـا باید به یک بـاره با هیجان گفـت »یافتم، 
یافتـم« و به یک بـاره وینـدوز را با یک توزیع  
لینوکـس عوض کرد؟ با توجـه به پروژه هایی 
که مطرح شد به نظر این کار منطقی نخواهد 
بود. انتخاب مسـیر مناسـب برای هر سازمان 
و یـا شـهر و کشـوری بایـد جداگانه بررسـی 
شـود تا بتوان روش مناسـب و امن را انتخاب 
کرد. بهتر اسـت ابتدا تجربه دیگر سـازمان ها 
بررسـی و سپس با آموزش اولیه و استفاده از 
اسـتانداردهای متن باز شـروع کرد. در نهایت 
با دسـته بندی مناسب سـازمان ها یا بخش ها 
با درجه وابسـتگی به نرم افزارهـای ویندوزی 
یا غیر آزاد، نرم افزارهای جایگزین و مشابه در 
سیسـتم عامل گنو/لینوکس را مورد استفاده 
قـرار داد. زمانـی که روز شـما بـدون نرم افزار 
غیـر آزاد گذشـت امکان حذف وینـدوز را هم 
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فایرفاکس اواس )Firefox OSS( چیست؟   
فایرفاکس اواس، یک اکوسیستم موبایلی نوپدید 
اسـت کـه با هدف توسـعه اسـتانداردهای وب از جمله 
HTML5 سـاخته شـده اسـت. این سیسـتم عامل تولید 

گوشی های هوشمندی را امکان پذیر خواهد کرد که تمام 
 HTML5 قابلیت های آن ها به صورت برنامه هـای کابردی

توسعه یافته اند.
اسـتفاده از فایرفاکـس اواس مزایـای بسـیاری دارد که 
می توانـد مـورد اسـتفاده اپراتورهـا و تولیدکننـدگان 

دستگاه ها قرار گیرد. از جمله:
  امکان ارائه تجربه ای بهتر در کار با تلفن های هوشمند 
بـه طیـف وسـیع تری از کاربـران، به ویژه بـه دارندگان 

گوشی های ارزان قیمت. 
  فایرفاکـس اواس واقعا »باز« خواهد بود و همین امر 
باعث می شـود از یک سو قابلیت فناوری های اینترنتی 
وارد عرصـه موبایل هـا شـود و از سـوی دیگـر موانـع و 

محدودیت های فعلی حذف شود. 
  این سیستم عامل، قابلیت های چندسکویی واقعی را 

در اختیار توسـعه گران برنامه های کابردی که 
در حال حاضر اغلب آن ها از HTML5 اسـتفاده 

می کنندـ  قرار  می دهد.
 

  فلسـفه پشـت فایرفاکـس اواس     
چیست؟

از دید موزیال عملکرد خوب یک کد، بخشـی 
از وظیفه و کارکرد کد به شـمار می آید. ایده 
پشـت فایرفاکس اواس، رها شـدن از چنبره 
بستر های اختصاصی موبایل است. پشتیبانی 
فزاینده جهانی از پروژه، حاکی از قدرتی است 

که در پس فایرفاکس اواس قرار دارد.
موزیال معتقد است، وب یک بستر است و به 
همین دلیل فایرفاکس اواس به صورت کامل 
و واقعی متن باز بوده و در دسترس هر اپراتور 
شبکه یا تولیدکننده انبوه )OSEM( قرار می گیرد. 
ما به دنبال مزیت رقابتی نه برای موزیال، بلکه 

برای وب هستیم.
در واقـع موزیال بر برقـراری توازن بین منافع 
گروه های مختلف یعنی کاربر، توسـعه دهنده 
و صنعت حذف متمرکز شـده است. وضعیت 
ما به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی بی طرف، 
دسـتیابی به این تعادل واقعـی را امکان پذیر 

می سازد.
  مناسب برای اپراتورها: فایرفاکس اواس 

از هزینه های سخت افزاری می کاهد. 
مناسب برای توسعه دهندگان: در حال حاضر 
توسعه دهندگان برای ساخت برنامه های وب، 

از HTML5 استفاده می کنند. 
باز،    مناسب برای صنعت: استانداردهای  

مروج ابتکار و نوآوری است )که این مساله به 
دلیل حضور فایرفاکس، در بازار مرورگرها دیده 
می شود(. از سوی دیگر، دست اندرکاران اصلی 

وب، از HTML5 استفاده می کنند. 
  مناسـب بـرای مشـتریان: ایـن عده 
می توانند یک تجربه عالی در کار با تلفن های 
هوشمند به دسـت آورند، آن هم با هزینه ای 
کم تـر. در ضمـن، اگر گوشـی خـود را عوض 
کنند، باز هم به برنامه های کابردی  دسترسی 

خواهند داشت.

 فنـاوری پشـت فایرفاکـس اواس 
چیست؟

مـا بـا این هدف کـه وب را یک گزینه غنی و 
عملی برای توسعه دهندگان برنامه های کابردی  
قرار دهیم، فناوری ها و APIهایی ایجاد کرده ایم. 

فایرفاکس اواس، سیسـتم عاملی متن باز و مبتنی بر لینوکس و وب دوسـت )Web-friendly( اسـت که 
 Mobile World نسخه اولیه آن در ابتدای سال ۲۰13 منتشر شد . در همان زمان، با حضور در نمایشگاه
 mobiForge اخبار و شایعات بسیاری درباره سیستم عامل جدید موزیال به راه افتاده بود. سایت Congress

در مصاحبه با آندریاس گل )Andreas Gal( نایب رییس مهندسی موبایل موزیال، اطالعات ارزشمندی به 
دست آورده و به معرفی و بررسی فایرفاکس اواس می پردازد.

پیش درآمدی بر فایرفاکس اواس برای توسعه گران موبایل:
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امروزه برنامه های کاربردی موبایلی وب به مانع 
برخورد کرده اند، زیرا این برنامه ها قادر نیستند 
به قابلیت های زیرین و نهانی دستگاه ها دست 
یابند )بر خالف برنامه کاربردی سنتی(. پروژه 
فایرفاکـس اواس موزیال ایـن محدودیت ها را 
رفـع کرده و با ارائه APIهای مناسـب، نشـان 
داده کـه چگونـه می تـوان بـا بهره گیـری از 
اسـتانداردهای باز، یک دستگاه، یعنی کرنل 
لینوکس، درایورهای دسـتگاه و باالتر از همه 
»وب« را به طـور کامـل در اختیار گرفت. این 
امر، فناوری را تسهیل کرده و یک پارچهسازی 
بین وب، گوشـی و برنامه کاربردی را آسان تر 

کرده است.

  ایـن فناوری هـا چه مزایایـی برای 
توسعه دهندگان موبایل دارد؟

از دیدگاه موزیال، HTML5 فناوری مهمی است 
کـه روزبه روز بر اهمیت آن افزوده می شـود و 
توسـعه گران بیش تری به استفاده از آن روی 
می آورنـد. حـدود ۱۰ میلیون توسـعه دهنده 
بـرای  برنامه کاربـردی  تولیـد  بـه   HTML5

مرورگرهای دسـکتاپی مشـغولند. بسـیاری 
دیگـر در حال تولیدبرنامـه کاربردی موبایلی 
مبتنـی بـر HTML5 هسـتند. گـروه زیـادی 
 )AppStore( ازبرنامه کاربردی فعلی اپ اسـتور
و بـازار اندرویـد )Google Play( برنامه هایی از 
نوع HTML5 محسـوب می شـوند که در حال 
پیشـی گرفتـن از برنامه های سـنتی و بومی 
اسـت. هـدف سیسـتم عامل موزیـال عبارت 
اسـت از فراهم آوردن محیط و بسـتر که این 
برنامـه کاربـردی بتواننـد به صـورت بومی و 
سنتی در دستگاه های قابل حمل، اجرا شوند. 
هنگامی که برنامه کاربردی HTML5 به صورت 
بومی و سـنتی اجرا شوند، بهتر می توانند به 
قابلیت های گوشی دسترسی داشته باشند و 
در نتیجه، تجربه بهتری برای کاربر به ارمغان 
می آورند. این تجربه را می توان با تجربه خلق 
شده توسط آن دسته ازبرنامه کاربردی بومی 
که به طور اختصاصی برای سیستم عامل تلفن 

هوشمند نوشته شده اند، قیاس کرد.
فایرفاکـس اواس قصـد دارد انـرژی و توانایی 
جامعـه توسـعه دهندگان وب را به موبایل ها 
تزریق کند. البته منظور، تنها تزریق توسـعه 
وب به بسـترهای سخت افزاری خاص نیست 
)که از چالش های موجود با سیستم عامل های 
قبلـی موبایل مانند WebOSS و LiMo به شـمار 

می آید(.
توسعه دهندگان با استفاده از HTML5 و API های 
جدید مورد نظر موزیال می توانند در هرکجا که 
باشند، تجربه های جذابی خلق کرده و برنامه 
کاربردی خوبی تولید کنند و دیگر نیاز نیست 
توسعه دهندگان، درباره API های سنتی مورد 
استفاده در بسترهای خاص مطالبی بیاموزند، 
بلکه قادر خواهند بود یک برنامه کاربردی برای 
تمامی بسـترها طراحی کنند. این امر از یک 
سو باعث می شود توسعه دهندگان، منابع خود 
را به شیوه بهتری مورد استفاده قرار دهند و از 
سوی دیگر ابتکار و نوآوری را در آن ها شکوفا 

می سازد.
به طور خالصه چرا توسعه دهندگان باید به فکر 

تولید برنامه برای فایرفاکس اواس باشند؟
  اکوسیستم های بسته، توسعه دهندگان را 
به ساخت برنامه کاربردی سنتی برای تک تک 
بسـتر ها مجبور می سـازد که قابل گسترش 

نیست. 
  بابرنامـه کاربردی باز HTML5 می توان یک 
بار برنامه کاربردی طراحی و آن را همه جا اجرا 

کرد. 
  انعطاف پذیری بیش تر: انجـام آزمون های 
A-B بومی بربرنامه کاربردی آی اواس و اندروید، 

کار دشـواری برای توسعه دهندگان محسوب 
می شـود )آزمـون A-B ناظـر بر بهینه سـازی 

عملکردبرنامه کاربردی است(. 
  برای کسب اطالعات بیش تر درباره مزایای 
اسـتفاده از HTML5، بـرای توسـعه دهندگان 
 HTML5 for mobile موبایل، کافی است عبارت

developers را در اینترنت جست وجو کنید.

 چـه افـرادی حامـی و پشـتیبان 
فایرفاکس اواس هستند؟ کدام اپراتورها؟ 
کدامیـک از شـرکت های تولیدکننده 

سخت افزار؟ و چه افراد دیگری؟
 اپـــــراتورهای مطرحـــی همچــــــون
 Deutsche Telekom، Etisalat، Smart، Sprint، 

از   Telenor و   Telecom Italia، Telefónica

فایرفاکس اواس پشتیبانی می کنند.
TCL Communication Tech-  سـازندگانی مانند
 ZTE و )Alcatel OSne Touch تحت برند( nology

ابراز عالقه کرده اند که با استفاده ازپردازنده های 
Snapdragon شـرکت Qualcomm، بـه تولیـد 

بـا  کـه  بپردازنـد  نخسـتین دسـتگاه هایی 
سیسـتم عامل جدید فایرفاکس کار می کند. 

BlueVia نیـز سـخت در تـالش اسـت تا تمام 

محیط های توسـعه مرتبط را فراهـم کرده و 
قابلیت های Telefonica برای توسـعه گران وب 
و برنامـه کاربـردی را ارتقا بخشـد، همچنین 
مشارکت های دیگری با برخی تولیدکنندگان 
انبوه )OSEM( و دیگر اپراتورها وجود دارد که در 

زمان مقتضی اعالم خواهد شد.

 چرا ایـن مجموعه هـا از فایرفاکس 
اواس پشـتیبانی می کننـد؟ )به عبارت 
دیگر این امر برای هـر یک از آن ها چه 

سودی دارد(؟
فایرفاکـس اواس کامـال بـاز و مبتنـی بـر 
اسـتانداردهای وب اسـت. فایرفاکـس اواس 
ـ دقیقـا ماننـد دیگـر محصـوالت موزیـال ـ 
متن بـاز بـوده و ایـن بـدان معناسـت که هر 
اختیـار  را در  کـس می توانـد کدهـای آن 
داشـته باشد، مورد اسـتفاده مجدد قرار دهد 
و درتوسـعه آن مشارکت کنند. با فایرفاکس 
اواس، تولیدکننـدگان انبوه و اپراتورها قادرند 
در کل پورتفولیوی دستگاه خودـ  صرف نظر 
از نوع سیسـتم عاملـ  دسـت به تولید محتوا 
و سـرویس بزنند. آن هـا همچنین می توانند 
تجارب کاربر را سفارشـی کـرده، نحوه توزیع 
برنامه کاربـردی را مدیریت و توجه و وفاداری 

مشتری را جلب کنند.
فایرفاکـس اواس فاقـد هـر نـوع حق امتیـاز 
اسـت و همین امر یک مزیت هزینه ای برای 
تولیدکننـدگان دارد که می توانـد به کاربران 
نیز تسـری یابد. همچنین بهینه سازی بستر 
برای تلفن های هوشمند رده ابتدایی و حذف 
اپراتورهـای  میانـی غیرضـروری،  الیه هـای 
موبایلـی را قادر می سـازد که در کنار کاهش 
قیمت ها، تجربیات خوبی در اختیار مشتریان 
قـرار دهند. فایرفاکـس اواس بـه طور خاص 
تلفن های هوشـمند ارزان قیمت را هدف قرار 
داده و این شیوه ممکن است در کل بازارهای 
در حال توسعه، مورد تقلید دیگران قرار گیرد.

موزیـال، یک سـازمان غیرانتفاعی اسـت، لذا 
نخسـتین هدف آن از تولید فایرفاکس اواس، 
بهره برداری مالی نیسـت. بلکـه هدف عبارت 
اسـت از آزادسـازی تولیدکنندگان، اپراتورها، 
مشـتریان و توسـعه دهندگان از قیـد و بنـد 
بسـترهای اختصاصی موبایل. موزیال در حال 
حاضر مشـغول ارزیابـی گزینه های مختلفی 
اسـت کـه در آن هـا اولویت دادن به سـلیقه 

فایرفاکس 
اواس فاقد هر 
نوع حق امتیاز 
است و همین 

امر یک مزیت 
هزینه ای برای 
تولیدکنندگان 

دارد که می تواند 
به کاربران نیز 

تسری یابد

نمونه ای از تلفن همراه ساخته 
شده و توزیع شده در اروپا با 

سیستم عامل فایرفاکس او اس 
ZTE توسط شرکت
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کاربران و اهداف استراتژیک شرکای ما مطرح 
است. موزیال معتقد است که در آینده نزدیک، 
از وب به عنوان یک بسـتر یاد خواهد شـد و 
این بسـتر باید باز باشـد نه این که وبی باشد 
کـه به عرصـه ای انحصاری برای عـرض اندام 
چنـد بازیگـردان تبدیل شـده اسـت. موزیال 
 بـا توسـعه فایرفاکس اواسـ  کـه با همکاری 
Telefonica Digital و چند شریک دیگر در حال 

انجام اسـتـ  آن چه را که شدنی است، نشان 
خواهـد داد و همین امر بـه نوآوری بیش تر و 

بیش تر منجر می شود.

 اولین دستگاه چیست و کجا عرضه 
خواهد شد؟

انتظار می رود اولین محصول تجاری در اوایل 
سـال ۲۰۱3 در کشـورهای آمریـکای التین 
عرضه شـود. بـه تازگـی Geeksphone برخی 
ویژگی های نسخه نمایشی فایرفاکس اواس را 
اعالم کرده که صرفا در توسعه و آزمون کاربرد 
دارد. ایـن دسـتگاه ها بـرای ارائه به مشـتری 
طراحـی نشـده و دارای نسـخه های ابتدایـی 
 )pre-release development( پیـش از انتشـار

فایرفاکس اواس است. ما می دانیم که بسیاری 

افراد از به دست گرفتن گوشی های فایرفاکس 
اواس هیجـان زده اند. اطالعات بیش تر درباره 
زمانی که ما دستگاه مشتری را عرضه خواهیم 
کردـ  و نیز ارائه ویژگی ها و قابلیت های آنـ  به 

زودی اعالم خواهد شد.

 دستگاه های همراه فایرفاکس اواس 
کجـا، برای چـه طیفی و بـا چه قیمتی 

عرضه می شود؟
نخستین دستگاه در اوایل ۲۰۱3 در آمریکای 
التین عرضه خواهد شد. از همان ابتدا به دنبال 
جـذب افرادی هسـتیم که احتمـاال به دنبال 
تلفن های معمولی اند. این فرصت بزرگی برای 
مشـتریان تلفن های همراه به شـمار می آید: 
در سـال ۲۰۱۲، پنجاه ونه درصد گوشی های 
خریداری شـده در سراسر جهان، گوشی های 

معمولی )feature phone( بوده است.
برای صحبت درباره قیمت بسـیار زود اسـت. 
تـا زمان عرضـه تجـاری محصـول، جزئیات 
بیش تـری ارائه نخواهیم کـرد، اما با اطمینان 
خاطر می گوییم که بازار بالقوه ای که ما درباره 

ایـن محصول رصد می کنیم، حـول و حوش 
۱۰۰ دالر و کم تر خواهد بود.

 فایرفاکـس اواس چگونـه می تواند 
برای این بازار، دستگاهی بهتر و ارزان تر 

از اندروید عرضه کند؟
نکته ای که باید مدنظر داشـت این اسـت که 
این طرح ابتکاری، به دنبال ارائه گوشـی های 
ارزان ترـ  یا ارزان ترین گوشیـ  به بازار نیست 
بلکه هدف بهبود عملکرد دستگاه ها، به ویژه 
در مـورد گوشـی های ارزان قیمت موجود در 

بازار است.
در این جا به دو نمونه از راهکارهایی که باعث 
می شود قیمت گوشی های مجهز به فایرفاکس 
اواس نسبت به دیگر تلفن های هوشمند کم تر 

شود اشاره می کنم:
  در دستگاه، نرم افزار بسیاری سبکی شروع 
به کار می کند. سیستم عامل وبرنامه کاربردی 
در یک الیه نزدیک تر به سـخت افزار مسـتقر 
می شوند بنابراین به حافظه کم تری نیاز خواهد 
بود. همچنین برای انجام همان عملکردها به 
CPU و حافظه کم تری نیاز پیدا می شود. کوتاه 

هدف بهبود 
عملکرد 

دستگاه ها، به 
ویژه در مورد 

گوشی های ارزان 
قیمت موجود در 

بازار است.
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سـخن این که ما می توانیم استفاده بیش تری 
از  سخت افزار داشته باشیم. در سیستم عامل، 
هر چه میان افزار بیش تری کنار گذاشته شود، 

هزینه های واحد، کاهش می یابد. 
  فایرفاکـس اواس فاقـد هر نـوع حق امتیاز 
اسـت و همین امر یـک مزیت هزینه ای برای 
تولیدکنندگان به همـراه دارد که می تواند به 

کاربران نیز تسری یابد.
موزیال به طور مستقیم قصد ندارد با اندروید و 
آی اواس رودررو شـود. این یک فرصت بزرگ 
برای بازار اسـت چرا که توجه دست اندرکاران 
موزیـال بـا فایرفاکس اواس به بخشـی از بازار 
معطوف شده است که رقبا به آن نمی پردازند.

  بین فایرفاکس اواس و الف( اندروید، 
ب( آی اواس چه تفاوت هایی وجود دارد؟

اپـل و گـوگل هـر دو جـزو پشـتیبانان قوی 
HTML5 به شمار می آیند، اما فایرفاکس اواس، 

HTML5 را بـا امکان دسترسـی به قابلیت های 

زیرین گوشی به سطح دیگری می برد. این امر 
باعث می شود ما بتوانیم بخش خاصی از بازار 
را که در حال حاضر در سـیطره گوشـی های 
معمولی اسـت، به تلفن هوشـمند اختصاص 
دهیـم. در حال حاضر دسـتگاه های مجهز به 
آی اواس و اندرویـد، نامزد حضور در  این بازار 
نیستند  و به نظر می رسد در آینده نیز زشاهد 

چنین مساله ای نخواهیم بود.
بـر ایـن باوریـم کـه HTML5 فنـاوری مهمی 
اسـت کـه روزبـه روز به اهمیـت آن افـزوده و 
توسـعه دهندگان بیش تری در حال اسـتفاده 
از آن هسـتند. بـرای توسـعه دهندگان یـک 
نـوع اکوسیسـتم HTML5 وجـود دارد کـه در 
حال حاضر برنامه کاربـردی مرورگرهای وب 
دسـک تاپ در آن تولیـد می شـود. بسـیاری 
از برنامه هایـی کـه در اپ اسـتور و فروشـگاه 
 HTML5 اندرویـد عرضـه می شـوند،  در قالـب
توسعه یافته اند. ما تنها به دنبال ایجاد محیط 
و بستر هستیم که این برنامه کاربردی بتوانند 
به صورت بومی و سـنتی در تلفن های همراه 

اجرا شود.

  فایرفاکـس اواس چه تفاوت هایی با 
الـف( Tizen، ب( Sailfish ج( Ubuntu د( 
Chrome OS دارد؟ ایـن امـر چه مزایایی 

برای توسعه دهندگان به ارمغان می آورد؟
فایرفاکس اواس، آن چه را که توسعه دهندگان 

انجـام دهنـد گسـترش  می تواننـد بـا وب 
می دهد. به ویژه در حوزه دستگاه های موبایل. 
فایرفاکـس اواس ایـن کار را به گونه ای انجام 
می دهـد که برآیند کار، تولید اسـتانداردهای 

تعامل پذیر است.
موزیـال بـه پشـتیبانی از دیگـر بسـترهایی 
می پـردازد که اسـتانداردهای بـاز و HTML5 را 
استفاده می کنند، در حالی که گفته می شود 
رقبا به اندازه فایرفاکس، قابلیت ها و نیروی وب 
را به موبایل تزریق نمی کند. به نظر می رسـد 
تولیدکنندگان انبـوه و اپراتورها، نـه از تایزن 
پشـتیبانی وسـیعی به عمل می آورنـد، نه از 
اوبونتو )توجه داشـته باشید که تایزن توسط 
سامسونگ کنترل می شود ولی هیچ اپراتور یا 

OSEM تاییدشده ای حامی اوبونتو نیست(.

 چـرا فایرفاکـس اواس قصـد ندارد 
بخش کوچکی از بازار را به خود اختصاص 
دهد؟ این سیستم عامل چگونه می تواند 

با اکوسیستم اندروید/ اپل رقابت کند؟
موزیال معتقد اسـت، در آینده نزدیک، از وب 
به عنوان یک بستر یاد خواهد شد و این بستر 
باید باز باشـد. هدف، کسـب مزیت رقابتی نه 

برای موزیال، بلکه برای وب است.
اجـازه دهیـد مطلـب را رک و پوسـت کنده 
بگویـم: فایرفاکس اواس قصد نـدارد در حوزه 
دستگاه های گران قیمت به رقابت بپردازد، بلکه 
این سیستم عامل درصدد رفع نیازهای برآورده 
نشـده جهانی، در حوزه تلفن های هوشـمند 
ارزان قیمـت اسـت. بـرای نیل به ایـن هدف، 
فایرفاکس اواس از طریق گشـودن وب همراه 
)Mobile Web( بـه روی افـرادی کـه تاکنـون 
بـه دلیل قیمت بـاالی رایانه های شـخصی و 
تلفن های هوشـمند نتوانسته اند به این حوزه 
دسترسی داشته باشند، فرصت های جدیدی 

می آفریند.

 چرا توسعه دهندگان موبایل باید برای 
فایرفاکس اواس دست به توسعه بزنند؟ 
آن ها این کار را باید از کجا شروع کنند؟

 HTML5از حاضـر  توسـعه دهندگان  در حـال 
اسـتفاده می کننـد. لطفـا به پرسـش چهارم 
مراجعه کنید و در آن جا سرفصل قابلیت های 
اختیـار  در  اواس  فایرفاکـس  کـه  ویـژه ای 
توسـعه دهندگان می گـذارد، مطالعـه کنید. 
در می تواننـد  توسـعه دهندگان   هم اکنـون 

 Firefox Marketplace برنامه کاربردی ارسال کنند. 
ایـن بـازار در اواسـط اکتبـر ۲۰۱۲ )اواخـر مهر 
 )Early Adopters( برای پذیرندگان آغازین )۱3۹۱
نسخه Aurora فایرفاکس برای اندروید افتتاح شد. 
فایرفاکس اواس، پیش از آن که به مرحله انتشار 
عمومی برسـد، مورد آزمون قرار خواهد گرفت. 
Mozilla Marketplace فرصت هایـی برای کشـف، 

توزیع و کسب درآمد در اختیار توسعه گران قرار 
می دهد. موزیال به شدت سرگرم کار با برندهای 
برتر فروشگاهی و تولیدکنندگان نرم افزار و جذب 
OSpen Web Apps pro-  توسعه دهندگان است. در
 ject )https://developer.mozilla.org/en-US/Apps

اطالعات بیش تری درباره توسعه برنامه کاربردی 
برای فایرفاکس اواس یافت می شود.

  آیـا کارکـرد برنامه کاربـردی وبی در 
فایرفاکـس بهتـر از اندروید یـا آی اواس 

خواهد بود؟
مقایسـه عملکرد برنامه کاربردی HTML5 با یک 
برنامه کاربـردی بومـی، مانند مقایسـه یک کت 
و شـلوار سفارشی با لباسـی است که به صورت 
آمـاده از مغازه خریداری شـده اسـت. البته یک 
کت و شـلوار دوخته شده کامال مناسب و اندازه 
شماسـت و جلوه زیبایی دارد ولی اگر بخواهید 
این لباس را بفروشـید یا به فـرد دیگری واگذار 
کنید، موفقیت چندانی نخواهید داشت زیرا این 
لباس اندازه نفر بعدی نخواهد بود. همین قضیه 
در موردبرنامه کاربردی بومی نیز صادق است. این 
برنامه ها برای یک محیط و هدف خاص ساخته و 

بهینه و در شرایط خود ثابت شده اند.

  آیا گوگل از حامیان فایرفاکس نیست؟ 
چرا این شرکت از یک رقیب احتمالی خود 

پشتیبانی می کند؟
من درباره نحوه عملکرد گوگل نمی توانم پاسخی 
بدهـم. بر خالف رقبـای اصلی ما، موفقیت های 
موزیـال در ایـن اسـت کـه بـه افـراد بیش تری 
کمـک کند تا درباره نـوع نرم افزاری که مایل به 
اسـتفاده اند، سطح مشارکتی که می خواهند در 
فضای اینترنت داشـته باشند و نحوه مشارکتی 
که مایلند در سـاخت وب بهتر داشـته باشـند، 
تصمیم بگیرند. مشـاهده رشـد و پیشـرفت در 
جامعه همکاران، در بومی سـازان نرم افزارها و در 
بازار پررقابت مرورگرهاـ  به طور مثالـ  جملگی 
از پیشرفت و حرکت رو به جلوی موزیال حکایت 

دارد.

موزیال به طور 
مستقیم قصد 

ندارد با اندروید 
و آی اواس 

رودررو شود. 
این یک فرصت 

بزرگ برای 
بازار است 

چرا که توجه 
دست اندرکاران 

موزیال با 
فایرفاکس اواس 
به بخشی از بازار 

معطوف شده 
است که رقبا به 
آن نمی پردازند.
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آمار، علم یا به عبارتی هنر مطالعه داده هاسـت. داده هایی که تقریبا با انجام هر عملی در زندگی تولید می شـوند. بسـیاری از مطالعات، همچنین 
الگوریتم های مهم، وابسـته به تحلیلی اسـت که با داده ها می توان به آن رسـید. رویکرد بیزی آمار  که مباحث مهمی از جمله شبکه های بیزی را 

شامل می شود، کاربرد فراوانی در یادگیری ماشینی )Machine Learning( دارد.
امروزه بسیاری از محاسبات آماری به صورت دستی انجام نمی شود و نیازمند نرم افزار های مناسب است. متاسفانه در بسیاری از دانشگاه های کشور 
به دلیل عدم شناخت درست از نرم افزار های آزاد، تنها نرم افزارهای غیرآزادی مانند SPSS و SAS را به دانشجویان معرفی می کنند. در این جا ما قصد 

داریم زبان/ نرم افزار آزادی به نام R را معرفی کنیم.

ده: 
سن

نوی
ده

ی زا
لح

صا
ح 

صال

        تاریخچه
زبـان R زبانـی کامال آزاد و رایگان اسـت که چندان 
هـم بـا زبـان S کـه محصولـی از کمپانـی AT&T بِل 
 بـود تفاوتـی نـدارد.  زبـان R را رابـرت جنتلمـن 
)Robert Gentleman( و روس ایهـاکا )Ross Ihaka( از 
دانشـکده آمار دانشگاه اوکلند نوشـتند و یک گروه 
همـکار، باگ هـای اولیـه نرم افـزار را یافـت و اولین 
نسـخه را در سال ۲۰۰۰ منتشـر کردند. امروزه  این 
 زبـان محصولـی از بنیاد R بـرای محاسـبات آماری 
)R foundation for statistical computing( اسـت. این 
بنیاد بخشی از پروژه ی گنوی )GNU( بنیاد نرم افزار آزاد 
 )Free Software Foundation( است. زبان R تحت مجوز

 GNU/GPL ارائه می شود.
این زبان کم حجم )سـورس کد حدود 3۰ مگابایت 
و باینری حدود 5۰ مگابایت(، یک زبان مسـتقل از 
سیستم  عامل است و سورس کد، همچنین باینری آن 
برای سیستم عامل های گنو/ لینوکس، ویندوز و مک 
روی پایگاه وب رسـمی پروژه R یعنیr-project.org و 
از آینه های بسـیاری از جمله ایران واقع در دانشگاه 

فردوسی مشهد، در دسترس است.
R پـس از نصـب در ویندوز به شـکل یـک برنامه با 
قالب exe اجرا می شـود. در سیسـتم عامل های گنو/ 
لینوکـس و مکینتاش هـم می توان پس از نصب آن 

را با دستور R )حرف بزرگ R( در Shell  اجرا کرد.
R یـک زبـان اسـکریپتی اسـت. ایـن زبـان همانند 
پایتـون خـط به  خط اجرا می شـود و در صورتی که 
 در یک خط تنها یک دسـتور نوشـته شود نیازی به 
Semicolon ندارد. شـرط ها، شـرط حلقه ها و ورودی 

توابع نیز در این زبان مانند اکثر زبان ها، درون پرانتز 
نوشته می شود و نتیجه شرط ها، عملیات حلقه ها و 

متن توابع هم درون آکالد می آید، تنها با این تفاوت 
کـه شـمارنده حلقه ها در این زبان از »یک« شـروع 

خواهد شد.

  ارتباط بین R و سایر نرم افزار ها
می توان بین R و بسـیاری زبان ها ارتباط برقرار کرد 
کـه در این جا دو مورد از این ارتباطات، یکی ارتباط 
با واژه پرداز LaTeX و دیگری ارتباط با زبان Python را 

بررسی می کنیم:

Latex ارتباط با 
 ارتبـاط بیـن R و زبـان واژه پـرداز LaTeX یـا همـان 
R Sweave که یکی از موتور های  واژه پرداز LaTeX است، 

به شما این امکان را می دهد که با استفاده از ترکیب 
ایـن دو، گزارش های آماری خـود )گزارش هایی که 

شامل فرمول های آماری و 
کد های R است( را پردازش 
کنید و با قالب PDF یا سایر 
 قالب هـای مـورد حمایـت 

LaTeX خروجی بگیرید.

R با Python ارتباط 
زبان R منبعی قدرت مند و 
غنی از توابع اساسی آماری 
اسـت کـه می توانـد بـرای 
حرفه ای  توسـعه دهندگان 
سـایر زبان هـا نیـز بسـیار 
مفیـد باشـد. زبـان پایتون 
چنـدان  سـادگی اش  کـه 
بی شـباهت بـه R نیسـت 

می تواند با استفاده از بسته rpy2، توابع R را در محیط 
خـود فراخوانـی کند. برای نصب بسـته با pip کافی 

است دستور زیر را در shell وارد کنید:
sudo pip install rpy2

برای مثال ما در زیر با استفاده از تابع rnorm موجود 
 rpy2 در بسته نرم افزاری robjects و ماژول R در زبان
در زبـان پایتـون نمونه ای بـه حجـم ۱۰۰ از توزیع 

نرمال می گیرم و سری زمانی آن را رسم می کنیم:
import rpy2.robjects as robj

ts=robj.r.plot

rnorm=robj.r.rnorm

ts)rnorm)100(,ylab="normal random variable",-

main="R in Hello world Mag!",type="l"(

که خروجی به شکل زیر را در پی  خواهد آمد:
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R منابعی برای یادگیری  
گـروه توسـعه R بـرای یادگیری و اسـتفاده  بهینه کاربران از R منابع بسـیاری را تهیـه کرده اند که 
تمـام امکانـات موجـود در زبان را ارائه می دهد. این منابع آموزشـی در پایگاه وب رسـمی R، یعنی 
r-project.org موجود اسـت. از طرفی هربسـته R که در مخازنش ارائه می شـود، دارای یک راهنمای 

بسته جداگانه است که به همراه بسته، ارائه می شود. تمام راهنما های بسته ها به قالب راهنماهای 
اسـتاندارد R ارائـه می شـود کـه در واقع به کمـک R Sweave که رابط بین التکس و R اسـت، تولید 
می شـوند و خوانایی مناسـبی را برای قراردادِن کد های نمونه و درصورت لزوم خروجی  های آن در 

اختیار توسعه دهندگان قرار می دهد.

نرم افزار ساغر
نرم افـزار »سـاغر« 
مجموعـه شـعری 
اسـت که از پایگاه داد ه های 
»گنجـور  آزاد  پـروژه 
رومیـزی« به عنـوان منبع 
اشعارش استفاده می کند. نوشتن نرم افزار »ساغر« در 
ابتدا با هدف انتقال )Port( بدون تغییر نرم افزار »گنجور 
رومیزی« که بر پایه چهارچوب NET.  و زبان  #C نوشته 
شـده اسـت به چهارچوب Qt و زبان  ++C شـروع شد. 
با انجام این کار امکان اسـتفاده از این مجموعه شـعر 
در هـر سیسـتم عاملی کـه از Qt پشـتیبانی کنـد )از 
جمله Linux و Mac OSSX و همچنین سیستم عامل های 
 )Windows Mobile و Symbian دستگاه های همراه مانند
فراهم می شد.  در اواسط کار، با ایده ای متفاوت عالوه 
بـر کم تر کـردن مصرف حافظـه به کارایی و سـرعت 
باالتری رسید و بر اساس همین فکر بعضی قسمت ها 
)از جمله ایده اصلی نمایش شـعر و همچنین قسمت 
جستجو(  با ایده متفاوتی نسبت به آنچه در »گنجور 
رومیزی« دیده می شـود، پیاده سازی شد. عالوه بر آن 
خاصیـت برگه  )Tab( به ایـن نرم افزار اضافه گردید که 
بـه اعتقاد توسـعه دهنده آن، شـکل متفـاوت نمایش 
جستجوها باعث می شود که »ساغر« نرم افزار ایده آلی 

برای محققین باشد.

معرفی نرم افزار
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اوپن استک )OSpenStack( یک بستر نرم افزاری 
آزاد و متن باز رایانش ابری اسـت که اسـتفاده 
کننـدگان اغلـب به عنوان یـک راهکار »زیر سـاخت 
بـه عنـوان سـرویس« )IaaS( آن را بـه کار می گیرنـد. 
اوپن اسـتک در جـوالی ۲۰۱۰ از سـوی Rackspace و 
ناسـا طرح ریزی شد وهم اکنون بیش از ۲۰۰ شرکت 
ماننـد سـیتریکس، دل، ای ام دی، اینتـل، کنونیکال، 
سوزه، اچ پی و سیسکو سیستمز در این طرح مشارکت 
می کننـد.  ایـن پـروژه در اوایـل جوالی سـال جاری 

میالدی، تولد چهار سالگی اش را جشن گرفت.
 اوپن استک در طول این چهار سال چنان توسعه پیدا 
کرده که توجه بسیاری از مدیران اجرایی حوزه فناوری 
اطالعات و برنامه نویسـان سراسر دنیا را به خود جلب 
کرده اسـت. منطقه آسیاـ  اقیانوسیه از مناطقی است 
که تمایل بسیار زیادی به استفاده از اوپن استک نشان 
می دهد. دو سـال پیش نخسـتین نشست منطقه ای 
اوپن اسـتک با موفقیت بسـیاری در پکن چین برگزار 

شد.
  در آن نشسـت، »هیـو چنـگ« )Hui Cheng( مدیـر

 COSSUG یـا گروه کاربران چینی اوپن اسـتک به وجود 
۲5۰۰ عضـو اشـاره و اعالم کـرد COSSUG، بزرگ ترین 
گـروه کاربران خـارج از ایاالت متحـده و دومین گروه 

جهانی کاربران اوپن استک محسوب می شود.
 اوپن اسـتک پتانسیل های بالقوه بسـیار زیادی دارد و 
بعید نیست در آینده ای نه چندان دور با شنیدن عبارت 
محاسبات ابری، نخستین چیزی که به ذهن تان خطور 
 می کند، اوپن استک باشد. اوپن استک جدای از مزایای 
معمولی بسـترهای ابـری متن بـاز، دارای ویژگی های 
متعددی اسـت که شـاید بهترین آن ها، وجود جامعه 
جهانـی برنامه نویسـان باشـد. امـا چرا  اوپن اسـتک از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است؟
 

        انعطاف  و تطبیق پذیری
انعطـاف  و تطبیق پذیـری از مهم تریـن نقـاط قـوت 

اوپن استک به شمار می روند. همه کسب و کارها، فارغ 
از نوع یا اندازه، به مزیت وجود این دو ویژگی کلیدی 
در محاسـبات ابری پی برده اند. برخـورداری از این دو 
ویژگی، اوپن اسـتک را تبدیل به بستری رقابتی برای 
شرکت هایی کرده که به دنبال بهره گیری از این مزایا 

هستند.
کمبـود منابـع مالـی یکـی از موانعـی اسـت کـه از 
چنیـن  در  کسـب و کارها  سـودآور  سـرمایه گذاری 
پروژه هایی جلوگیری می کند ولی هزینه نسبتا پایین 
تهیه اوپن استک، این سد را از میان برداشته است. در 
ضمن، روش ها و سیستم های مختلفی که برای تهیه و 
پیاده سازی اوپن استک )چه به صورت ابر خصوصی یا 
عمومی( وجود دارد باعث شده تا استفاده از آن برای 
همه میسر باشد. از استارت آپ های کوچک گرفته تا 

شرکت های بزرگ چند ملیتی.
 

         چابکی
در محیـط کسـب و کار رقابتی جهان امروز، سـرعت 
عمل، جوهره موفقیت است و بدون شک در آینده نیز 
اهمیتی چند برابر خواهد یافت. شفافیت و کاربردی 
بودن اوپن اسـتک باعث شده تا کاربران صرف نظر از 
نوع بستر ابری ای که در حال استفاده از آن هستند، 
سامانه ها را به سرعت و سادگی گسترش داده و رقابت 
تنگاتنگـی با دیگران داشـته باشـند. Red Hat با ارایه 
CloudForms کـه راهـکار باز مدیریـت ابری چندگانه 

ترکیبی اسـت سـعی کـرده بـا فراهم کـردن امکان 
مدیریت هم زمان چند بستر ابری، کاربران را در پایین 
نگهداشـتن زمان رفع مشـکالت و افزایش بهره وری 
یاری کرده و از پایین آمدن سرعت به خاطر پیچیدگی 

عملیات اجرا جلوگیری   کند.
 

        محیطی متن باز و مشارکتی
اوپن اسـتک بـه خاطر متن باز بودن بسـتر، سـطحی 
از پیکربنـدی را در اختیـار کاربران قـرار می دهد که 

کم تـر ابـزار و محصولی دارای چنین قابلیتی اسـت. 
کاربران می توانند سیسـتم را به هر شیوه ای که برای 

کسب و کارشان سودمندتر است پیکربندی کنند.
 محیط جامعه محور مشارکتی اوپن استک، بزرگ ترین 
نقش را در گسـترش آتی این نرم افزار بازی می کند. 
همـه عالقه منـدان قـادر بـه دسترسـی بـه کدهای 
مبدأ، دسـت کاری و بـه اشـتراک گذاری اصالحات و 

بهینه سازی آن با کاربران سراسر جهان خواهند بود.
 

