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اثر جوان هنرمند و خوش ذوق ایرانی آقای »محمد پارتین« که با استفاده از ابزارهای آزاد ایده پردازی و پیاده سازی شده است
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| معرفی|
سیستم عامل های آزاد موبایل  |  34 | 

پنج ابزار برتر مدیریت پروژه  متن باز در سال ۲۰۱4  | 35 |
دنیای متن باز اینترنت اشیا |  36 |

تایگا، ابزار کاربردی و متن بازمدیریت پروژه  | 37 |
پروژه های متن باز موفق در سال جاری را دنبال کنید | 38 |

زبان های برنامه  نویسی مخصوص کودکان  | 4۰ | 

| گزارش ویژه |
فونت فارسی نداریم | ۱۲ |

استاد اهل قلم دیجیتال ایران | ۱4 |
حمایت حقوقی از قلم | ۲۲ |

گذری برتاریخ قلم در ایران | ۲4 |
ویژگی های یک قلم فارسی استاندارد | ۲6 |

| جامعه کاربری |
جشن انتشار اوبونتو ۱4/۱۰  | 44|

وقتی زمان تحویل پروژه م یگذرد، چکار کنیم؟ | 46 |
ایـران بر روی ریل  | 47 |

شش ویژگی مهم برای ایجاد گروهی کارآمد  | 48 |
چرا مدارس باید منحصرا  از نرم افزارآزاد استفاده کنند  | 5۰ |

پنج زن با استعداد که در »دنیای متن باز«  باید  بشناسید  | 5۱ |
چهارمین همایش نرم افزارهای آزاد استان البرز  | 5۲ |

معرفی گروه کاربران لینوکس مشهد  | 54|
توت فرنگی های خاکستری | 56 |

کسب وکار متن باز، از پذیرش تا انتظار | 59 |

| پرونده |
پاپی، رباتی آزاد | 6۲ |

آردوینو ، سخت افزار متن باز  |  63 |
سخت افزار آزاد | 64 |

ابزارهای متن باز برای توسعه سیستم های Embedded صنعتی | 7۰|
رزبری پای، سخت افزاری کوچک با توانمندی بی شمار | 74|

| تخصصی |
معرفی پایتون  | 78|

مقایسه ویژگی های پایتون ۲ و 3  |  8۰ |
 پشتیبان گیری، پیش نیازها  | 83|

|84 |  PGP مبتنی بر GnuPGP رمز گذاری با استفاده از
ابزارهای مدیریت کنترل تغییرات | 86|

ساخت وب سایت در گیت هاب با جکیل | 88|

| داستان تخیلی |
دهانی ندارم و باید فریاد کنم | 9۱ |
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ای دل به جسـتجوی هنـــر در جـهان بگرد
باشـــد که آوریـش به هر حیلتی به دســت
مــرد آن بود که در گه و بیگه نشـــان علـم
جـــــوید به هر دیار و ز هر هوشیار و مست

  اثر جاودانه استاد میرعماد

بشـر همواره در طول تاریخ و براساس تجربیاتی که 
در گـذر زمـان به دسـت آورده، به انباشـت دانش و 
تولیـد علم کمـک کرده اسـت. مدت هـای مدیدی 
دانـش، سینه به سـینه در میان نسـل ها جـاری بود 
کـه چنین روشـی عالوه بر افزایش خطـا در انتقال، 
بـه مرور زمان آن را به ورطه نابودی می کشـاند؛ که 
بررسـی هنـر خطاطی و معمـاری سـنتی در ایران، 

مصداقی بر این مدعاست.
امـا ایـن موجـود متفکـر، در سـیر تکاملی خـود، با 
ابراز احساسـاتش در قالب نگاره هـای دیواری غارها 
توانسـت نخستین گام های انتقال دانش از رسانه ای 
دیگر را پایه گذاری کند و تا به امروز این سبک ادامه 
و تکامل پیدا کرده اسـت و به جرات می توان گفت 
که بشر، پیشرفت و جایگاه کنونی اش را مرهون این 
رسانه است. در همین راستا پیشینیان مان نه تنها به 
لزوم وجود نوشـتار بلکه به زیبایی آن نیز پی برده  و 
بدان پرداخته اند. از خط میخی گرفته تا هیروگلیف 
مصری، هر کدام نظام و زیبایی را در دل پنهان دارند.

با پیدایش حروف پایه هر زبان، کم کم دست خط های 
مختلف پدیدار گشت و زیبایی نوشتار به هنری تبدیل 
شد که همواره مورد توجه فرهنگ های مختلف بوده 
است. از طرفی همگام با پیشرفت علم و فناوری در 
عرصه های مختلف، سبک و زیبایی نوشتار نیز معنا و 
هویت ویژه خود را براساس کاربرد، فرهنگ و آداب و 
رسوم هر منطقه، اشاعه داده و سبک بصری نوشتار 
در میـزان تاثیـر آن نیز معنا پیدا کرده اسـت. حتی 
ایـن ویژگـی، از حوزه هنر و توسـعه دانـش پا فراتر 
گذاشـته، به عاملـی موثر در القـای فرهنگ تبدیل 
می شود و مانند موسیقی متن فیلم، نقشی حیاتی را 
در بازی های سیاسی ایفا می کند. کشورهای صاحب 
فناوری، معموال به دنبال سـلطه بیشتر هستند و با 

هوشیار شدن جوامع، به روش های غیرمستقیم روی 
آورده انـد. یکی از این فن ها برهنگی فرهنگی اسـت 
که با سسـت شـدن پایه های فرهنگ یک کشـور و 
ایجاد خال، ناخودآگاه کشـوری وابسته می شود و در 

برنامه ای بلندمدت، بی هویت!
شـاید تمامی این موارد در نگاه اول اهمیتی نداشته 
باشند، اما با ورق زدن صفحات تاریخ، عمق فاجعه با 
تغییر رسم الخط یک کشور به منظور متجدد شدن، 
نمایـان می شـود. در ابتـدا بـا گرفتن هویـت زبان و 
نوشتار، خال فرهنگی ایجاد می شود و کم کم تبلیغات 
نامحسوس، این فضای تهی را با هر آن چه بخواهند، 
پر می کنند و بدون جنگ و آشوبی، ویروسی سراسر 
هویتی را فرامی گیرد که پس از سلطه کامل، جسد 
نیمـه جان، توسـط خـود افراد جامعه به فراموشـی 

سپرده می شود.
اگر بخواهیم در قرن جاری، به تالش ها برای احیای 
رسم الخط پارسـی، نگاهی گذرا داشته باشیم، واقعا 
چـه کرده ایم؟ چه کسـی مسـئول حفـظ خط بوده 
اسـت؟ آیـا صرفا اجبـار و الزام بزرگ شـدن عبارات 
پارسـی در تابلوهای تبلیغاتی، باعث حفظ و احیای 

هویت ما و خط پارسی شده است؟
شـاید به جرات بتوان گفت پس از اسـتاد میرعماد 
کـه تمامی عمـر گران بهای خود را صـرف این مهم 
کرده، دیگر کم تر کسـی دغدغه حفظ این هویت را 
داشـته و متاسـفانه این تالش های ارزشمند در زیر 
غبار تحوالت تاریخ، تقریبا به عرصه فراموشی سپرده 

شده است.
امروزه با پیدایش دسـتگاه ها و تجهیزات دیجیتال و 
حفظ روحیه مصرف گرایی، تنها با تغییر قلم هایی که 
برای فرهنگ و هویتی غیر پارسـی خلق شـده اند و 
خوراندن رسـم الخط پارسـی به آن ها، شـاهد ظهور 
قلم هایی غیراستاندارد برای این زبان اصیل هستیم.

همیشـه خـورده گرفته ایـم که چرا یک وب سـایت 
انگلیسـی زیبا تر و خواناتر از مشابه پارسی آن است، 
امـا به خال موجـود توجهی جـدی نکرده ایم. تا چه 
حد دانشگاه ها و نهادهای ذی ربط )اگر وجود داشته 
باشـند( روی نویسه های پارسی در دنیای دیجیتال 

تمرکز و پژوهش کرده اند!؟ براساس همین احساس 
نیاز اساسی، کمپینی به همت اعضای فعال و دل سوز 
جامعه کاربری برای خلق اثری ماندگار، به راه افتاده 

است.
در آذر سـال گذشـته، اولیـن کمپیـن ایـران، برای 
ایجاد رسـانه ای جهت پوشـش فضـای خالی حوزه 
نرم افزارهای آزاد / متن باز با حمایت جمع بی شماری 
از اعضـای جامعه کاربری به راه افتاد و امروز شـاهد 
دومیـن حرکـت مردم نهاد برای احیـای زبان اصیل 

پارسی در دنیای مجازی هستیم.
چنیـن رویکردهایـی، خـود نویدبخـش روزهایـی 
روشـن برای کشـور و نماد خودباوری جوانانی است 
کـه با اعتمـاد به نفس در تالش بـرای تغییر فضای 
مصرف گرایـی و حضـور هرچـه قوی تـر در عرصـه 
بین الملل هسـتند. امیـدوارم مسـئوالن این عرصه 
و همچنین دانشـگاه ها با تدبیر و امید در به نتیجه 
رسـیدن هرچـه بهتر این یـادگار ارزشـمند، در این 

حرکت مردم نهاد با اعضای جامعه همراه شوند.
اشـاره به سـالگرد اولین کمپین ایـران کردیم و جا 
دارد در پایان از طرف خود و اعضای محترم شورای 
سردبیری، از تمامی حامیان مجله و دوستانی که در 
ایـن مـدت ما را از دانش و تجربیات ارزشـمند خود 
بی بهره نساختند، تشکر و قدردانی کنم. آقای سپهرام 
و آرش برهمند عزیز که همواه در تمامی مراحل در 
کنـار ما بوده اند و خانم زهرا اعماری که خالصانه در 
بخش گرافیک، نقش مشاوری امین و مهدی بیگی 
دوست داشـتنی که بی هیچ چشم داشـتی، طراحی، 
پیاده سـازی و پشـتیبانی وب سایت مجله را برعهده 

دارند.
تمامـی تالش هایی که این مجموعـه انجام می هد، 
هدفـی جـز ارتقای سـطح آگاهـی و دانـش جامعه 
نـدارد کـه حمایت هـای مثال زدنی شـما مخاطبان 
گرامـی، باعـث دل گرمـی و قوت قلبـی صد چندان 
برای ادامه این راه پرفراز و نشیب شده است و امید 
داریم با ارایه پیشنهادها و نقطه نظرات ارزنده تان در 
پیشرفت و بهتر شدن کمی و کیفی مجله خودتان، 

ما را بی نصیب نگذارید.



خــــبر +

سلطه بر کد
 )DARPA( آژانـس پروژه هـای تحقیقـات پیشـرفته وزارت دفـاع آمریـکا
سرمایه گذار 11 میلیون دالری پروژه ای شده است که با همکاری دانشگاه 
رایس، پلینی )PLINY( نام گرفته است. این پروژه داده کاوی، کارکردی مانند 
بخش autocomplete موتورهای جستجو دارد با این تفاوت که این امکان را 
در اختیار توسعه دهندگان نرم افزار قرار می دهد و عالوه بر آن کد تولید شده 
توسط آن ها را اصالح می کند. این پیشرفت بسیار بزرگی در دنیای نرم افزار 
خواهد بود چرا که با این ابزار، افرادی که دانش بسیار پایینی نسبت به تولید 
نرم افزار دارند، همانند توسعه دهندگان واقعی نرم افزار می توانند فعالیت کنند. 

البته این پروژه هنوز در مراحل تحقیقاتی به سر می برد.

سرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی تنها در 3 ماه
آقـای واعظـی، 2000 میلیـارد سـرمایه گذاری را در حـوزه ارتباطـات و 
فناوری اطالعات، تا پایان سـال در بخش دولتی وعده داد. وی همچنین  
سرمایه گذاری ۳000 میلیارد تومانی در بخش خصوصی این حوزه را خاطر 
نشان کرد و امید کاهش تعرفه اینترنت اپراتورها تا نیم ریال را به کاربران 
داد. واعظـی همچنیـن در حاشـیه صبحانه کاری اتـاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی به رایزنی برای کاهش تعرفه بسته های  ]اینترنتی[ ارائه   

شده، تا یک پنجم از ابتدای دی ماه خبر داد. 