        عدم وابستگی
یکـی از عوامـل مشـترکی که باعث شـده بسـیاری 
از کسـب وکارها نسـبت بـه بهره گیـری از مزایـای 
 محاسـبات ابـری مـردد باشـند، تـرس از وابسـتگی
)Vendor lock-in( است. شرکت های قدیمی ارایه دهنده 
خدمات ابری  ای برای حفظ مشـتریان تالش بسـیار 
زیـادی کـرده و در پـاره ای موارد بعد از عقـد قرارداد 
و اسـتفاده از خدمات، در صورت نارضایتی مشـتری، 
امکان مهاجرت و اسـتفاده از خدمات شـرکتی دیگر 
وجود نداشته یا  بسیار سخت و پردردسر خواهد بود. 
آگاهی از مخاطره احتمالی وابستگی به قرارداد، یکی 
از اصلی ترین دالیل خودداری کسب و کارها در ورود به 

حوزه محاسبات ابری و استفاده از مزایای آن است.
 بـا وجـود سیسـتم های متن بازی مثل اوپن اسـتک، 
کاربران آزاد بوده و ترسی از وابستگی به یک سرویس 
یـا سـخت افزارهایی خاص، نخواهند داشـت. این امر 
موجب می شـود کاربـران تالش های خود را وسـعت 
بخشیده و دامنه متنوعی از گزینه ها را بررسی کنند، 
از خدمات و ابزارهایی که نیازهای خاص کسـب و کار 
آن ها را تامین می کند بهره گرفته و در صورت نیاز با 
کم ترین هزینه بین شرکت های ارایه کننده خدمات، 

جابه جا شوند.
 با وجود چنین مزایایی شکی نیست که اوپن استک در 
آینده نقش بسیار بزرگ و پررنگی در دنیای محاسبات 

ابری خواهد داشت.
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در دنیـای امروز که اطالعات ارزشـمندترین 
دارایی هر سازمانی محسوب می شود، همواره 
تأمیـن امنیـت اطالعات یکـی از چالش هـای اصلی 
سـازمان ها بوده و انتخاب سـامانه های امنیتی کارا و 
متناسـب با نیازهای سازمان، از جمله مسایلی است 
که همیشه مورد توجه مدیران فناوری اطالعات بوده 

است.
در میان ابزارهای موجود، دیواره آتش  ها )سخت افزاری/ 
نرم افـزاری( جایـگاه منحصـر بـه فـردی داشـته و از 
محبوبیتی خـاص در بین مدیران فنـاوری اطالعات 
برخوردارنـد. هرچند این محبوبیت شـاید بیش تر به 
دلیل اسـتفاده از دیواره آتش  های نرم افزاری رایگان یا 
استفاده از بردهای سـخت افزاری بسیار ارزان قیمتی 
اسـت که در بازار موجود اسـت. ایـن ابزارها هر چند 
توانایی جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز به سامانه 
را دارا هستند ولی امکان ردیابی و تشخیص حمالت 
را نداشته و در این زمینه باید از سیستم های مدیریت 
یک پارچه تهدیدات )UTM( و یا سیستم های جلوگیری 

و تشخیص نفوذ )IPS/IDS( استفاده نمود.
سیسـتم های مدیریـت یک پارچه تهدیـدات، هم به 
عنـوان دیواره آتش  و هم به عنوان سـامانه جلوگیری 
و تشخیص نفوذ کار می کنند و شامل امکاناتی نظیر 
ضد ویروس، ضد هرزنامه، VPN، پاالیش محتوا، تعادل 
بار و پیشگیری از نشت اطالعات است. هر چند قیمت 
گزاف این سامانه ها، سبب شده که سازمان ها رغبتی 
به استفاده از آن ها نداشته باشند، در نتیجه ارایه یک 

راه کار جایگزین برای سازمان ها بسیار ضروری است.
بـرای  مناسـب  بسـیار  جایگزیـن  یـک   Pfsense

دیواره آتش  های گران قیمت تجاری اسـت. این پروژه 
در سـال ۲۰۰۴ از پـروژه  m0n0wall منشـعب شـده 
و در سـال ۲۰۰۶ اولیـن نسـخه  آن انتشـار یافت. از 
زمان انتشار تا کنون، نخستین دیواره آتش /مسیریاب 
محبوب بیش از یک میلیون مرتبه بارگیری شـده و 
در سازمان های مختلفی نصب و راه اندازی شده است.

Pfsense که در واقع یک توزیع بر پایه FreeBSD است، 

با توجه به امکاناتی که در اختیار کاربران قرار می دهد 
توانسـته خود را هم تراز بـا دیواره آتش  ها و UTM های 
تجـاری قدرت منـد کـرده و جایـگاه قابـل قبولی در 
این میان کسـب کند. در نگاه نخست شاید استفاده 
از FreeBSD بـرای کاربـران تـازه کار یـا ناآشـنا بـا این 
سیستم عامل کمی پیچیده و گیج کننده به نظر برسد، 
ولی رابط وب بسیار قوی ای که با نصب این توزیع در 
اختیار کاربر قرار می گیرد عمالً وی را از دیگر ابزارها 

بی نیاز می کند.
توزیع رایگان pfsense قابلیت اسـتفاده به عنوان یک 
دیواره آتـش  حالتمنـد۱، یـک روتـر و یا یـک UTM را 
داراست و شامل فهرستی بلند از ویژگی های کاربردی 
و مفید اسـت که در سایت پروژه قابل مشاهده است 
که برخی از آن ها به صورت خالصه در این مقاله بیان 

می شوند.
  قابلیت استفاده به عنوان دیواره آتش  به صورت 

پیش فرض
  قابلیـت اسـتفاده بـه عنـوان یـک مسـیریاب 

حرفه ای
  امکان تبدیل شدن به یک UTM قدرت مند

  نیـاز بـه حداقل موارد سـخت افزاری )شـما بر 
روی یـک بـرد معمولی به شـرط آن کـه ۲ کارت 
شبکه بر روی آن نصب باشد می توانید این توزیع 
را نصب کنید، البته یک پردازنده پنتیوم ۲ و یک 

حافظه ۲5۶ مگابایتی هم نیاز دارید(
  امکان انتقال درگاه برای یک محدوده و استفاده 

از چندین نشانی IP عمومی.
۲ High availability  

  امـکان اتصـال چندین WAN مختلـف. عملکرد 
WAN چندگانـه امـکان اسـتفاده از چنـد اتصـال 

اینترنـت را بـا امکانـات توازن بار یـا تحمل خرابی 
برای دسترسی خوب به اینترنت و توزیع استفاده از 

پهنای باند را می دهد.

  Server Load Balancing )ایـن ویژگـی امـکان 
توزیـع بار بین چند سـرور را می دهـد. این ویژگی 
معموال بین سرور وب، Mail Server و غیره استفاده 
 TCP می شـود و سـرورهایی که به پینگ یـا اتصال

پاسخ ندهند از مخزن حذف می شوند.(
  pfSense سه انتخاِب IPsec، OSpenVPN و PPTP را 

برای اتصال VPN در اختیار می گذارد.
  IPsec امکان اتصال هر دستگاهی که از استاندارد 

IPsec پشتیبانی می کند را فراهم می کند.

 Captive Portal )درگاه Captive امـکان تصدیـق 
اجبـاری یـا تغییـر صفحـه کاربـر برای دسترسـی 
بـه شـبکه را فراهـم می کنـد. این ویژگـی معموال 
شـبکه   در  همچنیـن  و   HotSpot شـبکه های  در 
شـرکت هایی کـه به یک الیـه  امنیتی مجـزا برای 
دسترسی به وای فای یا اینترنت نیاز دارند، استفاده 

می شود.(
RADIUS احراز هویت با سرور  

تمامـی این ویژگی ها در کنـار ابزارهای قابل نصب 
بـرروی pfsense آن را بـه یکـی از محبوب تریـن 
توزیع هـا در زمینـه  امنیـت بـدل کرده بـه طوری 
که هر سـازمانی می تواند بـا خرید رایانه حداقلی و 
نصب این توزیع سـبک و کارآمـد بر روی آن، یک 
دیواره آتـش  قـوی داشـته و به جامعـه ای بزرگ از 

افرادی که از آن استفاده می کنند بپیوندد.
اگر فکر می کنید که امنیت سـازمان شـما برایتان 
ارزشـمند اسـت و درعین حال قصد ندارید تا مبالغ 
هنگفتی را برای دیواره آتش  های معمولی بپردازید، 
همیـن امـروز دسـت بـه کار شـده و دیواره آتـش  
قدرت منـد خود را بسـازید، کافی اسـت به سـایت 
نـگارش  آخریـن  و  کـرده  مراجعـه   pfsense.org

ایـن محصـول را بـه صورت رایـگان و بـدون هیچ 
محدودیتی دریافت و با نصب آن روی یک سیستم 
خانگـی قدیمـی نصـب کنیـد و از امکانـات زیاد و 

هیجان انگیز این توزیع محبوب لذت ببرید.

pfSense  .۱ جزو محدود 
دیواره آتش  هایی است که قابلیت 
حالتمندی دارد، بدین معنی که 

قادر به نگهداری ویژگی های ضروری 
هر اتصال، از برقراری تا اختتام در 
حافظه می باشد. این ویژگی ها، که 

معروف به وضعیت اتصال می باشند، 
شامل جزئیاتی مانند نشانی IP و 
درگاه درگیر در اتصال و شماره 

ترتیب بسته هایی که در حال 
پیمایش اتصال هستند، می باشد.

 ۲. پروتکل نشانی اضافه مشترک 
پروتکلی است که به چندین 

رایانه مختلف که در یک شبکه 
قرارگرفته اند، اجازه می دهد تا از 
یک یا چند نشانی IP به صورت 

مشترک استفاده کنند. هدف اصلی 
این پروتکل تقسیم بار بر روی 

چند رایانه مختلف است. بنابراین 
در صورتی که یکی از رایانه ها از 

کار افتاد، رایانه های دیگر می توانند 
هم چنان به درخواست های کاربران 

پاسخ دهند. CARP یک پروتکل 
آزاد است و می تواند به عنوان 

 HSRP جایگزینی برای پروتکل
شرکت سیسکو استفاده شود. 

CARP بیش تر در سیستم عامل های 
مبتنی بر بی اس دی پیاده سازی 

شده است. به عنوان مثال اگر تنها 
یک رایانه برای اجرای یک برنامه 

مثل دیوار آتش وجود داشته باشد، 
درصورتی که به هر دلیلی اتفاقی 

برای این رایانه بیفتد و نتواند 
پاسخگوی درخواست های کاربران 

باشد، شبکه هایی که در هر دو طرف 
دیوار آتش قرارگرفته اند دیگر قادر 

نیستند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند 
یا این که ارتباط آن ها بدون دخالت 

یک دیوار آتش صورت می گیرد. 
اما اگر دو رایانه برای اجرای برنامه 
دیوار آتش وجود داشته باشند و 

این دو رایانه با استفاده از CARP از 
یک نشانی IP یکسان استفاده کنند، 
حتی اگر به هر دلیلی یکی از آن ها 

از مدار خارج شد، رایانه دیگر کنترل 
را در دست گرفته و شبکه های 

موجود در دو طرف دیواره آتش 
می توانند هم چنان با یکدیگر ارتباط 

برقرار کنند، بدون این که متوجه 
شوند یکی از رایانهها دچار اشکال 
شده و قادر به پاسخگویی نیست.
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apksend.com       
سایت apksend.com سایتی برای دریافت فایل های apk از google play است. این سایت 
به شـما امکان می دهد که با دادن لینک گوگل پلی یا نوشـتن بخشی از نام نرم افزار، 
برنامه مورد نظر خود را پیدا و به صورت مستقیم دریافت کنید. همچنین بخشی از 
سـایت به جسـتجوی کاربران دیگر و بخشی دیگر به آخرین برنامه های دریافت شده 
می پردازد. همچنین یک بخش هم به بیش ترین برنامه های دریافت شـده اختصاص 
داده شـده اسـت. پس از درخواسـت نرم افزار، عالوه بر مشخصات، این سایت به شما 
امکان دریافت یا ایجاد پیوند دریافت را می دهد و همچنین می توانید با استفاده از یک 

QR Code از طریق گوشی، نرم افزار مورد نظر خود را دریافت کنید.

regex101.com       
تجزیه و تحلیل متن و رشـته، یکی از اساسـی ترین عملکردهای پردازشـی اسـت که 
معموال در جست وجو، رونوشت و جایگزینی متن مورد استفاده قرار می گیرد. بهترین 
regular expres- )راه کار برای این گونه عملیات، اسـتفاده از الگوهای »عبارت باقاعده« 

sion( اسـت. سـایت Regex101 اسـتفاده از الگوها را بسیار سـاده و کارآمد کرده است. 

ایـن سـایت امکان ایجاد و آزمون عبارات باقاعـده را خارج از متِن کد، فراهم می کند. 
بخشی از متنی را که می خواهید پردازش کنید را در قسمت پایین سایت وارد کنید. 
با تعریف عبارت باقاعده، در صورتی که تطابقی بین آن ها یافت شود، با رنگی متفاوت 
مشـخص می گردد. حتی سبک دستورات نیز براسـاسPCRE )Perl-style(، Javascript و 
Python قابل تفکیک است. با استفاده از این ابزار، عبارات باقاعده خود را تعریف کنید 

و پس از حصول اطمینان از صحت عملکرد، با خیال راحت در هر زبانی که مایلید از 
آن استفاده کنید.

c9.io       
اگر مایلید که یک محیط توسعه در ابرها داشته باشید به این سایت سر بزنید c9.io این 
سایت یک محیط توسعه برای شما در cloud اختصاص داده و امکانات فوق العاده ای در 
اختیار شما قرار می دهد. محیط کار شبیه محیط sublime است. اما امکانات بسیاری 
برای توسـعه با django، وردپرس، پی اچ پی، روبی و … در اختیار شـما می گذارد. این 
سـایت برای ایجاد محیط کاربری از داکر در اوبونتو اسـتفاده می کند و عالوه بر دادن 
دسترسی روت به شما، امکان استفاده از گیت، کامپایل SASS، نمایش خروجی سرور 

و اجرای برنامه ها با ترمینال را فراهم می کند.

http://apksend.com/download%0D
regex101.com
http://c9.io
http://www.softgozar.com
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استیو جابز را حتما می شناسید و داستان های 
زیادی از زندگی او شنیده اید، استیو جابز در 
بین دانشجویان ایرانی بسیار محبوب است تا حدی 
که بعد از فوت او در دانشکده رایانه دانشگاه شریف 
خرما پخش کردند! این مساله نه تنها مشکلی ندارد 
بلکه پویایی دانشـگاه را نشان می دهد، اما باید دقت 
کنیـم برای که و برای چه؟ چه کسـی الگوی ما در 

علم رایانه و فناوری های آن است؟

 آیا شما دنیس ریچی را می شناسید؟ 
 دنیـس ریچـی در سـال ۱۹۶۸ دکترای خـود را از 
دانشـگاه هاروارد تحت نظارت پاتریک سـی فیشـر 
دریافـت کـرد. عنـوان پایـان نامـه  وی »پیچیدگی 
محاسباتی و ساختار برنامه« بوده است. او به همراه 
دوسـت و همکارش کن تامپسون، برای نخستین بار 
آزمایشـگاه  از  را   )unix( یونیکـس  سیسـتم عامل 

الکساندر گراهامبل به دنیا هدیه داد.

در سال ۱۹۸3، ریچی و تامپسون جایزه  تورینگ را 
از ACM )انجمن ماشـین های حسابگر( برای تئوری 
تعمیـم و توسـعه  سیسـتم عامل ها و بـه خصـوص 
تکمیل سیسـتم عامل یونیکس دریافـت کردند. در 
سـال ۱۹۹۰، ریچی و تامپسون مدال »آی ای ای ای 
ریچارد دبلیو. همینگ« را از IEEE )کانون مهندسین 
برق و الکترونیک( برای ابداع سیستم عامل یونیکس 
و زبان برنامه نویسی »C« و در سال ۱۹۹۹ مدال ملی 
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 Software Freedom( روز آزادی نرم افـزار
اسـت  روزی   )SFD اختصـار  )بـه   )Day

کـه طرفـداران نرم افزارهـای آزاد، آن را جشـن 
می گیرند. هدف اصلی این جشـن ها، معرفی این 
مفهوم به دیگران و تشـویق آن ها به اسـتفاده از 

آن است.
اولیـن بار این روز در۷ شـهریور ۱3۸3 )۲۸ اوت 
۲۰۰۴( جشـن گرفته شد. سال اول ۷۰ گروه در 
نقاط مختلف جهان جشن ها را برگزار کردند. این 
عـدد در سـال بعد بـه 3۰۰ گروه در ۶۰ کشـور 
رسـید و تـا جایـی کـه پیـش رفت که در سـال 
۱3۸۷، این جشن در ۹۰ کشور جهان برگزار شد.
از سـال ۱3۸5 بـه بعـد، تصمیـم گرفته شـد تا 
روز آزادی نرم افـزار در سـومین شـنبه سـپتامبر 
جشـن گرفته شود. گروهی به نام آزادی نرم افزار 
بین الملل مرجع تصمیم گیری های بزرگ در مورد 
روز آزادی نرم افزار است. حمایت کننده اصلی این 
روز از ابتدا شـرکت کنونیکال، حامی توزیع گنو/

لینوکس اوبونتو اسـت. بعد از آن آی بی ام، سـان 
 ،Linode ،گوگل، ردهت ،DKUUG ،مایکروسیستمز
نوکیـا و هـم اکنـون MakerBot و Qt و البته بنیاد 
نرم افزار آزاد و بنیاد نرم افزار آزاد اروپا به حمایت 
از این روز پرداختند. البته امروزه آی بی ام و سان 
مایکروسیستمز از این روز حمایت نمی کنند. دو 
پایگاه وب Ubuntu User و Linux Magzine با بنیاد 
SFI در زمینـه پوشـش خبری ایـن روز همکاری 

می کننـد. در ایران نیز این جشـن در شـهرهای 
تهـران و اصفهـان برگـزار خواهد گردید. جشـن 
روز آزادی نرم افـزار اصفهان در تاریخ ۱۷ مهرماه 
برگـزار می گردد که جهت اطـالع از جزئیات آن 
می توانید به سـایت www.IsfahanLUG.org مراجعه 

منایید. 
  مقاله اقباسی است از مقاله

J. R. Carroll

روزآزادینرمافزار

فناوری را از رئیس جمهور وقت ایاالت متحده 
امریکا، کلینتون دریافت کردند. 

دنیـس ریچـی و اسـتیو جابـز در یـک مـاه از 
سـال ۲۰۱۱ و به فاصلـه ۱۰ روز فوت کردند، 
میلیون هـا نفـر خبـر فوت اسـتیو جابـز را در 
شـبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند، اما 
کم تر کسی بود که درباره دنیس ریچی اطالعی 
داشته باشـد. در ایران حتی دانشجویان رایانه 

هم او را نمی شناختند.
مـن هیچ گاه ریچی و اسـتیو جابـز را در زمان 
حیاتشـان نمی  شـناختم و روی هیچ کـدام از 
ایـن دو نفـر تعصب نـدارم با این حـال از این 
شـرمنده  ام که امروز پس از گذشـت سه سال 
از درگذشـت ایـن دو، بیش تـر دربـاره اسـتیو 
 جابز اطالعات دارم تا ریچی. حتی زندگی نامه

استیو  جابز را چندین بار شنیده ام ولی از ریچی 
تنها یک اسم ...؟ چرا دنیس ریچی تا این حد 
ناشناخته مانده است؟ او، پدر علم برنامه نویسی 
اسـت به طوری که کتاب آموزش برنامه نویسی 
C او نگاهی متفاوت به روی رایانه گشوده است.

شـما بـرای محصوالت اپـل میلیون هـا تومان 
پـول خرج می کنید درصورتی که شـاید حتی 
بـه آن ها نیاز نداشـته باشـید ولـی برنامه های 
ضروری آزاد/ متن باز به رایگان در اختیار شـما 
هسـتند. یونیکس در واقع پایه ای برای دنیای 
رایانـه امروزی و سیسـتم عامل های مک اواس 
ایکس و آی اواس بوده اسـت. به هر حال کافی 
است بگویم که سیستم پایه  ای محصوالت اپل 
بـر پایه یونیکس بنا شـده اسـت. پس همه ما 
مخصوصا متخصصان علم رایانه و برنامه نویسان 

به افرادی چون دنیس ریچی مدیون هستیم.
 در سـال ۱۹۶۸ ریچـی که یک دانشـمند در 
آزمایشـگاه های بل بود در یک پروژه مشترک 

با MIT و GE در ساخت Multics یا 
 the Mutiplexed Information and Computing

System  کـه یکی از اولین سیسـتم عامل های 

Mul-  اشتراک زمانی رایانه ها بود همکاری کرد.
tics بسیار کامل اما در عین حال پیچیده بود و 

زیاد از آن به عنوان یک سیسـتم عامل روزمره 
استفاده نشد.

در سـال ۱۹۶۹ هنگامـی کـه Multics کنـار 
گذاشـته شـد، کن تامسـون و دنیـس ریچی 
تصمیـم گرفتند تا سیسـتم عامل خود را برای 
یک رایانه کوچک تر بازنویسی کنند و در نتیجه 

آن یونیکس متولد شد که نخستین نسخه  آن 
در سال ۱۹۶۹ ارائه شد.

در  بزرگـی  بسـیار  نقـش  یونیکـس 
سیسـتم عامل های مـدرن اپل بـازی می کند. 
هنگامی که اسـتیو جابز NeXTSTEP را توسـعه 
داد، آن را بر پایه BSD Unix نوشـت. این هسته 
در الیه  Darwin سیستم عامل مک اواس ایکس، 
همچنین زمانی که اپل NeXT را در سال ۱۹۸۷ 
خرید، جاسازی شد و در قلب تمام رایانه هایی 
کـه از او اس ایکـس و دسـتگاه هایی کـه از 

آی اواس استفاده می کنند، وجود دارد.
دقیقـا اولیـن روز پـس از مـرگ دنیس ریچی 
بحث هـای مفصلـی در این باره در شـبکه های 
اجتماعی، انجمن های برنامه نویسـی و امنیت 
ایـران و دنیا دربـاره این که کـدام یک بیش تر 
خدمـت کرده انـد؟ بـه راه افتاد. برخـی اعتقاد 
داشـتند دنیس یک دانشمند باهوش و خالق 
بـود و اسـتیو جابز یک تکنوکـرات و مهندس 
خـالق )یعنـی حـوزه فعالیت هر یـک رو جدا 
می دانسـتند و غیرقابل قیـاس( در صورتی که 

علم و فناوری از هم جدا نیستند..
مهندسانی چون استیو جابز بیش تر کارآفرینان 
فرصت طلـب هسـتند و اسـتیو بیش تـر بـه 
ثروتمندان دنیا و سـهام شرکتش و البته نظام 

سرمایه داری خدمت کرده تا فناوری.
برنـدگان امـروز در دنیـا کسـانی هسـتند که 
بیش تر علم را به کار بستند و از آن ثروت تولید 

کردند.
 البته من برای هر دو نفر احترام قائل هسـتم 
و فقط می خواهم حوزه فعالیت آن ها را متمایز 
کنم و به خودم و شـما بگویم: از دانشـمندان 
و خدمتگزاران علم آزاد/ متن باز بیش تر تقدیر 

کنیم و حداقل آن ها را خوب بشناسیم.
برای همه چیز ممنون دنیس...

main)(

}

printf )“Goodbye، Dennis. Thanks for making 

it all possible.\n”(;

printf )“Goodbye، Steve. Thanks for making it 

all usable.\n”(;

{
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واژه  ی free  در انگلیسی دارای دو 
مفهوم عمومی اسـت که یکی به 
آزادی اشاره دارد و دیگری به قیمت. وقتی 
مـا از نرم افزار هـای آزاد صحبت می کنیم، 
منظور ما آزادی است نه قیمت )به آزادی 
بیـان فکـر کنید نـه نوشـیدنی رایـگان(. 
به طور مشـخص معنای آن این اسـت که 
کاربر برای اجـرای برنامه، تغییر دادن آن 
و توزیع دوباره برنامه )با اعمال تغییرات یا 

بدون آن( آزاد است.
برنامه هـای آزاد گاهی به صـورت رایگان و 
گاهی با قیمتی بسیار باال توزیع می  شوند. 
غالبـا یک برنامـه به هر دو شـکل مذکور 
از مکان های مختلف در دسـترس اسـت. 
برنامه بدون در نظر گرفتن قیمت آن آزاد 
است، زیرا کاربران در استفاده از آن آزادی 

دارند.
نرم افزار هـای غیرآزاد معموال با قیمت باال 
به فروش می رسند، اما گاهی ممکن است 
یک فروشـگاه به شـما یک نسخه رایگان 
بدهـد، این کار باعث آزاد تلقی شـدن آن 
برنامه نمی شود. با قیمت یا رایگان، برنامه 
غیـرآزاد اسـت بـرای این کـه کاربـران در 

استفاده از آن آزادی ندارند.
از آن جـا کـه ماهیت نرم افـزار آزاد مربوط 
بـه قیمت نیسـت، بهای پاییـن نمی تواند 
باعث به وجـود آمدن نرم افزار آزاد یا حتی 
چیـزی نزدیک بـه آن شـود. بنابراین اگر 
شـما  نسخه هایی را دوباره توزیع می کنید 
می توانیـد قیمـت قابل توجهی بـرای آن 

بسیاری از مردم بر این باورند که روح پروژه گنو بر پایه عدم دریافت وجه در ازای توزیع نرم افزار آزاد 
استوار است یا این که بهای تعیین شده، باید کم ترین حد ممکن باشد )در حد جبران هزینه های تولید(. 
این یک سوء تفاهم است. در واقع ما کاربرانی که نرم افزار های آزاد را دوباره توزیع می کنند، تشویق 
می کنیم که هر قیمتی که می توانند یا می خواهند تعیین کنند. اگر این موضوع باعث تعجب شماست، 

لطفا ادامه مطلب را بخوانید.
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تعییـن کرده و کسـب درآمد کنیـد. توزیع 
دوبـاره نرم افزار هـای آزاد یک فعالیت خوب 
و قانونـی اسـت. اگر ایـن کار را انجام دهید 

ممکن است منتفع شوید.
اسـت  گروهـی  پـروژه  یـک  نرم افـزار آزاد 
و هـر کـس بـه آن وابسـته اسـت بایـد در 
جست وجوی راهی برای همکاری و پیش برد 
گروه باشـد. به عنوان توزیع کننـده، یک راه 
برای کمک در این مسـیر، سـپردن بخشی 
از سود به پروژه های توسعه نرم افزار یا بنیاد  
نرم افزار آزاد اسـت. از این راه شما می توانید 
به پیشرفت دنیای نرم افزار آزاد کمک کنید. 
توزیـع نرم افـزار  آزاد فرصتـی بـرای جـذب 
سرمایه گذاری به منظور توسعه نرم افزار های 
آزاد اسـت. ایـن فرصـت را از دسـت ندهید. 
بـرای تخصیـص کمک هـای مالـی نیـاز به 
درآمد اضافـه دارید. اگر قیمت پایینی برای 
نرم افزارتان در نظر بگیرید، منابع مالی کافی 
برای پشـتیبانی از توسـعه نرم افزار های  آزاد 

نخواهید داشت.

  آیا قیمت باالی توزیع ها به بعضی از 
کاربران صدمه وارد خواهد کرد؟

گاهـی مردم چنین فکر می کنند که قیمت 
باالی توزیع ها ممکن اسـت نرم افـزار آزاد را 
از دسـترس کاربرانی که پـول کافی ندارند، 
دور کند. در رابطه با نرم افزار های انحصاری، 
قیمت باال دقیقا باعث همین نتیجه می شود، 
امـا برای نرم افزار هـای آزاد وضعیت متفاوت 
اسـت. تفاوت در این اسـت که نرم افزار های 
آزاد به طـور طبیعـی در همـه جـا منتشـر 
می شـوند و راه های زیادی برای رسـیدن به 

آن ها وجود دارد.
محتکـران حـــــوزه نرم افـزار، تالش هـای 
شـیطانی بسـیاری بـه کار می برند تـا مانع 
شما برای اجرای یک برنامه انحصاری، بدون 
پرداخـت قیمـت اسـتاندارد شـوند. اگر این 
قیمت باال باشـد، باعث می شـود استفاده از 

برنامه برای برخی از کاربران سخت شود.
در رابطه با نرم افزار های آزاد، کاربران مجبور 
به پرداخت بهای توزیع برای اسـتفاده از آن 
نیسـتند. آن ها می توانند نسـخه برنامه را از 
یک دوسـت دریافت کنند یا از دوسـتی که 
دسترسـی به شـبکه دارد کمـک بگیرند. یا 
چندین کاربر می توانند به هم ملحق شوند و 
بهای یک  CD را بین خودشان تقسیم کنند 

و هـر کدام به نوبت نرم افـزار را نصب کنند. 
وقتـی نرم افزار آزاد باشـد، قیمت باالی یک 

CD مانع بزرگی نخواهد بود.

  آیا قیمت بـاالی یک توزیع باعث 
دلسـردی در اسـتفاده از نرم افزار آزاد 

خواهد شد؟
نگرانی دیگـر مربوط به محبوبیـت نرم افزار 
آزاد در جامعه اسـت. مردم فکر می کنند که 
قیمت بـاالی توزیع می توانـد باعث کاهش 
تعـداد کاربران شـود، یا این که قیمت پایین 
می توانـد باعـث تشـویق کاربران شـود. این 
موضـوع برای نرم افزار هـای انحصاری صدق 
می کنـد ولی برای نرم افزار های آزاد وضعیت 
متفاوت اسـت. با وجود راه های بسـیار برای 
تهیـه نسـخه ها، قیمـت توزیع هـا، کم ترین 
تاثیـری بر محبوبیـت نرم افـزار آزاد نخواهد 

داشت.
ایـن مسـاله کـه در بلند مدت چه تعـداد از 
مردم از نرم افزار آزاد اسـتفاده کنند، بستگی 
بـه این خواهد داشـت کـه نرم افزارهای آزاد 
چـه کار هایی می توانند انجام دهند یا چقدر 
برای استفاده ساده است. بسیاری از کاربران، 
آزادی را اولیـن اولویت خود قرار نمی دهند. 
تمـام  پاسـخگوی  آزاد  نرم افزارهـای  اگـر 
نیاز هایشان نباشند ممکن است  به استفاده 
از نرم افزار هـای انحصـاری روی بیاورند. اگر 
بخواهیم در بلندمدت تعداد کاربران را افزایش 
دهیم بایستی توسعه هر چه بیش تر نرم افزار 
آزاد را در رأس برنامه هـای خـود قرار دهیم. 
نزدیک تریـن راه برای رسـیدن به این مهم، 
نوشـتن نرم افزار های مورد نیاز و راهنماهای 
آزاد اسـت. اما اگر توزیع را به جای نوشـتن 
برنامه هـا انتخـاب کرده ایـد، بهترین کمک 
این اسـت که سـرمایه ای تخصیص دهید تا 

دیگران برنامه ها را بنویسند.
عبـارت »فروش نرم افزار آزاد« می تواند گیج 

کننده باشد.
به بیـان واضح تـر، فروش یعنی داد و سـتد 
کاال در ازای پول. فروش یک نسـخه از یک 
برنامه آزاد، قانونی اسـت و ما آن را تشـویق 
می کنیـم. هرچنـد وقتی مـردم بـه فروش 
نرم افـزار آزاد می اندیشـند معموال انحصاری 
کـردن نرم افزار هـا به جای عرضـه آزاد آن ها 
در ذهنشـان نقش می بنـدد یعنی کاری که 
بیش تر شـرکت ها انجـام می دهنـد. پس تا 

وقتـی کـه طبق مطالـب این مقالـه، تفاوت 
را بـه دقت مشـخص نکرده اید، ما پیشـنهاد 
می کنیـم از عبارت فـروش نرم افزار اجتناب 
کنیـد و عبارت دیگری بـه جای آن انتخاب 
کنیـد. برای مثـال می توانید بگویید »توزیع 
نرم افـزار آزاد در ازای یـک مبلـغ«  کـه این 

عبارت هیچ ابهامی ندارد.

GNU GPL قیمت های پایین یا باال و  
بـه اسـتثنای یـک وضعیـت خـاص، مجوز 
عمومی همگانی گنو )GNU GPL( پیش نیازی 
برای تعیین قیمت یک نسخه از نرم افزار آزاد 
ندارد. توزیع شما می تواند رایگان، یک پنی، 
یـک دالر یـا میلیون هـا دالر قیمت داشـته 
باشـد. ایـن به شـما و بـازار فروش بسـتگی 
دارد بنابرایـن اگر کسـی حاضـر به پرداخت 
میلیون ها دالر برای یک نسـخه نشـد، به ما 

شکایت نکنید.
تنهـا اسـتثنا، هنگامی اسـت که کـد منبع 
متناظـر با نسـخه باینری در دسـترس قرار 
نمی گیـرد. آن هایـی کـه ایـن کار را انجـام 
می دهنـد مطابـق  GPL، پـس از درخواسـت 
کاربر، ملزم به ارائه  کد منبع هسـتند. بدون 
وجود محدودیت برای قیمت کد منبع، آن ها 
می تواننـد قیمتـی تعییـن کنند که بسـیار 
بیش تـر از حد توان باشـد )مثـال میلیارد ها 
دالر( و بدین گونه به انتشار کد منبع تظاهر 
کننـد در حالی کـه در واقـع آن را پنهـان 
کرده انـد. بنابرایـن در ایـن مورد مـا مجبور 
بـه تعیین محدودیـت قیمت، بـرای تأمین 
آزادی کاربـران هسـتیم. در وضعیت هـای 
معمول، چنین توجیهی برای محدود کردن 
قیمت ها وجود ندارد بنابراین آن ها را محدود 

نمی کنیم.
گاهی اوقات شرکت هایی که فعالیت هایشان 
خـالف بند هـای GNU GPL اسـت، خواهـان 
مجـوزی از طرف ما برای انجام کارهایشـان 
هستند و در عوض وعده می دهند که مبلغی 
در ازای نرم افزار هـای گنـو دریافت نخواهند 
کـرد یا چیز هایی مانند این. امـا آن ها راه به 
جایی نخواهند برد. نرم افزار آزاد درباره آزادی 
است و تأکید بر GPL دفاع از آزادی. وقتی ما 
از آزادی کاربـران دفاع می کنیم، خودمان را 
درگیر مسایل متفرقه ای مانند قیمت تعیین 
شـده برای یک توزیع، نخواهیم کرد. مساله 

آزادی است. تمام مساله و تنها مساله.

ما پیشنهاد 
می کنیم از 

عبارت فروش 
نرم افزار اجتناب 

کنید و عبارت 
دیگری به جای 

آن انتخاب 
کنید. برای مثال 
می توانید بگویید 
»توزیع نرم افزار 

آزاد در ازای 
یک مبلغ«  که 

این عبارت هیچ 
ابهامی ندارد.
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انـگار همیـن اردیبهشـت مـاه گذشـته بـود کـه بعـد از قـرار 
دسته جمعی کاربران سایت تکنوتاکس در هتل هما با گروهی 
از دوستان کم حرف در پارکی کوچک، کمی باالتر از هتل جمع شدیم و 
درباره ایده تشکیل الگ آن قدر حرف زدیم تا نیمه شب شد. چند هفته 
بعد جلسات الگ را ابتدا در خانه ها و بعد از دو سه جلسه در هر محلی 
که مسـئول آن حاضر بود اتاقی، کالسـی یا سالنی در اختیار ما بگذارد، 
برگزار می کردیم. اگر جایی پیدا نمی شـد یا اگر حرف های ما بیش تر از 
زمان مجاز حضورمان در ساختمان طول می کشید معموال گوشه پارکی 
دور هـم جمع می شـدیم. خاطرم هسـت یک بار سـرایدار یکـی از این 
ساختمان ها ما را راه نداد ـ چون آقای دکتر »هماهنگ« نکرده بود ـ و 

ما به ناچار کنار خیابان تشکیل جلسه دادیم.
در هر دوره از عمر الگ چند نفری، بار برنامه ریزی و پیگیری کارهای الگ 
را به دوش کشیده اند. ما در تهران الگ این گروه را »گروه گردانندگان« 
نامیده ایم. مزیت این مدل گردش کار سـرعت عمل در تصمیم گیری و 
انجام کارهاسـت اما معایبی هم دارد. یکی از بزرگ ترین عیب های آن، 
این اسـت که به طور معمول بیش تر آن دوسـتان پس از چند ماه یا در 
نهایت چند سال از فشار کارهای الگ خسته می شوند و کنار می کشند 
و در پـی آن فعالیت هـای الگ هـم برای مدتـی مختل یا حتی متوقف 

بیش تر کسانی که از الگ تهران می شناسم، آدم های کم حرفی اند. اگر آن ها 
را در جمـع خانـواده یـا محل کار یا جایی عمومی ببینید اکثرشـان – و البته 
نه همه آن ها – زیاد حرف نمی زنند. سـاکت و آرامند و بیش تر مواقع سـعی 
می کنند از کنار بحث ها عبور کنند. ولی همین آدم های کم حرف وقتی دور 
هم جمع می شوند و موضوع های مورد عالقه خود را مطرح می کنند، می بینند 
دیگـر آرام و قـرار ندارند. هی حرف می زنند و بحث می کنند. نمی شـود به 
این راحتی ها تاراندشـان. از سـالن بیرونشـان کنی در راهرو جمع می شوند. 
از ساختمان بیرونشان کنی خیابان را بند می آورند. از خیابان دورشان کنی، 
پارکـی، نیمکتی، گوشـه کناری گیر می آورند و همین طـور حرف می زنند و 

حرف می زنند و حرف می زنند.

ده: 
سن

نوی
دی

مرن
ت 
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می شـود. به همین دلیل تهران الگ فراز و فرود 
زیاد داشته اسـت. کسانی که درگیر این جنس 
کارها بوده اند، می دانند که چقدر دشـوار اسـت. 
اغلب بسیار بیش تر از آن چه که به نظر می آید یا 
انتظار می رود وقت گیر و انرژی بر است. بطور دائم 
باید حواستان باشد که به عنوان مثال به موقع با 
فالن شخصی که قرار است جلسه آینده در مورد 
موضوع خاصی ارائه داشته باشد، تماس بگیرید 
و اگر موفق نشـدید آن قدر ادامه دهید تا پاسـخ 
روشنی به شما بدهد. با این همه باز هم باید به 
فکر جایگزین یا پالن B باشید. اگر محل برگزاری 
در اختیار شـما نیسـتـ  که تا به حال همیشـه 
همین طور بوده است - هر بار باید بررسی کنید 
که در روز و سـاعت جلسـه می توانید آن محل 
را در اختیـار داشـته باشـید یا نه؟ آیا سیسـتم 
صوتی درسـت کار می کند؟ ارتباط بی سـیم به 
اینترنت داریم؟ صندلی به اندازه کافی هسـت؟ 
سیستم تهویه سالم است؟ سیم ویدئو پروژکتور 
کـو؟... این هـا همه برای یک جلسـه دوسـاعته 
اسـت. اگر بخواهیـد برنامه ای برای تمـام روز با 
چندیـن کارگاه و مدرس و سـخنران و پذیرایی 
و... ترتیـب دهیـد که باید دو ماهی زندگی خود 
را وقـف ایـن برنامـه کنید. با تمـام این حرف ها 
بـاز هم نمی شـود همه را راضی کرد و همیشـه 
کسـانی هستند که درسـت یا غلط غر می زنند. 
بر اسـاس تجربه شـخصی می توانـم با اطمینان 
بگویـم که علت اصلی تحلیـل رفتن انرژی افراد 
همیـن غرغرهاسـت. شـاید مدل بهتـری برای 
گردش کارهای الگ وجود داشته باشد اما مدل 
»گروه گردانندگان« تنها مدلی است که تابه حال 

امتحان شده و نتیجه داده است.
عالوه بر گردانندگان، گروهی از دوستان در نقش 
مـدرس یـا ارائه دهنده موضوع هـا در تهران الگ 
ایفای نقش می کنند. هر کسـی بسته به عالقه، 
مهـارت، تجربـه یـا تخصـص خـود می تواند در 
حیطه های گوناگون مربوط به نرم افزارهای آزاد 
و بازمتن پیشنهاد ارائه دهد و صحبت کند. این 
مباحـث تنهـا محدود بـه زبان برنامه نویسـی یا 
سخت افزار و نرم افزار شبکه نیست، بلکه مباحثی 
مثل فناوری، حقوق مولف و حقوق شـهروند در 
 ،)Cyber( حوزه فناوری اطالعات و حیطه مجازی
کسـب و کار و نرم افـزار آزاد/ متن باز، تاریخچه، 
مفهـوم، چشـم انداز توسـعه و به کارگیـری این 
نرم افزارهـا در آینـده را دربرمی گیرد. هر کسـی 
آزاد است که پیشنهاد دهد و در صورت موافقت 
گروه گردانندگان فرصت خواهد داشت صحبت 

کند. گـروه گردانندگان همیشـه در پی افرادی 
بوده که موضوع ارائه دهند و صحبت کنند.

شـکل گیری  ابتـدای  از  عالقه منـد  دوسـتان 
الگ  بـرای  مختلفـی  ایده هـای  تهـران الگ 
داشـته اند. از برگـزاری دوره هـای آموزشـی کار 
 )Install fest( بـا محیـط شـل تـا جشـن نصـب
سیستم عامل گنو/ لینوکس تا راه اندازی سایت و 
تهیه جزوه های آموزشی. اولی را فکر کنم هفت 
هشت باری تاکنون شـروع و رها کرده ایم. چند 
جشن نصب هم داشته ایم که آخرین آن خود به 
چند زیربخش و کارگاه آموزشی تقسیم شده بود 
و گزارش آن در شـماره صفر مجله آمده اسـت. 
سـایت هم راه انداخته ایم. پایگاه وب تهران الگ 
به نشـانی tehlug.org ظاهر ساده و هکرپسندی 
دارد و در آن می تـوان تاریخچـه خالصـه ای از 
رونـد شـکل گیری تهـران الگ، روش همکاری، 
آرشـیوی از گزارش های کوتاه جلسـه ها و اخبار 
و لیست پسـتی، یک سری سـوال های متداول 
و پاسـخ های مربـوط به آن، لینـک به الگ های 
ایرانی دیگر، تقویم جلسه ها و حتی یک کالینت 
IRC وبی برای اتصال به کانال تهران الگ را یافت. 

تـا جایی که به خاطر دارم تهران الگ تا به امروز 
جزوه مدون آموزشی ارائه نکرده است. از ایده ها 
گذشـته، بسـیاری در الگ، دوستان خوبی پیدا 
کرده اند، خیلی چیزها آموخته اند و صاحب شغل 
و کسـب و کار شـده اند. بسـیاری دیگر به لطف 
الگ تهران با مفاهیم جدیدی آشـنا شـده اند و 

حرف های تازه ای شنیده اند.
الگ تهـران هم با الگ شـهرهای دیگر و هم با 
سـازمان ها، دانشگاه ها و نهادهای گوناگون برای 
آشنا کردن هر چه بیش تر عموم افراد عالقه مند، 
با سیستم عامل گنو/ لینوکس و مفاهیم مربوط 
بـه نرم افزارهـای آزاد و بازمتـن همـکاری کرده 
اسـت. سـمینارهای مختلف برگـزار کـرده، در 
همایش ها و نمایشـگاه های مربوط به فناوری و 
توسـعه نرم افزار شرکت کرده و به مناسبت های 
مختلف، پروژه ها و رویدادهای حوزه نرم افزار آزاد 

و بازمتن را گرامی داشته است.
بـاور کردنش سـخت اسـت که چند مـاه دیگر 
تهران الگ ده سـاله می شـود. ده سال است که 
ایـن آدم هـای کم حرف از گوشـه کنـار تهران و 
گاهی جای جای ایران و حتی کشـورهای دیگر 
دور هم جمع می شوند و پرچانگی می کنند. اما 
گویا به واقع ده سـال گذشته است و باید آن چه 
را بـا عنـوان »تاریخچه تهـران الگ« در صفحه 

معرفی پایگاه وب آن نوشته باور کرد.
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الدوز رایانه
حمیدرضا 3۴ ساله است. او سال ۷۸ با کنکور 
تجربی وارد رشـته مهندسـی ژنتیک در دانشگاه آزاد 
رودهن شـده اسـت. این رشته به دستکاری ژنتیکی و 
شـناخت ژن ها می پردازد. اولین بـاری که با رایانه کار 
کرده تقریبا ۲۰ سـالش بوده و ترم دوم دانشگاه درس 
می خوانده اسـت. رایانه را برای اسـتفاده خواهرش که 
گرافیسـت بـوده می گیرنـد و در حقیقت او اسـتفاده 
خاصـی از رایانه نداشـته اما در اوقـات بی کاری و تنها 
از روی کنجکاوی گاهی با آن کار می کرده اسـت. یک 
پنیتوم ۲۰۰ در سال ۷۹ و بدسکتورهایش نقطه شروع 
داستان است. هنگام رویارویی با این مشکل مثل تمام 
افـراد آن روزهـا راهی خیابان انقالب می شـود. در آن 
خیابان گردی های طاقت فرسا کتاب داس ۶/۲۲ کانون 
نشر علوم را پیدا و شروع به خواندنش می کند: »من این 
کتاب رو گذاشتم جلوم و رفتم تو کار این هارد دیسکه، 

از اونجا هرچی می رفتم جلو خودم کیف می کردم«
یک سال و نیم بعد تصمیم می گیرد پنتیوم۲۰۰ اش را 
به پنتیوم۲ ارتقاء دهد. با خنده ای که ذوقی شیطنت بار 

هنگامی که حمیدرضا با اسـتاد راهنمایش به مشـکل خورد و نتوانست خودش را قانع کند در 
چارچوب های بسـته دانشـگاه بماند و بـدون خالقیت و آزادی عمل کارهـای او را انجام دهد، 
تصمیـم گرفت به ایران برگـردد. آن روز احتماال بیش از هرچیز به یاد دوران سـربازی اش و 
روزی که پس از ماه ها تمرین در میدان تبریز رژه رفتند افتاد و شاید هیچ وقت فکر نمی کرد 
بعد از سـه سـال که ناامید به ایران بر می گردد بتواند در یکی از مهم ترین مراکز علمی ایران 
که سال 1۲99 با  همکاری انستیتو پاستور پاریس تاسیس شده، به خاطر توانایی اش در کار با 

نرم افزار لینوکسی دستیار پژوهش شود و روزهای روشنی را برای خود رقم بزند. 
انتظار چندین روزه برای مالقات »حمیدرضا ابوالخیر« در محل کارش به نتیجه نمی رسد و به 
ناچار باید قید دفتر پاستور را زد. محل کار او به خاطر مسائل امنیتی اجازه عکس برداری که 
هیچ، اجازه ورود افرادی غیر از کارکنان را هم نمی دهد. برای همین علی رغم میل باطنی مکان 
مالقات از یک آزمایشگاه هیجان انگیز به یک کافی شاپ آرام تقلیل پیدا می کند. هنگامی که 
وارد می شوم در طبقه دوم »هتل بلور« در یکی از پر هیاهوترین نقاط تهران پشت یکی از میزها 

نشسته و یک مقاله انگلیسی را مرور می کند. 
کافی شاپ خالی است و یک موسیقی خواب آلود و مالیم در عصری گرم و تابستانی پلک ها را 
سنگین تر از همیشه می کند و فضا و زمان را مثل پنیر ذوب شده کش می دهد. با پیراهن سفیدی 
که پوشیده در تاریکی کافی شاپ برق می زند، پر انرژی و خندان است و بسیار صمیمی و گرم 
برخورد می کند. ۵ سال است هیچ مجله رایانه ی نخوانده برای همین نام سالم دنیا را هم نشنیده 

و اولین چیزی که می پرسد این است که: »حیطه فعالیت مجله تون چیه؟«

لینوکس چگونه تنها ابزار حمیدرضا ابوالخیر برای محاسبات ژنتیک شد

ده: 
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درونش موج می زند می گوید: »سی پی یوهاش 
رو هنوز خونه دارم« و یک هارد ۲۰ گیگابایت 
هم می خـرد و ادامـه می دهـد: »قیمتش رو 
خـوب یادمه، 55 هزار تومـن، اولین کمپانی 
کـه به ایـران آورده بود سـی گیت بـود، اصل 
انگلیس...« با انگشت اشاره به فضای نامعلومی 
از اطراف اشاره می کند و می گوید: »دفترش در 
همین خیابون سپند بود، هاردش کوانتوم بود، 
نمی دونـم تا حاال دیدی یا نه خیلی چیزهای 
جالبـی ان، مرگ ندارن اینا، با لگد توش بزنی 
کار میکنن« بازیگوشی اش محدود به خرید و 
تعویض نمی شود و تا دل سخت افزار را بیرون 
نکشـد راضی نمی شـود. می گوید: »هارد که 
می دونـی یه وکیوم داره دیگه! وکیومش بیاد 
بیرون حرارت تو هارد خیلی زیاد میشـه، من 
بـا پیچ گوشـتی سـتاره ای درش رو بـاز کرده 
بـودم ولی کار می کـرد« با تأکیـد بیش تری 
می گویـد: »بـاور کـن کار می کـرد«. فرآیند 
تعویـض هارد و ارتقاء رایانـه اش را با جزئیات 
تمام تعریف می کند. می گوید: »اون زمانی بود 
که این سـی پی یوها داغ می کردند باید روش 
خمیر سیلیکون می زدی«. کاربا ویندوز روی 
دسـتگاه اش را یاد می گیرد اما هر بار مشکلی 
به وجود می آید و مجبور می شـود آن را از نو 
نصب کند. این مشکالت و نصب های چند باره 

خسته اش می کند.
سال ۸۰ برای ارتقاء دوباره رایانه اش به شرکتی 

بـه نـام »الـدوز رایانـه« مـی رود و در آن جا 
اتفاقی با فردی آشنا می شود که با لینوکس 
کار می کنـد. او ردهـت۷/۲  را به حمید رضا 
نشـان می دهـد و اینگونـه بـرای اولیـن بار 
لینوکـس را از نزدیـک می بینـد. می گویـد: 
»دیـدم چه محیـط جالب باحالی، درسـته 
قیافـه آن چنانی هم نداشـت، بهم گفت این 
کارا رو میکنه، رایانه کرش نمی کنه، دستگاه 
هنگ نمی کنه« قاه قاه می خندد: »ما هم که 
اعصابمون از این ویندوز کوفتی خورد شـده 
بـود« به صـورت مقطعی و ریـز می خندد و 
گاه هنگام خنده دستش را به صورت مشت 
شـده جلوی دهانـش  می گیـرد. در نهایت 
نصب لینوکس را از آن کارمند یاد می گیرد.

از مزایایی که در همان نگاه اول عاشـقی در 
لینوکس دید، می گوید: »دیدم سـرعت لود 
و شـات داون خیلی باالتر اسـت و زمانی که 
اینسـتال می کنی بدون هیچ کاری ۷۰۰ تا 
برنامه کاربردی روی دستگاه ات نصب می شه 
بعد ماژول ها همه به زور به 3 مگ می رسـه 
بساطی بود اون دوره، اون زمان گنوم خیلی 
محیط محبوبی بود همین االن هم اونایی که 
حرفه ای ترن از گنوم استفاده می کنن« یک 
روز تصمیم می گیرد تا خودش دست به کار 
شـود و ویندوز و لینوکس را کنار هم نصب 
کنـد و برای این کار ردهـت ۷/3 را انتخاب 
می کند. می گوید: »یکی دوبار سیستم رو به 

بـاد دادم هنوز هـم 5 سـی دی اون رو دارم 
البته دلیـل داره چون خود شـرکت ردهت 
میگه کامل ترین نسخه لینوکسی من ردهت 
۷/3 اسـت« نحوه تنظیم گـراب را از »یاهو 
انسـرز« پیـدا می کنـد و در نهایـت موفـق 
می شود ویندوز و لینوکس را کنار هم نصب 
کند. می گوید: »دیگه اسـتراتژی های نصب 
رو یاد گرفته بودم که برای هر کاری چطور 

باید نصب کنی«.
سـال ۸۲ مقطع کارشناسی را تمام می کند 
اما لینوکس، دوستان رایانه ای و کتاب هایی 
کـه خوانـده کار خودش را کـرده و تصمیم 
می گیرد تغییر رشته دهد و هوش مصنوعی 
بخوانـد. در نهایـت خـود را بـرای کنکـور 
کارشناسـی ارشـد رایانـه آمـاده می کنـد. 
می گوید: »چون دیدم خستگی توش نداره، 
متنوعـه، چـون رشـته خودمـون گه گاهی 
هسـت دپرس می شـی. اینقـدر ژن و ژنوم و 
این ها می بینی حالت به هم می خوره«. بخش 
زیادی از اطالعاتش هم از طریق نشریات آن 
دوران به دست آمده. ظاهرا کاری که ماهنامه 
شبکه با افراد غیرمتخصص جامعه ایران انجام 
داده را باید ستود زیرا بخش اعظمی از دانش 
رایانه ای افراد از آن است. شبکه و ریزپردازنده 
دو نشریه مورد عالقه او در آن سال هاست که 
بخش زیادی از آموخته هایش را مدیون شـان 

است.

 شبکه و 
ریزپردازنده 

دو نشریه مورد 
عالقه او در آن 
سال هاست که 
بخش زیادی از 

آموخته هایش 
را مدیون شان 

است.
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         سربازی
در نهایت با وجود تالش هایش مجاز به انتخاب 
رشته نشده و شهریور ۸۷ راهی تبریز می شود 
تا خدمت سربازی را بگذراند. آن جا به عنوان 
عضو گروه رژه انتخاب می شـود و قرار اسـت 
چند روز بعد برای هفته دفاع مقدس در میدان 
تبریز رژه بروند. یکی از افسران پادگان به آن ها 
می گوید: »اگر مردی کنید غیرت کنید خوب 
رژه برید نونتون تو روغنه« حمیدرضا باز هم 
از گفتن این خاطرات حسابی به وجد آمده و 
هنگام گفتن این جمله دستش را باال می برد 
و یک بشکن می زند. با این توصیه انگیزه شان 
چند برابر می شود، روزها از ساعت ۷ صبح تا 
۴ عصر رژه کار می کنند تا این که روز موعود 
فرا می رسـد. با هزار مکافات از برابر سنی که 
می گویـد چنـد برابر سـن مهرآباد اسـت رژه 
می روند و وقتی مسیر را طی می کنند آن قدر 
بهشان فشار آمده که لحظه ای نمی توانند سرپا 
باایستند و پخش زمین می شوند. با این حال 
آن قدر خـوب رژه رفته اند کـه رئیس پادگان 
همان موقع با ماشـین لن کروزش کنارشـان 
رو  تک تکتـون  می گویـد: »دسـت  می آیـد 
می بوسم غیرت گذاشتید شرف گذاشتید برید 
۱۰ روز مرخصـی« چنـان از تعریف خاطرات 
دوران سـربازی سـر شـوق آمده و آن ها را با 
هیجـان تعریف می کند کـه من هم بی دلیل 

ذوق کرده ام.
در آن دوران هـم مطالعاتش را ادامه می دهد. 
هـر بـار که بـه خانه می آیـد همـراه یکی دو 
جیـن مجله به پـادگان بر می گـردد و آن جا 
با شخصی دوسـت می شود که در توصیفش 
می گوید: »یک دوسـت قـد بلند عینکی بود 
کـه پـردازش تصویـر کار می کـرد. می گفت 
در لینوکس برنامه نویسـی خیلی راحت تره و 
در »کی یـوت« )Qt( راحت تر می توان با سـی 
برنامه نویسـی کرد. دید سیسـتمی نداشـت 
مثال بهش می گفتم تو بخوای پارتیشن ات رو 
LVM بکنـی ترجیح می دی RAID باشـه یا نه؟ 

حرفی نداشت«. ۲ ماه آموزشی اش به سرعت 
تمام می شـود و بعد از آن ۱۸ ماه افسـر ستاد 
فرودگاه مهرآباد می شـود. در ایـن دوران هم 
حرف های لینوکسـی اش را با دوسـتی به نام 
»امیر شناعی« در میان می گذارد. اما به خاطر 
محدودیت هایـی کـه وجـود دارد نمی توانند 
سیستم های آن جا را دستکاری کند. می گوید: 
»آن جا همه کارها را واحد انفورماتیک نیروی 

انتظامـی انجام می دهـد، کوچک ترین کاری 
انجام بدی میان میبرنت«.

با وجود گذشـت مدت ها ارتباطش با شرکت 
الدوز رایانه را هم چنان حفظ می کند. با افراد 
آن جا دوست است و حتی گاهی آن جا می رود 
و رایانه ها را اسـمبل می کند. می گوید: »تازه 
وینـدوز ویسـتا اومـده بود و همه عشـق این 
حالت 3 بعدی ویندوز ویسـتا رو داشـتن من 
بهـش گفتم بـرو بابا این چیـه به من میگی، 
گفـت تو چیز بهتـری سـراغ داری گفتم آره 
دسـکتاپ کیوب!« ادامه می دهد: »کامپیز رو 
بهش معرفی کردم که مثال حالت موج ایجاد 
می کرد، فلیم ایجاد می کرد...« دستانش را مثل 
غنچه ای که در حال شکفتن است می کند و با 
دهانش صدای گر گرفتن آتش را در می آورد 
»ویـژووو«. حمیدرضـا بـا یکی از دوسـتانش 
کاری کرد که فقط به خاطر نمایش دسکتاپ 
کیوب ۱۷۰ هزار تومان کارت گرافیک خرید 
تـا چند صباحی از چرخش مکعب بازیگوش 

آن، کمی قند ته دلش آب شود.
به خاطر درس های مهندسی رایانه که خوانده 
تا حدودی با مفاهیم آشنایی دارد برای همین 
گاهی با افراد شرکت کل کل هم می کند. یک 
بار مدیر شبکه شرکت را به چالش می کشد و 
می گوید: »روی سـرور یه برنامه هست به نام 
کش سرور که برای مدیریت تردهای سروره، 
که ترافیک روی سرور بیش از یه حدی نشه 
اورفلو کنه، توی ویندوز اسـمش آیزا سـروره 
توی لینوکس اسمش اسکوییده، بهش گفتم 
ببین تا حاال با اسـکویید کار کردی گفت نه 
چیـه«. او در ادامه نحوه کار این نرم افزار را به 
مدیر شبکه شـرکت یاد می دهد: »گفتم اگه 
پشـت کلمه UFS توی اسکویید یه هش تگ 
و نقطـه بـذارم، این خـط رو اکتیو کنم یه بار 
اسکویید رو ریسـتارت کنم ترافیک سرور رو 
میبـره« ایـن باعث تعجب زیاد مدیر شـبکه 
شـرکت الدوز رایانه می شـود. حمیدرضا این 
ترفند را در مجله شبکه دیده بود، بدون این که 
تـا به حـال آن را امتحان کرده باشـد. آن قدر 

ساده بود که توانست آن را به او یاد دهد.
دوران خدمـت رو بـه اتمام اسـت. حمیدرضا 
شـنیده اسـت که گواهینامه های لینوکسـی 
امتیاز خوبی در کشورهای خارجی به حساب 
می آیـد. بـرای همیـن بـه دنبـال یادگیـری 
آکادمیـک لینوکس مـی رود اما با هزینه های 
سرسـام آور آن و مشـکالت تحریـم مواجـه 

می شود و ناچار قید آن را می زند.

       مالزی
مدتی بعد موفق می شـود مدارکـش را برای 
مالزی بفرسـتد و در سـن 3۰ سـالگی یعنی 
سـال ۸۹ در دانشـگاه UTM مالزی در رشـته 
ژن تراپی سـرطان پذیرفته می شود. با این که 
تقریبا برای 5 سال ارتباطش با دانشگاه قطع 
شده اما دانشگاه مالزی او را می پذیرد. درباره 
وضـع این روزها می گویـد: »این قدر ایرانی ها 
تقلـب کردن که دیگه پذیرش گرفتن خیلی 

سخت شده«.
ورودش به مالزی با اولین تجربه اش در داشتن 
یک رایانه شـخصی همزمان می شـود. استاد 
درس بیوانفورماتیک دانشـگاه ارادت خاصی 
بـه لینوکـس دارد و این طـور کـه می گویـد 
در انجمن الگ اینترنت شـرق آسـیا یکی از 
توسـعه دهنده ها بـوده و در توصیفش اضافه 
می کند: »یعنی مخ لینوکس بودا«. استاد برای 
آنالیـز ژنـوم و پروتئیـن و تجزیه تحلیل های 
آماری به دانشجوهایش نرم افزارهای لینوکسی 
را پیشـنهاد می کنـد. بـا این که نسـخه های 
وینـدوزی این برنامه ها موجود اسـت اما تنها 
نسـخه مـک یـا لینوکـس آن رایگان اسـت 
همین طور مشکل دیگر نسخه های ویندوزی 
برنامه ها این است که قابلیت تحلیل داده  های 
حجیـم را ندارنـد. می گوید: »مثال یک حجم 
زیـادی از داده رو می ریـزی می خـوای یـک 
شکل 3 بعدی رو بگیری«. حمیدرضا هم که 
هنوز روی لپ تاپش ویندوز دارد با این شرایط 
تصمیـم می گیـرد دیگـر کامال قیـد ویندوز 
را بزنـد و بـه لینوکـس مهاجرت کنـد. او که 
تاکنون لینوکس را تنها برای آموختن استفاده 
می کرده از این پس لینوکس تنها ابزارش برای 
انجام کارهای دانشـگاهی و پژوهشـی شده و 
غیـر از آن ابزاردیگـری بـرای ایـن کار ندارد. 
می گویـد: »دیگه حالت فان بـودن که کدوم 
توزیع چه برتری داره تموم شـد رفت سمتی 

که کال با لینوکس درگیر باشم«
او آن زمـان تصمیم می گیـرد اوبونتو را برای 
کارهایـش نصب کنـد. معتقد اسـت ردهت 
بـرای سـرور مناسـب تر اسـت و به سـختی 
می تواند درایورهای سخت افزاری را شناسایی 
کنـد. اوبونتو ۸ را پیـش از این امتحان کرده 
بود بنابراین به راحتی توانسـت از پس نصب 
اوبونتو ۱۲/۰۴ هم برآید. در توصیف آن لحظه 

استاد برای 
آنالیز ژنوم و 

پروتئین و تجزیه 
تحلیل های 
آماری به 

دانشجوهایش 
نرم افزارهای 
لینوکسی را 

پیشنهاد  می کند
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در انیسـتو پاسـتور دسـتیار پژوهش است. 
هـر چند که می گوید این با ایده آل خودش 
متفاوت اسـت. بـرای همین بـه دنبال این 
است که کارش را به عنوان محقق در مرکز 
تحقیقاتـی رویـان شـروع کنـد و از همـان 
طریـق هـم مـدرک دکترایش را در رشـته 
مولوکوالر آنکلوژی یا شـناخت سـرطان از 

دیدگاه ملکولی بگیرد.
ارتباطـش با جامعه کاربـری لینوکس ایران 
خیلی خوب نیسـت. تا به حـال الگ نرفته 
اما سـال ها پیش یک بار در انجمن لینوکس 
ایران وابسـته به شـرکت داده پـردازی ایران 
شـرکت کرده اسـت. خریدهایش را معموال 
از لینوکس شـاپ دات آی آر انجام می داده 
حتی نام سی تو را هم نشنیده بود. می گوید 
مالزی بد عادتش کرد چون آن جا می توانست 
تمـام دی وی دی های دبیان را در عرض ۲۰ 
دقیقـه دریافت کند. نتیجـه این دریافت ها 
االن ۲۰۰ گیگابایت توزیع لینوکس اسـت. 
تا به حال چیزی درباره فروم ابونتو نشنیده 
و اصال نمی دانسـت اوبونتو فروم فارسی هم 
دارد زیـرا معمـوال پاسـخ هایش را در همان 

انجمن اصلی اوبونتو می گرفته است.
لینوکسـی کـه االن روی دسـتگاهش دارد 
همـان اوبونتو ۱۲ اسـت که به قول خودش 
اپتیمایزش کـرده می گویـد: »رضایت دارم 
پایدار پایدار اسـت« اوبونتو ۱3 را هم نصب 
کرده اما می گوید: »اصال چیز به درد بخوری 
نبود با وایرلس مشکل داشت آپدیتش طول 
می کشـد«. با ایـن حال هنوز گاهـی اوقات 
از ویندوز اسـتفاده می کند. می گوید: »مثال 
یک برنامه کاربردی هسـت که برای این که 
اجرا بشـن باید کرنـل رو یک بار ریکامپایل 
کنم خـب این کار خیلی وقـت می گیره به 
جاش میام نسـخه ویندوزی یـا مک اش رو 
اجرا می کنم«. حمیدرضا یکی از مشـکالت 
لینوکـس را عدم نمایـش صحیح فایل های 
پرزنتیشـن و کمبود یک برنامه مناسـب در 
ایـن زمینه می داند برای همیـن دو ویندوز 
هـم به صـورت مجـازی نصب کـرده تا اگر 
خواسـت فایلـی در زمینه هـای مختلـف به 
دیگران بدهد که مشـکل پشـتیبانی داشت 
بـه عنوان خانـه آخر از آن ها اسـتفاده کند. 
می گویـد: »دو تـا وینـدوز روی ویرچـوال 
ماشین دارم اما دیگه چی بشه که برم از اونا 

استفاده کنم«.

می گوید: »تا کابل شبکه رو به سیستم وصل 
کردم تمـام درایورهایش نصب شـد« با ذوق 
و خنـده شـیرینی ادامه می دهـد: »گفتم تو 
دیسترو باحالی هستی، دمت گرم، دوست ات 
دارم«. با این حال هنوز هم دلش پیش ردهت 
اسـت. به اعتقاد او چون ردهت از بسـته های 
RPM اسـتفاده می کنـد، حساسـیت کم تری 

به بسـته های وابسـته دارد، وابسته به نسخه 
توزیـع نیسـت و آن هـا را می توان بـه راحتی 
اجرا کرد و عملکرد بهتری نسبت به DEB دارد. 
می گوید: »از بین توزیع ها، ردهت خیلی بهتر 
اسـت چون یک پدر مادری دارد. اوبونتو یک 
جاهایی خیلی گیج می زنـه«. کافه دار صدای 
موسـیقی را قطع کرده شاید کنجکاو شده و 
گوش ایستاده که بهتر حرف های پنگوئنی ما 

را بشنود.
آن جـا اکثـر دانشـجوهای دانشـگاه مالـزی 
ویندوز کار می کنند اما یکسـری دانشـجوی 
آفریقایـی و آفریقای جنوبی هم هسـتند که 
روی دستگاه هایشان اپن سوزه دارند. می گوید: 
»چینی ها رفته بـودن زودتر یاد گرفته بودن 
اما ایرانی ها بلد نبودن«. آشـنایی با لینوکس 
آن جا حسـابی به کارش می آید. دانشجوهای 
ارشـد ایرانـی رایانه، مکانیـک و حتی عمران 
همـه از برنامـه ای اسـتفاده می کنند که تنها 
تحت لینوکس اجرا می شـود اما بلد نیستند 
آن لینوکـس را نصب کنند بـرای همین نزد 
ابوالخیر می آیند تا او این لطف را در حقشان 
انجـام دهـد. لینوکـس باعـث معروفیـت او 
می شود می گوید: »اونجا بعینه می دیدم کسی 

که لینوکس کاره، نونش تو روغنه«
آن زمان در دانشگاه یوتی ام نزدیک به ۴۰۰۰ 
ایرانـی مشـغول تحصیل هسـتند. می گوید: 
»انگار تو خیابون ولی عصر راه می رفتی«. یک 
بار سعی می کند هم خانه اش را هم به سمت 
لینوکس بیاورد اما موفق نمی شود و رفتارهای 
دفاعـی شـدیدی از او می بیند. بعدها متوجه 
می شـود که این هم خانه به خاطر اصرارهای 
حمیدرضـا یـک روز سـعی کـرده خـودش 
لینوکس نصب کند اما تمام اطالعات هاردش 
را از بین می برد. با این حال توانسته هم اتاقی 
دیگـرش را کـه پـردازش تصویـر می خوانده 
لینوکسـی کنـد. می گویـد: »اونم ویروسـی 
کـردم« و می خندد. با ایـن حال هرگز موفق 
نشـد از خانواده اش کسـی را لینوکسی )یا به 
قول خـودش ویروسـی( کنـد. خواهرش که 

گرافیک کار می کند هرگز نتوانست با گیمپ 
ارتباط برقرار کند با این که می گوید: »می دونم 
ارباب حلقه ها تمام اپیزودهاش تحت لینوکس 
سـاخته شـده و در زمینه هـای گرافیکـی و 

انیمیشنی هم حرف زیادی برای زدن دارد«
از مزایای لینوکس برای آن روزهایش می گوید: 
»اولـش ایـن بود که تو رشـته خـودم ماژول 
رو رایـگان می گیرم، دوم این که دردسـرهای 
نصب مثل ویندوز و هنگ کردن و دو ساعت 
وایسـادن بعد Not respanding به من بده و از 
این بساط ها نداریم، زمانی که ماژولی داره ران 
میشه شما می تونی همزمان سوئیچ کنی بری 
تـو محیط های مـوازی کامند، مـن اون زمان 
اینترنـت رو تحت کامند بروز کـردم و این رو 
به هرکی نشون می دادم کف می کرد می گفت 
عه چه باحاله«. دردسرهای ویندوز را هم این 
گونه شـرح می دهد: »می خواستم یه پیپر رو 
به استادم نشون بدم، این ویندوز سون وقتی 
می خواد باال بیاد ۲ سـاعت باید وایسی میزنه 
آپدیت! بعدش باید صبر کنی بوت بشه. بابا تا 
کی می خوای کارت رو انجام بدی؟ اما اوبونتو 
بوتش ۱۰ ثانیه طول می کشه شات داونش هم 

۴-5 ثانیه«
بعد از پایان دوره کارشناسـی ارشد به عنوان 
دستیار پژوهش در همان دانشگاه مشغول به 
کار می شود اما بعد از مدتی به خاطر مشکالتی 
کـه با یکی از اسـتادها پیـش می آید ترجیح 
می دهـد دیگر آن جا نماند و بقیه درسـش را 
ایران بخواند هرچند می گوید می توانسـت در 
دانشگاه بیستم دنیا در سنگاپور درس بخواند.

        پاستور
دانشجوهای کارشناسی واحد بیوانفورماتیک 
دانشـگاه مالزی باید یک سری روابط سلولی 
و مولکولی را از لحاظ شیمیایی و بیوشیمیایی 
مـدل می کردند. نرم افزار این کار که اسـمش 
 gromacs biochemical modeling simulation

اسـت فقـط تحت لینوکـس اجرا می شـود. 
از ایـن طریـق و بـه خاطـر مراجعـات زیاد 
دانشـجوها، با این نرم افزار هم آشنا می شود 
و مدتی بعد کـه به ایران برمی گردد همین 
آشـنایی کمکش می کند تـا در یک محیط 

خوب استخدام شود.
ابوالخیر فروردین امسـال به ایران برگشـت 
و اکنـون بـه خاطـر تخصصی کـه در کار با 
نرم افـزار gromacs پیـدا کرده دو ماه اسـت 

اکنون به خاطر 
تخصصی که در 
کار با نرم افزار 

gromacs پیدا 

کرده دو ماه 
است در انیستو 
پاستور دستیار 
پژوهش است
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شـهریور،   ۱۲ چهارشـنبه  شـب  هشـت 
گوشـه ای از ورودی شـماره هفـت پایانـه 
آزادی افرادی جمع شده اند که به صورت آشکاری 
بـا دیگران تفـاوت دارند. جوان هسـتند و از انرژی 
فوق العاده شـان ایـن طور برمی آید که مقصدشـان 
یـک مقصد عادی نیسـت. هر دقیقـه که می گذرد 
به تعدادشـان افزوده می شود. از هر کس که سوال 
می کنی بایـد چه کار کرد ابراز بی اطالعی می کند. 
همه منتظر شـخص خاصی هسـتند. در این حین 
افـراد یکدیگـر را پیـدا می کننـد، بعضی ها مدت ها 

اسـت با هم دوست هستند و به گرمی با هم سالم 
می کننـد، بعضـی یکدیگـر را تنهـا از شـبکه های 
اجتماعـی می شناسـند و در اولین برخورد سـعی 
می کننـد آواتـار را بـا چهـره حقیقی طـرف مقابل 
تطبیق دهند تا مبادا اشتباه کنند و آبروریزی شود.

همه منتظر هستند تا این که چند دقیقه بعد بهنام 
توکلـی ماننـد یک قهرمـان، همراه همسـرش، در 
حالی که بنرهای سالم دنیا دستانش را پر کرده از 
راه می رسـد و در عرض پنج دقیقه، ۲5 نفر را سـر 
و سـامان می دهد و اولین اتوبوس را راهی می کند. 

بعـد از این که خیالـش از بابت نیمی از افراد راحت 
می شـود نگاهی به اطرافش می کند و تازه آدم ها را 
می بیند و شـروع می کند به احوال پرسـی کردن از 
آن ها. اتوبوس دوم نیم ساعت بعد راه می افتد، عده 
دیگری از راه می رسند و همان فرآیند احوال پرسی 

و یافتن افراد دوباره تکرار می شود. 
اتوبـوس دوم هـم تقریبـا پـر شـده اسـت. ابتدای 
اتوبـوس همـه سـاکت نشسـته اند یـا آرام بـا کنار 
دسـتی خود صحبت می کنـد انتهـای آن اما انواع 
اتفاق هـای مختلـف می افتد، ابتدا حـرکات موزون 

در پنجمین دوره همایش زنجان چه گذشت؟

زیکانف شاید تنها همایش مرتبط با نرم افزارهای متن باز و آزاد است که هر سال به صورت منظم و مدوام برگزار می شود. در این همایش که 
امسال پنجمین دوره آن برگزار شد، افراد مقاله های خود را در زمینه نرم افزارهای متن باز و آزاد ارسال می کنند و در صورتی که از سوی هیات 
داوری پذیرفته شود، می توانند رایگان به زنجان بیایند و موضوع خود را ارائه دهند. در نهایت، در بررسی نهایی به این مقاله ها امتیاز داده می شود. 

افرادی که مقاله ندارند هم می توانند در دو روز برگزاری همایش با مطرح ترین چهره های این حوزه، آشنا شوند و تبادل نظر کنند.

ده: 
سن

نوی
ژوه

ی پ
سین

ن ح
سی

رح
امی
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و بعـد پانتومیـم. در انتها هم بـه یک بازی 
خود سـاخته به نام کانکت می رسـند. چند 
دقیقـه بعـد نیمـی از اتوبوس مشـغول این 
بـازی هسـتند و نیمـی دیگر یـا خوابند یا 
بـا تخمه های آفتابگردان خـود را بیدار نگه 
داشته اند. بعضی ها هم در البه الی شمارش 
معکوس هـای بـازی کانکـت بین خـواب و 

بیداری سینه خیز می روند.
اتوبوس سـاعت یـک و نیم بامداد به زنجان 
می رسـد. بعـد از چانـه زدن هـای فـراوان 
باالخـره راننده راضی می شـود کـه در ازای 
دریافـت مبلغـی بچه هـا را بـه خوابگاه هـا 
ببـرد. خانم های شـرکت کننده هـم آژانس 
می گیرنـد تا به هتل برونـد.  اتوبوس قبلی 
طبیعتـا زودتـر رسـیده و مسـافرانش در 
»کانون فرهنگی شیخ االشراق سهروردی« 

پراکنده شده اند. 
این جا همان جایی اسـت که قرار است فردا 
صبح میزبان پنجمین همایش زنجان باشد. 
عده ای روی نیمکت های بیرون نشسـته اند 
و بـا هـم صحبت می کننـد عـده ای هم به 
خوابگاه هـا رفته انـد و احتمـاال خوابیده انـد 
بعضـی هـم ترجیح داده انـد چـادر بزنند و 
در فضـای بـاز بخوابنـد. همـان گروهی که 
تـا پاسـی از شـب در عقـب اتوبـوس بازی 
می کردنـد بسـیار مقید هسـتند کـه حتما 
در ایـن فرصت بروند و دیگـران را از خواب 
بیدار کنند برای همین به سرعت خود را به 
خوابگاه می رسانند و عده دیگری که خیلی 
حـال و حوصله ندارنـد می روند جایی برای 
خـواب پیدا کننـد. خوابگاه های سـری اول 
که چسـبیده به سـالن همایش بوده اند،  پر 
شده اند و برای رسیدن به خوابگاه بعدی باد 

حدود ۱۰ دقیقه راه رفت. 
ایـن یکـی خوابگاه اتـاق به اتاق اسـت و با 
این کـه از نظر تمیزی فاصله زیادی تا حتی 
خوابگاه های دانشـگاه های دیگر کشور دارد 
اما با این حال می شـود شب را سر کرد. هر 
۴ یـا 5 نفـر یک اتـاق انتخـاب می کند و با 
این کـه سـاعت از 3 بامـداد گذشـته و تنها 
۶ سـاعت تـا آغـاز همایـش باقی مانـده اما 
کسـی دوسـت نـدارد بخوابد. راهرو شـلوغ 
اسـت، عده ای تازه دارند اتاقشان را انتخاب 
می کننـد و همـان تعـداد اندکی هـم که با 
خیـال راحـت در اتاق هایشـان نشسـته اند 
مشغول صحبت هستند. خواب به چشمان 

هیچ کـس نمی آیـد، با جنب و جوشـی که 
جریان دارد انگار میانه روز اسـت. چند قدم 
آن سـوتر در سالن همایش نیز مسووالن در 
حـال راه انـدازی اینترنـت و انجـام کارهای 
باقی مانده هستند. بهنام توکلی هم POSS اش 
را همـراه خـودش آورده و در حال تسـویه 

حساب بلیط های اتوبوس است. 

        روز اول
در ایـن دوره از همایـش زیکانـف عالوه بـر 
3۰ زنجانی نزدیک به ۲۰۰ شـرکت کننده 
هم از شـهرهای دیگر به زنجان آمدند تا در 
همایش شرکت کنند همچنین در این دوره 
3۱ مقاله به دبیرخانه همایش ارسـال شـد 
کـه از این میان ۱3 مـورد از آن ها پذیرفته 
شـدند. سـاعت ۸ صبح کم کم چشـم ها در 
حـال باز شـدن اسـت. همه خواب آلـوده از 
اتاق ها بیـرون می آیند و خود را برای رفتن 
به سالن همایش آماده می کنند. یک ساعت 
از ۹ صبح، که زمان شروع همایش زیکانف 
اعالم شده بود گذشته اما همه هم چنان در 
انتظار هستند. افراد در گروه های چند نفره 
دور حـوض آبی رنگی که در وسـط سـالن 
قرار دارد حلقه زده اند و  با یکدیگر صحبت 
می کننـد تـا این کـه باالخره درهای سـالن 
غذاخـوری باز می شـود و افـراد یک به یک 
بـرای صـرف صبحانه وارد آن جا می شـوند. 
صبحانـه سـاده اسـت. نـان اسـت و پنیر و 
چای. هرچند محمد نبـی زاده دبیر اجرایی 
همایش زنجان می گوید خوابگاه های شـب 
قبل و صبحانه روز اول خارج از مسـئولیت 
آن هاسـت امـا کسـانی کـه آن جـا آمده اند 
انتظارات بیش تری از پنجمین دوره زیکانف 
دارنـد. به هـر ترتیب همایش راس سـاعت 
۱۰ صبح پنج شنبه آغاز می شود. »شهامی« 
مدیر اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
اسـتان زنجان همایـش را افتتـاح می کند. 
شـخصی کـه اگـر نبـود احتمـاال همایـش 
زیکانـف هیچ وقت به پنجمین سـری خود 
نمی رسید و هرگز این قدر رشد نمی کرد. به 
قول محمد نبی زاده: »اگر آقای شهامی نبود 

زیکانفی هم نبود«. 
اولیـن  عنـوان  بـه  وطن خـواه«  »هدایـت 
 )systemd( سیسـتم دی  دربـاره  سـخنران 
صحبت می کند. سیستم دی اولین برنامه ای 
است که بعد از بوت سیستم عامل در فضای 

کاربـری اجـرا می شـود تـا سـایر فرآیندها 
از جملـه  کنـد. سیسـتم دی  مدیریـت  را 
نرم افزارهای init اسـت که اخیرا تولید شده 
و توانسـته است خود را به عنوان جایگزین 
مناسـبی برای سیسـتم های سنتی معرفی 
کنـد تا جایی که در بسـیاری از توزیع های 
مطرح اسـتفاده می شـود. در ایـن ارائه بعد 
از معرفـی سیسـتم دی و مقایسـه  آن بـا 
روش هـای جایگزین، نحوه کار کردن با آن 

نیز تا حدودی بررسی شد. 
دربـاره  حسـینی«  »مرتضـی  آن  از   بعـد 
travic-ci صحبـت می کنـد که یـک برنامه 

بـرای مدیریـت پروژه های نرم افزاری اسـت 
و بـه آزمـودن عمل کـرد یک پـروژه کمک 
بازه هـای  در  بایـد  آزمایش هـا  می کنـد. 
زمانی مشـخص انجام شـود و سـازگاری  با 
پالگین هـا، ماژول ها و نسـخه های مختلفی 
از زبان برنامه نویسـی بررسی شود. تراویس 
بـه مخزن گیـت پروژه متصل می شـود. در 
بازه هـای زمانی مختلف آزمون هـای پروژه 
بـا کانفیگ هـا و شـرایط مختلـف و متنوع 
اجـرا و نتیجه آزمون هـا را گزارش می دهد. 
بـه عنـوان مثال اگـر ما یک پـروژه به زبان 
پی اچ پـی داشـته باشـیم و بخواهیم با تمام 
ورژن های باالتر از ۱/5 پی اچ پی تست شود 
فقط کافیسـت این کانفیـگ را انجام دهیم 
و از تراویـس بخواهیـم این آزمـون  را برای 

ما انجام دهد.
بعـد از این دو ارائه »زهرا حسـینی« درباره 
یـک  کـه  می کنـد  صحبـت    AngularJS

پـروژه متن بـاز مبتنـی بـر جاوا اسـکریپت 
اسـت که توسـط یکـی از محققـان گوگل 
در سـال ۲۰۰۹ به وجود آمده. او سـومین 
بانویـی اسـت کـه طـی ایـن پنج سـال در 
زیکانـف سـخنرانی می کند. بـه کمک این 
فریـم ورک برنامه هـای تـک صفحـه ای بـا 
سـی اس اس، اچ تـی ام ال و جـاوا اسـکریپت 
ایـن  می گردنـد.  ایجـاد  کالینـت  سـمت 
فریم ورک دارای ویژگی های زیادی از جمله 
 قالب هـای سـمت کاربـر، پیـروی از الگوی 
 ،Data binding، Dependency injection

تعریف سرویس های سفارشی، سیستم های 
routing، سـرویس های توکار برای ارتباط با 

سرور، آزمون پذیری و... است.
اینترنت سالن همایش در ابتدا به خوبی کار 
می کرد اما به محض این که همایش شـروع 

در این دوره از 
همایش زیکانف 

عالوه بر 3۰ 
زنجانی نزدیک 

به ۲۰۰ شرکت 
کننده هم از 

شهرهای دیگر 
به زنجان آمدند 

تا در همایش 
شرکت کنند
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شد، به معنای واقعی کلمه هیچ چیز از آن 
باقی نماند. بعدها در میان عکس هایی که از 
همایش بیرون آمد تصویر افرادی که آن روز 
کل سیسـتم خود را با اینترنت به روزرسانی 
می کردند یا در حال تماشـای زنده مسابقه 
والیبـال بودنـد به خوبی روشـن کرد چه بر 
سـر آن اینترنـت ۲5 مگابیتی آمد. مطمئنا 
اگـر اینترنـت مجال این را مـی داد که افراد 
مفاهیـم را در حیـن ارائـه جسـتجو کننـد 
کیفیـت همایش و بـار علمی آن برای همه 

به مراتب باالتر می رفت. 
بعـد از اسـتراحتی کوتـاه، »نیمـا جاللـی« 
درباره این صحبت می کند که فرآیند تغییر 
مسـیر اجرای یک برنامه در زمان فراخوانی 
روال های خاص چگونه اتفاق می افتد و بعد 
از آن از کتابخانه Gimli می گوید که توسـط 
خودش برای انجام این مدل عملیات نوشته 

شده بود.
»جادی میرمیرانی« نفر بعدی است که مثل 
همیشـه با ارائه طنزآمیز و قدرت بیان همه 
را محو خود می کند. چند هفته ای می شود 

که جادی کتابی درباره لینوکس توروالدز را 
ترجمـه کـرده و آن را در قالب های مختلف 
روی اینترنت قرار داده است. جادی در این 
ارائه درباره نرم افزار داک پد صحبت کرد که 
چگونه بـا قابلیت هایی نظیـر نمایش فصل 
قبلـی و بعـدی در بـاال و پاییـن هـر فصل، 
میزان پیشـرفت به شـکل نمودار سـتونی، 
خوانـدن تمام کتاب در یک صفحه، صفحه 
قابل چاپ، نسـخه پی دی اف قابل دریافت، 
نسـخه ویـژه موبایـل و تبلت و … مـا را در 
سـاخت یک کتاب اینترنتی کمک می کند. 
در آخـر هـم درباره کتاب خـودش و میزان 
پولی که تا کنون جمع آوری کرده صحبت 

کرد. 
بعـد از صـرف ناهار که بسـیار آبرومندانه تر 
از صبحانـه اسـت ادامـه همایـش پیگیری 
دربـاره  کمالی فـرد  محمدرضـا  می شـود. 
میکروفریـم ورک وب flask صحبت می کند. 
با استفاده از فلسک  توسعه دهنده می تواند 
از انـواع پایگاه داده هـا و هـر نـوع سیسـتم 
احـراز هویتی کـه الزم دارد اسـتفاده کند. 