هم اندیشی مدیران فناوری اطالعات شهرداری های کالن های کشور
به منظور تسریع در همراه سازی دستگاه های اجرایی کشور و هماهنگی 
در اتخـاذ تصمیمـات و سیاسـت گذاری ها در بدنـه اجرایـی حاکمیـت 
کشـور، پانزدهم آذر 1۳۹۳، به همت سـازمان فنـاوری اطالعات ایران، 
نشسـتی با حضور مدیران ارتباطات و فناوری اطالعات شـهرداری های 
کالن شـهرهای کشـور و کارشناسـان و مشـاوران مرکز ملی توسـعه و 
بکارگیـری نرم افزارهای بومی و آزاد/متن باز ایران در وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات برگزار شد که در امتداد گرد همایی ابتکاری شهرداری 

اصفهان در ماه گذشته شکل گرفته است.
بـا توجه به این که شـهرداری ها را به جرات می توان گسـترده ترین زیر 
مجموعه حاکمیت در تعامل مستقیم با مردم و خدمات رسانی عمومی 
در سـطح کشـور، دانست، اهمیت توسـعه بکارگیری نرم افزارهای آزاد/
متن بـاز با کیفیت طی فرآیندی مناسـب به گونه ای که این جایگزینی 
تاثیری در ارایه خدمات این نهاد حیاتی به مردم نداشـته باشـد، بیشتر 

نمایان می شود.
در این نشسـت یک روزه، سـخنرانانی از اعضای هیات عامل و معاونان 
سـازمان فنـاوری اطالعـات، بـر عـزم دولت بر اسـتقالل از بسـترهای 
نرم افزاری در سطح سیستم عامل، پایگاه داده ها و نرم افزارهای کاربردی 
در سمت سرور ها و کاربران تاکید کردند. در ادامه با هدف صرفه جویی 
ارزی ناشـی از حق مالکیـت معنوی نرم افزارهای انحصـاری در صورت 
پیوسـتن کشـور به سـازمان تجـارت جهانـی، افزایش سـطح امنیت و 
تضمیـن پایـداری خدمـات قابل ارایه به مـردم و از همـه مهم تر ایجاد 
شـور و تحرک در جامعه نرم افزاری کشـور، اشتغال زایی و تولید ثروت، 

برنامه هایی شرح داده شود.
همچنین محصول نرم افزاری آزاد )با مجوز GPL v3( و بومی متناسب با 
نیاز شهرداری ها که توسط شرکتی دانش بنیان در استان یزد تولید شده 

و اجتماع کاربری مناسبی نیز گرد آن پدید آمده است معرفی گردید. 

http://slmd.ir/3f
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LibreSSL با OpenSSL جایگزینی
 LibreSSL را با OpenSSL ،بـرای حفـظ و ارتقای امنیت خـود OpenBSD 5.6

جایگزین کرد. یکی از دالیل مهم، کیفیت کد برنامه و آسیب پذیری های 
ناشناخته مانند خونریزی قلبی است. LibreSSL اهدافی همچون همخوانی با 
OpenSSL و حذف قابلیت های غیرضروری را در دستور کار دارد. نمونه ای از 

این قابلیت ها، FIPS-140 و الگوریتم های SSLv2 هستند.

زنگ خطر برای مایکروسافت
مایکروسـافت کـد چارچـوب نرم افـزاری خـود )NET.( را  روی گیت هاب 
قرار داد. به گفته وب سـایت خبری مایکروسـافت، این حرکت در جهت 
افزودن قابلیت به Visual Studio 2015 صورت پذیرفته اسـت تا مسـتقل 
از بستر، توسعه دهندگان، بتوانند از این امکانات استفاده کنند. اما با توجه 
به رویکرد سـال های متمادی مایکروسـافت و موفقیت های مثال زدنی در 
حـوزه نرم افزارهـای آزاد/متن باز و افزایش محبوبیت توزیع های لینوکس، 
این شـرکت، سـهم خود از بازار سیستم عامل را در خطر یافته و به دنبال 
راهـی برای جـذب مخاطبان این حوزه اسـت. البته این اقـدام تنها برای 
توسعه دهندگان نرم افزار است و هنوز خبری از سایر محصوالت که مناسب 
کاربر نهایی باشند، به گوش نمی رسد. این رویکرد متناقص سوالی را ایجاد 
می کنـد که آیا به جای آزادسـازی چارچـوب NET.، بهتر نبود محصوالت 

مهم تر و آسیب پذیرتر مانند ویندوز، متن باز شود؟!

LibreOffice فراگیر شدن
پس از ویندوز، LibreOffice برای کاربران iPad  نیز در دسـترس اسـت. این 
مجموعه  بی نظیر امور اداری که در میان جامعه آزاد محبوبیت باالیی دارد، 
توسـط شرکت CouldOn برای کاربران iPad فراهم شده است. این شرکت 
اولین شـرکتی بود که مجموعه آفیس مایکروسافت را برای دستگاه های 
همـراه، بـه ارمغـان آورد. بـه گفتـه Milind Gadekar : »امروز مفتخریم که 
فقدانی جدی را توانسـتیم پوشـش دهیم و کاربران بدون از دسـت دادن 
کارایـی، هماننـدWord، می تواننـد فایل های متنـی خـود را از این طریق 

مدیریت کنند.« 

HTML5 بستر وب آزاد و
براساس اعالم کنسرسیوم جهانی وب )W3C( وضعیت HTML5 در باالترین 
مرحله تایید نهایی به عنوان استاندارد وب قرار دارد. از سال 1۹۹۹ نسخه 
4/01 این اسـتاندارد، توصیه W3C اسـت و HTML5 تقریبا یک دهه اسـت 
که در حال توسـعه و بررسـی است. در یک نظرسنجی که میان 10،000 
توسـعه دهنده وب صورت گرفت، 42 درصد آن ها برای تمام یا بخشـی از 
نرم افزارهـای موبایـل خود از HTML و CSS و JavaScript اسـتفاده می کنند. 
HTML5 حاصل تالش دو مجموعه  بزرگ WHATWG )شـرکت های سازنده  

مرورگر( و W3C )متولی وب جهانی( است.
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خــــبر +

فایرفاکس ویژه  توسعه دهندگان
بنیـاد موزیـال همزمان با 10 سـالگی فایرفاکس نسـخه ای از این مرورگر 
محبوب را برای توسـعه دهندگان وب، منتشـر کرد. این نگارش ویژه، به 
دو ویژگی قدرتمند Valence و WebIDE مجهز شـده اسـت. Valence امکان 
خطایابی برای محیط های مختلف و WebIDE امکان برنامه نویسی مستقیم 
در مرورگـر را فراهـم می کنـد. بـه گفته ِدیو کمـپ: »داشـتن مرورگری 
مخصوص برنامه نویس ها، به معنی داشتن تجربه ای مناسب از آن چه آن ها 

امروزه انجام می دهند، خواهد بود«. 

همکاری گوگل و Raspberry Pi برای آموزش کودکان
گـوگل و Raspberry Pi در قالـب پـروژه Coder  بسـتری را بـرای آمـوزش 
برنامه نویسی به کودکان فراهم کرده اند. این پروژه توسط گروه کوچکی از 
کارمندان گوگل، آغاز شـده اسـت. هدف این پروژه، فراهم کردن محیطی 
ساده و فارغ از نیازمندی های اولیه برای افراد کم تجربه و کودکان است تا 

بتوانند به سادگی برنامه نویسی وب را فراگیرند.

پایان عمر ویندوز سرور ۲۰۰3 و مخاطرات امنیتی
کمتـر از یک سـال دیگـر به پایان عمر وینـدوز سـرور 200۳ باقی مانده 
است و متخصصان امنیتی در سازمان امنیت ملی امریکا بحرانی جدی را 
پیش بینی کرده اند. با توجه به پایان تاریخ پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز 
سـرور 200۳ در 2۳ تیرماه 1۳۹4 )14 جوالی 2015( حدود 40 درصد  
از 24 میلیون سروری که در سراسر دنیا از ویندوز استفاده می کنند، دچار 
مخاطرات جدی در حفظ امنیت و برطرف شـدن مشکالت خواهند شد. 
از آنجایـی که مایکروسـافت دیگر وصله ای برای اصـالح نواقص برای این 
نسخه از ویندوز ارائه نخواهد کرد، مدیران سیستم باید به دنبال راهکارهای 
مناسـب برای حفظ امنیت اطالعات سازمان خود باشند. در ایران بیشتر 
سـرورهای شرکت ها و سازمان ها از ویندوز سـرور بهره )رنج( می برند. اما 
آماری در دسـترس نیسـت که چه سازمان هایی از آن استفاده می کنند و 
شاید نیاز باشد، بازتعریفی از نحوه استفاده از سیستم عامل های مختلف در 

سازمان ها توسط مسئوالن ارائه شود.

بنیاد لینوکس: متن باز دنیای نرم افزار را فرا گرفته است
امروزه در دنیای نرم افزار بیش از یک میلیون پروژه مختلف در دنیای متن باز 
تعریف شده است. با گسترس استفاده از نرم افزار در تمام حوزه های فناوری، 
فلسفه متن باز روزبه روز بیشتر در این حوزه ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
جیم زملین مدیر اجرایی بنیاد لینوکس در این رابطه گفته است: »متن باز 
دنیای نرم افزار را فرا گرفته اسـت«. مشـابه این سـخن، سه سال پیش در 
مقاله  وال استریت گفته شده بود : »نرم افزار، دنیا را فرا گرفته است.« وی 
دلیـل این کـه امروز اکثر تجارت های بزرگ به اسـتفاده از نرم افزار متن باز 
عالقه بیشتری نشان می دهند گفته است: »نرم  افزار یک راه مناسب برای 
تجارت های بزرگ محسوب می شود و یکی از بهترین روش های استفاده از 

نرم افزار، راه حل متن باز است«.
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فونت فارسی نداریم

ده: 
سن

نوی
دی

 عاب
داد

به

نتیجه منطقی 
چیست؟ تقریبا 

تمام قلم هایی که 
در حال استفاده 
هستیم را نباید 

استفاده کنیم.

 برای پیوستن به کمپین 
قلم آزاد به وب سایت زیر 
مراجعه کنید:
http://pfont.ir

کمتر از دوسـال پیش برای ساخت 
یک پوسـتر نیاز به قلـم )Font( آزاد 
داشـتم و پـس از کمـی جسـتجو فهمیدم 
قلم هـای فارسـی با مجوز آزاد بسـیار کمند 

و آن هایی هم که هستند بسیار نامناسب!
این داسـتان همزمان بـود با حضور خواهرم 
در دو سـاالنه سـرو نقره ای که نگاه ویژه ای 
به قلم داشت. همین طورکه خواهرم درگیر 
دوساالنه بود و گاهی خبرهایی راجع به قلم 
بـه من مـی داد با خـودم گفتم چـرا منتظر 
باشم تا شــــایـد یکی دیگر این مشکل را 
حـل کند؟ چرا من برایش تالش نکنم؟ این 
شد که تصمیم گرفتم تا حد توانم برای حل 

این مشکل دست به کار شوم.
برایم خیلی واضح بود که از ما برنامه نویس ها 
طـراح قلم در نمی آیـد و این فکر که خودم 
بروم قلم طراحی کنم را هم کال دور ریختم. 
از همـان اول بـه دنبـال راهی بـرای جذب 
طراح های قلم بـرای طراحی قلمی با مجوز 

آزاد بودم.
با کمی جسـتجو و تحقیق فهمیدم مشکل 

تنهـا بـرای مـا آزادکارها نیسـت و کال قلم 
فارسـی مناسـب بسـیار کـم داریـم حتـی 
می شود گفت برای صفحه های نمایش اصال 

قلمی نداریم.
شـاید ایـن مـورد را حـس نکـرده باشـید، 
بگذارید با چند مثال ساده مساله را باز کنم.

تـا حـاال چنـد بار شـده خطـی از متنـی را 
بخوانیـد متوجه مطلـب نشـوید و دوباره از 
اول بخوانیـد؟ چقدر شـده کـه یک کلمه را 
اشـتباه بخوانید؟ نقطه ها را جابه جا ببینید؟ 
دقت کرده اید  چقدر ارائه های فارسی نسبت 
بـه نمونه انگلیسی شـان بی ریختند؟ تا حاال 
سـعی کرده اید نسخه فارسی وب سایت های 
مختلـف مثـال جیمیـل را بـه زبان فارسـی 
ببینیـد؟ دقـت کرده ایـد  چقـدر ناخوانـا و 
زشـتند؟ یـا مثـال موقـع خوانـدن مطالـب 
طوالنی به زبان فارسـی چشـمتان خسـته 
شـده و شـروع به سـوزش کـرده؟ دیده اید 
زیرنویس شـبکه های مختلف سـیما  چقدر 
بد خوانده می شـود؟ به نظرتان ممکن است 
سرانه کم مطالعه در ایران به قلم ربط داشته 

باشد؟
این ها همه ناشـی از مشکالت طراحی است 
کـه یـا خطای دیـد ایجـاد می کند یـا قلم، 
خوانایـی الزم را نـدارد یـا بـا خط فارسـی 
مطابقت ندارد وکلی مسـائل دیگر که خارج 

از ظرفیت این مقاله است.
یکسـری مشـکالت فنی در پیاده  سازی قلم 
داریم. مثـل مطابق نبودن با جدول یونیکد 
یا به کار گرفتن شـکل اشـتباه بـرای کاما، 
ویرگـول و جدا کننده هزارگان یا نداشـتن 
اطالعات هینت )hint( مناسـب و در نتیجه 
نمایش بـد قلم ها دربعضی از سیسـتم های 
قدیمی به خصوص در ویندوز یا حجم باالی 

قلم ها وعدم امکان استفاده برای وب فونت.
دسـته بعدی از مشـکالت مربوط به قوانین 
حقوقی است. در کل شاید کمتر از انگشتان 
یک دسـت قلم فارسـی با مجوز آزاد داشته 
باشـیم. بقیـه قلم هـا یـا معلوم نیسـت چه 

مجوزی دارند یا آزاد نیستند. 
حتی اگر قصد خرید هم داشته باشید تعداد 
بسـیاری را اصال نمی شود فهمید که باید از 
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طراحی قلم کار 
بسیار سخت و 
زمانبری است 

در نتیجه هزینه 
تولید بسیار 

زیادی هم دارد. 
طبق مصوبه 

انجمن صنفی 
طراحان گرافیک 

هزینه تولید 
یک خانواده قلم 

حدود 3۲ میلیون 
تومان است.