او بعد از معرفی فلسـک به سـاختار سـاده 
برنامه هـای فلسـک می پـردازد و در انتها با 
نمایش چند افزونه موجود فلسک برای کار 
با پایگاه داده ها و فرم ها به صحبت های خود 

پایان می دهد 
فـردی  آخریـن  هـم  سـهرابلو«  »وحیـد 
 اسـت کـه در روز اول ارائـه دارد. او دربـاره 
OSpen street map  صحبـت می کنـد کـه 

جایگزین متن بازی برای نقشـه های گوگل 
بـزرگ  شـرکت های  نقشـه های  سـایر  و 
تجاری اسـت. بـه عقیده او: »شـرکت هایی 
ماننـد گـوگل  بـا هزینه های زیادی نقشـه 
تهیـه می کننـد و آن را بـه صـورت رایگان 
در اختیار عموم گذاشـته اند. این کار شـاید 
در دیـدگاه اول پسـندیده باشـد ولی طبق 
قوانیـن گـوگل شـما بـرای نمایش نقشـه 
حتما باید از api  های گوگل اسـتفاده کنید 
و اطالعات وکتوری نقشه را در اختیار شما 
قرار نمی دهد«. OSpen Street Map  اطالعات 
وکتوری را توسـط عامه مـردم جمع آوری 
می کنـد و هـر کس هـر زمان کـه بخواهد 

حاشیه همایش 
هم به اندازه 

خودش مهم و 
جذاب است و 
حتی در پارک 

هم از بحث های 
تخصصی و 

این که چگونه 
فالن اسکریپت 

را برای فالن کار 
نوشتند دست بر 

نمی دارند
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اطالعـات وکتـوری هر گوشـه از جهـان را 
از سـرورهای OSSM دریافـت می کنـد و در 

نرم افزارهای خود استفاده می کند.
سـردبیر  بـه  نوبـت  بخـش  ایـن  از  بعـد 
ماهنامه سـالم دنیا می رسـد تا به سـواالت 
شرکت کنندگان درباره شماره صفر ماهنامه 
پاسـخ دهـد. »محمد دماونـدی« از اعضای 
شورای سـردبیری حمایت می کند و بعد از 
آن به سـواالت شرکت کننده ها درباره نحوه 
انتشار ماهنامه و ابزارهایی که ماهنامه با آن 
طراحی می شود پاسخ می دهد. در انتها هم 
قول این را می دهد که به محض تثبیت نام 
نشـریه آن را تحت وب هم منتشر می کنند 

تا رضایت تمام مخاطبان جلب شود. 
کـه  برنامـه ای  در  ارائه هـا  ایـن  از  بعـد 
داده انـد نوشـته شـده زنجان گـردی. البتـه  
زنجان گردی بسط اغراق آمیزی از فرآیندی 
اسـت که انجام شـد زیـرا ادامه عصـر را در 
یکـی از پارک های زنجان سـپری می کنیم. 
باز هم فرصت خوبی است تا افراد با یکدیگر 
بیش تر آشـنا شوند، دوسـت یا همکار پیدا 
کننـد و دقایقی با افـکار مختلف به بحث و 
گفتگو بنشینند. حاشیه همایش هم به اندازه 
خودش مهم و جذاب است و حتی در پارک 
هـم از بحث های تخصصـی و این که چگونه 
فـالن اسـکریپت را برای فالن کار نوشـتند 
دسـت بر نمی دارند. بعد از صرف شـام همه 
بـه خوابگاه ها بر می گردند. امشـب اما ظاهرا 
انگیزه برای بیدار ماندن بیش تر است. بچه ها 
وایرلس سالن را آورده اند تا با ایجاد شبکه با 
یکدیگر Urban Terror  بازی کنند. اربن ترور 
معـادل آزاد بازی معروف کانتر اسـت. بعدها 
متوجه شدیم چند نفر دیگر هم از بی خوابی 
در نیمه های شـب وارد سالن همایش شدند 
و تا صبح چند قسـمت از جنگ ستارگان را 
روی پرده تماشا کردند. این جا چنین اتفاقات 
و کارهای گیکی ای مثل روزمرگی می ماند. 

       روز دوم
روز دوم همایـش آغاز می شـود. این بار همه 
چیـز بـه خوبـی، طبق برنامـه و بـا کیفیت 
مناسب انجام می شود. همه سرشار از انرژی 
آمـاده روز دوم پنجمیـن همایـش زنجـان 

هستند.
»سـروش ربیعی« درباره سخت افزار متن باز 
صحبت می کنـد.  این که اگر سـخت افزاری 

متن باز باشـد سـازنده نمی تواند آن را خارج 
از مستندات بسازد و امکان جاسوسی دولتی 
و شـرکتی را کم می کند. سخت افزار متن باز 
اصطالحی است که به رده خاصی از قطعات 
الکترونیکـی، مکانیکـی و صنعتـی اطـالق 
می شـود. این سـخت افزارها از اسـتانداردها 
و پروتکل هـای متن بـاز پیـروی کـرده و بـه 
گونـه ای طراحـی می شـوند کـه مکانیـزم 
کارکـرد و نحوه سـاخت آن هـا برای همگان 
آزادی سـخت افزار  باشـد.  قابـل دسـترس 
باعـث می شـود تـا حتی یـک دانشـجو هم 
شـانس بهبـود فنـاوری را پیدا کننـد و علم 
در این زمینه بسـیار سریع تر پیشرفت کند. 
البته سـروش ربیعی گفت: بـه این زودی ها 
بـه سـخت افزار متن بـاز نمی رسـیم چـون 
 فرآیند سـاخت سـخت افزار بسـیار های تک

)HighTech( است و منابع زیادی الزم دارد.

در بخـش بعـدی هـم »شـیوا چاوشـیان« 
High Concurren-  درباره  انواع وب سـرورها و 

 cy و C10K Problem ارائـه دارد. او می گویـد: 

»با مطرح شدن زبان های برنامه نویسی جدید 
امـکان میزبانی از پایگاه وب ها و برنامه ها در 
Scale بـاال و نیـاز بـه امـکان پاسـخ گویی به 

تعداد بسـیار باالی درخواسـت های هم زمان 
از مهمترین چالشـها در دوران جدید اسـت 
و یکی از راه های  پاسـخ گویـی به آن ها، در 

Event OSriented بودن وب سرورهاست«.

»مجیـد عظیمـی« دربـاره  سیسـتم های 
مدیریـت پایگاه داده ها صحبـت می کند. به 
عقیـده او  هر کدام از ایـن فناوری ها دارای 
ویژگی هـای متعـددی هسـتند کـه بـرای 
مدیریـت وظایـف خاصی طراحی شـده اند. 
او  دربـاره پیاده سـازی load balancing در 
سـرویس دهنده های وب گفـت و  راه کاری 
برای مدیریت sesisonهای کاربران پیشنهاد 
داد و سپس از انتخاب راهکار بر مبنای نوع 

معماری صحبت کرد.
بعـد از آن »عبدالرضـا رمضانـی« بـه عنوان 
از  پیش بینـی خطـا  ارائه دهنـده  آخریـن 
در جهـت افزایـش سـرویس دهی کاربـران 
می گویـد و این کـه چگونـه  بـا اسـتفاده از 
الگوریتم ماشـین بردار پشتیبان، یک روش 
برای پیش بینی خطای سرویس ها ارائه کرده 
اسـت. او می گوید: »برای پیش بینی خطا از

log فایل ها استفاده کردیم. برای پاک سازی 

ورودی ها در روش پیشنهادی از یک پنجره 

زمانـی و یـک آسـتانه آشکارسـاز اسـتفاده 
نمودیم.«

بعد از این نوبت به کارگاه ها رسـید. »سـارا 
منصـوری« کارآمـوز شـرکت موزیال اسـت 
 و هماهنگـی برنامـه امـروز میکـر پارتـی

)Maker Party( را او بـر عهـده داشـته. ایـن 
شـرکت کنندگان  تشـویق  بـرای  کارگاه 
در توسـعه هرچـه بیش تـر وب، ابزارهـای 
فایرفاکـس مخصوصـا سیسـتم عامل ایـن 
شرکت بود. در این کارگاه جادی درباره این 
صحبت کرد که هرکسـی کـه HTML5 بداند 
مـی تواند بـه راحتی بـرای فایرفاکس اواس 
و وب برنامـه بنویسـد و بـا فایرفاکس اواس 
هرکس می تواند برای خودش سیستم عامل 
موبایل داشته باشد. همزمان با این کارگاه دو 
کارگاه دیگر یکی درباره روش صحیح توسعه 
توسـط »فـرود غفـوری« و دیگـری دربـاره 
pgSQL هم برگزار شد. بعد از ناهار در بخش 

بحث آزاد، جادی درباره این صحبت کرد که 
چطور سیسـتمی راه بیندازیم که در چنین 
همایش هایی به چهره های جدید کمک کند 
که سریع تر دوست پیدا کنند و خودشان را 

در میان رفاقت های دیگران گم نکنند. 

        پایان
همایـش رو به اتمام اسـت. جایزه حامیان و 
افـراد برگزیـده را می دهنـد. مجید عظیمی 
نفـر اول و جـادی میرمیرانی نفر دوم شـده 
اسـت. حـاال ویدئویی از اتفاقـات این دو روز 
می گذارنـد. در این ویدئو به راحتی می توان 
روح همایـش زنجان را دید، این که چرا این 
تعـداد آدم از شـهرهای مختلـف بـه این جا 
آمدنـد. همه خوشـحال هسـتند و انگار دو 
روز فوق العـاده را سـپری کرده انـد دو روزی 
که شاید اگر از دور به آن نگاه کنی هیچ چیز 
نداشـت اما وقتی به دل آن می روی متوجه 
می شوی چه چیزی این دو روز را فوق العاده 
کـرد. همایش زیکانـف تمام سـرمایه اش را 
از شـرکت کنندگانش دارد. حضور نام آن ها 
اسـت که به این همایـش اعتبار می دهد در 
حقیقت زیکانف بیش از این که یک همایش 
تخصصـی باشـد که فضای علمی اشـغالش 
کـرده باشـد با جـو دوسـتانه و صمیمی، پر 
شـده از آدم هایـی کـه آمده انـد هم دیگر را 
ببینند و دو روز با یکدیگر بهترین خاطرات 

را رقم بزنند. 

جادی درباره این 
صحبت کرد که 
چطور سیستمی 

راه بیندازیم 
که در چنین 

همایش هایی به 
چهره های جدید 

کمک کند که 
سریع تر دوست 

پیدا کنند
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معموال فصل پاییز یادآور فصل تحصیل است و با گسترش شبکه های ارتباطی و حذف مرز های فیزیکی بسیاری از دانشگاه های دنیا، واحدهای 
درسـی خود را به صورت رایگان به اشـتراک می گذارند. برای شـروع پرنشـاط و پربار فصل جدید تحصیلی، پیشنهاد می کنیم، دوره های برخط 
دانشگاه استنفورد را بررسی کرده و حتما متناسب با تخصص و عالقه خود در یکی از دوره ها شرکت کنید و با سرفصل ها و فضای معتبرترین 

دانشگاه ها آشنا شوید.

        تحلیل سازمانی
چگونه به سازمان خود معنا ببخشیم و برای رویارویی با چالش هایش آماده شود و راه کارهای 
مدیریتی، سازمان را در مسیر مورد نظر هدایت کند؟ این واحد خودآموز را می توانید در اوقات 
فراغت بگذرانید. شرکت کنندگان، نظریه های گوناگونی از رفتار سازمانی و به کارگیری مناسب 

آن ها در تغییر سازمان می آموزند.

          الگوریتم ها: طراحی و تحلیل )بخش اول( – شروع از 21 مهر
این دوره، در شـش هفته، اصول اساسـی طراحی الگوریتم را پوشش می دهد. الگوی طراحی 
تقسـیم و غلبه، به منظور بکارگیری درمرتب سـازی سـریع، جسـتجو، و ضرب و همچنین 
چگونگی محاسـبه اتصال اطالعات و مسـیرهای کوتاه در شـکل های هندسـی اولیه، با هدف 
بکارگیـری در محاسـبات بـر روی گراف  هـا از مواردی اسـت که آموزش داده می شـود. نحوه 
قادرسـازی رایانه  به پرتاب تاس و در نتیجه تولید الگوریتم  ها و سـاختمان  های داده سریع و 

کاربردی نیز در این دوره  مورد مطالعه و بررسی قرار می  گیرد.

         علوم رایانه 101
در این دوره شما با استفاده از منابع ارایه شده اقدام به یادگیری خواهید نمود. برای آن دسته 
از مخاطبینی که هیچگونه تجربه ای در علوم رایانه ندارد، ایده های اصلی علوم رایانه در بخش 
علوم رایانه ۱۰۱ بیان می شود. سرفصل  های این دوره عبارتند از: رایانه و کد، چگونگی کارکرد 
سخت افزار های رایانه، چگونگی کارکرد نرم افزارها، ساختمان داده ها، امنیت رایانه، آنالوگ در 

برابر دیجیتال، رسانه دیجیتال، تصاویر، صداها، فیلم، فشرده سازی، و …
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با مجتبی هم دانشـگاهی بـودم. ورودی ۸۸ نرم افزار بود. 
این بار هم لینوکس نقطه اتصال این آشـنایی شد. زمانی 
که سـال ۹۰ تصمیم گرفتیم الگ شـاهرود را دوبـاره زنده کنیم 
بـا او و چنـد نفـر دیگر این کار را شـروع کردیم. اهل مشـهد بود 
بنابراین لهجه شیرین اش بیش از هر چیز در ذهنم باقی مانده است. 
شوخ طبعی و طنازی اش همیشه در خاطرم است و هرگز نشد او را 

ببینم و به خاطر لبخند روی لبش بی اختیار لبخند نزنم.
عالقه خاصی به کی دی ای داشت و هروقت او را می دیدم در حال 
 Calligra بود. همکاری با گروه مجموعه نرم افزار اداری Qt کد زدن در
را در همان دوران دانشجویی در Season of KDE سال ۲۰۱۱ شروع 
کرد و موجب افزوده شدن چندین امکان مهم به این نرم افزار شد. 
کالیگـرا آن روزها رابط کاربری فوق العاده ای داشـت اما به خوبی 
از فارسی پشتیبانی نمی کرد. این که امروز می توان از این نرم افزار 
آزاد و عالی استفاده کرد و در آن فارسی نوشت را مدیون مجتبی 
هسـتیم. کمک او به توسـعه کالیگرا آن قدر مهم بود که به پاس 
قدردانی، گروه KDE e.v که در برلین واقع شده یک تی شرت و یک 

لوح تقدیر برای او فرستادند. 
دفعه بعد که کالیگرا را باز کردید لبخندی بزنید، به او و تمام کسانی 
که با همین قدم های کوچکشـان زندگی ما را سـاده تر می کنند. 
باندیشید و به این فکر کنید که چند نفر دیگر مانند او در جامعه 

کاربری متن باز ایران به خوبی شناخته نشدند.
یادش گرامی. 

می تونستم در وصف جامعه نرم افزار آزاد و فلسفه پشتش یا از فواید 
شرکت در توسعه این نرم افزارها و شرکت در این جوامع حرف بزنم 
یا از اشـتیاق یک مهندس برای مبارزه با نرم افزارهای بزرگی چون 
مایکروسافت آفیس بگم.  البته این نوع کارها تجربه زیادی رو به شما 
در کار گروهی میده. البته این رو هم باید گفت که شروع کار بسیار 
سخت خواهد بود ولی به شما قول میدم که افراد گروه، بسیار به شما 

کمک خواهند کرد و به تک تک سوال های شما جواب می دهند.

مجتبی شاهی

         نظریه بازی : شروع از 13 مهر
نظریه بازی ها، یک مدل ریاضی برای مدل سازی تقابل استراتژیک مابین 
عوامـل منطقـی )و غیرمنطقـی( اسـت. در این نه هفته، سـرفصل های 
پایه ای زیر مورد مطالعه قرار می گیرند: نمایش بازی ها و استراتژی ها، 
فرم بسیط )که دانشمندان رایانه آنرا درخت های بازی می نامند(، بازی 
های Bayesian ) که عبارتست از مدل سازی شبیه مزایده ها(، بازی های 

تکراری و تصادفی، و ... 
            

         یادگیری ماشین: شروع از 31 شهریور
یادگیری ماشین علمی است که رایانه ها را قادر می سازد تا با یادگیری 
از داده هـا، تنهـا بـه برنامـه های داده شـده به آن ها عمـل ننمایند. در 
این ده هفته، شـرکت کنندگان روش های موثر در یادگیری ماشـین و 
تمرین هایی جهت پیاده سازی آن ها را فرا می گیرند. سرفصل های دوره 
شامل یادگیری نظارت شده، یادگیری بدون نظارت، و بهترین روش ها 

در یادگیری ماشین می باشد.

         داده کاوی داده های عظیم: شروع از 7 مهر
در این هفت هفته، الگوریتمهایی به منظور استخراج مدل ها و اطالعات 
دیگر، از مجموعه عظیم داده ها، با تاکید بر روش های کارآمد و مقیاس 

پذیر آموزش داده می شود. 
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 )eSpeak( فارسـی  ای اسـپیک 
بخشـی از پـروژه بسـیار بزرگ تری 
بـه نام ای اسـپیک اسـت. پروژه ای اسـپیک 
و زیرمجموعه  هـای آن همچون ای اسـپیک 
فارسـی، پروژه  هـای آزاد/متن بـاز هسـتند و 
GPL, GNU Li-  تحـت الیسـنس بین المللـی

cence v3,۰ منشر می شوند.

پـروژه بین المللـی ای اسـپیک یـک موتـور 
صوتی )synthesizer( آزاد اسـت که بسیاری 
از نرم افزارهـا کـه متـن را بـه صـدا تبدیـل 
می کننـد از آن بهـره می گیرنـد. زبان هـای 
مختلف دنیا به تدریج توسط افراد عالقمند و 
برنامه نویسان داوطلب به آن اضافه گردیده و 
توسـط کاربران آن زبان ها بهبود و گسترش 
یافته انـد، بـه طوری کـه ای اسـپیک امروزه 
بسـیاری از ایـن زبان هـا را بدون مشـکل و 
بـه خوبـی تلفـظ می کنـد. در حـال حاضر 
ای اسـپیک توانایی خواندن ده هـا زبان زنده 

دنیا از جمله زبان فارسی را دارد. 
همـان گونه که ذکر شـد پروژه ای اسـپیک 
فارسـی زیرمجموعـه پروژه ای اسـپیک بین 
المللی به نشـانیeSpeak.sf.net می باشـد که 
 Jonathan( »توسـط »جاناتـان دودینگتـون
Duddington( در سـال ۱۹۹5 بـرای زبـان 

انگلیسـی بریتانیایـی ایجاد شـد و تـا امروز 
جاناتـان دودینگتـون خود سرپرسـتی این 
پـروژه را بـر عهـده دارد. الزم اسـت متذکر 
شویم، که تمامی نسخه های eSpeak فارسی 
توسـط سایت بین المللی آن به همراه دیگر 

زبانها و کد منبع منتشر می شود.

نکتـه ای کـه پـروژه ای اسـپیک را تـا ایـن 
اندازه موفق سـاخته است توجه دودینگتون  
در هنـگام طراحـی اولیـه ای اسـپیک بـه 
انعطاف پذیری آن اسـت به شکلی که بتوان 
زبان هـای دیگـر را به آن افـزود. با موفقیتی 
که پروژه ای اسپیک در سراسر جهان بدست 
آورد توانست به TTS یا »نوشته خوان« رسمی 
انتشـارهای سیسـتم عامل لینوکس تبدیل 
شـود و در پروژه NVDA )پروژه متن باز و آزاد 
خواننده ی صفحه برای مایکروسافت ویندوز( 
 Voice Synthesizer نیز ای اسـپیک به عنـوان
یـا همان موتور صوتی اصلی عمل می کند و 

متون را به صدا تبدیل می نماید.
پروژه ای اسپیک تا امروز توانسته است ده ها 
زبان دنیا را از چینی در آسیا تا آفریکانس در 
قاره آفریقا، پشتیبانی کند. این امر با تالش 
صدهـا برنامه نویـس خـالق و عالقمنـد در 
سراسر دنیا که بدون هیچ دستمزدی و بدون 
آن  که نامشان را بدانید یا آن ها را بشناسید 
حاصل شـده اسـت تـا انحصار شـرکت های 
بـزرگ را کـه نرم افزارهـای نوشـته خوان را 
بـا قیمت هـای گزاف بـه فروش می رسـانند 

بشکنند.
eSpeak. پروژه ای اسـپیک فارسـی به نشانی

IRTBC.com توسـط »شـادیار خدایـاری« در 

سال ۲۰۱۱ با هدف نگارش یک نوشته خوان 
فارسـی رایگان و متن باز برای سیستم عامل 
لینوکـس و بعدها بـرای وینـدوز، و اندروید 
آغاز شد. با تولید اولین نسخه های آزمایشی 
آن، »احسـان اسـماعیلی« نیـز بـه پـروژه 

ای اسـپیک فارسـی پیوسـت و بـا همکاری 
این دو نفر اولین نسـخه پایدار آن در سـال 
۲۰۱۲ برای اسـتفاده عموم منتشـر گردید. 
از آن زمان داوطلبان زیادی در توسعه پروژه 
ای اسپیک فارسـی همکاری داشته و دارند. 
بـدون تالش هـای تک تـک این افـراد پروژه 
ای اسـپیک فارسی نمی توانست تا این اندازه 

پیشرفت کند.
اولین نسـخه پایدار ای اسـپیک فارسـی در 
تابستان ۹۱ به سایت مرکز مجازی نابینایان 
ایران به نشانیwww.irtbc.com اضافه گردید 
که تا به این لحظه توسـط شادیار خدایاری 
و احسـان اسـماعیلی در حـال پیشـرفت و 

به روزرسانی است.
به نظر ما اسـتفاده از رایانه حق هر شخصی 
است حتی اگر آن فرد کم بینا یا نابینا باشد. 
نباید کسی برای حق طبیعی خود که برای 
افراد سـالم رایگان است پول بپردازد. شما با 
استفاده و توصیه کردن این گونه نرم افزارها 
به دوستانتان، یا با کمک مالی به این هدف 

کمک خواهید کرد.
ای اسـپیک برنامه ای سـبک و سـریع است 
که کار با آن راحت و لذت بخش اسـت و در 
بسیاری از سیستم  عامل ها از جمله لینوکس، 
ویندوز، مکینتاش، اندروید و یونیکس بخوبی 
کار می کند. به دلیل انتشار نسخه  های بروز 
ای اسـپیک، ایـن برنامه همیشـه بـا آخرین 
نسـخه  های سیسـتم عامل ها و نرم افزار های 
مشهور هماهنگ است. همچنین با بسیاری 
 )Screen Reader( از نرم افزار های صفحه خوان
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پروژه بین المللی 
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موتور صوتی 
)synthesizer( آزاد 
است که بسیاری 
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سـازگار اسـت و بر روی آن ها به خوبی کار 
می کند.

از آن جایـی کـه اسـتفاده از نرم افزار هـای 
متن باز اغلب رایگان اسـت، انتشار این گونه 
نرم افزارهـا هیـچ گونه نفع مالـی ای را برای 
سـازندگان خود بـه همراه نخواهد داشـت، 
طبیعتـا سـازندگان آن هـا تنهـا می تواننـد 
هزینـه و وقـت محـدودی را صـرف تولیـد 
ایـن نرم افزارهـا کنند. در بسـیاری از موارد 
همچـون پـروژه ای اسـپیک فارسـی حجم 
داده هایـی کـه باید تحلیل کـرد و به برنامه 
افـزود چنان بودجه و وقتی را طلب می کند 
کـه باید تعداد زیادی کارمنـد تمام وقت در 
اختیار داشت تا بتوانند از عهده چنین کاری 
برآیند. اما پروژه  هـای متن باز این فرصت را 
برای تمـام افراد عالقه مند و برنامه نویسـان 
داوطلـب فراهم می کند تا بـه نرم افزاری که 
معتقدنـد مفید و قابـل اعتمـاد خواهد بود 

کمک کنند.
افـراد عالقه منـد می تواننـد هـر یـک، تنها 
بخش کوچکی را که از دستشـان بر می آید 
انجام دهند تا کیفیت و قابلیت های نرم افزار 
افزایـش پیـدا کنـد. در ایـن روش هر چند 
حجـم کاری کـه هر یـک از کاربـران انجام 
می دهند بسـیار کم است اما به دلیل تعداد 
زیـاد کاربـران حجم زیـادی از کار در مدت 

کوتاهی انجام خواهد شد.

 ساختار برنامه ای اسپیک:
ای اسـپیک یـک سیسـتم خبره اسـت. این 
برنامه در زبان ++C و بر اساس منطق فازی 

نگاشته شده است.
ای اسـپیک دارای دو واحـد مجزا می باشـد. 

واحد تحلیل زبان و واحد تولید صدا.
واحد تحلیل زبان: ای اسپیک در همه زبان ها 
هـر واژه را بطـور مجزا تحلیـل می کند. این 
برنامـه بـر اسـاس توالـی حروف بـکار رفته 
در یـک واژه و مقایسـه آن هـا بـا الگوهـای 
بشـکل  کـه  معیـار،  گویـش  زبانشناسـی 
الگوریتم های پردازش زبان و قواعد اسـتثنا 
به ماشـین داده شـده اند، الگوهای مناسـب 
را انتخاب می کند. در مرحله بعد بر اسـاس 
امتیازی که هر الگو بدست می آوَرد، ماشین 
تصمیـم می گیـرد کـه کـدام الگوهـا برای 
مشخص کردن تلفظ واژه مورد نظر مناسب 
است و بر اساس آن ها تلفظ را می سازد. این 

واحد رشته ایجاد شده را بشکل کاراکترهای 
آوایی بر اساس استاندارد binary IPA به واحد 

تولید صدا ارسال می کند.
زبان فارسی عالوه بر چالش های معمول هر 
زبان برای نگارش چنین برنامه هایی مشکل 
خاصـی دارد که نـگارش برنامه ای با چنین 
الگوریتمـی را به چالش می کشـد. در زبان 
فارسی مصوت های کوتاه در نگارش واژگان 
نوشته نمی شوند و این ماشین است که باید 
حدس بزند اعراب واژه در حال بررسـی چه 
بوده است. البته این موضوع برای کسانی که 
به این زبان تکلم می کنند نیز ایجاد اشکال 
می نمایـد زیـرا اگر خـود ما هم با یـک واژه 
فارسـی برای اولین بار برخورد کنیم ممکن 

است نتوانیم درست آن را تلفظ نماییم.
در ای اسپیک فارسی الگوریتم هایی اختصاصا 
بـرای تشـخیس ریشـه واژگان و همچنین 
تشـخیص تمامی پیشـوندها و پسـوندهای 
ممکـن، کـه می توانند بـه یـک واژه اضافه 
شوند نگاشته شـده است. بعالوه ای اسپیک 
فارسـی قادر اسـت باب های عربی و ریشـه 
عربی کلمات را تشـخیص دهد و بر اسـاس 
اطالعـات بدسـت آمـده تصمیـم بگیرد که 
اعراب آن واژه چه بوده است. عالوه بر این ها 
ای اسپیک فارسـی دارای یک دیکشنری از 
واژگان اسـتثنایی اسـت که ماشـین پس از 
تحلیل های انجام گرفته در مشخص کردن 
اعراب آن ها ناموفق بوده است تا بتوان میزان 

خطای ماشین را به حداقل کاهش داد.
واحـد تولید صدا: همان گونه که ذکر شـد، 
واحد تحلیل زبان تلفظ واژگان را به شـکل 
رشـته های کاراکتری براسـاس کاراکترهای 
 IPA آوایی اسـتاندارد زبان شناسی معروف به
به واحد تولید صدا ارسال می کند. این واحد 
نـوع صـدا را براسـاس قواعد IPA شناسـایی 
کـرده و آواهـا را توسـط یک سینتیسـایزر 
 C++ قدرت مند و بسیار سریع مبتنی بر زبان
تولید می کند و با بیان صامت ها و مصوت ها 
در کنار هم واژگان را می سـازد. الزم به ذکر 
اسـت کـه ای اسـپیک واحـدی را نیـز برای 
ترجمه اسـتاندارد رشـته های کاراکترهای 
آوایی خود به اسـتاندارد سیستم های دیگر 
دارد تـا واحـد تحلیـل زبان ای اسـپیک در 

سینتیسایزرهای دیگر قابل استفاده باشد.
 )http://eSpeak.irtbc.com( وب  پایـگاه  در 
آخرین نسـخه فایل های فارسی ای اسپیک 

وجـود دارد. هـدف از ایجاد ایـن پایگاه وب 
عـالوه بر دریافـت آخرین نسـخه فایل های 
فارسـی، بهبود و اصالح این نرم افزار توسـط 
کاربران آن است. شما می توانید هنگامی که 
بـه واژه ای برخورد می کنید که ای اسـپیک 
فارسـی آن را اشتباه می خواند به این پایگاه 
وب مراجعه کرده، آن واژه و تلفظ درست آن 
را اضافه کنید. تا در انتشـار بعدی فایل های 
فارسی این واژه به دیکشنری آن اضافه گردد 
تـا تمامـی کاربران از تلفظ صحیـح آن واژه 

بهرمند شوند.
اگر عالقه مند هستید تا در بهبود و گسترش 
برنامه خودتان ای اسـپیک فارسـی شـرکت 
داشـته باشـید، می توانیـد از چنـد راه بـه 

کاربران ای اسپیک فارسی کمک کنید.
اگر شـما به قاعده خاصی در سـاختار زبان 
فارسـی برخـورد کرده ایـد کـه در نـگارش 
ای اسـپیک از دید سـازنده دور مانده است، 
پس از مطالعه بخـش معرفی الگوریتم های 
ای اسـپیک فارسـی آن را از طریـق بخـش 
»تمـاس بـا ما« با برنامه نویسـان پـروژه، در 

میان بگذارید.
حمایـت مالـی از پروژه های متن بـاز نیز در 
پیشرفت و توسعه آن ها تأثیر به سزایی دارد، 
زیرا انجام پروژه های این چنینی نیز همانند 
سایر پروژه ها، در پاره ای موارد نیازمند صرف 

هزینه است.
از شـما خواننـدگان گرامی خواهشـمندیم 
که در بخش »عضویت در خبرنامه« سـایت 
تـا  http://eSpeak.IRTBC.com عضـو شـوید 

از آخریـن تغییرات، بروزرسـانی، ترفندها و 
آموزش های نرم افزار ای اسپیک فارسی برای 
رایانـه و گوشـی های موبایـل اندروید مطلع 
 گردید. یا با ارسال یک ایمیل خالی به نشانی
 espeakfarsi+subscribe@googlegroups.com

عضو خبرنامه پروژه ای اسپیک فارسی شوید.
ایـران نابینایـان  مجـازی  مرکـز   سـایت 

www.irtbc.com در حال حاظر تنها سـایتی 

اسـت که برنامه نویسان و توسـعه دهندگان 
ای اسـپیک فارسـی مطالـب مربـوط به این 
پروژه را در آن مسـتقیما منتشر می کنند و 
 GNU GPL v مطالـب و پروژه های آن با مجوز
3,۰ منتشـر می گردد. لذا استفاده از تمامی 
مطالـب آن برای کاربران بـا ذکر منبع و به 
شـرط رعایت شـرایط مجـوز، آزاد و رایگان 

است.

حجم داده هایی 
که باید تحلیل 

کرد و به برنامه 
افزود چنان 

بودجه و وقتی را 
طلب می کند که 
باید تعداد زیادی 
کارمند تمام وقت 
در اختیار داشت 

تا بتوانند از 
عهده چنین 

کاری برآیند. اما 
پروژه  های متن باز 

این فرصت 
را برای تمام 

افراد عالقه مند 
و برنامه نویسان 
داوطلب فراهم 

می کند تا به 
نرم افزاری که 
معتقدند مفید 
و قابل اعتماد 

خواهد بود کمک 
کنند.
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 تولد پارسیکس
توسـعه دهنده پارسـیکس،  برنامه نویس و مدیرسیستم 
در شـرکت »تـاالر وب«  تصمیم می گیـرد برای معرفی 
محصوالت آن شرکت از یک سیستم عامل آزاد استفاده 
کنـد. مثل همـه توزیع های دیگر که بـا هدفی خاص و 
امکانـات منحصر به فرد ایجاد می شـوند سیسـتم عامل 
پارسـیکس کـه در  ابتـدا یک ریمسـتر بود آماده شـد. 
Knop-  توزیعـی که بـر پایه دو توزیـع دیگر به نام هـای 

pix و Kanotix بود. آلن باغومیان توسعه دهنده پارسیکس 

دلیل این امر را مبتنی بر دبیان بودن و سیسـتم اجرای 
Live سـریع   آن ها عنوان می کند. )هدف ارائه محصوالت 

شـرکت در قالب یک دیسک زنده بود(. مدتی بعد، عدم 
وجود یک توزیع ایرانی با قابلیت  پشتیبانی پیش گزید ه  
از زبان فارسـی ایشـان را برآن داشـت تا اقدام به انتشار 
عمومی پارسـیکس کند. بدین ترتیب پارسـیکس گنو/  وب سایت پروژه:

http://Parsix.org

از سـال 19۸3 که ریچارلد اسـتالمن جنبش نرم افزار آزاد و بالفاصله بعد از آن در سال 
19۸۴ توسعه سیستم عامل گنو  را آغاز کرد و بعد تر در سال 199۲ که با اضافه  کردن 
هسته لینوکس به زنجیره ی حلقه های پروژه رو به پایان  گنو، آن را تکمیل کرد  تا امروز 
و در زمـان نـگارش این مقالـه، دنیای نرم افزار آزاد فراز و نشـیب های زیادی را به خود 
دیده اسـت. توزیع های زیادی بر پایه دو سیسـتم عامل بزرگ و محبوب، دبیان و ردهت 
و بـا اهـداف مختلف شـخصی یا گروهی متولد شـدند که از این بین خیلـی از آن ها به 
دالیل متعدد عمر چندان طوالنی ای هم نداشتند. هر چند در سال های گذشته شاهد ظهور 
تعـدادی سیسـتم عامل های آزاد ایرانی با کیفیت های مختلـف بوده ایم که بیش تر آن ها 
نـه یک توزیع که تنها یـک Remaster از والد های بزرگ تر خود بودند اما از این بین تنها 
یک توزیع ایرانی تواسته در بین حدود 3۰۰ توزیع برتر و شناخته شده در دنیا جایگاه 
قابـل قبولـی پیدا کند. بطوری که هم در بین ایرانیـان و هم در بین جامعه غیر ایرانی به 
عنوان یک پروژه محبوب و کارآمد شناخته شود و همینطور نقد های متعدد خوبی را در 
 دنیای وب به خود اختصاص دهد. نام این توزیع محبوب پارسـیکس اسـت، پارسیکس

 گنو/لینوکس.

ده: 
سن

نوی
تی

رش
ف 

شا
ز ک

رو
به
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لینوکس  با ارائه  نسخه ی ۰,۴5 در ۶ بهمن 
۱3۸3 مقـارن بـا ۲5 ژانویـه ۲۰۰5 رسـما 
متولد شـد. نامگذاری توزیع های پارسیکس 
از یک شـنبه ۲۷ خـرداد ۱3۸۶ هم زمـان بـا 
انتشار نسخه ۰,۹ لینوکس Barry و با استفاده 
ازنام  شـخصیت های فیلم معروف و محبوب 
خوش قـدم )Happy Feet( آغاز شـد و تا امروز 
ادامه دارد و هر بار نسـخه جدید پارسـیکس 
با نام یکی از شـخصیت های آن فیلم منتشر 

می شود. 

 هدف از انتشـار عمومی پارسیکس 
گنو/لینوکس چه بود؟

هر چند پارسـیکس در ابتدا یک ریمستر نه 
چنـدان پیچیـده بود اما امـروز به یک توزیع 
کامل و شـناخته شـده تبدیل شـده است و 
همه فاکتورهـای الزم برای یک توزیع خوب 
را در خود جمع کرده. پارسیکس که در ابتدا 
بـه عنوان ابـزاری جهت معرفـی محصوالت 
نرم افزاری یک شرکت عرضه می شد با انتشار 
عمومی خود جای خالی یک سیسـتم عامل 
از  تعـداد بی شـماری  بیـن  آزاد در  ایرانـی 
توزیع هـای غیرایرانی که نیازمندی های یک 
کاربـر ایرانی را به صورت پیش فرض در خود 
نداشتند پر کرد. امروز این سیستم عامل سرور 
سـاخت و توسعه ی اختصاصی خود را دارد و 
از مخازن رسـمی خـودش بهـره می گیرد و 
ISOS های آن از روی بسته های مخازن رسمی 

پروژه پارسیکس منتشر می شوند. 

 نشانه و نام پارسیکس 
نام پارسیکس از در کنار هم قرار دادن کلمه 
پارس و حرف X )ایکس( بدست آمده که در 
این ترکیب پارس به ایرانی بودن سیسـتم و 
 Posix ایکـس به سـازگاری اش بـا اسـتاندارد
اشـاره دارد. نشـان پارسـیکس توسط »موال 
پهنادایـان« بـا وام گرفتن از تصویـر گل انار 
یـا نیلوفـر آبـی کـه در آثـار باسـتانی ایران 
زمیـن بخصـوص پرسـپولیس و بـه صورت 
می کنـد،  خودنمایـی  شـده  سنگ تراشـی 
طراحـی شـد. در زمـان طراحـی بـه جهت 
پرهیـز از مشـکل وضوح تصویر هنـگام ارائه 
آن در اندازه هـای کوچـک و دیجیتال تعداد 
گلبرگ های این نشـان باسـتانی در نشانه ی 
پارسیکس از ۱۲ به ۸ عدد کاهش داده شد.

مزیت های پاریکس گنو/لینوکس

پارسیکس گنولینوکس سیستم عاملی ساده 
اسـت به طوری که با حفظ سـادگی در این 
سال ها  و چیدمان خوب هر چیزی در جای 
خودش محبوب شده و برای افراد تازه کار بی 
دردسر و کارآمد است. پارسیکس از پشنوانه 
نرم افـزاری بـزرگ و مطئمنـی چـون پروژه 
بزرگ دبیان برخوردار اسـت. هر چند سعی 
کرده همیشه خود را با مخارن در حال تست 
و ایـن روزها پایـدار دبیان هماهنگ کند اما 
این فرصت همیشه برای کاربران وجود دارد 
که بسـته به نیازشـان به صورت مسـتقیم و 
بدون هیچ مشکلی از مخازان دبیان استفاده 
کنند. پارسـیکس یک دیسک زنده است به 
این ترتیب حتی پیش از نصب هم می توانیم 
از آن به عنوان یک دیسک نجات، در اهداف 
آموزشـی و رفع نیازهای فوری بهره بگیریم. 
پارسـیکس سـالی دو بـار نسـخه ی جدیـد 
منتشـر می کند، مرتب بروزرسـانی می شود 
و از مخزن بسـته های امنیتی سفارشی شده 
و رسمی خودش برخوردار است. پارسیکس 
گنو/لینوکس، هر چند گروه توسـعه بزرگی 
ندارد و از پشتوانه مالی عظیم در آن خبری 
نیسـت امـا حسـابش را پـس داده و بـدون 
حمایت های سیستمی و دولتی تا امروز بدون 
هیچ چشم داشتی به توسعه ادامه داده و روی 
پای خودش ایستاده و این عدم وابستگی اش 
بـه جریان یا سـازمانی خاص یکـی از نقاط 
قوت و کلید تداوم کارش تا امروز بوده است. 
سیستم عاملی که با توجه به سوابق می توان 
به آن اعتماد کرد، آن را روی سیسـتم خود 
نصـب کـرد و از کار کـردن بـا آن بـا خیالی 

آسوده لذت برد

  انجمن های پارسیکس 1
پارسـیکس گنو/لینوکـس دارای دو انجمن 
فارسـی و انگلیسی برای ارتباط بین کاربران 
این سیسـتم عامل اسـت که به رغـم ایرانی 
بودنش تعداد فعالیت کاربران بخش انگلیسی  

آن بیش تر از انجمن فارسی است. 

  میزان موفقیت پروژه پارسیکس و 
محبوبیت پارسیکس

میزان محبوبیت پارسـیکس با توجه به آمار 
http://distrowatch.( دیتسـروواچ  سـایت 

org( در یـک سـال گذشـته و دربیـن ۲۸۹ 

 ۱.انجمن پارسیکس:توزیع شـناخته شـده بـه ترتیـب در دوازده 
http://forums.Parsix.org

ماه گذشـته رتبه ۸۶  در شـش ماه گذشته 
۸۲ در سـه ماه گذشـته ۷۹ و در یک ماهه 
گذشـته ۴۴ بـوده اسـت و ایـن همـه برای 
یـک توزیـع ایرانی کـه بـدون حمایت های 
گسـترده خـود را تا امـروز زنده نگه داشـته 
 کاری چشـم گیر و در خـور سـتایش اسـت. 
 SUSE - Sabayon - Mandriva - Ubuntu

Studio-OSpenBSD همگـی در بررسـی های 

یـک ماهـه گذشـته پایین تر از پارسـیکس 
قـرار گرفته انـد. البته مجبوبیـت یک توزیع 
در سـایت دیسـتروواچ موید شـرایط ٪۱۰۰ 
واقعـی آن پـروژه نیسـت امـا جـای تردیـد 
نیسـت در بسیاری از مقاالت و نقد هایی که 
به پروژه های مختلف در زمینه سیستم های 
عامـل آزاد مربـوط اسـت بـرای اشـاره بـه 
محبوبیـت آن پـروژه به آمار همین سـایت 

مراجعه می کنند. 

  توسعه دهنده پارسیکس
توسـعه دهنده  پارسـیکس، آلـن باغومیان 
چند سـالی اسـت که  در  کالیفرنیا سکونت 
دارد و به عنوان مدیر سیستم و برنامه نویس 
مشـغول به کار اسـت. ایشـان در سـال های 
گذشـته و بخصـوص پیـش از مهاجـرت از 
ایـران خدمـات ارزنـده ای را بـه جامعـه ی 
نرم افزار آزاد کشور ارائه داشت و با راه اندازی 
انجمن های technotux.org  و اداره آن تا سال 
۱3۹3 سـهم به سـزایی در فرهنگ سازی و 
گسـترش اسـتفاده از نرم افزارهـای آزاد در 
ایـران ایفا نمود. او همچنین نویسـنده سـه 
کتاب نصب و برپاسازی سرورهای لینوکس 
)انتشـارات نـص(، آمـوزش لینوکس ردهت 
۹ و آموزش پارسـیکس گنو/لینوکس است 
و هر سـه کتاب در برگیرنده مباحث پایه ای 
در حوزه سیستم عامل های آزاد و سرورهای 
گنو/لینوکسـی می شـوند و هم چنـان برای 
افراد مبتدی گزینه بسـیار مناسبی به شمار 

می آیند. 

  مخازن نرم افزاری پارسیکس
پارسـیکس به صـورت پیش فـرض دارای ۴ 
مخـزن نرم افزاری  اسـت. مخزن اول مربوط 
به بسـته های نرم افزاری ای اسـت کـه پروژه 
بـه صـورت رسـمی آن را روی سـرورهای 
 Continent خـود نگهـداری می کند، مخـزن
که بـه صورت مرتـب منطبق با بسـته های 

نام پارسیکس 
از در کنار هم 

قرار دادن کلمه 
 X پارس و حرف
)ایکس( بدست 
آمده که در این 

ترکیب پارس 
به ایرانی بودن 

سیستم و ایکس 
به سازگاری اش 
 Posix با استاندارد

اشاره دارد
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پایـدار پـروژه دبیـان بـروز می شـود، مخزن 
 snapshot  کـه آن هـم یـک   Wonderland

از مخـازن مولتی مدیای پروژه دبیان اسـت  
و  مخزن آخر مخزن امینتی  که شامل تمام 
بروزرسانی های امنیتی است  و توسط پروژه 

پارسیکس ساخته و نگهداری می شود.

  انتقادهایی که به پارسیکس می شود
 بسیاری از عالقمندان سیستم عامل های آزاد 
دلیل عدم استفاده خود از این سیستم عامل 
محبوب را قدیمی بودن بسته های نرم افزاری 
در مقایسـه با برخی دیگر از توزیع های برتر 
و شـناخته شده عنوان می کنند، حال آن که 
توضیـح صریح مدیر این پروژه همیشـه این 
بوده که پروژه پارسـیکس تـالش دارد یا  به 
نوعی مجبور است از آن دسته از نسخه های 
نرم افزاری که تسـت های الزم را در شـرایط 
مختلف گذرانده اند اسـتفاده کند تا کاربران 
با کم ترین مشـکل در استفاده ازآن ها مواجه 
شـوند. یک دلیل بارز می تواند این باشـد که 
پارسیکس گنو/لینوکس گروه توسعه بزرگی 
نـدارد و همه کارهای توسـعه بـر دوش تنها 
مدیر این پروژه بوده و هسـت. طبیعی است  
که شـرایط تسـت و رفع مشکالت احتمالی 
پیـش از انتشـار یک نسـخه بـا جدید ترین 
نسخه  های نرم افزاری فراهم نیست. به خاطر 
مـی آورم کـه در یکی از بررسـی هایی که در 
مورد پارسـیکس منتشر شـده بود نویسنده 
خطـاب بـه کسـانی کـه از قدیمـی بـودن 
پارسـیکس گلـه می کننـد آورده بـود، »اگر 
یک سیستم عامل پایدار می خواهید قدیمی 

بودن بسـته های نرم افـزاری کم ترین بهایی 
است که می توانیم برای رسیدن به این مهم 
پرداخت کنیم.«  یکی دیگر از ایرادتی که به 
پارسیکس گرفته می شود عدم ارتقای نصاب 
پارسیکس بوده و این بیش تر به ظاهر فرآیند 
نصب بر می گردد تا بسـتر نرم افزاری آن، که 
پاسـخ به این ایراد هم همیشه همان کمبود 
نیـروی عالقمند به مشـارکت در توسـعه ی 

داوطلبانه بوده است.

 چرا پارسـیکس از میزکارهای غیر 
اسـتفاده    XFCE و   KDE ماننـد  گنـوم 

نمی کند؟
پروژه پارسیکس ترجیح داده از همان گنوم 
به صورت پیش فرض استفاده و اختیار نصب 
هر یک از میزکارهای دیگر را به کاربران خود 
بدهد. این جا هم توجیه پروژه این اسـت که 
ما انرژی کافی برای توسعه این سیستم عامل  
و انتشـار آن بـا همـه  میزکارهـای محبوب 
عالقمنـدان این پـروژه را در اختیار نداریم و 
این از توان مدیر پروژه خارج اسـت که برای 
همـه این عالقمندی ها وقـت و انرژی صرف 
کند. مدیر پروژه پارسیکس بارها و بارها چه 
در مصاحبه ها و چه در پاسخ به این پرسش 
در انجمن های مرتبـط گفته اند که راه برای 
مشـارکت و کمـک بـه توسـعه پارسـیکس 
مطابق خواسته های متنوع کاربران باز است 
و از هـر حمایتـی برای پیشـبرد ایـن پروژه 

استقبال می شود.

 چرا پارسـیکس توسـعه  دهندگان 

جدید را جـذب این پروژه خوب ایرانی 
نمی کند؟

این هم یکی دیگر از سـواالت کاربران است، 
بـه نظر مـن این ایـراد وارد نیسـت چرا که 
پارسـیکس همانند سـایر پروژه هـای آزاد در 
دنیا را ه های مشـارکت در پـروژه را برای همه 
عالقمندان باز گذاشـته است. متاسفانه علت 
عـدم مشـارکت هایی از این دسـت را باید در 
جاهای دیگر جستجو کرد و این نیاز به مطالعه 
دقیق تر شـرایط فعلی متخصصیـن ایرانی از 
جنبه هـای مختلـف دارد. ایـن مشـکل تنها 
متوجه پارسیکس نیست بلکه اکثر پروژه های 
آزاد ایرانی از ضعف روحیه همکاری در جوامع 

نرم افزاری آزاد رنج می برند.

  اخبار جدید و نکات انتشار
پایـدار  انتشـار  آخریـن  حاضـر  حـال  در 
سیستم عامل پارسـیکس  6.0r1 است به این 
معنی که نخستین نسـخه بازبینی شده  این 
شـماره با نام  تِرو )Trev(  قابل دریافت اسـت. 
نسـخه آینده با شـماره ی ۷,۰ و نـام تجاری 
نِسـتور )Nestor( در راه اسـت کـه هم اکنـون 
مراحل تسـت را می گذارند و از طریق سایت 
رسـمی پروژه، تست شماره یک آن با هسته 
در  لینوکـس 3,۱۴,۱۹   شـده  برورسـانی 
دسـترس عموم عالقمندان می باشد. همواره 
می توانید برای دسترسی به آخرین تغییرات 
و اطالع از نکات مربوط به هر انتشار به نشانی 
parsix.org/wiki/ReleaseNotes و برای مشاهده 

اخبار پروژه به parsix.org/wiki/News  مراجعه 
نمایید.

میزان محبوبیت 
پارسیکس 
با توجه به 

آمار سایت 
دیتسروواچ 

http://(
 )distrowatch.org

در یک سال 
گذشته و دربین 

۲۸9 توزیع 
شناخته شده به 

ترتیب در دوازده 
ماه گذشته رتبه 

۸۶  در شش 
ماه گذشته 

۸۲ در سه ماه 
گذشته ۷9 و 
در یک ماهه 

گذشته ۴۴ بوده 
است و این همه 
برای یک توزیع 
ایرانی که بدون 

حمایت های 
گسترده خود را 

تا امروز زنده نگه 
داشته.
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مروری بر شبکه های اجتماعی مرکزگرا
با ظهور وب ۲.۰ شبکه های اجتماعی متعددی 
به وجـود آمد. فصل مشـترک بیش تر این شـبکه ها در 
مرکزگرا بودن آن هاست. بدین معنی که خدمات آن ها 
از یـک نقطـه مرکزی ارائه می شـود و برای اسـتفاده از 
خدمات ارائه شده توسط آن ها کاربران باید به عضویت 
آن پایگاه  وب یا سرویس دهنده خاص درآیند و اطالعات 
شـخصی خود را در سرورهای آن ها ذخیره کنند. پس 
از آن برای هربار استفاده، کاربر باید به سرورهای آن ها 

وصل شود تا بتواند با دوستان خود در تماس باشد.
ایـن نوع سـرویس، برای سـال ها رایج بـود و هم چنان 
پرطرفدارین شبکه های اجتماعی موجود، متعلق به این 
دسته هستند. این نوع شبکه ها معایب بزرگی دارند که 

در ادامه با آن ها آشنا می شوید.
  آسیب پذیری ذاتی

 Single Point در دنیای نرم افزار، اصطالحی هست به نام
of Failure که می توان آن را »نقطه آسیب پذیر مرکزی« 

ترجمـه کـرد. ایـن قبیل شـبکه ها بـه خاطـر طراحی 
مرکزگرای خودشان بسیار آسیب پذیرند. آن ها داده های 
کاربران را که دست کم شامل رمز عبور، ایمیل، تصویر، 
ویدیـو و نظرات آن هاسـت در سـرورهای خـود ذخیره 
می کنند، بنابراین دسترسی به داده های کاربران بسیار 
سـاده می شود و این شـرکت ها را تبدیل به هدف های 
بسیار جذابی برای هکرهای مختلف و دولت ها می کند.

این آسـیب پذیری منحصر به داده های کاربران نیست، 
هرچند این مورد مهم ترین آن ها محسـوب می شود. با 
این حال اسـتفاده تجـاری از داده های کاربران مسـاله 
دیگـری اسـت. از آن جایـی که شـرکت های تجاری به 
دنبـال بیش ترین سـود هسـتند، کاربـران و داده هایی 
تولیدی آن ها می توانند به منبع درآمدی برای شـرکت 
سـرویس دهنده تبدیل شوند. یعنی از روی رفتار کاربر 
و نیز داده های تولید شـده توسـط او می توان تبلیغات 
هدفمندی تولید کـرد و کاربر را به خرید محصوالت و 
سرویس هایی ترغیب کرد که احتماال به آن ها عالقمند 
است. این امر در صورتی که کاربر از آن آگاه و راضی باشد 
می تواند به فعالیتی سودمند تبدیل شود. در این باره بهتر 
است به خاطر داشته باشیم که در اینترنت داده های ما 
می توانند برای همیشه ماندگار باشد پس مهم است که 

بدانیم شرکت ها با داده های ما چه می کنند.
نقطه آسیب پذیر بعدی، خطاهای رایج در سرورهاست. 

موضوع این مقاله درباره شبکه های اجتماعی نامتمرکز است. در مقدمه از شبکه های 
مرکزگرا و کاستی های آن ها گفته می شود، سپس به علل ایجاد شبکه های نامتمرکز 

و نقاط قوت آن ها پرداخته خواهد شد. 
در ادامه بسـتر نرم افزاری جدیدی را که امکان سـاخت این نوع شـبکه ها را فراهم 
می کند معرفی خواهم کرد و در نهایت نیز ماجرای شـبکه آیدنتیکا بیان می شـود و 
این که چه اتفاقی برای این سـرویس دهنده افتاده اسـت که کم تر کاربر ایرانی به 

استفاده از آن ادامه می دهد.
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وقتـی سرویسـی از طریق یـک درگاه مرکـزی ارائه 
می شود با وقوع هر گونه خطای مهلک دچار اختالل 

خواهد شد یا ممکن است از کار بیفتد.
امـا این آخرین نقطه ضعف نیسـت. نکته بعدی که 
اهمیت به سـزایی دارد، وابسته کردن کاربران به یک 
شرکت است. تصور کنید تمام خانواده و دوستان شما 
از یک سرویس دهنده خاص استفاده می کنند و طی 
مدت استفاده از آن سرویس، داده های فراوانی تولید 
کرده اند که روی سرورهای آن شرکت خاص ذخیره 
شده است، حال برای این که یک دوست جدید هم به 
این گروه ملحق شود ناچار است یک حساب کاربری 
نزد همان سرویس دهنده ایجاد کرده و به سیاست های 
آن شـرکت تن بدهد. شـرکت های اجتماعی بزرگ 
هریـک بـه نوعی بـه دنبـال ایجـاد »مونوپولـی«  یا 
»پادشـاهی« خودشـان بوده، به قول معروف چشـم 
دیدن رقبا را ندارند و دوست دارند کاربران وابسته به 
آن ها باشند تا بتوانند اطالعات بیش تری جمع آوری 
کرده و به خاطر این حق انحصاری، کاربران را وادار به 

پذیرش سیاست های خود کنند.
شـما می توانید نکاتی که در باال اشـاره شد را درباره 
بزرگ ترین شبکه های اجتماعی فعلی یعنی فیسبوک، 
با کمی فاصله توییتر و با فاصله بیش تر، گوگل پالس 

بررسی کنید.
  شکل گیری شبکه های اجتماعی نامتمرکز

در پاسـخ بـه کاسـتی هایی که به آن ها اشـاره شـد، 
مفهـوم جدیدی بنام شـبکه های نامتمرکز از سـوی 
جامعه نرم افزارهای آزاد شکل گرفت. در این شبکه ها، 
طراحی به گونه ای بنیادین تغییر کرده است تا راه را 
بر ایرادهای گفته شـده ببندد. ایده اصلی شبکه های 
نامتمرکـز، ارائـه یک سـرویس بصورت توزیع شـده 
اسـت. در این حالت یک سـرویس دهنده مرکزی در 
کار نیسـت و سـرویس دهنده ها در پهنـای اینترنت 
پخش شده اند. سایت های مختلفی می توانند به این 
شـبکه ملحق شده یا از آن خارج شوند بدون این که 
شبکه از کار بیافتد. می توانید جزایری را تصور کنید 
کـه هر یـک دارای کاربـران و کامیونیتی های خاص 
خـود هسـتند و پل هایی بیـن آن ها وجـود دارد که 
نماینده پروتکل های آزادی هسـتند که ارتباط آن ها 
را با یکدیگر میسر می کند تا کاربران این جزایر با هم 

در ارتباط باشند.
نکته مهم این اسـت که هر پایگاه  وب یا سروری که 
عضو یکی از این شـبکه ها باشـد داده های کاربرانش 
را خودش نگهداری می کند. یعنی وقتی شـما عضو 
یکی از این سـایت ها باشـید قادر به اشتراک مطالب 
و ارسال های خودتان با کاربران سایر شبکه ها هستید 
امـا این داده هـا در پایگاه خودتان قرار دارد نه سـایر 

سـایت ها. به عنـوان مثـال تصور کنیـد الگ تهران 
دارای یـک سـایت این چنینی باشـد و الگ زنجان 
هـم همچنین. کاربر الگ تهران بـدون این که دارای 
حسابی در سایت الگ زنجان باشد می تواند کاربران 
آن سایت را به اصطالح »فالو« )Follow( یا دنبال کند 
و از بـه روز رسـانی های آنـان مطلع شـود و بلعکس. 
در حالی که هر دو سـایت کامال مسـتقل از یکدیگر 
فعالیـت کرده و داده هایشـان را نگهداری می کنند و 
خرابی یا آلودگی یکی، هیچ تاثیری بر دیگری ندارد.

  بستر نرم افزاری
ایجاد شـبکه های نامتمرکز، بـدون پروتکل هایی که 
چگونگی ارتباط بین جزیره ها را تعریف کرده باشـد، 
میسر نیست. برخی از مهم ترین فناوری هایی که این 

امکان را پدید آورده اند به شرح زیر هستند:
  oauth: احراز هویت کاربر به کمک حسابی که در 

یک سایت دیگر قرار دارد 
  ۱ActivityStreams: انتشار خوراک ها و به روزرسانی 

JSOSN هرکاربر در قالب
 OSstatus: دریافـت وضعیـت کاربـر از یـک پایـگاه 

نامتمرکز دیگر
طی سال های گذشته تعدادی بستر نرم افزاری برای 
تولید پایگاه هایی سـازگار بـا پروتکل های نامتمرکز 
بـه وجود آمده اند کـه در این مقاله به آن ها پرداخته 
نمی شـود بلکه به دو پروژه نرم افزاری دیگر پرداخته 
می شـود که بـرای کاربـران نرم افزارهـای آزاد ایران 
Sta-  جذاب تر و از موضوعات اصلی این مقاله هستند:

.pump.io و tusNet
۲ StatusNet  

GNUSocial  ایـن پـروژه که بیش تر با نام سـابق خود 

یک سـکوی  می شـود،  شـناخته    StatusNet یعنـی 
میکروبالگینـگ مشـابه توئیتر اسـت. این پـروژه به 
زبان php نوشـته شده اسـت و از OSStatus پشتیبانی 
می کنـد و امـکان راه انـدازی تعداد زیـادی گره های 
همـکار را می دهـد )البتـه فکر می کنم ایـن ویژگی 
حتی برای کاربران سـابق این سـایت تازگی داشـته 
 باشد(. این پروژه تا سال ۲۰۱۲ نرم افزار اصلی سایت

 identi.ca3 بود.
۴ pump.io  

این پـروژه، نرم افـزار جایگزین StatusNet در سـایت 
آیدنتیـکا اسـت. ایـن پـروژه امـکان اشـتراک انـواع 
گوناگونـی از داده هـا را بـه کاربر می دهـد و محدود 
 بـه وضعیـت نیسـت و از سـال ۲۰۱۲ جایگزیـن 
Status.Net در سایت آیدنتیکا شده است. سایت هایی 

کـه »pump« روی آن هـا نصـب شـده می توانند به 
راحتـی بـا یکدیگـر تبـادل داده کنند. بـرای نمونه، 
کاربری که در آیدنتیکا حساب کاربری دارد می تواند 

کاربری را از سـایت مثـال pumpit.info »دنبال« کند 
و بالعکس.

pump.io یک پایگاه  وب نیسـت بلکه یک فریم ورک 

توسـعه وب محسـوب می شـود کـه امـکان ایجـاد 
شـبکه  های اجتماعـی را فراهـم می کنـد. بـا نصـب 
»pump« یـک پایـگاه وب پیش فـرض هـم نصـب 
می شود که امکان استفاده از API  آن را فراهم می کند. 
پایگاه وب تنها راه اسـتفاده از پامپ نیست، بلکه هر 
برنامه ای می تواند از طریق رابط برنامه نویسی اش با آن 

ارتباط برقرار کند.
پامپ توسط برنامه نویس StatusNet »اوان پرودرومو« 
)Evan Prodromou( سـاکن کانـادا با nodejs نوشـته 

شده است.
 Impeller  

»ایمپلـر« نام یـک برنامه کاربردی اندروید اسـت که 
می تواند به سـایت های مختلـف »pump« به صورت 
همزمان وصل شود و امکان استفاده از خدمات پایگاه 
را فراهم کند. این برنامه نیز مانند پامپ رایگان و آزاد 
است. روش های دریافت و نصب ایمپلر در پایگاه وب 

آن شرح داده شده است.
  تیغ دولبه

در حالی که از بین بردن تمرکز در ارائه سرویس های 
این  چنینـی باعـث در اختیار گرفتن داده ها توسـط 
کاربـران می شـود از سـوی دیگر کارپلیـش را برای 
مبـارزه بـا گروه هـای غیرقانونی و تبهکاران مشـکل 
می کنـد. ولی کدام جنبـه اهمیت بیش تـری دارد؟ 
اجـازه هید مثالـی بزنم. اگر روش بـاز کردن در یک 
خـودروی معـروف را به طور عمومی منتشـر کنیم،  
نخسـتین بازخـورد معمـوال منفـی اسـت، چـرا که 
بسیاری می گویند با انتشار این روش، دزدی فراگیر 
خواهد شـد، اما به عقیده نگارنـده، دزدان همواره به 
روش های دزدی مدرن و به روز دسترسـی داشـته و 
خواهند داشت و با انتشار روش بازکردن آن قفل، تنها 
کاربران معمولی هستند که خواهند فهمید خودروی 
آن ها آن قدرها هم که فکر می کردند امن نیست و باید 

هشیار بوده و ضعف های آن را بشناسند.
  حرف آخر

طی ماه های گذشته در حالی که شاهد ادامه استفاده 
کاربـران از آیدنتیـکا در قالب جدید هسـتم، متوجه 
شـدم که کاربران ایرانی سـابق آیدنتیکا دیگر از آن 
اسـتفاده نمی کننـد، تا جایی که یکـی از کاربران در 
پاسـخ پرسـش من در لیسـت پسـتی، »اسـتاتیک 
شدن« آن را دلیل این موضوع عنوان کرد. به همین 
خاطر سعی کردم در این مقاله با معرفی کلی بستر 
نرم افزاری فعلی و ویژگی های آن کاربران را با شرایط 

جدید و دالیل و مزایای تغییرات اخیر آشنا کنم.

http://activitystrea.ms.1 
/http://status.net.2 
https://identi.ca.3 
http://pump.io.4 
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اگر شما به تولید برنامه های رایانه ای، ساخت برنامه کاربردی همراه، طراحی پایگاه وب، تولید بازی و مواردی از این دست عالقه مندید، باید به 
سراغ یادگیری حداقل یک زبان برنامه نویسی بروید. برنامه های رایانه ای به وسیله یک زبان برنامه نویسی نوشته و تولید می شود. این زبان ها انواع 

مختلفی داشته و بر اساس معیارهای گوناگونی همچون روش برنامه نویسی، نزدیکی به زبان ماشین و نوع رابط تقسیم بندی می شود.

انتخاب یک زبان برنامه نویسی
حوزه عالقه خود را مشـخص کنید. اگر چه 
شما در یادگیری زبان های برنامه نویسی محدودیتی 
نداریـد و می توانیـد به سـراغ هر یـک از آن ها بروید 
ولی بهتر اسـت پیش از هر چیز حوزه عالیق خود را 
مشـخص کرده و از خود بپرسـید به کدام زبان بیش 
از بقیـه عالقه دارید. این امر باعث می شـود شـما بر 
اساس میل و رغبت واقعی تان به این حوزه پا بگذارید. 
اگـر می خواهید به صورت حرفه ای در عرصه فناوری 

وب فعالیـت کنیـد، باید با انـواع مختلـف زبان های 
برنامه نویسی آشنا باشـید ولی در ادامه باید کار را به 
صـورت تخصصی پیش بگیرید. مثال توسـعه برنامه 
کاربردی همراه به یک سـری مهارت های خاص نیاز 
دارد که با ملزومات تولید بازی های رایانه ای متفاوت 

است.

 کار را بـا یـک زبان »سـاده« شـروع کنیـد. صرف 
نظـر از تصمیمی که برای آینـده کاری خود در نظر 

گرفته اید، بهتر اسـت برای شروع یادگیری، به سراغ 
یـک زبـان سـاده بروید. درایـن نوع زبان هـا مفاهیم 
نخستین و موضوعات عمومی که در دیگر زبان ها نیز 
کاربرد دارد، آموزش داده می شود، لذا برای مبتدی ها 
بسـیار مفیدند. دو زبان سـاده بسیار معروف عبارتند 
از: پایتـون )Python(۱ و روبـی )Ruby(۲. ایـن دو زبان 
به راحتـی  و  هسـتند   )OSbject-oriented( شـیءگرا 
می توان با دسـتور زبان )syntax( آسـان بـا آن ها کار 
کرد. امروزه اکثر زبان های دسـتوری برنامه نویسی از 

ه:  
ند

یس
نو

ی 
ایر

جز
ی 

هد
م

 1.http://Python.org
 2.http://ruby-lang.org
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تکنیک های شیءگرا استفاده می کنند که از 
این میان می تـوان به جاواC++ ،3 ۴ و، دلفی5و 

... اشاره کرد.
 با شـرکت در دوره های فشـرده یا مطالعه 
یـک کتـاب، زبـان مـورد نظرتـان را انتخاب 
کنید. اگر هنوز  دو دل هسـتید و نمی دانید 
بـرای شـروع، کـدام زبـان را انتخـاب کنید، 
بهتـر اسـت در دوره های فشـرده ای که برای 
آشـنایی با زبان هـای مختلف برنامه نویسـی 
تشکیل می شود شرکت کنید. پس از چندی 
می توانید با دید بهتـری زبان مورد عالقه تان 
را گزینـش کنیـد. در اینترنـت آموزش های 
بی شماری از هرنوع زبان برنامه نویسی وجود 

دارد که در دسترس همگان قرار دارد.

  این توضیحات شاید به کارتان بیاید:
پایتـون: یـک زبـان برنامه نویسـی اسـت 
کـه در عیـن سـادگی، می توانـد بـرای افراد 
حرفـه ای بسـیار کارآمـد باشـد. بسـیاری از 
وب برنامه کاربـردی و حتـی برخی بازی های 

رایانه ای با این زبان نوشته شده اند. 
جاوا: در برنامه های زیادی به کار گرفته شده 
اسـت. از بـازی و برنامه کاربـردی وب گرفته 
تـا نرم افـزار مـورد اسـتفاده در دسـتگاه های 

خودپرداز.
زبان هـای  جـز   HTML هرچنـد   :HTML

برنامه نویسـی به شـمار نمـی رود و یک زبان 
نشـانه گذاری ابـر متن اسـت، ولی یک نقطه 
شـروع مشترک برای تمام برنامه نویسان وب 
به  شمار می رود و پیش از کار با هر زبان تحت 

وبی، آشنایی با آن ضروری است.
زبان هـای  قدیمی تریـن  از  زبان سـی: 
برنامه نویسـی اسـت کـه هم چنان قـدرت و 
صالبت خود را حفظ کرده اسـت. سـی، پایه 

زبان های مدرن  تری همچون ++C است.
 

  شروعی ساده
 با مفاهیم اصلی زبان آشـنا شوید. هر زبان 
برنامه نویسی دارای یک سری مفاهیم بنیادی 
است که در ساخت برنامه های مفید و کارآمد، 
توجـه به آن هـا ضـرورت دارد. یادگیری این 
مفاهیم و تسـلط بر آن ها، باعث می شود فرد 
بهتر بتواند مشکالت و خطاهایی که در مسیر 
برنامه نویسی پیش می آید، درک کرده و آن ها 

را حل و فصل کند.
را  نیـاز  مـورد  و  ضـروری  نرم افزارهـای   

نصب کنیـد. اغلـب زبان های برنامه نویسـی 
مفسـر یـا   )Compiler( مترجـم   بـه 

)Interpreter(ـ  که کد را به زبان سطح ماشین 
ترجمه می کندـ  نیـاز دارند. برخی زبان ها از 
جمله پایتون خود دارای مفسـری اسـت که 
می تواند برنامه را بدون نیاز به ترجمه کردن، 
بالفاصلـه اجرا کنید. برخـی زبان ها از جمله 
 ++C  وجـود دارد IDE هسـتند. IDE مخفـف 

و   Integrated Development Environment

 IDE .به معنای محیط یکپارچه توسـعه است
محیطی است که معموال از یک ویرایشگر کد، 
یک مترجم یا مفسر و یک اشکال زدا )دیباگر( 
تشکیل شده است. با IDE، برنامه نویس تمام یا 
بخشی از ابزارهای الزم برای توسعه نرم افزار را 
پیش روی خود دارد و می تواند با آن کار کند. 
همچنین در اینترنت، ویرایشـگر کد به وفور 
وجود دارد. این برنامه ها راه های مختلفی برای 
برجسته سازی دستور و تسهیل کار کدنویسی 

ارایه می کند.
 

  نوشتن نخستین برنامه
 در هـر زمـان تنها بر یـک مفهوم متمرکز 
شوید. یکی از ساده ترین تمرینات برنامه نویسی 
 در هـر زبانـی، بـه نمایـش در آوردن عبارت

Hello World یـا چیـزی مشـابه آن بر صفحه 

نمایشگر است. با انجام این تمرین بسیار ساده، 
 فـرد برای نخسـتین بار با درک دسـتور زبان

)Syntax( و نیـز نحـوه نمایـش خروجـی، به 
نوشتن یک برنامه ابتدایی مبادرت می ورزد.

 در اینترنـت بـرای هـر زبان برنامه نویسـی 
تقریبـا هزاران کد نمونـه می توان یافت. مهم 
این است که در ابتدا تنها یک کار را در ذهن 
بپرورانیـد )مثل همین نمایـش دادن عبارت 
Hello World( و از شـاخه بـه شـاخه پریـدن 

اجتناب کنید.

 بـا دسـتور زبـان )Syntax( کلنجـار بروید. 
زبـان  نوشـتن  نحـوه  بیان کننـده  دسـتور 
برنامه نویسی به گونه ای است که برای مترجم 
یا مفسر قابل فهم باشد. هر زبان برنامه نویسی 
از دسـتور زبان خاص خود اسـتفاده می کند، 
اگر چه برخی عناصر و اجزا ممکن است بین 
چند زبان مشـترک باشد. برای کسانی که به 
دنبال یادگیری زبان های برنامه نویسی هستند  
درک دستور زبان بسیار مهم و حیاتی است. 

 بـا ایجـاد تغییـرات و دسـتکاری کدهـا، 
دانـش خود را ارتقـا دهید. در نمونه هایی که 
ساخته اید، تغییراتی ایجاد و نتیجه را مشاهده 
کنید. شـما بـا تجربـه و آزمایـش می توانید 
سریع تر از خواندن کتاب راهنما، ظرافت های 
کار با زبـان را بیاموزید. از این که برنامه تان با 
اشـکال مواجه شود نترسـید. چرا که اصالح 
خطاها یکی از مهارت های اصلی برنامه نویسی 
به شمار می آید. در ضمن به یاد داشته باشید 
کـه کدهـا معمـوال بارنخسـت به خوبـی کار 

نمی کنند.

 کار با اشـکال زدا را شـروع کنید. هنگامی 
که بـه برنامه نویسـی می پردازید، همـواره با 
مساله ای به نام باگ )Bug( روبه رو خواهید شد. 
باگـ  یا همان اشـکال نرم افزاری در برنامهـ  
ممکن است به بروز نتایج اشتباه یا حتی اجرا 
نشدن برنامه منجر شود. باگ ها ممکن است 
دو نـوع باشـند: جزیی و ناچیز کـه زیانی به 
برنامه وارد نمی آورد یا خطایی مهلک باشند 
که اجرای برنامه را به طور کامل متوقف سازند. 
 )Debugging( اشـکال زدایی یا دیباگ کـردن
همان طـور که از نام آن پیدا اسـت به معنای 
شناسایی و برطرف سازی اشکاالت نرم افزاری 
بـوده و بخش مهمی از فرآیند تولید نرم افزار 
را تشـکیل می دهـد، لـذا معموال ایـن کار از 
همان اوایل شروع برنامه نویسی آموزش داده 
می شود. وقتی شما با یک زبان برنامه نویسی 
سـروکله می زنیـد، بـه ناچـار بـا چیزهایـی 
برمی خورید که ممکن است در وهله نخست 
کار نکنـد یـا انتظار شـما را برآورده نسـازد. 
پیدا کـردن راه حل های مختلف برای چنین 
معضالتی، از با ارزش ترین مهارت هایی است 
که شما به عنوان یک برنامه نویس می توانید 

به  داشتن آن ها  افتخار کنید.

 به تمـام کدهای خود »توضیح« بیفزایید. 
تقریبا تمام زبان های برنامه نویسی از قابلیت 
توضیـح(  و  معنـای شـرح  )بـه   Comment

برخوردارنـد کـه بـا اسـتفاده از آن می توانید 
متون توضیحی را که توسط مترجم یا مفسر 
پـردازش نمی شـود، بـه برنامـه بیافزایید. به 
این ترتیـب می توانید توضیحاتی کوتاه، ولی 
گویـا درباره عملکرد کـد درج کنید. این کار 
دو مزیت عمده دارد: نخسـت این که به شما 

 شما با تجربه 
و آزمایش 

می توانید سریع تر 
از خواندن 

کتاب راهنما، 
ظرافت های 

کار با زبان را 
بیاموزید

http://Java.com  .3 
http://isocpp.com  .4 

https://embarcadero.com/  .5 
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کمک می کند در یک برنامه بزرگ و طوالنی 
کارکـرد کدهـای خـود را بدانید و سـردرگم 
نشوید. دوم این که باعث می شود در یک کار 
گروهی، دیگران نیز بدانند کدهای شـما قرار 

است چه کاری انجام دهند.
 

  تمرین مداوم و منظم
 هر روز کدنویسـی کنید. اصوال تسـلط بر 
برنامه نویسـی، کار بسـیار وقت گیری اسـت. 
حتـی بـرای حرفـه ای شـدن در زبان هـای 
ساده ای همچون پایتون )که شاید برای درک 
سـاده دسـتور زبان آن تنها به یک یا دو روز 
زمان نیاز باشـد( هم باید بـه حد کافی زمان 
گذاشت. همانند هر مهارت دیگری، »تمرین« 
کلید اصلی یادگیری ظرافت های برنامه نویسی 
محسـوب می شود. سـعی کنید هر روز زمان 
مشـخصی از وقت تان را به این کار اختصاص 

دهید.

  برای برنامه نویسی تان اهدافی تنظیم کنید. 
با تنظیـم اهداف قابل دسـترس ولی چالش 
برانگیز، شما می تواند عملکرد بهتری داشته 
باشـید، یعنـی در کار خـود با سـرعت پیش 
بروید و موانع پیش آمده را بهتر و حرفه ای تر 

کنار بزنید. در ابتدای امر به برنامه های سـاده 
مانند ساخت برنامه ماشین حساب فکر کنید. 
دستور و مفاهیم زبان را به خوبی درک کنید و 
آن ها را برای ساخت برنامه هایی که واقعا کار 

می کند، مورد استفاده قرار دهید.

 بـا دیگران صحبت کنید و برنامه هایشـان 
تاالرهـای  اینترنـت  در  کنیـد.  واکاوی  را 
گفت وگوی بسـیاری وجود دارد۶  که اعضای 
آن هـا به طور تخصصـی دربـاره موضوع های 
ویژه به بحث و گفت وگو می پردازند. زبان های 
برنامه نویسی و مسایل مربوط به آن نیز از این 
قضیه مسـتثنا نیست. شـما با حضور یافتن 
در ایـن تاالرهـای مجـازی، طرح پرسـش و 
مشـارکت در بحث هـا می توانیـد دانش خود 
را به شـکل چشـم گیری ارتقا دهید و پاسـخ 
سوال ها و اشکال هایی که در طول راه ممکن 
اسـت برایتان پیش بیاید، بگیرید. دسترسی 
بـه کدهای نمونه و ابزار مفید و راهگشـا نیز 
می توانـد از دیگـر مزایای ایـن گفت وگوهای 
دسـته جمعی تلقی شـود. همچنین مطالعه 
کدهای دیگران می تواند الهام بخش شـما در 
سـاخت برنامه های کاربردی جذاب باشد. در 
تاالرهای گفت وگوی اینترنتی، تنها شـنونده 

نباشید، یعنی سعی کنید به فراخور تجربه و 
دانشی که دارید، نکات مفید و مطالبی را که 
بلدید به تناسب در اختیار دیگران قرار دهید. 
چرا کـه این تاالرها مکانی برای تضارب آرا و 
همکاری علمی است نه صرفا جایی برای طرح 
پرسـش و دریافت پاسـخ. در این جا پرسش 
کردن هیچ اشکالی ندارد ولی از پاسخ دادن به 

پرسش های دیگران هم غافل نمانید.

 در آموختن دانش جدیت داشـته باشـید. 
سـعی کنیـد طـرز کار توابع و دسـتوراتی از 
برنامه را که نمی دانید، فرا بگیرید. در این راه 
دست به تحقیق و پرسش بزنید تا به بهترین 

روش انجام آن برسید.

 دانش خود را ارتقا دهید
 در دوره های آموزشی شرکت کنید. بسیاری 
از دانشگاه ها و موسسه های آموزشی، مجری 
برگزاری دوره های آموزش زبان برنامه نویسی 
هسـتند که نیاز معموال به طـور جنبی و در 
کنـار درس های اصلی برگزار می شـود. افراد 
بدون این که به ثبت نام در دانشـگاه داشـته 
باشند، می توانند در این کارگاه های آموزشی 
شـرکت کـرده و از مزایای عمده ای همچون 

مطالعه کدهای 
دیگران می تواند 
الهام بخش شما 

در ساخت 
برنامه های 

کاربردی جذاب 
باشد

 به طورمثال 
می توان از انجمن 
کاربران گنو/لینوکس 
سی تو )تکنوتاکس( 
سابق نام برد
http://forum.sito.ir
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کسـب تجربه از برنامه نویسان حرفه ای و نیز 
آشنا شـدن با برنامه نویسان محلی بهره مند 

شوند.
  کتـاب بخریـد یا قـرض بگیریـد. هزاران 
کتاب خودآموز درباره تکنیک های فراگیری 
اگـر  دارد.  وجـود  برنامه نویسـی  زبان هـای 
چه شـما ممکن اسـت برای یادگیـری زبان 
برنامه نویسـی بـه کتـاب وابسـته نباشـید و 
مثال از طریق شـرکت در کالس بخواهید به 
ایـن مهم بپردازیـد ولی این کتاب ها معموال 
حالت مرجع داشـته و نیز از آن جا که اغلب، 
مثال های کاربردی خوبی در آن ها ذکر شده، 

بسیار مفیدند.

 ریاضـی و منطق مطالعه کنیـد. در اغلب 
زبان هـای برنامه نویسـی می تـوان از مفاهیم 
»ریاضیـات پایه« سـراغ گرفت. بـا این حال 
شاید بد نباشد شما مطالب عمیق  تری دراین 
زمینـه بیاموزیـد. این امر به ویـژه به هنگام 
فراگیری زبان هایی که از الگوریتم پیچید        ه ای 
برخوردارنـد، اهمیـت بیش تر پیـدا می کند. 
البتـه با توجـه به این کـه امـروزه زبان های 
برنامه نویسـی بـه طور مداوم در حـال به روز 
شـدن است، شما به ریاضیات پیشرفتهـ  به 
معنـای واقعی کلمهـ  نیاز نخواهید داشـت. 
آشنایی با منطق و به ویژه منطق رایانه ای هم 
می تواند فرآیند یادگیری زبان برنامه نویسی 

را برای شما تسهیل و تسریع کند.

  هرگز از کدنویسـی دست نکشید. جمله 
معروفـی وجود دارد که می گوید اگر کسـی 
بخواهد یک برنامه نویس حرفه ای شود، باید 
حداقل ده هزار ساعت تمرین کدنویسی کند. 
اگـر چه این رقم جای بحث و مناقشـه دارد 
ولی طبق یک اصل کلی، حرفه ای شـدن به 
زمان و تمرکز نیاز دارد. توقع نداشـته باشید 
همه فوت وفن برنامه نویسـی را یک شبه یاد 
بگیرید. اگر شما فرآیند یادگیری تان را به طور 
مـداوم ادامه دهید، این احتمال که در پایان 
دوره بتوانیـد برنامه های حرفه ای و خوبی به 

زبان مورد نظر بنویسید، بسیار باالست.

  به یادگیری یک زبان اکتفا نکنید. شـاید 
شـما تمام هم وغم تان مسـلط شـدن بر یک 
زبان برنامه نویسـی باشد ولی بدانید بسیاری 
از برنامه نویس هـا، بـا فراگیـری چنـد زبـان 

مختلف، شانس موفقیت خود را باال می برند. 
زبان دوم یا سـومی که آن هـا یاد می گیرند، 
معموال نقـش کمکی داشـته و کامل کننده 
زبـان اول آن هـا خواهـد بـود. در واقع آن ها 
بـا تجربیاتـی کـه از ایـن رهگـذر به دسـت 
می آورنـد، می تواننـد برنامه هـای جالب تر و 
پیچیده  تـری طراحی کنند. شـما پس از آن 
کـه تا حدود قابل قبولی بـا زیروبم زبان اول 
آشنا شدید، می توانید به سراغ یادگیری زبان 
دوم برویـد. در ایـن هنگام، بسـیار سـریع تر 
از زمانـی که بـرای انتخاب زبـان اول صرف 
کرده ایـد، می توانید زبان دوم یا در واقع زبان 

کمکی محبوب تان را بیابید.
 

  از دانـش و مهـارت خود اسـتفاده 
کنید

 در یک دوره چهار سـاله نام نویسـی کنید. 
شـما بـا شـرکت در یـک برنامـه آموزشـی 
چهارسـاله در دانشـگاه می توانیـد بـا انـواع 
مختلفی از زبان های برنامه نویسی آشنا شوید 
و در یک یا چند مورد آن ها به مهارت دست 
یابیـد. همچنیـن ایـن کار باعث می شـود با 
گروهی از برنامه نویسـان حرفه ای آشنا شده 
و از تجربیـات آن ها کمال اسـتفاده را ببرید. 
البته این روش برای هر کسی مناسب نیست. 
چه بسیارند برنامه نویسان موفقی که هیچ گاه 
در دوره های آموزشـی چهارساله موسسه ها 

شرکت نکرده اند.

 یـک رزومه درسـت کنید. به مـرور زمان 
کـه دانـش و تجربـه شـما افزایـش یافت و 
بهتریـن  می توانیـد  نوشـتید،  برنامه هایـی 
کارهایتـان را در قالـب یـک رزومه حرفه ای 
گلچیـن کنید. ایـن رزومه و نمونـه کارهای 
انجام شـده را به شرکت ها و مدیرانی که در 
پی استخدام برنامه نویس هستند، ارایه کنید. 
در این رزومه تمام کارهای سابق تان را لیست 

کنیـد و حتـی کارهایـی را کـه بـرای دیگر 
شرکت ها انجام داده اید نیز از قلم نیندازید.

حیطـه  در  کنیـد.  تجربـه  را  آزادکاری   
 برنامه نویســـــی، فضـــا بـرای آزادکاری 
امـر  ایـن  )Freelancing( بسـیار مهیاسـت. 
بـه ویـژه بـرای برنامه نویسـان نرم افزارهای 
همراه بیش تر مشـاهده می شـود. آزادکاری 
یـا دورکاری یعنـی شـما یـک پـروژه قبول 
می کنید و آن را در جای مورد نظر خودتان 
کـه می توانـد منـزل، کتابخانـه یـا حتـی 
کافی شاپ باشد، تکمیل می کنید و در نهایت 
بـه کارفرما تحویـل می دهید. شـما با انجام 
چنـد کار کوچک به این صورت می توانید با 
حال وهوای برنامه نویسی به صورت دورکاری 
و نیـز مقرراتـی کـه معمـوال بـر ایـن حوزه 

حکمفرماست، آشنا شوید.

  برای کسـب درآمد، نیاز نیست که حتما 
با یک شرکت کار کنید. اگر از مهارت کافی 
برخوردار باشید، می توانید برای خودتان کار 
کنید. برنامه های مورد نظرتان را نوشته و از 
طریق پایگاه وب خودتان یا دیگر بستر های 
مناسب در معرض فروش بگذارید. البته قبال 
خـود را برای پشـتیبانی از مشـتریان آماده 
کنیـد. یـک راه دیگـر، عرضـه رایگان افزار 
)freeware( اسـت. در ایـن روش که اتفاقا 
از محبوبیـت باالیـی برخوردار اسـت، یک 
سـری برنامه هـای رایـگان تهیـه و توزیـع 
می شـود. رایگان افـزار یـا نرم افـزار رایگان 
همان طـور که از نامش پیداسـت به نوعی 
نرم افـزار اطـالق می شـود کـه اسـتفاده از 
آن رایـگان بـوده و کاربـر بـدون پرداخت 
هزینه ای می تواند آن را مورد استفاده قرار 
دهد. اگر چه در این روش شما هیچ پولی 
دریافـت نخواهیـد کرد ولـی در عوض راه 
خوبی برای کسـب شـهرت و افتادن اسـم 

شما بر سر زبان هاست.