کجا و چطور خرید.
نتیجه منطقی چیست؟ تقریبا تمام قلم هایی 
که در حال اسـتفاده هستیم را نباید استفاده 

کنیم.
خیلی واضح است، در ایران تالش بسیار کمی 
برای سـاخت قلم مناسـب صـورت پذیرفته 
اسـت. بـه خصـوص بـرای صفحـات نمایش 
)اگر برایتان جالب اسـت که بدانید چه فرقی 
بیـن قلم روی کاغذ و نمایشـگر وجـود دارد، 
پیشنهاد می کنم مصاحبه با دامون خانجانزاده 
را بخوانید( که باعث شـده اسـت ما این همه 
مشکل برای خواندن داشته باشیم در حالی که 
برای انگلیسی و عربی سال هاست قلم طراحی 
می شـود و حتی بسیاری از قلم های ما تغییر 
داده شده یک قلم عربی است که مطابق خط 
فارسـی نیستند. بسـیاری از قلم های فارسی 
توسط افرادی که زبان فارسی را نمی  شناسند 
ساخته شده و نتیجه، قلمی است مانند تاهوما 

با )ی( عجیبش!
قطعـا اقدامـات مناسـب دولـت، سـازمان ها، 
دانشـگاه ها و حتـی شـرکت های مختلـف 
می تواند در این زمینه راهگشـا باشد ولی من 
امیـدی ندارم! همان طور که تا کنون اقدامی 

صورت نگرفته است، بعید است حرکت مثبتی 
را هم بتوان انتظار داشت.

تصمیم گرفتم برای رفع این نیاز دست به کار 
شوم، شما هم دوست دارید کمک کنید؟ بقیه 

مطلب را بخوانید.
طراحی قلم کار بسیار سخت و زمانبری است 
در نتیجه هزینه تولید بسیار زیادی هم دارد. 
طبق مصوبه انجمن صنفی طراحان گرافیک 
هزینـه تولیـد یـک خانـواده قلم حـدود ۳2 
میلیون تومان است و این، کار ما را برای تهیه 

قلم سخت تر می کرد.
همان اوایل متوجه شـدم ویکی پدیا فارسـی 
هم دنبال قلم مناسـب اسـت و سعی کردیم 
با هم به دنبال قلم باشیم. این شد که تصمیم 
گرفتیم حداقل برای شروع کار یک قلم برای 

ویکی پدیای فارسی تهیه کنیم.
بـرای تهیـه قلم بـه راه حل های زیـادی فکر 
کردیم که توضیح آن قطعا شـما را دچار سر 
درد خواهـد کـرد. تعـدادی از راهکارهـا خط 
خوردند، تعدادی شـاید در آینده عملی شود، 
ولی فعال یک گزینه روی میز داریم که به نظر 

می رسد بهترین راه حل باشد.
در صحبت هـای متعـدد، با افـراد مختلف به 

دامـون خانجانزاده رسـیدیم که جزو بهترین 
طراح هـای قلم در ایران اسـت. پـس از چند 
جلسه، ایشـان قبول کردند با تخفیف بسیار 
زیـاد یـک خانـواده از قلـم برایمـان طراحی 
کنندودر واقع ما تنها  بخشی از هزینه تولید 

قلم را بپردازیم.
این پیشـنهاد بسـیار خوب آقای خانجانزاده 
عزم ما را برای تهیه قلم بیشتر کرد و تصمیم 
گرفتیم این مبلغ را با کمک افراد جامعه تهیه 
کنیم. بـرای همیـن منظور کمپینـی ایجاد 
کردیم تا هزینه قلم به صورت کراد فاندینگ 
تهیه شود و قلم نهایی به صورت آزاد و رایگان 

در اختیار جامعه قرار گیرد.
شما می توانید به سایت کمپین مراجعه کنید 
و مـا را برای جمـع آوری مبلغ مورد نیاز برای 
ایـن قلم یـاری فرمایید .طبیعتا قلم نهایی با 
مجوز آزاد و به صورت رایگان در اختیار تمامی 

افراد جامعه قرار می گیرد.
پیشـنهاد می کنم در ادامه مصاحبـه با آقای 
دامـون خانجانـزاده را بخوانیـد کـه در مورد 
مسائل مهمی در طراحی قلم صحبت کردند.

همچنین الزم اسـت از تمام کسـانی که در 
این پروژه به ما کمک کردند تشکر کنیم.
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نتیجه  کارهای او را در عمل دیده  ایم. اگر قلم های »ویژه« ، »مشکی«  و »کارنامه«  را هم ندیده باشید، قلم »دیبا« را در بیلبوردهای سطح شهر می توانید 
ببینید؛ قلمی که او به نفع کودکان مبتال به سرطان موسسه محک عرضه کرده است. شاید این قلم ها را به اسم نشناسید، اما لوگوی تهران امروز را که 
به خاطر دارید. دامون خانجانزاده خط فارسی را به خوبی می شناسد. تنها شاهد این ادعا مدرک ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران نیست، کار شناسی 
ارشد در رشته گرافیک از دانشگاه هنر تهران نیست، جوایز داخلی و بین المللی که در این سال ها دریافت کرده نیز نیست. کافی است قلم هایی که در 
این سال ها طراحی کرده را ببینید یا در کارگاه های آموزش قلم  سازی او شرکت کنید. جالب این که سابقه خانجانزاده در زمینه خوشنویسی، او را از 
ملزومات خوانایی متن در تایپوگرافی امروز غافل نکرده است، بلکه به او اعتماد به نفسی داده که با شجاعت بیشتری به اصالح خط و تطبیق دادن آن 
با تایپوگرافی بپردازد، بدون این که به هویت خط و زبان فارسی خدشه ای وارد شود. حاصل تالش های این طراح و مدرس طراحی قلم، بسیاری را در 
ایران متوجه اهمیت طراحی و به کارگیری قلم های دارای هویت کرده است. امروز دیگر تعجب نمی  کنیم که بانک ها و موسسات دیگر برای طراحی 
قلم اختصاصی به او و شاگردانش مراجعه کنند. مهارت و تجربه خانجانزاده با شخصیتی منحصربه فرد نیز همراه است. ما برای بحث درباره مشکالت و 
ملزومات ساخت قلم های فارسی به سراغ او رفته  ایم چراکه هم تجربه و مهارت او را ارزشمند می دانیم و هم شخصیت و اخالق او با جامعه نرم افزارهای 

آزاد بسیار سازگار است.