جمله معروفی 
وجود دارد که 

می گوید اگر 
کسی بخواهد 

یک برنامه نویس 
حرفه ای شود، 

باید حداقل 
ده هزار ساعت 

تمرین کدنویسی 
کند. 
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چارچوب آپاچی هادوپ از ماژول های 
زیر تشکیل شده است:

 Hadoop Common .۱: شـامل توابع کتابخانه ای و 
برنامه های کاربردی که مورد نیاز سـایر ماژول های 

هادوپ است.
 HDFS .۲ یا Hadoop Distributed File System: یک 
فایل سیستم توزیع شده که داده ها را روی ماشین ها 
ذخیره کرده و مسیر انتقال داده پیوسته گسترده ای 

برای انتقال داده در کالستر فراهم می کند.
 Hadoop Yarn .3: یـک بسـتر مدیریـت منابـع و 
مسـوول مدیریـت منابـع محاسـباتی ماشـین ها و 
اسـتفاده از آن ها در زمان بندی برنامه های کاربردی 

کاربران.
 Hadoop MapReduce .۴: یک مدل برنامه نویسـی 

برای پردازش داده ها با حجم زیاد.
تمامـی ماژول هـا بـا ایـن فرضیـه اساسـی طراحی 
شـده اند کـه خرابـی سـخت افزاری )یـک ماشـین 
خاص یا مجموعه ای از ماشـین ها( یک پدیده رایج 
بـوده، بنابرایـن در چارچـوب در نظر گرفته شـده، 

بایـد به صـورت خودکار توسـط نرم افـزار مدیریت 
 Hadoop شـود. همچنیـن در طراحـی مولفه هـای
MapReduce و HDFS از روش هـای اشـاره شـده در 

مقاالت گوگل استفاده شده است.
گذشـته از HDFS،YARN و MapReduce بستر آپاچی 
هـادوپ از مجموعـه دیگر پروژه هـای مرتبط مانند 
نیـز   Apache Pig، Apache Hive،Apache HBase

تشکیل شده است.
 

Apache Hadoop Ecosystem شکل 
چارچوب هادوپ بیش تر به زبان جاوا نوشـته شده، 
 C آن به زبان )Native Code( برخـی کدهای محلـی
 Shell-Script و در برنامه هـای خـط فرمان آن نیـز از

استفاده شده است.

:MapReduce و HDFS 

ایـن دو بـه عنـوان دو مولفـه اصلـی در هسـته 
آپاچی هادوپ X.1 وجود دارند و همان طور که اشاره 

شد برگرفته از فناوری های داخلی گوگل هستند.

:)HDFS( فایل سیستم توزیع شده هادوپ  

همان طـور کـه گفتـه شـد ایـن فایـل سیسـتم به 
زبان جاوا نوشـته شـده اسـت. در سـاختار هادوپ 
هـر گـره )Node( معمـوال یـک Name node دارد و 
دسـته ای )Cluster( از داده گره ها )Data node( یک 
HDFS Cluster را تشـکیل می دهـد. )البته الزامی در 

 Data node وجـود نـدارد.( هـر Data node داشـتن
به بالک های داده های آن شـبکه با اسـتفاده از یک 
Block Protocol خاص HDFS سـرویس دهی می کند. 

فایل سیستم از الیه TCP/IP برای ارتباط و کالینت ها 

آپاچی هادوپ )Apache Hadoop( در سـال ۲۰۰۵ توسـط داگالس کاتینگ )Dough lass Cutting(  و مایک کافارل )Mike Cafarel( و در ابتدا به 
منظور پشتیبانی از قابلیت توزیع پذیری در پروژه موتور جستجوی Nutch ایجاد شد. هادوب در حقیقت یک چارچوب نرم افزاری متن باز برای 
ذخیره و پردازش داده هایی در مقیاس بزرگ روی مجموعه ای از کالسترهای سخت افزاری است و به عنوان یک پروژه سطح باالی آپاچی 

توسط گروهی از کاربران و حامیان آن ها تحت لیسانس آپاچی ۲.۰ پایه ریزی شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
داگالسـ  که در آن زمان در یاهو کار می کرد و در حال حاضر معمار اصلی پروژه Cloudera استـ  اسم این پروژه را از روی فیل اسباب بازی 
پسرش که در آن زمان دو ساله بود انتخاب کرد. گرچه، این پسر که حاال 1۲ سال سن دارد گاهی که پدرش نام فیل اسباب بازی اش را به 

جای نام خودش انتخاب کرده و باعث شده او بابت این انتخاب به ثروت یا شهرتی نرسد از پدرش گله نیز می کند.
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 نیـز برای ارتبـاط میان خودشـان از RPC یا
 Remote Procedure Call استفاده می کنند.

HDFS، فایل های بزرگ )در حد گیگابایت تا 

ترابایـت( را روی چندین ماشـین نگهداری 
می کنـد. به وسـیله )replicate( داده هـا روی 
چندیـن میزبـان )Host(، قابلیـت اطمینان 
)Reliability( حاصـل می شـود و در نتیجـه 
نیازی به ابزارهای ذخیره سازی RAID نیست. 
با مقدار پیش فرض در نظر گرفته شده برای 
replication )عـدد 3(، داده هـا روی 3 گـره 

ذخیره می شـود کـه دو تا روی یـک rack و 
دیگری در یک rack متفاوت واقع شده اند.

بـه منظـور حفـظ حالـت تـوازن داده هـا، 
جابه جایـی نسـخه های کپـی بیـن یکدیگر 
و نگهـداری replication داده هـای مختلـف 
داده  گره هـا با یکدیگـر صحبت می کنند. از 
 POSSIX با فایل سیسـتم HDFS سـوی دیگـر
سازگاری صد در صد ندارد، چرا که الزامات 
فایل سیسـتم POSSIX با اهـداف نهایی پروژه 
هادوپ تفاوت هایی دارد. به هر حال انتخاب 
یک فایل سیسـتم با این میزان از سازگاری 
با POSSIX، از طرفی میزان کارایی در داده های 
انتقالـی را افزایش می دهـد و از طرف دیگر 
 Append قابلیت پشـتیبانی از مواردی مانند

که Non-POSSIX  است نیز فراهم می کند.
از جمــــله  امکاناتـی  افــــــــزودن   بـا 
High-Avail- قابلیت ،Secondary Name Node

ability هـادوپ در نسـخه HDFS 2.X ارتقـا 

پیـدا کـرد. چیـزی کـه ممکن اسـت باعث 
اشـتباه برخـی افـراد شـود ایـن اسـت کـه 
 Primary Name Node تصـور می کنند وقتـی
 Secondary Name node غیرفعـال می شـود
بـه حالـت فعـال درمی آید در حالـی که در 
حقیقت Name Node ثانویه معموال همیشه 
بـا Name Node اولیـه در ارتبـاط بـوده و از 
Snap- )اطالعـات دایرکتوری آن تصاویـری 

shots( برای ذخیره در مکان های دیگر، تهیه 

می کنند. با داشـتن این تصاویـر، بدون نیاز 

به این که تمام اقدامات فایل سیستم مجددا 
اجرا شـود، می توان یـک Name Node اولیه 
که دچار نقص شـده است، راه اندازی مجدد 
کرد. چـون Name Node تنهـا نقطه ذخیره 
و مدیریت فراداده  اسـت، برای پشـتیبانی از 
تعـداد فایل های بسـیار زیاد، به ویـژه وقتی 
حجم فایل ها کم باشـد، بدل به یک گلوگاه 
ویرایـش  در  کـه  می شـود   )Bottleneck(
جدیـد، امـکان HDFS Federation به منظور 
 حـل این مشـکل، با امـکان تعریف چندین

 Name-Space کـه توسـط Name Node های 
جداگانـه سـرویس دهی می شـوند، در نظـر 

گرفته شده است.
افزایـش   HDFS از  اسـتفاده  مزیـت  یـک 

بیـن   )Data awareness( داده ای  هشـیاری 
 Job.اسـت  Task Tracker و   Job Tracker

از محـل داده  وظایـف بـا اطـالع   Tracker 

 Task Tracker را کم تـر می کنـد. به عنـوان 
مثـال اگر گـره A شـامل داده )x, y, z( و گره 
Job Track- ،باشـند )a, b, c( شـامل داده B
 a, b,( روی  وظایـف  کاهـش  بـا هـدف   er

c( گـره B را زمان بنـدی و بـا هـدف کاهش 
وظایـف روی )x, y, z( گـره A را زمان بنـدی 
می کنـد که این مسـاله باعث کاهش حجم 
ترافیک ارسـالی و جلوگیـری از انتقال داده 
غیرضروری می شـود. البتـه وقتی هادوپ با 
سـایر فایل سیستم ها اسـتفاده می شود این 
مزیـت همـواره در دسـترس نیسـت که به 
نوبـه خـود می توانـد اثر کامال ملموسـی در 
زمان کامل شـدن Job  هایی که درگیر داده  

هستند داشته باشد.
HDFS بـرای فایل هایـی طراحـی شـده کـه 

تغییـرات چندانی ندارنـد و از این رو ممکن 
اسـت برای سیستم هایی که نیاز به چندین 
عملیات Write همزمان دارند مناسب نباشد.

عـدم امکان Mount شـدن با سیسـتم عامل 
موجـود نیـز یکـی دیگـر از محدودیت های 
HDFS اسـت. از ایـن رو ورود یـا اسـتخراج 

داده هـا از یک فایل سیسـتم HDFSـ  عملی 

 Job کـه معمـوال قبل و بعـد از اجـرای یک
نیاز است - می تواند کار دشواری به حساب 
آیـد کـه البتـه الاقـل بـرای سیسـتم عامل 
لینوکـس و سـایر سیسـتم های یونیکسـی 
با در نظر گرفتن فایل سیسـتمی در دسـته 
فایل سیسـتم های مجـازی )Virtual( بـا نام 

FUSE این مساله حل شده است.

موتور MapReduce روی الیه فایل سیسـتم 
ـ کـه شـامل یـک Job Tracker بـرای ایجاد 
توسـط  Job هـا  کـردن   Submit  امـکان 
دارد.  قـرار  اسـت-  هـا    Client Application 

بـه  کارهـا  رسـاندن  وظیفـه   Job Tracker

گره هـای Task Tracker  قابـل دسـترس در 
کالسـتر مربوطـه را بـر عهـده دارد، ضمن 
این کـه تـالش می کند تا کار مـورد نظر در 

نزدیک ترین فاصله از داده مورد نظر باشد.
 rack با اسـتفاده از یک فایل سیسـتم کـه از
به خوبـی   Job Tracker پشـتیبانی می کنـد
از گرهـی کـه شـامل داده  اسـت و سـایر 
ماشـین های اطـراف آن گره، آگاهـی دارد. 
اگـر کار روی گرهـی که داده ها بـر آن قرار 
دارد قابـل host شـدن نباشـد اولویـت بـه 
گـره دیگری کـه در همـان rack قـرار دارد 
اختصاص می یابد، که این موضوع نیز باعث 
کاهش ترافیک روی Backbone شبکه اصلی 

می شود.
  Timeout دچـار نقصی یـا Task Tracker اگـر
شـود، آن بخـش از Job مجـددا زمان بندی 
خواهـد شـد. Task Tracker روی هـر گـره 
یـک پـردازه JVM مجزا همراه خـود دارد تا 
 crash در حـال اجـرا باعـث Job چنان چـه
کـردن JVM شـود، خـود Task Tracker از کار 
 Job نیافتـد. به منظور چـک کردن وضعیت
Tracker هـر چنـد دقیقه یک بار پالسـی از 

سـوی Task Tracker به آن ارسـال می شود و 
وضعیت و اطالعات این دو توسط Jetty ثبت 
شده و از طریق web Browser قابل مشاهده 

است.

اگر کار روی 
گرهی که 

داده ها بر آن 
قرار دارد قابل 

host شدن نباشد 

اولویت به گره 
دیگری که در 
همان rack قرار 
دارد اختصاص 
می یابد، که این 

موضوع نیز باعث 
کاهش ترافیک 
 Backbone روی

شبکه اصلی 
می شود.
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آن،  از  پیـش  و  نسـخه ۰.۲۰  هـادوپ  در 
چنان چه Job Tracker دچار مشـکل می شد،  
تمـام کارهـای در صـف انجـام، از دسـت 
می رفتنـد. در نسـخه ۰.۲۱ قابلیت هایی به 
این فرآیند اضافه شـد تا امکان از سرگیری 
کارهـا از نقطه ای که خرابی اتفاق افتاده بود 

فراهم شود.

 محدودیت های شـناخته شده این 
:1.X رویکرد در هادوپ

اختصاص کار به Task Tracker ها عملی بسیار 
آسان است. هر Task Tracker  تعدادی Slot در 
دسترس دارد که هرکدام از کارها با در نظر 
گرفتـن نزدیکی به محل قرار گیری داده ها ، 
بـه یکی از Slot ها، بـدون در نظر گرفتن بار 
)Load( جاری سیسـتم اختصـاص می یابد. 
اگر Task Tracker  خیلی کند باشد، می تواند 
باعث به تاخیر افتادن کار MapReduce شود.

 
 نسـل بعـدی MapReduce آپاچـی 

:YARN هادوپ با نام
 ۰.۲3 نسـخه  هـادوپ  در   MapReduce

تغییـرات کلی یافت و آن چه کـه اکنون در 
دسترس ماست MRV2 یا MapReduce ۲.۰ یا 
YARN نامیده می شود که در آن بین مدیریت 

منابـع و مولفه هـای پردازشـی، جداسـازی 
صورت گرفته است. در حقیقت YARN در اثر 
نیاز به طیف وسـیع تری از الگوهای تعاملی 
Ma- مبتنی بر  HDFS  برای ذخیره داده ها، در

pReduce متولد شده است. معماری مبتنی 

بـر YARN از هـادوپ نسـخه ۲.۰ یک بسـتر 
پردازشی عمومی تر ساخته است که محدود 

به MapReduce  نیست.
ایـده اصلـی MRV2 تفکیـک دو کارکـرد   
 عمـده Job Tracker ـ یعنـی مدیریت منابع 
و  زمان بنـدی  و   )Resource Management(
Job Scheduling/ Moni-( Job  هـا   پاالیـش
toring(- از یکدیگـر اسـت، بـه گونـه ای که 

موجودیت های زیر را داشته باشیم:
    a Global Resource Manager )RM(

    a Per-application Application Master 

)AM(

    a per-node slave Node Manager

   a Per-application container running on 

a NodeManager

 RM یـا ResourceManager بـه همراه NM یا 

NodeManager سیستم جدید و عمومی تری 

برای مدیریت برنامه های کاربردی با شـیوه 
توزیـع شـده، ایجـاد می کننـد. بـه عبـارت 
نهایـی  مرجـع  آن کـه  ضمـن   RM دیگـر 
بـرای چگونگی گـردش منابـع و تخصیص 
برنامه هـای کاربـردی سیسـتم  بـه  آن هـا 
بـه شـمار می آید بـه همـراه NM چارچوب 
محاسـبات داده ای را فراهـم مـی آورد. بـه 
 عبارتـی RM یـک برنامـه زمان بندی کننده 
اختصـاص  وظیفـه  کـه  دارد   )Scheduler(
حـال  در  مختلـف  برنامه هـای  بـه  منابـع 
اجـرا بـا در نظـر گرفتن شـرایطی همچون 
و   )Queue Capacity( صـف  ظرفیـت 
محدودیـت کاربـران )User-limits( و... را بـر 
عهـده دارد. ایـن برنامـه زمان بندی کننـده، 
الزامـات منابـع  بـر مبنـای  را   وظیفـه اش 
برنامه هـای   )Resource Requirements(

کاربردی انجام می دهد.
AM یک موجودیت مبتنی بر چارچوب است 

که با کمک RM و NM وظیفه اجرا و پایش 
وظایـف مولفه ها را برعهده دارد. NM تابعی 
از هر ماشین )Per-Machine Slave( است که 
 )Container( مسـوولیت اجرا کردن حامـل
برنامه های کاربردی، پایش اسـتفاده منابع 
)CPU, Memory, Disk, Network( و گزارش 
آن هـا بـه RM را بـر عهـده دارد. از دیدگاه 
به عنـوان   Application Master سیسـتمی 
یک Container معمولی به شـمار می آید که 
Resource Con-  مسـوولیت انتخاب درسـت
sched-( از برنامـه زمان بندی کننده tainer

uler(، پیگیـری وضعیت و پایش پیشـرفت 

آن را بر عهده دارد.
 ۲,۰ هـادوپ  از  بخشـی  بعنـوان   YARN

در کـه  منابعـی  مدیریـت   قابلیت هـای 
en- بـرای  داشـت  وجـود   MapReduce  

gine  جدیـد قابـل اسـتفاده می کند که در 

نتیجـه آن چـه کـه به عنـوان هـدف اصلی 
بـه شـمار می آید، یعنـی پـردازش داده ها 

را تسـهیل می کنـد. اکنـون با اسـتفاده از 
YARN می تـوان چندیـن برنامه کاربردی را 

که همگی از یک مدیریت منابع مشـترک 
اسـتفاده می کننـد در هـادوپ اجـرا کرد. 
رویـه ای کـه اکنـون در سـاخت برنامه ای 
کاربردی توسـط سـازمان ها اتخاذ می شود 
نیز اسـتفاده از YARN را مد نظر قرار دارد. 
هنگامی که داده های یک سازمان در قالب 
HDFS موجـود باشـد، داشـتن چندین راه 

بـرای پـردازش آن حائز اهمیت اسـت که 
اسـتفاده از هـادوپ 2.0 و YARN را موجـه 

نشان می دهد.
 

 آن چه که YARN انجام می دهد:
تـوان   :)Scalability( مقیاس پذیـری   
پـردازش مرکزداده هـا به سـرعت در حال 
افزایـش اسـت، از آن جـا کـه YARN RM به 
صـورت انحصـاری بـر زمان بنـدی تمرکز 
دارد، می توانـد به سـادگی ایـن افزایش و 

حجم را پاسخگویی و مدیریت کند.
 سـازگاری با MapReduce: برنامه های 
بـدون  می تواننـد  موجـود   MapReduce

آن هـا  جـاری  فرآیندهـای  در  اختـالل 
کماکان اجرا شوند.

 اسـتفاده بهبـود یافته از کالسـتر: 
RM یـک برنامـه زمان بندی کننـده محض 

 اسـت کـه بـر اسـاس شـرایطی از قبیـل 
 SLAs و   Capacity Guarantees, Fairness

بهینه سـازی  را  کالسـتر  از  اسـتفاده 
 می کند. همچنین، بر خالف گذشـته، نبود
Named map و کاهش تعداد Slot  ها نیز به 

این بهبود کمک می کند.
 پشـتیبانی از Workload  هایـی بـه 
پـردازش  امـکان   :MapReduce از  غیـر 
داده هایـی دربـاره مدل های برنامه نویسـی 
 مانند پردازش گراف و یا مدل های تکراری
کـه  دارد  وجـود   )Iterative modeling(
ایـن امکان بـه سـازمان ها اجـازه می دهد 
بالدرنـگ  پردازش هـای  از  بهتـری  درک 
)real-time( داده هـا باشـند و بدین ترتیب 
سـرمایه اختصاص داده شده به پروژه های 

هادوپ را توجیه پذیرتر می کند.
 چابکـی )Agility(: بـا توجـه بـه توابع 
 MapReduce کتابخانه ای بسـیار و استقالل
از الیـه مدیریـت منابع قابلیـت چابکی به 

سرعت در حال تکامل و افزایش است.

 اکنون با استفاده 
از YARN می توان 

چندین برنامه 
کاربردی را 

که همگی از 
یک مدیریت 
منابع مشترک 

استفاده می کنند 
در هادوپ اجرا 

کرد. رویه ای 
که اکنون در 

ساخت برنامه ای 
کاربردی توسط 
سازمان ها اتخاذ 

می شود نیز 
 YARN استفاده از
را مد نظر قرار 

دارد. 
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امـروزه در بین توسـعه دهندگانی که بر پایه 
نرم افزارهای آزاد کار می کنند، پایگاه داده هایی 
نظیر MySQL یا PostgreSQL بسـیار محبوب هستند. 
امـا گونه دیگـری از پایگاه های داده وجـود دارند که 
بـا معمـاری سـرویس دهنده و سـرویس گیرنده کار 
نمی کنند. این گونه از پایگاه های داده به صورت توکار 
)داخـل خـود برنامه( و به شـکل یک کتابخانه مانند 
کتابخانه های دیگر کار می کنند یعنی با شروع برنامه،  
کار آن نیز آغاز شـده و با به پایان رسـیدن آن، به کار 
خود پایان می دهد. سوالی که مطرح می شود این است 
کـه اصـوال در چه مـواردی می توان از آن ها اسـتفاده 
 کرد. از عمده ترین کاربرد های آن ها در سیسـتم های

Embed هماننـد اندروید اسـت. این پایگاه هـای داده 

معمـوال نیازی بـه اعمال تنظیمـات پیچیـده ندارد 
ماننـد تنظیماتـی کـه در سیسـتم های مبتنـی بـر 
سـرویس دهنده/ سـرویس گیرنده شـاهد هسـتیم،  
ندارند. به همین دلیل نرم افزار گزینه مناسـبی برای 
محیط هایی محسوب می شود که دسترسی به آن به 
صورت روزمره کار آسانی نیست. این مقاله قصد دارد 

تعدادی از این پایگاه داده ها را معرفی و بررسی کند.

  SQLite: یک پایگاه داده رابطه ای اسـت که تقریبا 

تمامـی توسـعه دهندگان آن را می شناسـند. ایـن 
کتابخانه به زبان C نوشته شده است و بخش عمده ای 
از اسـتاندارد SQL را پوشـش می دهـد. کل اطالعـات 
پایگاه  داده در یک فایل ذخیره می شود و از آن جایی 
کـه اکثـر زبان هـای برنامه نویسـی از آن پشـتیبانی 
می کنند، از قابلیت حمل بسیار باالیی برخوردار است. 
 از جملـه معایب آن این اسـت که عملیات نگهداری

)Maintenance( در آن بایـد بـه صـورت دسـتی و یـا 
به وسـیله خـود برنامه انجام شـود. بـه همین دلیل 
اگـر به دفعات بسـیار، رکورد های پایـگاه  داده خود را 
به روزرسانی یا حذف می کنید، احتماال گزینه مناسبی 

برای شما نخواهد بود.

  H2 : یـک پایـگاه داده رابطـه ای دیگر که فقط در 

دنیای جاوا به شـمار می آید و ماننـد SQLite از بخش 
عمده ای از استاندارد SQL پشتیبانی می کند. این پایگاه 
داده به زبان جاوا نوشـته شـده اسـت و هماهنگی به 
مراتب بیش تری در مقایسـه با SQLite با اکوسیسـتم 
جاوا دارد. عملیات نگهداری در آن به صورت خودکار 
و بـدون اطالع کاربر انجام می شـود. یکـی از مزایای 
آن پشـتیبانی از حالت In-Memory اسـت که به شما 
اجازه می دهد اطالعات خود را تنها در حافظه دستگاه 
نگهـداری کنید. H2 یک وب سـرور داخلـی دارد که 
می توانید به وسـیله مرورگر، محتـوای داخلی پایگاه 
داده را مشاهده کنید. تمامی این امکانات در یک فایل 

jar  به حجم یک مگابایت در اختیار شماست.

  Berkeley DB: از فضـای رابطـه ای که کمی فاصله 

 بگیریـم، این پایـگاه داده  که برای ذخیـره داده های 
 C مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد بـه زبان Key/Value

نوشـته شـده اسـت و از اکثر زبان های برنامه نویسی 
Na-  مرسـوم پشتیبانی می کند. همچنین یک نسخه

 C++ بـا امکانـات بیش تر بـرای زبان های جـاوا و tive

دارد. سـرعت و کارایـی بسـیار باالی آن باعث شـده 
که بیش ترین اسـتفاده را در سیستم های بالدرنگ و 
با حجم بسـیار باال داشـته باشد، همچنین از قابلیت 

فشرده سازی پایگاه داده نیز برخوردار است.

  EJDB: اگـر از عاشـقان MongoDB هسـتید، ایـن 

 C پایگاه داده برای شـما سـاخته شده اسـت. به زبان
نوشته شده و از بیش تر زبان ها پشتیبانی می کند. در 
رده پایـگاه داده هـای Document Store قرار می گیرد. 
زبان پرس وجوی آن بسیار شبیه به زبان پرس وجوی 
 Node JS اسـت. اگـر در سـمت سـرور از MongoDB

استفاده می کنید، حتی می توانید از آن به عنوان پایگاه 
داده اصلی برنامه خود بهره ببرید.

  LevelDB: گـوگل وارد می شـود. این پایگاه داده از 

سوی گوگل توسعه داده شده و در مرورگر کروم از آن 
استفاده می شود. به زبان ++C نوشته شده است و در 
رده پایگاه های داده Key/Value قرار می گیرد. متاسفانه 
پشـتیبانی رسمی مناسبی از سـایر زبان ها ندارد. در 
رده بندی کارایی، قابل مقایسـه با Berkeley DB اسـت 
که با اختالف فاحش از بقیه پیش افتاده اند. از قابلیت 

فشرده سازی نیز برخوردار است.

  UnQLite: از پایگاه هـای داده چنـدکاره اسـت. در 

رده پایگاه های داده Key/Value و Document Store قرار 
دارد. از بیش تر زبان ها پشتیبانی می کند. تنها مزیت 
آن نسبت به دیگر برنامه ها در چندکاره بودن آن است.

بـرای  فقـط   OSbjectDB یـک   :CodernityDB  

برنامه نویسان پایتون. در این پایگاه داده می توانید اشیا 
)OSbject( پایتون را بدون هیچ دردسر و واسطی ذخیره 
کنید و بر مبنای همه فیلدهای آن شی، از پایگاه داده 
خود Query بگیرید. از مزیت های دیگر آن پشتیبانی از 

رمزنگاری داده ها است.

  MapDB: از پایگاه هـای داده Key/Value برای جاوا. 

به گونه ای آن را می توان یک موتور ذخیره سازی برای 
Collectionهای جاوا دانسـت. قابلیت In-Memory دارد 

و از رمزنـگاری و فشرده سـازی پشـتیبانی می کنـد، 
همچنیـن قابلیـت Snapshot گرفتـن از پایـگاه  داده 
همزمان با کار را نیز فراهم کرده است. قابلیت حذف 
رکوردهای قدیمی را در صورتی دارد که اندازه پایگاه 
 Cache داده بـزرگ شـود و در این حالت مشـابه یک

عمل می کند.
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همه ما در ذهنمان فهرستی از نرم افزارهایی 
داریـم کـه تنها بـه شـنیدن نام و دانسـتن 
کلیـت کاری کـه می کنند، اکتفا کرده ایـم و به خود 
مجـال آزمودن آن هـا را نداده ایم. تا چند هفته پیش 
نرم افزار XBMC برای من، یکی از همین نرم افزارها بود 
و دلیـل اصلی عدم آزمـودن این نرم افزار، نوع آن بود: 
مرکز رسانه . دالیل زیادی را می توان برای عدم اقبال 
کاربران به نرم افزارهای مرکز رسـانه مطرح کرد، ولی 
شـاید مهم ترین این دالیل فاجعه ای بود که شـرکت 
مایکروسافت با نام windows media center منتشر کرد 
و همـگان را نسـبت به این نام بدبیـن کرد. انگیزه ای 
کـه من را بـه نصب این نرم افـزار آزاد واداشـت، تنها 
کنجـکاوی و مقـداری زمان اضافی، در کنار سـرعت 
اینترنت مناسـب برای بارگیری و نصـب این نرم افزار 
بـود، ولـی پس از نصـب ایـن نرم افزار تنها حسـرت 
می خـوردم که چرا مدت ها پیش  به اسـتفاده از این 

نرم افزار روی نیاورده بودم. 
نرم افـزار XMBC که در نسـخه ۱۴ بـه Kodi تغییر نام 
 GPL خواهد داد، یک مرکز رسـانه آزاد با پروانه انتشار
 xbox است که در سال ۲۰۰۲ با هدف تبدیل دستگاه
به یک مرکز رسانه آغاز به کار کرد، اما در حال حاضر 
روی سـکوهای گنو/لینوکـس، بـی اس دی، وینـدوز، 
مـک او اس، اندروید، آی اواس و… اجرا می شـود. این 
مرکز تفریح را می توان به صورت بسته های معمولی 
روی سیسـتم عامل فعلی دسـتگاه خود نصب کرد یا 
 به صورت توزیع هایی از پیش پیکربندی شـده مانند

 OSpen Embedded Linux سـرنام عبـارت( OSpenELEC

تـوکار  دسـتگاه های  بـرای   )Entertainment Center

یـا Rasbmbc بـرای بردهـای رایانـه ای نصب کـرد. از 
دستگاه هایی که قابلیت اجرای این مرکز رسانه را به 
صورت رسمی و مستقیم روی سخت افزار خود دارند، 
 ،Amazon Fire TV می توان به دسـتگاه های تلویزیونـی

سـری های نخسـت و دوم Apple TV، کروم باکس هـا، 
باکسی )محصول D-Link(، رزبری پای و… اشاره کرد.

وظیفـه اصلی این نرم افزار در ابتدا، مدیریت آسـان تر 
پرونده های چندرسانه ای موجود روی رایانه بود، ولی 
با استفاده از قدرت آزاد بودن نرم افزار و امکان نوشتن 
افزونه هـای مختلف بـرای آن، در حال حاضر تبدیل 
به یک سـکوی قدرت مند برای همـه امور مربوط به 
رسـانه شده است. با اسـتفاده از Kodi می توانید عالوه 
بـر دیـدن سـریال ها و فیلم های سـینمایی یا گوش 
دادن بـه آهنگ های خود، پخش مسـتقیم اینترنتی 
شـبکه های مختلف را مشـاهده کنید، قسـمت های 
جدید سریال های مورد عالقه تان را به صورت مستقیم 
از اینترنـت دریافت کرده )streaming(، با اسـتفاده از 
تیونـر آنالوگ یـا DVB-T، شـبکه های تلویزیونی مورد 
عالقه خود را تماشـا و برنامه های مورد عالقه خود را 
فارغ از مبدا پخش آن ضبط کنید. مطلع شـوید چه 
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ویدیوهایی بیش تر توسـط مردم دنیا دیده می شوند 
و بـا یک کلیک تماشایشـان کنیـد، ویدیو های روی 
یوتیوب را ببینید، در کالس های درس آکادمی خان۱ 
و یوداسـیتی۲ شـرکت و حتی به دریافت پرونده های 

تورنت و ذخیره آن ها اقدام کنید.
نرم افـزار Kodi در آغاز هربـار اجرا، پرونده های موجود 
در مسـیرهایی کـه بـه عنوان مسـیر رسـانه معرفی 
شـده اند برای بررسـی تغییـرات جسـت وجو کرده و 
پایگاه داده هـای سـریال ها، فیلم هـا، آهنگ هـا و… را 
به روز می کند و آخرین موارد وارد شـده در هر بخش 
را معرفی می کند. عالوه بر آن، در هر بخش می توان 
از افزونه های مربوط به آن قسـمت اسـتفاده کرد که 
تعدادی از مفید ترین افزونه های هر قسمت در انتهای 

این مطلب معرفی خواهند شد.
عـالوه بر افزونه های خارجی، تعدادی پالگین داخلی 
هـم بـرای Kodi وجـود دارد کـه در داخـل برنامـه 
پیاده سازی شده اند. از مهم ترین این پالگین ها می توان 
به پالگین زیرنویس اشاره کرد که توانایی بارگیری و 
نمایش زیرنویس به زبان های انتخابی، از جمله فارسی 
را برای ویدیوی در حال پخش به کاربر می دهد. البته 
این پالگین می تواند منابع مختلفی را به عنوان مرجع 
زیرنویس اسـتفاده کند که خود این منابع به وسیله 

افزونه های خارجی دیگر قابلیت گسترش دارند.
یکی از برتری های این مرکز رسـانه نسـبت به دیگر 
نمونه های مشـابه، نرم افزار کنترل از راه دور آن برای 
دستگاه های همراه است که عالوه بر ارتباط با نرم افزار 
و امکانات کنترلی که یک کنترل عادی دستگاه های 
تلویزیونی در اختیار شما می گذارد، امکان جست وجو 
در بیـن موارد موجـود در Kodi، دیـدن وضعیت آن 
مورد )دیده شـده یا نشـده(، توضیح هایی درباره آن 
مورد از قبیل خالصه داسـتان، سـال ساخت و… را 

نیز در اختیار شما می گذارد. 
همچنیـن امـکان جسـت وجو و بررسـی در بیـن 
موارد موجود نیز با اسـتفاده از فیلد هایی چون  ژانر، 
کارگردان، بازیگر و شرکت وجود دارد. از دیگر مزایای 
اسـتفاده از کنترل تلفن همـراه، نمایش اعالن هایی 
روی صفحه نمایش هنگام دریافت پیامک است که 
نام فرد تماس گیرنده و پیام را نمایش می دهد و دیگر 
نیاز نیست برای خواندن پیام ها، پخش فیلم را قطع 
کنید. در صورتی که شخصی با شما تماس بگیرد نیز 
شماره یا نام آن فرد روی صفحه نمایش درج شده و 
در صورتی که کاربر به تماس پاسخ دهد، به صورت 
خودکار، پخش فیلم تا پایان تماس متوقف می شود 

و پس از آن پخش از سر گرفته می شود.
 از دیگر امکانات پیشرفته این نرم افزار، امکان کنترل 
شـدن از طریق HDMI اسـت )CEC(که به وسیله آن 

می توانید تنها با استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون 
مجهـز به HDMI، نرم افزار Kodi را هم کنترل کنید و 
دیگر نیاز به دستگاه جانبی دیگری برای استفاده از 

آن وجود ندارد.
 

        افزونه های مفید
در این جـا قصد داریم تعدادی از افزونه های مفید را 
بـرای Kodi معرفی کنیم. این افزونه ها لزوما بهترین 
افزونه هـای موجـود نیسـتند و تنهـا طبـق تجربـه 
شـخصی معرفی شـده اند. این افزونه ها و بسیاری از 
افزونه هـای دیگـر را می توانیـد از طریـق پایگاه وب 

XBMC HUB دریافت کرد.

        ویدئو

1Channel 

ایـن افزونـه امکان مشـاهده فیلم های سـینمایی و 
سریال ها را به صورت استریم از ده ها سرور مختلف 

برای شما فراهم می کند.
Docu-Hub 

ایـن افزونـه مسـتندهای فراوانـی را در حوزه هـای 
مختلف برای دیدن و اسـتریم از اینترنت در یک جا 

جمع کرده است.
Nasa 

با اسـتفاده از این افزونه می توان شبکه های مختلف 
تلویزیونی ناسـا، از جمله پخش مستقیم از ایستگاه 

فضایی بین المللی را به صورت زنده مشاهده کرد.
Sports Devil 

در صورتی که خواهان تماشای مجموعه بسیاری از 
مسابقات ورزشی سراسرجهان باشید می توانید از این 

افزونه بهره  ببرید
World News live 

این افزونه، امکان پخش مستقیم مجموعه بزرگی از 
شبکه های خبری دنیا را از کشورها مختلف جهان در 

کیفیت های متفاوت برای شما فراهم می کند
 دیگر افزونه ها

Youtube - Khan Academy - Udacity - TED Talks

        آهنگ

Concert Archive 

این افزونه، فیلم هایی از کنسرت های کالسیک را از 
طریـق یوتیوب پیدا کرده و امکان پخش آن ها را به 

شما می دهد.
JamBMC 

ایـن افزونه می تواند در میـان آهنگ هایی که پروانه 

انتشـار آزاد دارند جسـت وجو کرده و آن ها را پخش 
کند.

Music Video Jukebox 

این افزونه، جدیدترین موزیک ویدئوهای منتشر شده 
را فهرست و پخش می کند.

Spotimc 

ایـن افزونـه کـه هنـوز در حالـت آزمایشـی اسـت، 
می خواهد اسپاتیفای را به Kodi بیاورد.

TuneIn Radio 

پخش اینترنتی مجموعه ای از هزاران کانال رادیویی 
در سراسر جهان با قابلیت بارگیری محتوای آن ها.

XBMC Karaoke Addon 

بـا ایـن افزونـه »کارائوکه« را بـه خانه بیاوریـد و با 
دوسـتانتان در خواندن آهنگ های دلخواهتان روی 

موسیقی بی کالم آن ها مسابقه بدهید.
 دیگر افزونه ها

SoundCloud

        برنامه

Axel Downloader 

 Kodi با این افزونه، سـرعت بارگیری هایی که توسـط
انجام می شود، با شتاب دهنده Axel افزایش می یابد.

Launcher 

با اسـتفاده از این افزونه می تـوان هر برنامه دیگری 
را کـه بـه Kodi ارتباط نـدارد، بدون بیـرون رفتن از 

برنامه اجرا کرد.
Navi-X 

ببینیـد چـه محتواهایی روی اینترنـت محبوب تر 
است، به صورت مستقیم محتواها را از روی رایانه 
دیگـران ببینیـد و محتواهای خود را به اشـتراک 

بگذارید.
Rom Launcher 

با اسـتفاده از این افزونه می توانید دستگاه خود را 
بدون نیاز به تجهیزات اضافی به یک کنسول بازی 

تبدیل کرده و از بازی کردن با آن لذت ببرید.
RSS Editor 

اگـر بـا زیرنویس هـای خبـری در تلویزیون آشـنا 
هسـتید، با ایـن افزونـه می توانیـد زیرنویس های 

خود را از منابع دلخواه به نمایش دربیاورید.
Transmission 

می خواهید قسمت جدید سریال مورد عالقه خود 
را بارگیری کنید؟ با این افزونه می توانید به کمک 

transmission آن را از تورنت بگیرید.

 دیگر افزونه ها
XBMC Audio Mixer

https://www.khanaca-  .1 
demy.org
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بـه عنوان یک برنامه نویس، هر از چندگاهی 
در حیطـه ی کاری تـان بـا اسـمی مواجـه 
می شوید که بیش از پیش به گوشتان می خورد. یک 
ابزار جدید که خیلی از شـرکت های بزرگ شروع به 
استفاده از آن کرده اند، هر روز برنامه ها و سرویس های 
جدیدی با آن ساخته می شود، و یا خیلی از سایت ها 
دربـاره آن مطلـب منتشـر می کننـد. بنابراین حس 
کنجکاوی تـان تحریـک می شـود و همینطـور کـه 
اطالعات تـان دربـاره آن ابـزار باالتر مـی رود، از خود 
سوال می کنید که آیا من هم می توانم در پروژه های 
آتی خود از آن استفاده کنم؟ در این مقاله می خواهیم 
کمی شـما را در رسـیدن به جواب این سؤال کمک 
کنیم. این بار می خواهیم راجع به زبان برنامه نویسـی 
Go حرف بزنیم، زبانی که حداقل طی یه سال گذشته 

سایه سـنگین اش بر دنیای برنامه نویسی کامال قابل 
حس است.

بـرای  برنامه نویسـان،  طـرف  از  زبانـی   
برنامه نویسان

تاریخ برنامه نویسی اثبات کرده زبان هایی که از طرف 
برنامه نویسان طراحی شـده اند — برنامه نویسانی که 
روی پروژه ها و سیستم های واقعی مشغول کار بودند 
— بسیار کاربردی تر و محبوب تر از زبان هایی هستند 

که از طرف محققین رایانها ی و با نگرشی ایده آل گرا 
به وجود آمدند. چه کسانی Go را خلق کردند؟ »کن 
تامسـون«، »راب پایک«، و »رابرت گریسمر«. بدون 
وارد شدن به جزییات، بد نیست نگاهی به ویژگی ها و 

خدمات قبلی این افراد داشته باشیم:
خلق یونیکس، زبان سـی، سیسـتم Plan9، کدینگ 
معروف UTF-8، توسـعه عبارات باقاعده، مشارکت در 
طراحی Java HotSpot، مشارکت در طراحیV8 )کروم 
و Node.js...(، یک جایزه تورینگ )معادل نوبل در علوم 

رایانه ی(، یک مدال ملی فناوری ایاالت متحده.
 ،Google، Youtube، Twitter مثـل   شـرکت هایی 
 Dropbox، Mozilla، Canonical، Bitly، Redhat، Sound

Clouad CloudFlare و Tumblr  )ایـن لیسـت بسـیار 

بلند اسـت...( و ده ها سـرویس دیگر از Go اسـتفاده 
کرده انـد و طبق گفته ی خودشـان، همگی تجربه ی 
کامال مثبتی داشته اند. بعضی از آن ها Go را در جایی 
استفاده کردند که فقط سی و سی پالس پالس توان 
سـرویس دهی آن قسمت را داشته اند، و بعضی دیگر 
هـم Go را بـه جای زبان های سـطح باالتـری مانند 
پی اچ پی و روبی و پایتون به کار برده اند. امکان ندارد 
بتوانید زبان دیگری جز Go را نام ببرید که در چنین 
مدت کوتاهی توانسـته باشـد تا این حد مورد توجه 

قرار گیرد!

 کاهش هزینه ها با صرفه جویی در منابع
برعکس برنامه نویسان تازه کار، برنامه نویسان با تجربه 
به خوبی می دانند که »سـرعت« غالبا آخرین گزینه 
در انتخـاب یـک زبـان اسـت! زبان Go در نسـخه ی 
فعلی )۱.3(، جزو سریع ترین زبان های برنامه نویسی 
دنیاسـت و با یک شـیب تند به سوی سریع تر شدن 
در نسـخه های آتی در حرکت است. اگر از زبان هایی 
مثل پی اچ پی و روبی و پایتون استفاده می کنید، پس 
از مهاجـرت بـه Go، می توانید انتظار ۲۰ تا 5۰  برابر 
شـدن سرعت را داشته باشـید! )دقت کنید نگفتیم 

»درصد«، نگفتیم »برابر« !(
  برنامه های نوشته شده در Go از نظر میزان مصرف 
منابع سخت افزاری بسیار به برنامه های سی نزدیک 
می باشـند. ممکـن اسـت در جایی ببینیـد که یک 
پروسـه ی جاوا حدوداً یک گیگابایت از رم را مصرف 
کرده اما یک پروسـه ی Go با همان وظایف هنوز به 
پنج مگابایت هم نرسیده! این یک اتفاق کامال طبیعی 
است. بنابراین شاید نتوانید برنامه ی وب جاوای خود 
را در سـرور 5۱۲ مگابایتـی ارزان  قیمت تان میزبانی 
کنید، اما اگر با Go آن را بنویسید، احتماال می توانید 
پنج تا ده نمونه از همان برنامه را بدون مشـکل و به 
طور همزمان در این سـرور داشته باشید! این قضیه 
بـرای مـا ایرانی هـا که قیمـت گزافی برای سـرورها 

ه:  
ند

یس
نو

ری
قاد

ضا 
رر

امی

 سایت پروژه:
http://golang.org
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پرداخت می کنیم بسیار حیاتی است.
 ،Go بعد از سوییچ کردن از روبی به iron.io سـرویس
توانسـت 3۰ سـروری که مسئول میزبانی خدماتش 
بودند را به تنها ۲ سـرور کاهش دهد! در سـناریویی 
از   dl.google.com سـرویس  گـوگل  در  جالب تـر، 
سـی پالس پالس بـه Go سـوییچ کـرد و حاصل کار 
نصـف شـدن کدها، سـرعت برابـر، مصـرف حافظه 
بهینه تر! وکاهش زمان لود اولیه سرویس )استارتاپ 

تایم( از ۱۲ ساعت به چند ثانیه بود!!

 درصـد پایین خطا و سـهولت در چرخه ی 
توسعه

زبـان Go از انـواع داده هـای اسـتاتیک بهـره می برد. 
بنابراین جدای از بهینه تر بودن سرعت، میزان زیادی 
از باگ هایی که ممکن اسـت در زبان های دینامیک 
رخ دهند در Go وجود نخواهند داشت. Go یک زبان 
کامپایلری اسـت. البته مانند »بعضـی« از زبان ها به 
کدهای واسط یا چیزهایی مانند آن تبدیل نمی شود! 
خروجی کامپایل، بدون نیاز به VM ، JIT  و امثال آن ، 
به کدهای سخت، سرد، و بی رحم زبان ماشین تبدیل 
می شوند! و البته که برنامه ی شما قابلیت اجرا شدن 
روی تمـام سیسـتم عامل های معـروف و بسـتر های 
سـخت افزاری محبـوب را خواهـد داشـت. خروجی 
کامپایل هم فقط یک فایل اجرایی ساده خواهد بود 
که به هیچ پیش نیاز و ابزار جانبی دیگری نیاز ندارد. 
نمی دانیـد که بعد از مدت ها سـروکله زدن با بسـته 
منیجرها و نصب ابزارهای مختلف در زبان های دیگر، 
این ویژگی Go چقدر لذت بخش است! عبارت »این 
فایل را روی سرور کپی کن و اجرایش نما« غالباً تنها 
فرمی از مسـتندات است که یک برنامه ی Go برای 

نصب شدن به آن نیاز دارد!

 ساده و آسان
برعکـس تصـور خیلی هـا، سـادگی و سـهولت دو 
ویژگی کامال متمایز هسـتند! زبان هایی هستند که 
سـاده اند، اما اسـتفاده از آن ها آسـان نیست )مانند 
سـی(، زبان هایی هم هسـتن که آسـان اند، اما اصاًل 
سـاده نیستند )مانند جاوااسکریپت(. Go  هم ساده 
است و هم آسان! از نظر ساختاری طراحی ساده ای 
دارد و یادگیری زبان غالبا بسیار نرم و روان صورت 
می گیـرد. از نظـر راب پایک، نقـش رابط گرافیکی 
کاربـر )GUI( را بـرای زبـان ایفـا می کنـد. بنابراین 
می توانید اطمینان داشته باشید که یک برنامه نویس 
از خانواده ی سی، در نهایت ضرف یک هفته بتواند با 
Go شروع به کار کند. کتابخانه ی استاندارد زبان هم 

نقش پررنگی در سهولت زبان ایفا می کند : به یک 

وب سرور پرقدرت نیاز دارید؟ می خواهید با آرشیو ها 
کار کنیـد؟ به الگوریتم های هش نیازمندید؟ کار با 
تصاویـر چطـور؟ همه و همـه به طـور کاربردی در 
کتابخانه ی اسـتاندارد وجود دارند تا شـما وقت تان 

را بابت جستجو برای آن ها هدر ندهید.

 همروند و موازی ۱
Go ذاتاً یک زبان همروند است. زبان همروند زبانی 

اسـت که طراحی آن به طور مشـخص حول محور 
همروند بودن شکل گرفته است.

در حـال حاضر زبان هـای همروند معروف کدامند؟ 
ارلنـگ، هسـکل، و Go... با این که سیسـتم JVM در 
حـال حاضـر نمی توانـد از نظر همرونـدی امکاناتی 
را در سـطح سـه زبان نام برده شـده ارائه دهد، اما 
نمی توانید اسـم کلوژور و اسـکاال را در لیسـت باال 
قرار ندهیم. با نگاهی به این لیست متوجه می شویم 
که Go تنها زبان غیر فانکشنال در این لیست است! 
)بله، می دانیم که اسـکاال فقط فانکشـنال نیست!(. 
یکی از مهم ترین عوامل جذب زبان های فانکشـنال 
امکانات همروندی آن ها بود. اما با ورود Go به بازی، 
دیگر الزم نیست برای طراحی سیستم های همروند 
دست به دامن زبان های فانکشنال شوید، زبان هایی 
که سـینتکس و مدل برنامه نویسی در آن ها ممکن 

است برای خیلی ها خوش آیند  نباشد.
وقتی برنامه های خود را به صورت همروند توسـعه 
می دهید، عالوه بر این که طراحی برنامه تان  بهتر و 
قابل درک تر خواهد شد،  می توانید اطمینان داشته 
باشـید که در صـورت وجود امکانات سـخت افزاری 
مناسـب، برنامه ی شـما بتواند به طور مـوازی اجرا 
شـده و سـرعت باالتـری را نیـز برایتان بـه ارمغان 

بیاورد.

 بهبود در ساختار کدها
 Go خیلی هـا فکر می کنند بزرگ ترین نقطه ی قوت
امکانـات همرونـدی آن اسـت، در حالـی که از نظر 
خـود طراحـان زبـان، پیاده سـازی منحصـر به فرد 
Interface هـا یکـی از بهترین دسـت آوردهای آنان 

اسـت. اینترفیس ها در زبان های دیگری هم حضور 
دارند، اما هیچکدام مانند  Go پیاده سازی نشده اند. 
اینترفیس های Go  شـیوه ی duck-typing را طوری 
به این زبان مترجمی و اسـتاتیک وارد کرده اند که 
ایـن قابلیت به سـتون طراحی API هـا در این زبان 

بدل گشته است.
Go یـک زبـان رویه ای۲ مدرن اسـت. امکاناتی برای 

شما مهیا است که بتوانید بدون دردسر های موجود 
در زبانـی مثـل سـی، با توابـع معمولی کدنویسـی 

کنیـد. بـدون پیچیدگی هـای موجـود در جـاوا و 
سـی پالس پالس کدهای شـی گرا طراحـی کنید. و 
بدون درگیر شـدن با سـینتکس غریبه ی زبان های 
فانکشنال، به بسیاری از قابلیت های موجود در این 
زبان ها دسترسی داشته باشید. و البته مانند بعضی 
از زبان هـا، هیـچ کدام از این مدل ها به زور به شـما 

تحمیل نخواهد شد!
یکـی از روش های کاهش مشـکالت یک محصول، 
حذف قسمت هایی است که تجربه ثابت کرده باعث 
بـروز بیش ترین مشـکالت خواهند شـد. در همین 
راسـتا خیلی از قابلیت هایی کـه در زبان های دیگر 
مشـکل زا بودند و یا به درسـتی پیاده سـازی نشده 
بودند، کامال از Go حذف شـده اند. Go معتقد است 

نبود خیلی از قابلیت ها، بهتر از بودشان است!
موارد دیگری هم هسـتند که شاید خیلی به چشم 
نیایند، اما در عمل بسـیار مهم اند. مثاًل در صورت 
وجود مشـکلی در زمان کامپایل، مترجم پیغام های 
خطایـی را تولید می کنـد که برنامه نویـس را واقعاً 
متوجه مشـکل می کنـد، نه مانند خیلـی از زبان ها 
خطـوط درهم و برهمی را چـاپ کند که فهمیدن 
آن خـودش کلـی از زمـان برنامه نویـس را هـدر 
می دهد. یا فرضاً مسـتندات زبـان، که واقعا در بین 
تمام زبان های برنامه نویسـی منحصر به فرد اسـت. 
مسـتندات Go شـیوه های پویایی را برای نمایش و 
تعامـل بهتر بـا خوانندگانش ابـداع کرده اند که کم 
کـم در حـال ورود بـه بقیه زبان ها نیز می باشـد. یا 
جامعـه ی کاربـری Go که به دلیل ذات سیسـتمی 
این زبان، عالوه بر برنامه نویسـان خوش ذوق سطح 
باال، شـامل برنامه نویسـان محتاط سطح پایین هم 
می شـود و بـه شـما اطمینـان می دهـد کـه از این 
اجتماع، فقط ابزارهایی بیرون خواهد آمد که بتواند 
نظـر هر دو گـروه را جلب کرده باشـد و ده ها مدل 
از ایـن مـوارد کوچک که بـدون این که زیاد متوجه 
آن باشید در حال باالبردن بهره وری شما می باشند.
در آخـر این کـه، شـما نیـاز نداریـد همیـن حـاال 
تمـام سیسـتم های خـود را بـه Go منتقـل کنیـد. 
ضرب المثـل معروفـی هسـت کـه می گویـد »اگـر 
درسـت کار می کند، به آن دسـت نزن!«. شـما هم 
اگر کدهایی دارید که از آن ها راضی هسـتید، شاید 
نیاز نباشـد آن هـا را تغییردهید. اما اگـر از امتحان 
کـردن چیزهـای جدیـد نمی ترسـید، می توانید در 
 Go قدم اول قسـمت های کوچکی از کدهایتان را با
پیاده سازی کنید. مطمئن باشید که تجربه تان حتی 
در همین قدم کوچک به  قدری لذت بخش خواهد 
بود که خودتان ترغیب به استفاده ی بیش تر از این 

زبان خواهید شد.
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گاهـی الزم اسـت کـه یـک سـری رشـته 
تصادفی و یکتا )با تقریب نسبتاً خوبی یکتا( 

را به صورت مداوم در یک برنامه ایجاد کنیم.
راههای بسـیار زیادی بـرای این کار وجـود دارد، اما 
زبـان Go قابلیت های ویژه ای را به شـما می دهد که 
بـا کمک آن ها می توان این کار را بسـیار سـاده ولی 

مؤثر انجام داد.

sha1 استفاده از  
یکـی از راه هـای بسـیار مطمئـن بـرای ایجـاد یک 
 Hash رشـته منحصر به فرد استفاده از الگوریتم های

افزایشی، مثل sha1 است.
در ایـن مـدل، یک رشـته اولیه انتخاب می شـود، و 
با کمک آن رشـته یک sha1 اولیه ایجاد میشـود. با 
افزودن رشـته جدید به sha1 قبلی و بروزرسانی آن، 
هر سری یک sha1 دیگر در خروجی خواهد بود. این 
روند با تقریب بسـیار خوبی، همیشـه یک خروجی 

یکتا خواهد داشت. )قطعه کد ۱(
در تمام زبان های برنامه نویسـی، می تـوان یک تابع 

نوشت که این کار را انجام دهد. 
امـا زبـان go امکانات دیگری را هم در اختیار شـما 
می گـذارد. Go routine هـا و channel هـا، که سـعی 
می کنیم با استفاده از این قابلیت ها، به روش go این 

تابع را پیاده سازی کنیم.

package main

import )

     “crypto/sha1”

     “fmt”

     “time”

(

func main)( }

     h := sha1.New)(

     c := []byte)time.Now)(.String)((

     for i := 1; i < 100; i++ }

          h.Write)c(

          fmt.Printf)“%x\n”, h.Sum)nil((

     {

{

)قطعه کد 1(

 در زبـان go می تـوان یـک تابـع را بـه صـورت یک
go routine اجرا کرد. برای این کار کافیست که قبل 

از فراخوانی تابع از کلید واژه go استفاده شود:

go somefunc)parameter1, parameter2(

در این صورت این تابع در فضای خودش اجرا شده و 
برنامه بدون این که منتظر پایان اجرای این تابع باشد 

به کار خودش ادامه می دهد.
دومین ابزار مورد اسـتفاده در زبان channel ،Goهای 
ایـن زبان هسـتند. چنل ها، متغیرهـای دو طرفه ای 
هسـتند که از یک طرف در آن ها اطالعات نوشـته 
می شـود و از طرف دیگر می تـوان از آن ها اطالعات 

خواند.
این چنل ها بسیار شبیه pipe ها در shell هستند.

نوع چنل، یکی از انواع پایه ای در زبان go است و به 
این صورت تعریف می شود :

c chan <type>

در هنـگام تعریف چنل حتما باید نوع داده ای که از 
آن چنل عبور می کند را مشخص کرد.

برای نوشـتن از/ به یک چنل از عالمت -> اسـتفاده 
می شود.

برنامه ای را که نوشتیم کمی تغییر می دهیم:

ه:  
ند

یس
نو

ری
فو

د غ
رو

ف

  این نوشتار برداشت 
آزادی است از این پست 
وبالگ
 cloud flare 
http://blog.cloudflare.com/
/go-at-cloudflare
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id := make)chan string(

 go func)( }

     h := sha1.New)(

            c := []byte)time.Now)(.String)((

     for }

          h.Write)c(

          id <- fmt.Sprintf)“%x”, h.Sum)nil((

     {

{)(

 go ایجاد شده است و سپس یک id یک چنل با نام
routine )از یـک تابـع بی نام  ایجاد شـده اسـت( که 

 hash در آن یـک حلقـه ی بی نهایت وجـود دارد که
تولیدی به روز شده و سپس در چنل نوشته می شود.

نکتـه جالب توجه در این جا، این اسـت که ظرفیت 
پیش فـرض چنل ها  صفر اسـت. یعنـی هنگامی که 
داده ای در چنل نوشته می شود تا زمانی که یک نفر 
دیگـر از طرف دیگـر ایـن داده را نخواند، این حلقه 

متوقف خواهد بود.

و برای این که از این چنل استفاده کنید : 

x := < - id

و االن x یک متغیر رشته ای حاوی یک رشته اتفاقی 
یکتاست. نوشتن همین خط دفعه بعد باعث می شود 

که یک محتوای دیگر در این متغیر قرار بگیرد.

فرض کنید که عالوه بر این، نیازمند این هستید که 
تعداد این شماره های ایجاد شده را هم داشته باشید. 
یعنـی از یـک چنل دیگر بتوانید بگوییـد که تا این 

لحضه چند عبارت اتفاقی ایجاد شده است.

 select کلید واژه go یکی از قابلیت های کلیدی زبان
اسـت که به این زبـان امکان انتخاب بین چنل ها را 

می دهد.
بـه این صـورت که هنگامـی که چند چنـل داریم و 
باید بین آن ها انتخاب کنیم، select منتظر می ماند و 
اولین چنلی که فعال شود را انتخاب می کند و از/به 

آن می نویسد/می خواند.
با اسـتفاده از select کدنهایـی به این صورت خواهد 

بود:

import )

     “crypto/sha1”

     “fmt”

     “time”

(

func main)( }

     id := make)chan string(

     count := make)chan int(

     go func)( }

          h := sha1.New)(

          c := []byte)time.Now)(.String)((

          h.Write)c(

          cnt := 0

          for }

               select }

               case id <- fmt.Sprintf)“%x”, h.Sum)nil((:

                    h.Write)c(

                    cnt++

               case count <- cnt:

                    // Nothing really :(

               {

          {

     {)(

     fmt.Printf)“This program will get 10 IDs from the 

id channel, print them and terminate\n\n”(

     for i := 0; i < 10; i++ }

          fmt.Printf)“%s = %d \n”, <-id, <- count(

      {

{

)قطعه کد 2(

خروجی این برنامه چیزی شبیه به این است:

This program will get 10 IDs from the id channel, 

print them and terminate

0a90333b6c0f5519b6e5f7ea2d541fb1793b957d = 1

af2f87580bb3562b58f2ad076e25f76ebf8fec75 = 2

4491029b704d192be5a31eb0c35dfe516274d173= 3

d97a9080d01e9a8a11d0152d3df34f1c90f5cf16 = 4

130c9fda35c98c7e8922d6ea24bb873838cfdcbd = 5

0e385bcc65efb6bac8ced67639c32b374d31ae57 = 6

550413e7244dd40cf3df52634bb341dc166708b2 = 7

49cfddab6ff9123ad237f03176927329349e186b = 8

12abf2ab19e52065b3f7367a57f6f8ecd4968b44 = 9

0755254307f5f9b90829381fa797b5f26081cd5f = 10
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قدرت منـد  و  پراسـتفاده  دسـتوری   find

 در عالـم متـن بـاز و روی همـه توزیع هـای 
گنو/لینوکس و یونیکس به صورت پیش فرض موجود 
اسـت. گزینه هایـی کـه Find در اختیار کاربـران قرار 
می دهد آن ها را قادر می سـازد غربال های شگرفی در 

جست وجوی خود اعمال کنند.
این دستور به  صورت درختی عمل می کند و شاخه ها 
و زیرشاخه های مسیر مربوطه را تا آخرین سطح، مورد 
جست وجو قرار می دهد. در ادامه برخی از این گزینه ها 

همراه با مثال بررسی می گردد. 
 

نحوه استفاده:
find [-H] [-L] [-P] [-OSlevel] [-D help|tree|-

search|stat|rates|opt|exec] [path...] [expression]

 جست وجوی ساده:
Usage: find [path...] [-name|-iname] expression

$ find ~ -iname '*.mp3'

دستور باال، تمامی فایل هایی که پسوند mp3 با حروف 
کوچک و بزرگ دارند در شاخه خانه کاربر جست وجو 
می کند. نمونه ای از خروجی دستور به این شکل است:
/home/hossein/Music/Lionel Richie – Hello.mp3

/home/hossein/Music/Julio Iglesias - Nathalie.MP3

/home/hossein/Music/Elvis Presley/The Wonder OSf 

You.MP3

/home/hossein/Music/Elvis Presley/Always OSn My 

Mind.mp3

 جسـت وجوی دایرکتوری هایـی در مسـیر مورد 
نظـر که دارای یک مجور خاص هسـتند. برای مثال 
در یـک سـرور Shared web Hosting احتماال برخی از 
دایرکتوری های بحرانی دارای مجوز ۷۷۷ هسـتند و 

باید شناسایی و تغییرات الزم اعمال شود.
# find /usr /etc -type d -perm 777

از طریق پاس دادن خروجی دسـتور فوق به دسـتور 
chmod  می توان این مشکل را بر طرف کرد.

# find /usr /etc -type d -perm 777 | xargs chmod 

go-w

توضیح:  در خط فوق، find دایرکتوری هایی که در دو 
مسیر etc/ وusr/ هستند و دارای مجوز ۷۷۷ هستند، 
ابتدا پیدا کرده و سـپس با عملگر پایپ )|( و دسـتور 
xargs خروجی find به صورت خط به خط،  به دستور 

chmod پـاس داده و مجوز نوشـتن )write( از گروه و 

سایرین حذف خواهد شد.

 پیـدا کـردن فایل هایی که طی یـک روز اخیر یا 
بیش تـر تغییر داده شـده اسـت. برای مثـال در یک 
پـروژه نرم افـزاری طی یک روز اخیر فایل هایی تغییر 
پیدا کرده اند که تعدادی از آن ها در خاطر ما نیسـت. 
باید آن ها را پیدا و در نسخه های در حال استفاده قرار 
داد. بنابراین  شاخه ای خارج از پروژه ایجاد و فایل های 

مورد نظر را جست وجو و  در آن جا کپی می کنیم.
$ mkdir mysoftware-update.v2/

$ cd mysoftware

$ find . -type f -mtime -1 -exec cp --parents '}{' ../

mysoftware-update.v2/ \;

شـاخه  ابتـدا  بـاال  کدهـای  اول  خـط   در 
 mysoftware-update.v2 در کنـار شـاخه پروژه ایجاد 
و در خـط بعد به شـاخه خـود پروژه وارد می شـویم. 
سپس با گزینه mtime و مقدار -1 فایل هایی که در روز 
گذشته ایجاد و یا دستکاری شده اند را پیدا و یک یک 
آن ها را با اسـتفاده از گزینه exec به دسـتور cp پاس 
می دهیم. گزینه parents در دستور cp کمک می کند 
تا فایل ها در محل دقیق خود همراه با شاخه های والد 
خود قرار گیرد. برای این که صحت دستور گفته شده،  
بررسـی شـود، کافی اسـت دسـتور tree  )در صورت 
mysoftware-update.  را روی شاخه )tree نصب برنامه

م:  
رج

مت
نی

کیا
ن 

سی
ح

ه:  
ند

یس
نو

ید
فر

ان 
هر

ی م
هد
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 »Directory Service« ،در شبکه های رایانه ای
زیرسـاخت به اشـتراک گذاری منابع را مهیا 
نمـوده و به شـما اجـازه می دهد به صـورت متمرکز 

منابع و المان های شبکه خود را مدیریت نمایید.
طبـق  را  مهمـی  اطالعـات   »Directory Service«
اسـتاندارد X.500 در خـود نگهـداری می کنـد. ایـن 
اطالعات می تواند شامل اطالعات مربوط به کاربران و 
رمز عبور آن ها باشد. همچنین اطالعات پرسنلی افراد 
سازمان، می تواند قسمت دیگری از این نوع اطالعات 
باشـد که حفـظ محرمانگی و امنیـت آن ها ضروری 
Lightweight Directory Access Pro- یـا LDAP  اسـت.

tocol پروتکلی اسـت که می توان با آن با دایرکتوری 

سرور ارتباط برقرار کرد و آن را مدیریت نمود.
یکی از جنبه های مهم برقراری امنیت در دایرکتوری 
سـرویس، برقـراری یک ارتباط امـن بین کالینت و 
سـرور دایرکتـوری سـرویس )LDAP Server( اسـت. 
پروتـکل LDAP بـه طـور پیش فرض اطالعـات را بر 
روی بستر شبکه به صورت Clear Text ارسال می کند 
که ارسـال اطالعـات به ایـن روش دارای مزایایی از 

جمله موارد ذیل است:
 پیکربندی و مدیریت آسان

 سرعت باالتر در سرویس دهی
اما این مزایا باعث می شـود تا شـما امنیت سیستم 
خود را از دسـت بدهید. بنابراین در بسـتر شبکه به  

ویژه شبکه های بزرگ، نیاز است اطالعات رمزنگاری 
شود.

OSpenLDAP یک نرم افزار متن باز اسـت که سیسـتم 

»Directory Service« و پروتـکل LDAP را بـه صـورت 
مسـتقل از بسـتر پیـاده سـازی می کنـد و اکثـر 
نسـخه های لینوکـس از آن پشـتیبانی می نمایـد. 
OSpenLDAP به دو روش، ترافیک ارسـالی در شـبکه 

را رمزنگاری می نماید.
در اولین روش OSpenLDAP بر روی یک پورت خاص 
)پـورت LDAPS ،۶3۶( به طور پیش فرض سـرویس 
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v2 اجرا کنیم.

$ cd ..

$ tree mysoftware-update.v2/

نمونه خروجی دستور فوق :
 .

├── nbproject 

│   └── private 

│       └── private.xml 

└── sites 

    └── all 

        └── modules 

            ├── cats 

            │   └── cats.module 

            └── plans 

                ├── package.inc 

                ├── plan.inc 

                ├── plans_api.inc 

                └── plans.module 

7 directories, 6 files 

گزینه exec ما را قادر می سازد تا نتایج را به دستورات 
دیگر پاس دهیم. زمانی که از exec استفاده می کنیم، 
اکثـرا در خروجـی دسـتورها،  فایل های یافت شـده 
نمایش داده نمی شـود. برای نمایش فایل ها می توان 

از گزینه print استفاده کرد.

$ find -mindepth 2 -maxdepth 4 -name '*.png' -exec 

convert '}{' -resize 50% '}{.jpg' \; -print

گزینه mindepth جسـت وجو را از شـاخه های سطح 
دوم شـروع می کنـد و maxdepth تنها اجازه می دهد 
تا شاخه های سـطح چهارم جست وجو شوند. گزینه 
exec فایل هـای تصویری png را برای تغییر سـایز به 

5۰ درصـد ابعاد اصلی و تبدیل به قالب jpg و ذخیره 
در همـان محـل به دسـتور convert تحویل می دهد. 
در نهایـت گزینـه print  فایل های جسـت وجو شـده 
را نمایـش می دهـد. می توان برای نگهداری لیسـت 
فایل های تبدیل شده، الگ آن ها را در یک فایل متنی 
 convert ذخیره کرد. در نظر داشـته باشید که دستور
را باید با نصب برنامه ImageMagick در اختیار بگیرید.

$ find -mindepth 2 -maxdepth 4 -name '*.png' -exec 

convert '}{' -resize 50% '}{.jpg' \; -print > convert.log

ایجاد فایل الگ با جزییات بیش تر:
$ find -mindepth 1 -maxdepth 1 -name '*.png' -exec 

convert '}{' -resize 50% '}{.jpg' \; -exec echo "`date`: 

`realpath }{  ̀is changed to jpeg format and is resized 

to 50 percent by ̀ whoamì " \; > convert.log

دستور find اجازه خواهد داد تا جست وجوی خود را با 
اسـتفاده از عبارات منظم )Regular Expression( انجام 

دهیم.

$ find -regextype posix-egrep -regex '̂ \.\/

Screen.*[0-9]}2{.png$'

 گزینـه regextype نـوع شـناخت الگو را مشـخص و 
regex الگـو را دریافـت می کنـد. الگـوی ایجاد شـده 

مشخص می کند که فایل هایی مورد جست وجو قرار 
 Screen می گیرد که ابتدا با نقطه، / و سـپس با کلمه
شـروع شـده و در آخر به دو عدد، نقطه و png ختم 
می شود. در ضمن گزینه iregex کوچک و بزرگ بودن 

حروف را در نظر نمی گیرد.
 خروجی دستور فوق:

./Screenshot from 2014-07-31 13:03:02.png 

./Screenshot from 2014-07-31 13:03:10.png 

./Screenshot from 2014-07-31 13:03:13.png 

./Screenshot from 2014-07-31 13:03:16.png 

./Screenshot from 2014-07-31 13:03:06.png 

دستور find مانند دیگر دستورات رایج گنو/ لینوکس 
مـا را قـادر می سـازد تـا در کم تریـن زمـان ممکن و 
بـه زیباتریـن شـکل، نیازهـای خـود را - در زمینـه 
جسـت وجوی فایـل و شـاخه ها - تامین کنیـم. این 
دستور مجهز به گزینه های قدرت مند و کاری بسیاری 
می باشد. برای دستیابی سریع  به راهنمای موجود از 

دو دستور زیر استفاده کنید:
$ man find

$ find --help 

می دهـد و اطالعـات ارسـالی بر روی ایـن پورت به 
صورت خـودکار رمز نگاری می شـوند. این روش به 
عنوان یک قابلیت جدید در نسـخه دوم LDAP ارائه 

شد، اما امروزه چندان رایج نیست.
در روش دوم که در نسـخه سـوم LDAP ارائه شد، به 
کالینت ها اجازه داده می شود که با پورت استاندارد 
سرور )پورت 3۸۹( ارتباط برقرار کنند و نیز به آن ها 
اجازه داده می شود که ارتباط شان با سرور از حالت 

Clear Text به حالت رمزنگاری شده تبدیل شود.

: LDAPS رمزنگاری از طریق  
در بسـتر شـبکه، کالینت و سـرور LDAP می توانند 
بـا کمـک SSL/TLS اطالعـات ارسـالی و دریافتـی 
 را رمزنـگاری کننـد. بـه ایـن صـورت کـه سـرور،

 Certificate خود را به کالینت ارسال می کند. ضمن 
آن که یک سـری اطالعـات از جملـه Public Key در 
آن قـرار گرفته اسـت. Public Key پیـام را رمزنگاری 
Pri-  می کند اما رمزگشـایی نمی کند و کلید دوم که

vate Key نام دارد، جهت رمزگشایی استفاده می شود. 

مجـوز خواندن Private Key تنها برای سـرور تعریف 
شـده اسـت و تحت هر شرایطی آن را تنها نزد خود 
حفظ می کند. کالینت، پیام رمزنگاری شده به کمک 
سـرور را برای آن ارسـال و سرور جهت پاسخگویی 
به درخواسـت، پیام رمزنگاری شـده را رمزگشـایی 

می کند.

: StartTLS رمزنگاری از طریق  
در حالـت پشـتیبانی LDAP Server از StartTLS، اگـر 

 StartTLS کالینت در برقراری ارتباط با سرور، دستور
را اجرا کند، آنگاه سرور شروع به رمزنگاری اطالعات 
بـا TLS نمـوده و تمامی اطالعات ارسـالی و دریافتی 
میان سرور و کالینت رمزنگاری شده و به طور امن 

انتقال داده می شوند.
یکـی از مزیت هـای آشـکار StartTLS این اسـت که 
سـرور برای LDAP تنها بر روی یک پورت سـرویس 
می دهد. این امر به کالینت ها و سرور اجازه می دهد 
تـا اطالعاتی را که از اهمیت کم تری برخوردارند، به 
صورت Clear Text ارسـال نماید و در مقابل اطالعات 
با اهمیت باالتر را با کمک TLS رمزنگاری کند. با این 
روش اطالعات غیرضروری رمزنگاری نشده و منابع 
سیستم بی مورد جهت رمزنگاری، استفاده نمی شود. 

در نتیجه کارایی سیستم افزایش پیدا خواهد کرد.
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اکثر برنامه نویسـان حداقل برای یک بار هم 
که شـده از زبـان SQL اسـتفاده کرده اند. به 
همین دلیل به نظر می آید اکثر افراد در این مبحث 
دارای تسلط کافی هستند. اما نتایج چندین آزمون 
نشـان می دهد تعداد قابل توجهی از برنامه نویسـان 
با امکانات بسـیار زیاد این زبان به طور کامل آشـنا 
نیستند. در این سری از مقاالت به ویژگی های زبان 
SQL و نکات ریز و جالب آن خواهیم پرداخت. اولین 

موضوعی که برای شما انتخاب کرده ام تاثیر ترتیب 
ستون ها در شاخص  گذاری ۱ است.

فرض کنید جدولی مشابه جدول زیر داریم:

CREATE TABLE tbl_test)

 id INT PRIMARY KEY,

 a INT NOST NULL,

 b INT NOST NULL,

 c INT NOST NULL

(;

یـک شـاخص ترکیبـی بـر روی سـه سـتون ایجاد 

می کنیم:

CREATE INDEX idx_a_b_c OSN tbl_test )a, b, c(;

 حـال بایـد دیـد ایـن شـاخص باعـث بهبـود چـه 
Queryهایی خواهد شد.

نکتـه: شـاخص در پایـگاه داده هـای رابطـه ای یک 
ساختار داده خطی می باشد.

این به این معناست دسترسی به شاخص به ترتیب 
از چپ به راست باید صورت گیرد.

همچنین نمی توان در آن پرش انجام داد.
با توجه به نکته فوق Queryهای زیر می توانند از این 

شاخص بهره مند شوند:

SELECT * FROSM tbl_test WHERE a = 12 AND b = 45 

AND c = 1;

SELECT * FROSM tbl_test WHERE a = 12 AND b = 45;

SELECT * FROSM tbl_test WHERE a = 12;

چـون نمی تـوان پرش انجام داد ایجاد این شـاخص 
در کارایی Queryهای زیر تاثیری ایجاد نخواهد کرد:

SELECT * FROSM tbl_test WHERE b = 45;

SELECT * FROSM tbl_test WHERE c = 1;

SELECT * FROSM tbl_test WHERE b = 45 AND c = 1;

سوال: آیا این شاخص برای Query زیر مفید خواهد 
بود؟

SELECT * FROSM tbl_test WHERE a = 12 AND c = 1;

جواب: از آن جایی که دسترسـی به شاخص باید از 
چپ به راسـت باشـد و نمی تـوان در آن پرش کرد، 
فقـط قسـمت a = ۱۲ آن می توانـد از این شـاخص 

بهره مند شود.
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 ۱. indexing
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»گیرگ« سـاعت ۸ عصـر در فـرودگاه بین المللی 
سان فرانسیسـکو فرود آمد ولی تا به جلوی پنجره 
باجه کنترل پاسـپورت برسـد، ساعت از نیمه شب 
گذشـته بود. مردی با شتاب از هواپیما پیاده شده 
بود با بدنی برنزه، صورتی نتراشیده و شادابی حاصل 
از یک ماه اسـتراحت در جزایر کابو )به همراه سـه 
روز در هفته غواصی وشـیطنت( هیچ شـباهتی به 
کسـی که یک ماه قبل با شـانه های افتاده و بدنی 
خمیده شهر را ترک کرده بود، نداشت. گیرگ حاال 
یک خدای سـاخته شـده از برنز بود و حین پیاده 
شـدن از هواپیمـا، نگاه تحسـین آمیز خدمه کابین 

درجه یک، به او دوخته شده بود.
چهار سـاعت بعد و در صف بررسـی پاسـپورت، او 
دوباره از خدا به انسـان تبدیل شـده بود. هیجانش 
فرو نشسـته و عرق از سراسـر بدنـش جاری بود و 
شـانه و گـردن اش آنقدر درد داشـت که احسـاس 
می کرد مثل یک راکت تنیس شـده اسـت. باتری 
آی پادش مدت ها قبل تمام شده بود و او دیگر هیچ 
کاری نداشـت بـه جز گـوش کردن بـه حرف های 

زوجی که درصف، جلویش بودند.
زن داشـت می گفـت: »از عجایب فنـاوری مدرن« 
و بـه تابلویی اشـاره می کرد که رویش نوشـته بود 

»مهاجرت – تقویت شده با گوگل«.

شـوهر که کاله لبه پهن اسـپانیایی به سـر داشت 
جواب داد: »فکر می کردم قرار است این سیستم از 

ماه آینده به کار بیافتد«.
گوگل کردن در مرز! خدای من! گیرگ شـش ماه 
قبـل از گوگل بیرون آمده بود تا »کمی وقت برای 
خـودش بگذارد« ولی آنقدر هم که انتظار داشـت، 
موفـق نبـود. او پنـج مـاه اول را بـه تعمیـر رایانـه 
دوسـتان، نگاه کـردن به تلویزیـون در طول روز و 
پنج کیلو سـنگین تر شدن گذرانده بود. این آخری 
را بـه گردن خانه نشـینی می انداخـت چون اگر در 
مجتمع گوگل بود،  با داشـتن امکان ورزش بیست 

و چهار ساعته، این اتفاق نمی افتاد.
مطمئنـا بایـد زودتـر متوجـه این جریان می شـد. 
دولـت ایاالت متحده ۱5 میلیـارد دالر حرام کرده 
بود تا تک تک افرادی که به آمریکا وارد می شـوند 
را انگشـت نگاری و تصویرنگاری کند، اما حتی یک 
تروریسـت را هـم نگرفتـه بـود. به نظر می رسـید 
بخـش دولتـی نمی توانـد وظیفه جسـت وجو را به 

خوبی انجام دهد.
مسـوول مربوطـه، بسـته ها را زیر دسـتگاه اشـعه 
ایکـس نـگاه کرد و بعـد به صفحـه رایانهش خیره 
شد. با انگشت های کلفت اش چیزهایی روی صفحه 
کلید وارد کرد و دوباره به صفحه نمایش نگاه کرد. 

دیگـر برایش عجیـب نبود که چرا این صف لعنتی 
چندین ساعت بود که ادامه داشت.

گیرگ گفت »سالم، شب شما به خیر« و پاسپورت 
عرق کرده اش را به مسوول مربوطه داد. با اکراه آن 
را باز کرد و زیر اسـکنر قرار داد و دوباره چیزهایی 
تایـپ کـرد. تایپ کردن بیش از حد طول کشـید. 
کمی غذای خشک گوشه دهنش بود، مشخص بود 

که دارد با زبانش آن را لمس می کند.
»درباره جون ۱۹۹۸ چه چیزی داری که بگویی؟«

گیـرگ سـرش را بـاال گرفـت و با تعجب پرسـید 
»ببخشید؟«

 alt.burningman در ۱۷ جـون ۱۹۹۸ در گـروه«
پیامی فرسـتاده ای مبتنی بـر این که می خواهی به 
یک فسـتیوال حمله کنی و بعـد گفته ای که واقعا 

قارچ های جادویی ایده بدی هستند؟«
بازجوی اتاق دوم مردی بود نسـبتا مسـن و آنقدر 
الغـر که به نظر می رسـید از چوب سـاخته شـده 
اسـت. سواالتی که او می پرسـید بسیار عمیق تر از 

جریان مربوط به قارچ های جادویی بودند.
اهـل  آیـا  کنیـد.  صحبـت  عالیقتـان  »دربـاره 

»موشک های مدل« هستید؟«
»چی؟«

»ساخت مدل  از موشک های قابل پرتاب«
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اگر گوگل بد شود، چه خواهد شد؟ »کوری دکترو« بدترین حالت 
را تصویر می کند.
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 گیـرگ متعجب بود ولی می توانسـت حدس بزند 
کـه بحث بـه کجا می رود. جـواب داد »نه. به هیچ 

وجه«
مـرد یادداشـتی برداشـت و چنـد کلیـک کـرد. 
می بینـم  چـون  می پرسـم  را  ایـن  »می دانیـد، 
بسـیاری از تبلیغـات هدفمندی که گوگل در کنار 
جسـت وجوهای شـما، همچنیـن درون صنـدوق 
پسـتی تان نشـان می دهـد مربـوط بـه راکـت و 

موشک های مدل است«.
گیـرگ احسـاس دل پیچـه می کـرد: »شـما دارید 
ایمیل ها و جسـت وجوهای من را نگاه می کنید؟!« 
دقیقا یک ماه بود که به هیچ صفحه کلیدی حتی 
دسـت نـزده بـود اما می دانسـت چیزهایـی که در 
نوار جسـتجوی گـوگل وارد کرده اسـت چیزهای 
بیش تـری از اعترافاتـی که ممکن اسـت برای یک 

دوست کرده باشد، افشا می کنند.
مـرد با صدایی حق بـه جانب و حاکی از اعتماد به 
نفـس جـواب داد: »لطفا آرام باشـید قربان. من به 
جست وجوها یا ایمیل های شما نگاه نمی کنم. این 
کار مخالف قانون اساسی است. ما فقط به تبلیغاتی 
که در کنار جست وجوها یا ایمیل های شما نمایش 
داده می شـوند دسترسی داریم. کتابچه ای دارم که 
این موضوع را کامال توضیح می دهد. وقتی کارمان 

تمـام شـد آن را بـه شـما خواهـم داد تـا مطالعـه 
بفرمایید.«

گیـرگ عصبـی بـود و بـا همـان حالت فریـاد زد: 
»ولـی تبلیغات هیـچ معنایی ندارند! من هر بار که 
از دوسـتم در کولتـر آیـوا ایمیل می گیـرم، تبلیغ 
همـراه اش پیشـنهاد می کنـد کـه آهنگ هـای آن 

کولتر را بخرم!«
مرد سـر تکان داد: »متوجه هسـتم آقا و به همین 
دلیل اسـت که من در این جا نشسـته ام تا با شـما 
صحبـت کنم. مثال می توانید توضیح دهید که چرا 
تبلیغات مربوط به موشـک های مـدل اینقدر زیاد 

برای شما نمایش داده می شود؟«
گیـرگ بـه مغـزش فشـار آورد و باالخـره موضوع 
را فهمیـد: »بـه دنبـال خوره هـای قهـوه بگردیـد. 
بـه گروهی می رسـید کـه من در آن فعال هسـتم 
و پـروژه اخیرمـان راه اندازی یک پایـگاه وب برای 
فروش قهوه بود که اسم محصولش سوخت موشک 
است. البد همین هوا کردن و سوخت موشک باعث 

شده گوگل برایم موشک مدل تبلیغ کند.«
اوضاع بهتر شـده بود. این را می شد از رفتار بازجو 
که مشـغول بررسی صفحات گوگل بود فهمید. اما 
ناگهـان رفتـارش دوباره سـرد و جدی شـد. بازجو 
بـه عکس های هالووین رسـیده بـود. اگر در گوگل 

بـه دنبال »گیـرگ لوپینسـکی« می گشـتید، این 
عکس ها در صفحه سوم ظاهر می شدند.

گیرگ پیش دستی کرد و گفت: »این یک مهمانی 
دوسـتانه با محوریـت جنگ خلیج فـارس بود. در 

کاسترو.«
»و شما با لباس…«

»یک تروریسـت با کمربند انفجاری شـرکت کرده 
بودم.« گفتن این کلمات در این وضعیت، پشـتش 

را می لرزاند.
جـواب قاطـع بـود و غیرقابـل سـرپیچی: »آقـای 

لوپینسکی با من بیایید«.
آزاد شـدنش تـا سـاعت 3 صبـح طـول کشـید. 
چمدانش تنها چمدانی بود که روی نوار نقاله باقی 
مانده بود و مشـخص بود که باز و بررسـی شـده و 
بی هیچ دقتی بسـته شده اسـت. گوشه لباس ها از 

چمدان بیرون زده بود.
وقتی به خانه رسـید و چمدان را باز کرد،  دید که 
تمـام مجسـمه های بدلـی کلمبیایی اش شکسـته 
شـده اند و جـای یک چکمـه کثیـف روی پیراهن 
نخـی مکزیکـی اش باقی مانده اسـت. لباس هایش 
دیگر بوی مکزیک را نمی دادند بلکه همه چیز بوی 

فرودگاه گرفته بود.
خوابـش نمی بـرد. به هیچ وجه. بایـد در این باره با 

رد شـدن از مرز مهاجرت – گوگل برای شما به 
ارمغان می آورد.