ر: 
ه گ
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استاد اهل قلم دیجیتال ایران
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 اگـر بخواهیم قلمی بـرای زبان 
فارسی بسازیم، چه مراحلی باید 
طی شـود؟ آیا باید از صفر شروع کرد؟ یا 

پایه کار می تواند یک قلم دیگر باشد؟
وقتـی از قلـم صحبـت می کنیـم منظورمـان 
قلمی اسـت که ضخامت هـا و حاالت مختلف 
دارد، مانند ایتالیک، منوالین و نظایر این ها. به 
مجموعـه این ها می گوییم تایپ فیس یا تایپ 
فمیلی که بـرای خودش دارای هویتی اسـت. 
یک قلم هیچ وقت نمی  تواند پایه مناسبی برای 
قلمی دیگر باشد. حتی یک دستگاه خط هم به 
سختی می تواند برای قلمی که با هویت است، 
نشان  دهنده راه باشد. تهیه یک قلم سالم قبل از 
این ها از یک هویت یا کانسپت خوب سرچشمه 
می گیرد. این ها همه ابزارند، نسخ، ثلث، شکسته 
یا مسائل تکنیکی. این ها راه های آخر هستند. 
یک قلم از یک هویت درسـت تغذیه می شود، 
از یک کانسپت سالم سرچشمه می گیرد. بعد 
می گوییم این کانسپت را من دارم، نسخ هم راه 
حل هایی برای من دارد، مثال برای دندانه ها این 
کار را کرده، یا با چشم ها و لوپ های »و« و »ه« 
کارهایی کرده اسـت. چـرا باز ما در نهایت این 
خطوط را الزم داریم؟ رسـم الخط مردم در این 
خطوط لحاظ شده، برای همین ما به سراغشان 
می رویم. اگر ما کتابچه رسم الخطی داشتیم که 
می گفت مردم ما این رسـم الخط را دارند، قبل 
از خطوط به آن کتابچه احتیاج داشتیم. ما به 
رسـم الخط بیشـتر احتیاج داریم تا خود خط. 
خود خط هم نمایانگر یک رسم الخط است. بعد 
از قاجار اصال کسی این رسم الخط ها را ننوشته 
اسـت. حاال که رسم الخط مکتوب نشده، شاید 
یک خطی کمک مان کند. اما اگر قلمی بخواهد 
بر مبنای یک خط شـروع شـود، بیشـتر از دو 
سال دوام نمی  آورد. باید بر مبنای یک کانسپت 
شروع شود و آن کانسپت بر مبنای یک هویت 

واقعی باشد.

  اگر کانسـپت را مشخص کردیم، بقیه 
مراحل به چه صورتی است؟

مشـورت با ویراستار،  مشورت با چشم پزشک، 
مشورت با کسـی که با تکنیک های کامپیوتر 
به خوبی آشناسـت، یعنی کسـی که بـرای ما 
توضیح دهد چه مشکالت چشمی داریم با این 
پیکسل  ها، چه اتفاقی می افتد وقتی نقطه ها ریز 
اسـت، چه اتفاقی می افتد وقتـی این دندانه ها 
از هـم فاصله نزدیک دارند و یک کانکتور زیاد 

داریم. مسـائلی کـه در Justify به وجود می آید 
که اصال در خطوط غربی این فاصله بین تمام 
حـروف، بـالک بالک پخش می شـود و شـما 
حسش نمی  کنید. ولی ]در فارسی[ شما دارید 
متنـی را به راحتی می خوانید که یکدفعه یک 
کانکتور بلند می بینید، بعد متوجه می شـوید 
برای این بلند شده که ته سطر را ببندد، حاال 
ته سطر بسته نمی  شد چه اتفاقی می افتاد؟ این 
همه کانکتور های غلط داریم می بینیم. این نیاز 
به یک پلن دارد که شما با یکسری کارشناس 
مشورت کنید که خطوط جدید چه مشکالتی 
بـرای چشـم دارد. طـراح قلـم هـم یکـی از 
کارشناس هاست و چون خودش می خواهد کار 
را انجام دهد، می تواند خودش این مشـورت ها 
را هم بگیرد. در نهایت باید کاری ارائه دهد که 
پشـتش الجیک ]منطق[ باشد. تمام قلم های 
 )specification manual( مهم دنیـا اسپسـیمن
دارند. در آن دفترچه اسپسـیمن نوشـته شده 
اسـت که ایـن خط برای این مصـرف طراحی 
شده، در این تعداد پوینت، اگر نگاتیو شود چه 
اتفاقی می افتد یا چه مالحظاتی الزم اسـت یا 
اگر پازتیو شود کانکتور ها را دستکاری نکنید و 
مواردی از این قبیل.  دستورالعملی داده که اگر 
از آن تخطـی کنید عواقبش به عهده خودتان 
است. ولی اسپسیمن قلم ویکی پدیا باید تمام 
شیوه هایی که طراحی شده را توضیح دهد، بر 
اساس چه کانسپتی این حروف طراحی شده؟ 
کار شما چه تفاوتی با یاقوت دارد؟ باید همین 
حرف هایی که ما در این دو  سـه جلسـه زدیم 
در یک Corporate Identity یا در یک اسپسیمن 
توضیح داده شـود، شما آن را بخوانید بعد این 

کار را کنید.