»شش خط از 
نوشته های محترم ترین 
فرد را به من بدهید و 
من در آن ها بهانه ای 
برای دار زدن او پیدا 

خواهم کرد« 
کاردینال ریشیلیو
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کسـی صحبت می کرد. فقط یک نفـر بود. معموال 
هم در این ساعت بیدار بود.

 مایا دو سال بعد از این که گیرگ در گوگل مشغول 
بـه کار شـده بود،  به آن جا آمـده بود. همین دختر 
بود که او را متقاعد کرده بود تا بعد از بیرون آمدن 
از گـوگل برای یک ماه به مکزیـک برود. می گفت 

با این کار گیرگ می تواند خودش را ریبوت کند.
همین که مایا ظاهر شد، گیرگ به طرفش رفت و 
از او پرسید »مایا! در مورد برنامه مشترک گوگل و 

پلیس مرزی چیزی می دانی؟«
این سـوال، مایا را در جا خشـک کرد. قالده سـگ 
همراهش را کشـید و نیم چرخی زد و با چشـم به 
سمت زمین تنیس کنار پارک اشاره کرد. صورتش 
را که برگرداند گفت »نگاه نکن. باالی آن تیرچراغ 
بـرق یکـی از نقـاط دسترسـی WiFi ماسـت. یـک 
وب کـم با زاویه بـاز هم دارد. وقتـی حرف می زنی 

دقت کن که رویت به آن سمت نباشد«.
در مقیاسـی که گوگل داشـت، کابل کشـی شهر و 
اتصـال یـک وب کم به هر نقطه دسترسـی، هزینه 
چندانـی نداشـت. بـه خصـوص کـه نشـان دادن 
تبلیغـات به افراد بر اسـاس نقاطی از شـهر که در 
آن تـردد داشـتند، بازدهـی اقتصـادی فوق العـاده 
خوبی داشت. گیرگ هم مثل بقیه به این وب کم ها 
توجه چندانی نکرده بود. چند روزی این دوربین ها 
موضـوع داغ وبالگ هـا شـده بودند و مـردم هم از 
این که حق داشتند به تصاویر آن ها نگاه کنند لذت 
می بردنـد، امـا در طـول یکی دو مـاه، کل هیجان 

مربوط به این جریان، فروکش کرده بود.
گیـرگ زیر لب گفت:  »شـوخی می کنـی!  احمقانه 

است«.
مایا در حال دور شـدن از تیرچـراغ برق گفت: »با 

من بیا«.
سـگ از این که گردشش کوتاه شده بود خوشحال 
نبـود و ایـن نارضایتـی را وقتـی مایـا داشـت در 

آشپزخانه قهوه درست می کرد، نشان داد.
»مـا بـا پلیس مرزی یک قرارداد داریم« و شـیر را 
برداشت. »آن ها قول داده اند که به جست وجوهای 
کاربران کاری نداشته باشند و در مقابل ما به آن ها 
نشـان می دهیـم که به هـر کاربری چـه تبلیغاتی 

نشان می دهیم«.
گیرگ احسـاس مریضی می کـرد: »چرا؟ البته نگو 

که یاهو هم همین کار را می کند…«
»نه. نه. خب بعله یاهو هم همین  کار را می کند ولی 
این بهانه ما نیسـت. می دانی که جمهوری خواه ها۱ 
از گـوگل متنفرنـد و مـا بیش تـر و بیش تـر داریم 
بـه حزب دموکـرات نزدیک می شـویم، بـه همین 
خاطـر سـعی کردیم با این کار حسـن نیت خود را 
به جمهوری خواه ها نشـان بدهیم. این PII نیست«. 
منظـور مایـا اطالعات منجـر به شناسـایی افراد یا 
»ایـن  بـود.   Personally Identifying Information

فقط متاداده اسـت. ما چندان هم کار وحشتناکی 
نمی کنیم«.

»خب پس چرا اینقدر نگران دوربین ها هستی؟«
مایـا آهی کشـید و سـر بزرگ سـگ را بغـل کرد. 
»مارگزیده از ریسـمان سـیاه و سـفید می ترسـد. 

آن هـا همه جـا هسـتند. در اتاق هـای جلسـه و هر 
جای دیگر. درست مثل این که در سفارت شوروی 
باشی. مساله این است که همه به دو گروه تقسیم 
شـده اند: تمیزهـا و مشـکوک ها. همه مـا می دانیم 
کـه چـه کسـانی مـورد شـک هسـتند ولـی هیچ 
کـس نمی دانـد چـرا. من تمیـزم. ایـن روزها هیچ 
آدم تمیـزی بـا یک آدم مشـکوک حتـی ناهار هم 

نمی خورد.
گیرگ شدیدا احساس خستگی می کرد »پس فکر 
کنـم من خوش شـانس بـودم که زنـده از فرودگاه 
خارج شدم. شاید اگر یک قدم اشتباه برمی داشتم 

ناپدید می شدم. نه؟«
مایـا زل زده بـود به گیرگ. گیـرگ منتظر جواب 

بود.
»بعله؟«

»می خواهم چیزی بگویم ولی حتی نباید تکرارش 
کنی. باشه؟«

»اووم م م م… در یک هسته تروریستی که نیستی؟ 
هستی؟«

»نه بحث این نیست. جریان این است که چک های 
داخل فرودگاه فقط یک دروازه امنیتی اسـت. این 
مدخـل اجازه می دهد تا مسـوول آن موارد حیطه 
جسـت وجو را محـدود کند. همین کـه از فرودگاه 
خارج شـدی، یک »آدم مورد نظر«  هستی و دیگر 
هیچ وقت از این فهرسـت خارج نمی شـوی. آن ها 
تمـام وب کم هـا را به دنبـال تو بررسـی می کنند،  
جسـت وجوهای  و  می خواننـد  را  ایمیل هایـت 

اینترنتی ات را زیرنظر می گیرند.«

۱.جمهوری خواهان از فلسفه ای 
محافظه کارانه تری نسبت به 
دموکرات ها، پیروی می کنند. 
به اعتقاد آن ها اگرچه دولت 
وظیفه نظارت بر اخالقیات 
را برعهده دارد اما نباید به 
مسائل شخصی افراد ورود کند. 
اصول این حزب بر مسئولیت 
فردی استوار است و این که 
هر فرد مختار است هر طور 
می خواهد زندگی کند. برای 
مثال جمهوری خواهان معتقدند 
این به تصمیم خود فرد بستگی 
دارد که می خواهد به تحصیل 
بپردازد یا از خدمات بهداشتی 
بهره مند شود یا خیر. دولت 
دخالتی در این تصمیم گیری 
ها نباید داشته باشد. فلسفه 
این حزب در محور قرار دادن 
بازارهای اقتصادی و کمرنگ 
کردن نقش دولت موجب شده 
که همین مساله موجب شده 
از سوی دموکرات ها به توجه 
بیش از حد به مسائل اقتصادی 
متهم شوند.

لبخند بزنید! شما در برابر دوربین گوگل هستید.

http://www.softgozar.com


93 شماره اول، مهــــرماه93

»انگار گفته بـودی که دادگاه این اجازه را نخواهد 
داد…«

»دادگاه مطمئنـا اجازه نخواهد داد که بدون دلیل 
تو را گوگل کنند ولی وقتی وارد سیسـتم شـدی، 
می تواننـد تو را گوگل کننـد و بعد نتایج را به یک 
سیسـتم آماری می دهند که انحـراف از معیارها را 
پیـدا می کند و سـپس ایـن الگوهای مشـکوک را 

دلیلی می کنند برای ادامه کار.«
گیـرگ احسـاس تهـوع داشـت. »چطـور شـد که 
اینطور شـد؟ گوگل جای بدی نبود. شعار موسسه 
ایـن بـود که »شـر نباشـید«. اینطـور نبـود؟« در 
حقیقت همین مسایل باعث شده بود گیرگ بعد از 

گرفتن دکترای علوم رایانه اش مسـتقیما 
از استانفورد به ماونتین ویو برود.

خنـده تلـخ مایـا باعث شـد هـر دو چند 
دقیقه ای ساکت بمانند.

»ماجرا از چین شـروع شـد«. مایا بود که 
سـکوت را شکست. »وقتی سـرورها را به 
داخل چین بردیم، مجبور شدیم از قوانین 

چین تبعیت کنیم«.
گیـرگ آهی کشـید. جریـان را به خوبی 
را  صفحـه ای  کـه  هربـار  می دانسـت: 
می دیدیـد که تبلیـغ گوگلی در آن بود یا 
هر بار که نقشـه گوگل را سرچ می کردید 
یـا هـر بار کـه ایمیل های گـوگل را چک 
می کردیـد )حتی اگـر ایمیلی به جی میل 
می فرسـتادید(، تمـام اطالعـات شـما در 
جایی ذخیره می شـد. اخیـرا یک نرم افزار 
بهینه ساز جسـت وجو، تمام این اطالعات 
را طبقه بنـدی کـرده بـود و از این طریق 
انقالبی در صنعت موتورهای جسـت وجو 

و تبلیغات اتفاق افتاده بود. 
شـکی نیسـت که یک دولت اقتدارگرا، با 

این اطالعات کارهای دیگری می کرد.
کردنـد  مجبـور  را  مـا  »آن هـا  داد  ادامـه  مایـا 
پروفایل هایـی بـرای مـردم درسـت کنیـم. وقتـی 
می خواسـتند کسـی را دسـتگیر کننـد، پیـش ما 
می آمدند و بدون شـک ما دلیلی برای دسـتگیری 
او پیدا می کردیم. تقریبا هیچ کاری نیسـت که در 

اینترنت بکنید و در چین جرم نباشد«.
گیرگ سری تکان داد و پرسید »ولی چرا سرورها 
را در خود چین گذاشته بودند تا مجبور شوند کل 

قوانین چین را بپذیرند؟«
»دولت چین گفته بود که در غیراین صورت گوگل 
را در چیـن فیلتـر می کنـد و یاهـو در چین فعال 
بـود«. هر دو سرشـان را به زیـر انداختند. مدت ها 

بـود که یاهو به عنوان دشـمن درجه یک شـرکت 
شـناخته می شـد و کارمندان بیش تـر از این که به 
فعالیت های شـرکت دقیق شـوند، به رقابت با یاهو 
چشـم دوختـه بودنـد. »این بود که قبـول کردیم، 

هرچند که از آن خوشمان نمی آمد«.
مایا قهوه درون فنجانش را مزه مزه کرد و صدایش 
را آرام کـرد. یکـی از سـگ ها داشـت زیـر صندلی 

گیرگ خر خر می کرد.
»دقیقـا در همـان دوره، چیـن از مـا خواسـت تـا 
سانسـور نتایج جستجو را شروع کنیم.« مایا ادامه 
داد »و گوگل قبول کرد. اسـتدالل گوگل مسـخره 

بود: ما کار 

بـدی نمی کنیـم بلکـه بـه دنبـال فراهـم کـردن 
دسترسی 

بهتر مردم به نتایج جستجو هستیم. اگر نتایجی را 
به آن ها نشان می دادیم که قابل دسترسی نبودند، 
باعث ناراحتی آن ها می شدیم و این یک تجربه بد 

برای کاربر بود.«
گیرگ با پا به سگ زد و خرخر قطع شد و پرسید 
»حاال چی؟« ظاهر مایا نشـان مـی داد که ناراحت 

شده است.
»حاال تو یک آدم مورد نظر هسـتی گیرگ. گوگل 
می شـوی. در تمـام زندگـی تـو، یک نفـر از جایی 
مشـغول نـگاه کردنت اسـت. هـدف گـوگل را که 
می دانـی: »مرتـب کـردن اطالعات جهـان«. همه 
چیز. پنج سال صبر کن و ما حتی خواهیم دانست 
که قبل از کشـیدن سـیفون چند قطعه مدفوع در 
توالت است. این را با برنامه های تشخیص الگوهای 

مشکوک ترکیب کن و …«
»و گوگل به حساب من می رسد؟«

سر مایا به عالمت تایید باال و پایین رفت: »دقیقا!«
مایا سگ را به سمت اتاق خواب برد. گیرگ صدای 
جر و بحث دوسـت دختر مایا را شـنید و 

چند لحظه بعد مایا به تنهایی برگشت.
»مـن می توانم این مشـکل را حل کنم.« 
زمزمه بسـیار خفیف بود. مایا توضیح داد 
کـه »بعـد از ماجـرای چین، مـن و چند 
نفـر از همـکاران تصمیـم گرفتیم تا ٪۲۰ 
زمـان روزمـره ای کـه گـوگل در اختیـار 
پروژه هـای شـخصی مان گذاشـته بـود را 
صـرف پـروژه ای علیه دولـت چین کنیم. 
اسـمش را گذاشته ایم گوگل پاک کن. این 
برنامه به عمق بانک های اطالعاتی می رود 
و داده های مربوط به فرد را نرمال می کند. 
هیسـتوگرام های  شـما،  جسـت وجوهای 
جی میـل، الگوهای وب گـردی، همه چیز 
را. مـن می توانـم تو را هـم از گوگل  پاک 

کنم. این تنها راه است«.
»نمی خواهم به دردسر بیافتی.«

زن سـرش را عقـب کشـید: »همین حاال 
هم حسابم رسیده است. روزی نیست که 
ایـن برنامـه را کار نیاندازیم. کافی اسـت 
فقـط یـک روز یـک نفر به پلیـس اطالع 
بدهـد و دیگـر نمی دانم چه خواهد شـد. 
فکـر کنـم همان چیزی پیـش بیاید کـه در اخبار 

جنگ درباره افراد سوم شخص می شنویم.«
گیرگ به یاد فرودگاه افتاد. جسـت وجو. پیراهنش 

و جای پوتین روی آن.
فقط گفت: »همین کار را بکن.«

گوگل پاک کـن فوق العاده کار کـرد. گیرگ از روی 
تبلیغاتـی کـه در کنـار جسـتجوها و ایمیل هایش 
دیـده می شـد بـه راحتـی می توانسـت بگویـد که 
کس دیگری شـده اسـت: واقعیت ها درباره خلقت، 
مـدرک آنالین، فردای بدون ترور، نرم افزارهای بی 
محتوا، پشت پرده تبلیغات سینمایی و بلیت ارزان 
کنسـرت. این نتیجه برنامه مایا بود. حاال اطالعات 

دیدبانی مردم. یک چشم، همیشه دنبال »آدم های 
مورد نظر« می گردد

»ما به اندازه کافی 
درباره شما نمی دانیم«  
مدیرعامل گوگل، اریک 

اشمیت
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دفـن شـده در گـوگل، نشـان مـی داد کـه او یک 
طرفدار جناح راسـت اسـت که عالیقی هم نسبت 

به شغل های دولتی نشان می دهد.
این از نظر گیرگ خوب بود.

در قـدم بعـد، روی فهرسـت دوسـتانش کلیـک 
کـرد. نیمی از آدم های سـابق دیگـر در آن حضور 
نداشـتند. صنـدوق نامه هـای ورودی اش هم خالی 
شده بود. پروفایل اورکات، کامال نرمالیزه شده بود 
و تقویـم، عکس های خانوادگی و بوکمارک ها همه 
خالـی بودنـد. قبـل از این هیچ درکی نداشـت که 
چه مقدار از زندگی اش را دیجیتال و در سرورهای 
گـوگل ذخیره کرده بود: تمام هویتش روی گوگل 
بـود. مایا با اجرای برنامـه  جادویی اش او را نامریی 

کرده بود.
گیـرگ بـا خواب آلودگی، دکمه شـیفت لپ تاپ را 
فشـار داد و نور صفحه نمایشـگر را پر کرد. نگاهی 
به سـاعت روی صفحه کرد: چهار و سـیزده دقیقه 
صبح! خدایا چه کسی بود که این ساعت داشت در 

خانه را اینقدر محکم می زد؟
بـا صدایی گرفتـه که هنوز پر از خـواب بود، فریاد 
کشـید »بیا تو!« و یک روبدوشامبر به دور بدن اش 
پیچیـد. از پله هـا کـه پایین می رفت، چـراغ را هم 
روشـن کـرد. جلـوی در توقـف کرد و از چشـمی، 
نگاهی به بیرون انداخت. مایا زل زده بود به سوراخ 

چشمی.
زنجیـر پشـت در را باز کرد و با بـاز کردن الی در، 
مایا را به داخل راه داد. مایا چشـم های قرمزش را 

مالید و زمزمه کرد: »ساکت را جمع کن«
»چی؟«

مایا دسـتش را روی شـانه گیرگ گذاشت و تکرار 
کرد:

» زودباش«
»کجا باید برویم؟«

»مکزیک. احتماال. هنوز نمی دانم. لعنتی زود باش 
ساک را ببند.« و گیرگ را به سمت اتاق خواب هل 
داد و خـودش مشـغول باز کردن کشـوهای لباس 

شد.
جواب گیرگ این بار هشیارانه تر بود: »مایا. تا وقتی 

نگویی چه خبر است من هیچ جا نمی آیم«.
زن به او زل زد. از سر راه کشو کنارش زد و گفت: 
»گوگل پاک کـن دارد کار می کند. بعد از این که تو 
را پـاک کـردم، آن را غیرفعـال کردم و از شـرکت 
بیـرون رفتم. امـا حاال دیدم کـه دارد کار می کند. 
اسـتفاده از آن بسـیار خطرناک اسـت و تنظیمش 
کـرده بـودم کـه در هر بار اسـتفاده به مـن ایمیل 
بزنـد. حاال دیدم که دیشـب برای پاک کردن سـه 
نفر بسـیار مهم اسـتفاده شده اسـت. آن هم شش 
بار. هر سـه نفر کاندیدای کمیسیون اقتصادی سنا 

بوده اند.«
»یعنـی گوگلی هـا دارند سـوابق سـناتورها را پاک 

می کنند؟«
»بله! آره! بارها و بارها از این برنامه استفاده شده و 
به دالیلی بسـیار بدتر از دالیلی که ما اسـتفاده اش 
می کنیـم. بررسـی من نشـان می دهد کـه اجرا با 
هماهنگی گروه البی کننده گوگل بوده است. آن ها 
دارند با اسـتفاده از این برنامه وضعیت شـرکت را 

بهبود می دهند.«
گیرگ احسـاس می کـرد ضربان قلبش بـاال رفته: 

»باید به یکی بگوییم«.
»فایده ای نخواهد داشـت. آن ها همه چیز را درباره 
مـا می داننـد. هـر جسـت وجوی ما زیر نظـر آن ها 
اسـت. هـر ایمیـل و هر بـاری کـه در وب کم های 
خیابان دیده شـویم. آن ها می دانند با چه کسـانی 
در شـبکه اجتماعی دوسـت هسـتیم. می دانی که 
طبـق آمـار اگـر پانـزده نفر در فهرسـت دوسـتان 
اورکاتت باشند، به احتمال خیلی زیاد با کسی که 
به گروه های تروریسـتی پول می دهد فقط سه نفر 
فاصلـه داریم؟ ماجرای فرودگاه را که یادت نرفته؟  
بـه سـادگی مشـکالتی چندیـن برابـر بیش تر در 

انتظارت خواهد بود.«
گیـرگ که سـعی می کرد تنفسـش را تنظیم کند 
جواب داد: »مایا. رفتن به مکزیک کمی جوگرفتگی 

دستان پاک؟ گوگل کثیف ترین حقایق زندگی شما را می داند!
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نیسـت؟ از گوگل بیا بیرون. می توانیم یک زندگی 
جدید شروع کنیم. اینطور نیست؟«

» نـه. امـروز آن ها بـه دیدنم آمدنـد. دو نفر پلیس 
سیاسی. چندین ساعت طول کشید تا بروند و کلی 

سوال پیچم کردند.«
»درباره گوگل پاک کن؟«

»نـه کامـال. بیش تـر دربـاره دوسـتان و خانـواده. 
تاریخچه جست وجوهایم و زندگی خصوصی ام.«

»یا خدا!«
»بـا این کار می خواسـتند برایم پیام بفرسـتند که 
هر جست وجو و هر کلیک من زیر نظر است. وقت 

رفتن شده. باید از محدوده گوگل بیرون برویم.«
»ولی گوگل در مکزیک هم دفتر دارد. تو که بهتر 

می دانی.«
»به هر حال باید برویم.«

جـواب آخـر آهسـته بـود و نامطمئـن. مایا سـگ 
همراهـش را نـوازش کرد و گفـت »والدین من در 
سـال های ۶5 از آلمـان شـرقی به این جـا آمدند و 
همیشـه برایم از اشـتازی می گفتند. پلیس مخفی 
آلمـان تمام اطالعات شـما را در یک پرونده جمع 
می کـرد. حتـی اگـر یـک جـک سیاسـی تعریـف 
می کردیـد بـه پرونده تـان اضافـه می شـد. جریان 
گـوگل هم هیچ فرقـی با آن نـدارد. ببینم گیرگ! 

با من می آیی؟«

گیرگ هم نگاهی به سـگ کـرد. چند لحظه تامل 
کـرد و گفـت: »هنوز کمـی پزو برایم باقـی مانده. 

برشان دار. مواظب خودت هم باش. قبول؟«
ظاهر مایا نشان می داد که می خواهد با یک مشت 
کار گیرگ را بسـازد اما خودش را کنترل کرد و او 
را برای خداحافظی در  آغوش کشید و در گوشش 

زمزمه کرد: »تو باید مواظب خودت باشی«.
یـک هفته طول کشـید تـا پلیس به سـراغ او هم 
بیاید. نصفه شب و در خانه. همانطور که انتظارش 

را داشت.
چند دقیقه ای بیش تر از سـاعت ۲ صبح نگذشـته 
بـود که دو مـرد جلوی در خانـه اش منتظر جواب 
زنـگ بودند. اولـی کوتاه تر بود و سـاکت و آرام در 
انتظار ایستاده بود ولی دومی با هیجان قدم می زد، 
بـاال و پاییـن می رفت و انتظار لحظه باز شـدن در 
را می کشـید. یـک کـت ورزشـی پوشـیده بود که 
پرچـم آمریکا روی آن خودنمایی می کرد. »گیرگ 
لوپینسـکی، ما دالیلـی داریم که شـما را به نقض 
عامدانه قوانین ضد سوءاسـتفاده  و دست کاری های 
رایانه ای متهم کنیم«. لحن جدی بود و آغاز کننده 
یـک صحبت طوالنی. »اتهام شـما به طـور خاص، 
دسترسـی بـدون مجوز بـه منظور کنتـرل و محو 
اطالعات اسـت. برای این جرم ممکن اسـت است 
به ده سـال حبس محکوم شوید و باید اضافه کنم 

که کل مساله در یک دادگاه علنی پیگیری خواهد 
شـد و همه خواهند توانسـت ببینند که حین این 
عمل مجرمانه شما و همکارتان تالش کرده اید چه 

چیزی را مخفی کنید.«
گیـرگ یک هفته بـود که جوابـش را در ذهن اش 
تمریـن کـرده بود. سـعی کرده بود آنقـدر جوابش 
را مرور کند تا در لحظه مناسـب بتواند با شجاعت 
جـواب دهد. خوبی آن تمرین ها این بود که انتظار 
کشـیدن بـرای مواجهـه با پلیـس یا تلفـن مایا را 

ساده تر کرده بود. مایا هیچ گاه زنگ نزد.
»می خواهـم بـا وکیلـم صحبـت کنـم«. ایـن تنها 

چیزی بود که توانست بگوید.
پلیس کوتاه قد گفت: »می توانید این کار را بکنید 
ولی شـاید یک گپ کوتاه،  هر دوی ما را به نتیجه 

بهتری برساند.«
گیـرگ کنتـرل صدایـش را بازیافته بـود:  »ممکن 

است کارت شناسایی تان را ببینم؟«
چهـره مـرد درهم رفـت و با اخـم گفـت: »رفیق! 
مـن پلیس نیسـتم. من یک مشـاورم. گـوگل من 
را اسـتخدام کرده. شـرکت من منافع گوگل را در 
واشـنگتن دنبال می کنـد. از طریق ایجـاد ارتباط. 
شـکی نیست که می توانسـتیم بدون این که اول با 
شـما صحبت کنیم، یک ضرب سـراغ پلیس برویم. 
شـما بخشی از خانواده ما هستید و من می خواهم 

جایی برای مخفی شدن نیست. ساختمان نقشه های گوگل 
در کابو سن لوکاس
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پیشنهادی به شما بدهم.«
گیرگ به سـمت قهوه سـاز رفت و فیلتر قدیمی را 
از آن درآورد و همانطور که به سـمت سـطل زباله 
می رفت گفت: »ولی من به سـراغ رسانه ها خواهم 

رفت و ماجرا را افشا خواهم کرد«.
مرد سـری تکان داد و تظاهر کرد که مشغول فکر 
کردن به این موضوع است. »بله مطمئنا. می توانید 
یـک روز صبح به دفتر کرونیکل بروید و همه چیز 
را تعریـف کنیـد و وقتـی که آن هـا در اینترنت به 
دنبال شـواهد می گردند، ما متوجه مساله خواهیم 
شد. چرا متوجه حرف من نیستید؟ من دنبال یک 
بازی برد-برد هستم. این تخصص من است.« مرد 
یـک لحظه مکث کرد و سـپس ادامـه داد: »این ها 
قهوه های خوبی هسـتند اما باید چند لحظه آن ها 
را بشـویید تا تلخی آن ها گرفته شود. ممکن است 

یک آبکش به من بدهید؟«
گیرگ نگاه می کرد. مرد کتش را درآورد و به یکی 
از صندلی های آشـپزخانه آویزان کرد. بعد سـاعت 
ارزان قیمتـش را باز کرد و در جیب کت گذاشـت. 
دانه های قهوه را از آسـیاب خارج کرد و در آبکش 

ریخت و آن ها را زیر شیر آب گرفت.
مـرد کمـی چاق و بسـیار سـفید بـود. از ظاهرش 
می شـد حدس زد کـه مهندس الکترونیک باشـد. 
ظاهـر واقعی یک کارمند گوگل را داشـت. با قهوه 

هم به خوبی آشنا بود.
»مـا مشـغول عضـو گیـری بـرای سـاختمان ۴۹ 

هستیم...«
»ولی گوگل که ساختمان ۴۹ی ندارد.«

مرد گفت : »درسـت اسـت« و لبخندی پهن تمام 
صورتش را پوشـاند: »سـاختمان ۴۹ وجـود ندارد 
ولی همین که گروه ما تشـکیل بشـود، ساختمان 
۴۹ بـه محـل کار گوگل پاک کـن تبدیـل خواهـد 
شـد. می دانی؟ کدی که مایا نوشـته چندان بهینه 
نیسـت و کلـی بـاگ دارد. بایـد بازنویسـی شـود 
و تـو فرد مناسـبی بـرای این کار هسـتی و اگر به 
گوگل برگردی، اصال مهم نیسـت که قبال چه کار 

کرده ای.«
بـود. گفـت:  گیـرگ حقیقتـا خنـده اش گرفـت 
»غیرقابل باور اسـت. اگـر فکر می کنید حاضرم در 
مقابل لطف شـما، کسـی را بدنام کنم، دیوانه تر از 

آنی هستید که تصور می کردم.«
مـرد جـواب داد: »گیـرگ عزیز، ما کسـی را بدنام 
نمی کنیـم. کار مـا فقـط ایـن اسـت کـه بعضی از 
چیزهای نامناسـب را از جلوی چشـم کنار ببریم. 
متوجه هستید که چه می گویم؟ تحت یک بررسی 
دقیق، هر پروفایلی ترسـناک خواهد بود و بررسی 
دقیق، قاعده سیاسـت امروز اسـت. کاندیدا شـدن 
برای یک شغل، مانند کالبدشکافی عمومی است«. 
او بعد از این جمله، قهوه را از آسیاب خارج کرد و 
با چهره ای بسـیار دقیق، آن را در قهوه سـاز ریخت 
و کلیـد بـرق را وصـل کرد. گیـرگ دو لیوان قهوه 
آورد – بلـه!  لیوان هایی با نشـان گوگل – و آن ها را 

به مرد داد.
»مـا می خواهیم برای بعضی از دوسـتانمان همان 
کاری را بکنیم که مایا برای شـما کرد. فقط کمی 
تمیـزکاری. تنهـا چیزی کـه به دنبالش هسـتیم، 

حفظ خلوت افراد است. همین«
بـرای  »و  نوشـید:  قهـوه  از  جرعـه ای  گیـرگ 
کاندیداهایی که شما سوابقشان را پاک نکنید، چه 

اتفاقی می افتد؟«
مرد لبخند سردی تحویل گیرگ داد و گفت: »بله. 
بله. حق با شـما اسـت. وضع آن ها بسیار نامناسب 
خواهـد بود.« او دسـت در جیـب جلیقه اش کرد و 
چنـد برگه کاغـذ تا شـده بیـرون آورد. کاغذها را 
روی میز گذاشـت و صافشان کرد و گفت: »این جا 
یکـی از آن آدم هـای خـوب را دارم که کمک الزم 
دارد.« کاغذها نتایج جستجوی کاندیدایی را نشان 
مـی داد که گیرگ در طول سـه انتخابات قبلی، از 

وی حمایت کرده بود.
»مثـال ایـن آدم یـک روز کـه خسـته و کوفتـه از 
تبلیغات خیابانی به اتاق هتلش برگشته، لپ تاپش 
را بـاز کـرده و در صفحه جسـت وجو کلمه ای وارد 
کـرده. همین جسـت وجوی کوچک ممکن اسـت 
باعث شـود این کاندیدا نتوانـد در انتخابات بعدی 

به میهنش خدمت کند.«
گیرگ در حمایت سری تکان داد.

مرد پرسید: »پس به ما کمک می کنید؟«
»بله«

زمان بازرسی. آماده هستید عکستان را بگیریم؟
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»خوب. البته یک چیز دیگر هم هست. می خواهیم 
بـه ما کمـک کنید تـا مایـا را پیدا کنیـم. او اصال 
متوجـه اهداف ما نیسـت، اما مطمئن هسـتیم که 

اگر آن ها را درک کند، به کمک ما خواهد آمد.«
گیرگ نگاهی به تاریخچه جست وجوی کاندیدایش 
انداخـت و جواب داد: »من هم فکر می کنم کمک 

کند«.
یازده روز کاری طول کشید تا کنگره جدید، قانون 
شمول ایمنی ارتباطات ابرمتن را تصویب کند. این 
قانون به پلیس مرزی و سـازمان امنیت ملی اجازه 
می داد تا ۸۰ درصد فعالیت های بازرسـی و تحلیل 
اینترنتی خود را به شرکت های بیرونی واگذار کند. 
از نظر تئوری، هر شـرکتی حـق دارد قیمت بدهد 
و در مناقصه شـرکت کند ولی داخل سیستم های 
حفاظتی پیشـرفته ساختمان شماره ۴۹ گوگل، از 
قبل معین شـده که چه کسـی باید برنده مناقصه 
باشـد. اگـر قرار بود گوگل ۱5 میلیـارد دالر صرف 
دسـتگیری آدم هـای بـد در مـرز بکنـد، حتما در 
دسـتگیری آن هـا موفق عمـل می کـرد – دولت ها 

نمی توانند به خوبی جست وجو کنند.
صبـح روز بعـد، گیرگ با دقت صورتـش را اصالح 
کـرد )سـازمان های اطالعاتـی، هکرهـا را دوسـت 
نداشـتند و خجالـت هم نمی کشـیدند کـه این را 
تذکـر دهنـد(. این اولین روزی بـود که او عمال به 
سـازمان جاسوسی آمریکا پیوسته بود. چه اشکالی 
داشـت؟ بـه هرحـال بهتـر بود او مشـغول بـه این 

کار باشـد تـا پلیس های مرزی که شکمشـان را از 
همبرگر انباشته بودند.

در طـول زمـان پارک ماشـین در مجتمـع گوگل 
و همانطور که داشـت در کنار ردیف ماشـین های 
دوگانـه سـوز و دوچرخه هـا حرکـت می کـرد هم 
داشـت به این توجیهـات فکر می کـرد. خودش را 
بـا این فکر مشـغول کرد که بـرای ناهار چه غذای 
طبیعـی ای به آشـپزخانه سـفارش دهـد و کلید را 
وارد کارت خوان ورودی کرد. چراغ قرمزی روشـن 
شـد. قفـل سـاختمان شـماره ۴۹ بـاز نشـده بود. 
دوباره کارت را کشـید و دوباره چراغ قرمز احمق، 
چشمک زد. هر ساختمان دیگری بود، می توانست 
از یکـی از آدم هایی که دائم در حال ورود و خروج 
بودنـد بخواهـد تـا کارتشـان را به او قـرض دهند، 
امـا در سـاختمان ۴۹ چنیـن چیـزی غیرممکـن 
بـود. افـراد این سـاختمان فقط برای غـذا از آن جا 
خـارج می شـدند. بعضی ها غذا را هـم در همان جا 

می خوردند.
تق. تق. تق. به ناگهان صدایی در کنارش شنید.

»گیرگ. می توانم با شما صحبت کنم؟«
مـرد چهارشـانه ای بازویـش را بـه دور شـانه های 
گیرگ انداخته بود و گیرگ می توانسـت به راحتی 
و از روی بـو، نـوع ژل بعد از اصالح او را تشـخیص 
دهـد. ایـن بو دقیقـا مانند بوی ژلی بود که اسـتاد 
غواصـی اش در جزایـر باجـا اسـتفاده می کـرد و او 
را بـه یـاد عصرهایـی می انداخت که با هـم در بار 

می نشسـتند. گیرگ نمی توانسـت نـام او را به یاد 
بیاورد. خوان کارلو؟ خوان لوییس؟

بـازوی مـرد چنـدان محکـم قفل نشـده بـود ولی 
داشـت به آرامی او را از در دور می کرد و به سـمت 
باغچـه ای می برد که سـبزیجات آشـپزخانه در آن 
کاشـته می شـد. »ما می خواهیم چنـد روزی به تو 

مرخصی بدهیم«.
گیـرگ احسـاس شـوک کـرد: »چـرا؟« آیـا کار 
اشـتباهی کـرده بود؟ شـاید می خواسـتند او را به 

زندان بیندازند.
»موضـوع درباره مایا اسـت«. مـرد او را چرخاند و 
مسـتقیم به چشـم هایش خیره شد: »او خودش را 

کشته. در گواتماال. متاسفم گیرگ«.
گیـرگ حـس کرد سـرش گیج مـی رود و در حال 
پرواز به چندین کیلومتر باالتر اسـت. فکر می کرد 
دارد از بـاال نمـای گـوگل ارث مجتمـع گـوگل را 
می بینـد. در ایـن نمـا او و مـرد، دو نقطـه بیش تر 
نبودنـد. کوچـک و بـی ارزش. زانوانـش دیگر توان 

ایستادن نداشتند. به زمین نشست و گریه کرد.
صدای خودش را می شـنید که از کیلومترها دورتر 

زمزمه می کرد: »نیازی به مرخصی ندارم. خوبم.«
و از کیلومترهـا دورتر، صدای مردی می آمد که بر 

مرخصی اصرار داشت.
چانه زدن ها دقایقی طول کشید و بعد هر دو نقطه 
به داخل ساختمان ۴۹ رفتند و در، پشت سر آن ها 

بسته شد.

محوطه ایمنی. مجتمع گوگل در ماونتین ویو
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P A R S  P O O Y E S H  F A N A V A R

  شــرکت پارس پویش فــن آور در ســال 1382 بــا هــدف اصلــی تولیــد نرم افــزار بــه ثبــت رسیده اســت. ایــن شــرکت از بــدو تاســیس تاکنــون خدمــات 
ــون طــرف  ــن شــرکت هم اکن ــران اســت. ای ــی از پیشــگامان عرصــه فــن آوری اطالعــات در ای ــه منوده اســت و یک ــزرگ IT ارائ ــه ب ــه جامع متنوعــی ب
قــرارداد بیــش از 600 ســازمان و ارگان دولتــی و خصوصــی در بیــش از 80 شــهر اســت و بیــش از 5 میلیــون نفــر از محصــوالت ایــن شــرکت اســتفاده 

ــاده شده اســت. ــی توســط ایــن شــرکت پی کرده انــد. همچنیــن پروژه هــای مختلفــی در ســطح مل
 شــرکت پارس پویــش اولیــن محصــول بازمــن ایرانــی )ibs.sf.net( را تولیــد کــرده و همــواره از جنبش هــای بازمــن حمایــت کرده اســت. وجــود 
ــیاری از  ــه در بس ــوی ک ــه حن ــرده ب ــاال ب ــی را ب ــرکت های خارج ــا ش ــت ب ــرکت را در رقاب ــی ش ــوژی توانای ــه تکنول ــد ب ــوان و عالقه من ــان ج متخصص
پروژه هــا شــرکت پارس پویــش اولیــن پیمانــکار ایرانــی بــا توانایــی فنــی اجنــام پــروژه اســت. ایــن موضــوع عــالوه بــر صرفه جویی هــای ارزی، منجــر 
بــه اشــتغال زایی بــرای متخصصــان ایرانــی و افزایــش دانــش و فرهنــگ بومــی می شــود. رشــد در پارس پویــش صرفــا جنبــه مالــی نــدارد بلکــه افزایــش 

دسترســی عمومــی بــه فــن آوری اطالعــات و ارتباطــات کــه منجــر بــه فردایــی بهتــر بــرای همــه ایرانیــان شــود از اهــداف ماســت.

از جمله محصوالت شرکت پارس پویش عبارتند از:
 1- نرمافــزار IBSng II Broadband: ایــن نرم افــزار مدیریــت و کنتــرل پهنــای بانــد اینترنــت کاربــران را برعهــده دارد. ســرویس دهندگان اینترنــت 
و شــرکت های مخابراتــی بــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار می تواننــد کاربــران خــود را مدیریــت و حســابداری مناینــد. از ویژگی هــای مهــم ایــن محصــول 
 SOA هــای مختلــف، گزارش هــای مدیریتــی و امنیتــی و Ras پشــتیبانی از 100،000 کاربــر همزمــان بــر روی هــر ســرور، قابلیــت اســتفاده بــه همــراه

اســت. همچنیــن بدلیــل حســاس بــودن ایــن ســرویس High Availability, Redundancy نیــز در معمــاری طراحــی شده اســت.
ــه شــبکه  ــران ب ــا اســتفاده از ایــن نرم افــزاِر، دسترســی کارب ــد ب ــران فــن آوری ســازمان ها می توانن  2- نرمافــزارIBSng II Lan Accounting: مدی
اینترنــت را مدیریــت و سیاســت های متنوعــی را بــر روی کاربــران اعمــال کننــد. هــدف ایــن نرم افــزار مدیریــت بهینــه مصــرف اینترنــت در ســازمان 
بــه منظــور کاهــش هزینــه پهنــای بانــد بــه عــالوه افزایــش بهــره وری کارمنــدان از طریــق ختصیــص صحیــح منابــع و نظارت بــر کارکــرد آن هاســت. از 
مهمتریــن امکانــات ایــن نــرم افــزار مــی تــوان از گــزارش گیــری ســایت هــای بازدیــد شــده، قابلیــت محدودیت هــای زمانــی و حجمــی در بازه هــای 

دخلــواه، یکپارچگــی بــا LDAP، گزارش هــای مدیریتــی و قابلیــت فیلتــر کــردن وب ســایت ها می تــوان نــام بــرد.
 3-نرمافــزار IBSng II VoIP: ایــن نرم افــزار قابلیــت حســابداری )Billing( کاربــران VoIP, IP Telephony را دارد. ایــن نرم افــزار قابــل اســتفاده در 
 Calling Card, Wholesale, ــرویس های ــد س ــن می توان ــت. همچنی ــان اس ــای کارکن ــری از متاس ه ــت و گزارش گی ــال سیاس ــرای اعم ــازمان ها ب س

IP Phone را نیــز مدیریــت کنــد. ایــن سیســتم قوانیــن شــارژینگ بســیار انعطاف پذیــری دارد و از  Least Cost Routing نیــز پشــتیبانی می کنــد.

 Help( و میــز امــداد )CRM( مدیریــت ارتبــاط مشــتری ،)Contact Center( یــک ســامانه ی یک پارچــه شــده مرکــز متــاس PCC :PCC 4- نرمافــزار
Desk( اســت کــه بــا هــدف اســتفاده در ســازمان های ارایــه خدمــات تولیــد شده اســت. ایــن ســامانه بــر مدیریــت مشــتری و کارکنــان متمرکــز شــده 

و بــا بهینــه کــردن ارتبــاط بــا مشــتری و اطمینــان از کارکــرد صحیــح کارکنــان هزینه هــا را کاهــش داده و در عیــن حــال رضایــت مشــتری را افزایــش 
ــن  ــات ای ــد. از امکان ــک می کن ــا کم ــرایط و ضعف ه ــر ش ــناخت بهت ــت ش ــازمان جه ــه س ــزار ب ــن نرم اف ــی ای ــوع و مدیریت ــات متن ــد. گزارش می ده

ــرد. ــام ب ــوان از  Computer Telephony Integration و Text to Speech ن ــتم می ت سیس

ازجمله پروژه های موفق شرکت پارس پویش عبارتند از : 
• سامانه یک پارچه احراز هویت و کنترل پهنای باند صدا و سیمای جمهوری اسالمی در سطح کشور

• مرکز متاس و میز نظارت سامانه ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری در سطح کشور
• ســامانه کنتــرل پهنــای بانــد و حســابداری کاربــران شــهرداری تهــران، مجلــس شــورای اســالمی، نهــاد ریاســت جمهــوری، دانشــگاه تهــران، وزارت 

امــور خارجــه، وزارت راه و ترابــری، وزارت جهــاد کشــاورزی، بیمــه ایــران

تلفن متاس : 48056000
نشانی : بزرگراه شيخ فضل اله نوری

خيابان سازمان آب، جنب پارک شاهني، پالک32
w w w . p a r s p o o y e s h . c o m

e m a i l : i n f o @ p a r s p o o y e s h . c o m
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ز در زمینه های گوناگون )تهیه اخبـار، برریس  اگر شـما نـ�ی

و معـر�ز ابزارهـا، سـایت ها و زبان هـای برنامه نویـی، 

تهیـه گـزارش از مراسـم ها و برنامه هـای مرتبـط، نگارش 

داسـتان علمی تخییل با موضوع مرتبط و ....( عالقه مند 

بـه همـکاری بـا ماهنامـه تخصـی نرم افزارهـای آزاد 

ز حـاال بـا ایمیـل  ز بـاز سـالم دنیـا می باشـید همـ�ی / م�ت

یـد. review@salam-donya.ir تمـاس بگ�ی

تیم سالم دنیا مشتاقانه پذیرای مقاالت و همکاری های 

شـما دوستان عزیز می باشد.
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