 بعد از شـکل گیری کانسـپت و انجام 
مشورت  ها، چه کارهایی باید انجام شود و  

چقدر زمان می برد؟
مسـائل تکنیکی بعـد از آن شـروع می شـود. 
یعنی شـما خلق کاراکتر می کنیـد، اول برای 
خودتـان یک سـناریو می  نویسـید، یک بریف 
تهیه می کنید که من مثال حروفی را می خواهم 
که باسـتانی باشـد و در عین حـال مدرن هم 
باشد، شکل های خوانا هم در آن باشد و نظایر 
این ها. به عبارت دیگر یک راهبرد می  نویسید، 
زیرمجموعه هـای ایـن راهبـرد ممکـن اسـت 
اسـلوگان و شعار باشد. مثال »راحت بخوانیم«. 
ویکی پدیا هم بـرای قلم خودش می تواند یک 

اسلوگان داشته باشد. تعیین اسلوگان یا شعار 
کار یک کپی رایتر است که این جا توسط خود 
طراح انجام می شـود. سپس طراح یک سناریو 
می نویسد و در آن سناریو بازیگرها را مشخص 
می کند، چگونگی عمودی  ها، مایل  ها، افقی ها و 
زوایا. این بازیگرها فیزیکشـان مناسب سناریو 
است. این جا دیگر برای خود طراح بحث شیرین 
می شود، مثال من نوعی »ی« می سازم که فالن 
بازی را بکند. چرا؟ چون یک خاطره خیلی بدی 
همـه ما با »ی« تاهوما داریـم، این راه حل من 
است، یک مشکلی چشم همه ما با نقطه های 
تاهومـا دارد. از تاهوما که می گویم، من تاهوما 
را قلم بدی نمی  بینم با شـرایطی که داشـته و 
سـاخته شـده. ولی شـعار طراح این است که 
»راحـت بخوانیم«. مگر تا حاال ناراحت بودیم؟ 
بلـه، یکـی از دالیل نقطه بـود. ]در این مرحله 
تعیین[ عمودی  ها، افقی  ها، مایل  ها، اسـتم  ها، 
سـاقه های حـروف، ترکیب حروف، سـطرها و 
تعـداد اسـتفاده از کلمات در یک سـطر انجام 
می شـود. خلق اشـکال ما در حروف که انجام 
شـد، بالفاصله وارد تکسـت )متن( می شوید، 
چـون زیبایـی مفردات حـروف خیلی اهمیت 
نـدارد. وقتـی کنار هم قـرار می گیرند بسـیار 
اهمیـت دارد که ببینید حـاال باز هم خواندنی 
اسـت؟ یکسـری حروف زیبـا لزوما کنـار هم 
خواندنی نیسـتند. ممکن است شما را به یک 
مسـاله معمایی سوق دهند که وقتی این گونه 
نوشته شدند چه منظوری داشتند؟ مدام شما را 
می برند در ذهنیتی غیر از این چیزی که هدف 
خوانایی اسـت. بعد از این مراحل آزمون است. 
آزمون یک قلم برخالف تصور همه بسیار طول 
می کشد. در مرحله آزمون به دنبال این هستید 
کـه بازخوردها چیسـت، مردم نـگاه می کنند 
و یکسـری جواب هایی را به مـا می دهند. این 
جامعه آمـاری را ما از بین کتابخوان  ها، از بین 
افرادی که خیلی با ایمیل سروکار دارند، از بین 
کسانی که خودشان وبالگ دارند و سریع تایپ 
می کنند، انتخاب می کنیم. حروف را به این ها 
می  دهیم تا استفاده کنند، بازخورد می فرستند 
و ما قلم را ری تاچ ، ریفاین و ریدیزاین می کنیم. 
نیمـی از عمـر طراحی یک قلم صـرف آزمون 
می شـود. خود طراح هم یکی از افرادی اسـت 
کـه قلـم را آزمـون می کنـد، ولی بـه تنهایی 
کافی نیسـت، یعنی من نمی  آیم فتوا دهم که 
حروف طراحی شد، بروید بخوانید و بنویسید. 
نـه، حروف مدام می رود و برمی گردد تا به یک 

یک قلم از یک 
هویت درست 
تغذیه می شود، 

از یک کانسپت 
سالم سرچشمه 

می گیرد. بعد 
می گوییم این 

کانسپت را من 
دارم، نسخ هم 

راه حل هایی برای 
من دارد، مثال 
برای دندانه ها 

این کار را کرده، 
یا با چشم ها و 
لوپ های »و« 

و »ه« کارهایی 
کرده است
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بلوغی می رسد.

  در مرحله تست، کار روی کاغذ می آید؟
روی کاغـذ می آیـد، روی مانیتـور می آیـد، مـا 
بـا یکدیگـر روی دیـوار و بـا ویدئوپروژکتور قلم 
را می بینیـم و راجـع  بـه همه چیـز آن صحبت 
می کنیـم. این رفـت و آمد ها، این ارتباطی که با 
هم داریم مسـتند می شـود و بعـدا می آید روی 
وب سـایت که این فرآیند را ما با هم داشـته  ایم. 
باید پشـت صحنـه  ایـن فرآیند نمایانده شـود، 
ممکن است اگر کسـی هنگام کار کردن کنارم 
نباشد راحت تر باشم، ولی ما احتیاج به ۳0 فریم 
شسـته رفته از آن چه بر ما گذشـت به صورت 
 PDF تصویری داریم و ۳0 خط و یک اسپسیمن
و یک فایل TTF، تا در نهایت مخاطب احسـاس 
احتـرام کند. ببیند این کاری بـوده که از جانب 
شـما دانشـجویی بوده، توده بوده که آمده سراغ 
من، یکسـری نخبه ای که در بنیادی نشسته اند 
این کار را نکرده اند. افرادی هستند که خودشان 
بـا ویکی پدیا کار چشـمی دارند، مطلـب به آن 
می دهند، مطلـب می گیرند، تصحیح می کنند، 
مدیران ارشد هستند، این ها را شما بهتر می دانید. 
اما چیزی که رونمایی می شـود این است، حتی 
آن خط خطی هـای اول مـن هـم بایـد رونمایی 
شـود. طرف باید احساس هویت کند، فکر نکند 
که یک قلمی را گرفته  اند، کج و کوله کرده اند و 
این را ساخته اند. حتی شما مرتب سر می زنید و 
در جریان هستید که چه کاری صورت می گیرد. 

پس کار خیلی پروژه عظیمی است.

 چه تفاوت هایی میان طراحی قلم برای 
اسـتفاده در صفحه نمایـش و چاپ روی 

کاغذ وجود دارد؟
ما تریس  هـا   نمایـش  صفحـه  طبیعتـا 
محدودیت هایـی دارد، ولـی روی کاغـذ ایـن 
محدودیت هـا نیسـت. ]البته صفحـه  نمایش 
هـم[ انـواع ]گوناگونـی[ دارد. کاغـذ و صفحه 
 نمایـش از لحـاظ تکنیکـی و خطـای چشـم 
)Optical Illusion( فرق دارند. معموال قلمی را که 
روی کاغذ طراحی می کنند برای وب ریدیزاین 
می کننـد، جاهایی را تغییـر می دهند که قلم 
بتواند در آن فضا و شـبکه بنشـیند تا چشـم 
بخواند. طبیعتا شما خیلی از زیبایی ها و ظرایف 
را از دست می  دهید وقتی روی مانیتور می رود. 
زیبایی هم مالک اصلی قلم نیسـت چون قلم 
تنها منطقه ای از گرافیک است که خودش یک 
رسانه است، بنابراین باید خیلی بی طرف باشد، 
زیبا بودنش هم خیلی به ماجرا کمک نمی  کند. 
ولـی وظیفـه تایـپ چـه روی کاغذ چـه روی 
 ،PSP موبایل و چه روی بازی های کودکان مثل
 مانیتور و مانند این ها این است که readability و

legibility داشـته باشـد. یعنـی هـم خوانایـی 

داشته باشد و هم خواندنی باشد. چنین قلمی 
می تواند کارش را درسـت انجام دهد. ولی این 
کـه تـا کجا بایـد ایـن مالحظات پیـش برود، 
االن دیگـر صفحه هـای نمایش این گوشـی ها 
بـا پیشـرفت هایی کـه کرده اند تقریبا بـا روی 
کاغذ فرق زیـادی ندارنـد. بنابراین مالحظات 
شما از 10 سال پیش خیلی کمتر است. پس 

خیلی از زیبایی ها و ظرایف را می توانید حفظ 
کنید. تفاوتش تنها این اسـت که قلم باید در 
شـبکه صفحه نمایش بنشـیند و در تمام آن 
 )curve( پیکسل ها قرار بگیرد و از طرفی کروها
و منحنی های خـودش را حفظ کند. این یک 
مقـدار قضیـه را می بـرد بـه سـمت ریاضی تا 

طراحی خط.
این دو بستر ]از جنبه دیگری[ هم با هم فرق 
دارنـد. کاغـذ یک صفحه فلت مات اسـت، اما 
در مورد مانیتور پشـت صفحه مهتابی است و 
یک شـبکه ای هم هسـت. طبیعتا وقتی شما 
می خواهید این را بخوانید قلم یک ذره باید در 

خدمت تکنیک قرار بگیرد.

 همـان طور که اشـاره کردیـد وضوح 
صفحه های نمایش از گوشی های موبایل 
گرفته تـا کامپیوترهای شـخصی رو به 
افزایش اسـت. برای این صفحه هایی که 
تراکم پیکسلی بسـیار باال تری دارند آیا 
همچنان باید مالحظاتی در زمان طراحی 

قلم در نظر گرفته شود؟
بله، اگر صفحه نمایش با خودش رنگ بیاورد، 
مثال ما در حالت ریز نمی  بینیم اما در کنار این 
محیط پیکسـل های رنگی است. طبیعتا یک 
فرق هایی با کاغذ دارد ولی طبق مطالعاتی که 
دارم فنـاوری دارد به سـمتی می رود که دیگر 
کوچک  تریـن تفاوتی با کاغذ نخواهد داشـت. 
اما اگر ما همین االن بخواهیم طراحی قلمی را 
شروع کنیم، بهتر است این مالحظات را داشته 

حتی آن 
خط خطی های 

اول من هم 
باید رونمایی 

شود. طرف باید 
احساس هویت 
کند، فکر نکند 

که یک قلمی را 
گرفته  اند، کج و 
کوله کرده اند و 
این را ساخته اند.
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باشیم. وقتی شما این قلم را طراحی می کنید 
طبیعتـا اول یک پایه بدون این مالحظاتش را 
کار می کنیـد، بعدا آن را در شـبکه ما تریسـی 
و پیکسـل ها می نشـانید. شـما با رعایـت این 
مالحظـات چیزی را از دسـت نمی   دهیـد، در 
آینـده اگر نخواسـتید این نـکات را تصحیح و 
طراحی مجدد می کنید. االن قلمی مثل دروید 
نسـخ داریم پر از منحنـی، یک خط عربی هم 
هسـت امـا می خوانیـم و اسـتفاده می کنیم و 
مشـکلی هم نداریم. می توانسـتند ایـن قلم را 
خیلـی بـا احتیاط تر طراحی کنند امـا االن در 

صفحه های نمایش استفاده می شود.

 در سال های اخیر با گسترش استفاده 
از صفحه های دارای تراکم پیکسـلی باال، 
قلم های التین نیز با این تغییرات همگام 
شـده اند. به نظر شما ما می توانیم چنین 
تغییراتـی را بـرای قلم های فارسـی هم 

شاهد  باشیم؟
صد در صد. تالش های من در سـال های اخیر 
برای همین اسـت. البتـه از آن جایی که خط، 
سـایه تفکر، زبان و گویش اسـت، امری اسـت 
کـه نمی  توانیـد از فردا یک قانون و اساسـنامه 
درست کنید و بخواهید همه این گونه بنویسند 
و بخوانند. این باید در یک کادانس، در یک بستر 
زمانی شکل بگیرد. در گذشته هم همین طور 
بوده، در گذشته هم خط بنا بر مصلحت روز و 
ایـن که قرار بوده در ابنیه و معماری اسـتفاده 
شود یا در یک قرآن تفاوت پیدا می کرده است. 
خـط می تواند شـکل های مختلف بـه خودش 
بگیـرد و ایـن تغییر خط بسـیار ربـط دارد به 
اسـتعداد و خاطرات تصویری مردم و به درصد 
مطالعه آن ها. اما ما خودمان خط های پر تکلفی 
داریم، غربی ها هم همین طورند. اصال هرقدر به 
سیر گذشته خط نگاه کنید مشاهده می کنید 
که خیلی پرتکلف بوده چون عامل زیبایی هم 
بوده است. در کتاب آرایی، خط تنها اینفورماتیو 
و اطالع رسـان صرف نبوده، خودش هم حامل 
فرهنگی بوده. خط ما هم در دوران های مختلف 
]به همین صورت بوده اسـت[. از آن جایی که 
ما یک حس فنتیک و متعصبانه به خط داریم 
می خواهیـم این زیبایی هـا را با خودمان حمل 
کنیـم و در فناوری هم بـا خودمان بیاوریم. در 
فنـاوری باید از بعضی چیزها صرف نظر کنید، 
مـا همـان خطی را کـه مثال در قـرن هفتم با 
تغییراتی در چاپ سنگی استفاده کردیم با یک 

سـری تغییرات در چاپ سربی استفاده کردیم 
و همـان را بردیـم در کامپیوتر و االن در نشـر 
رومیزی و روی مانیتور داریم استفاده می کنیم. 
اصال امکان پذیر نیست که شما حروفی که 70 
سـال پیش برای یک روزنامه طراحی شـده را 
امروز در صفحه وب هم استفاده کنید. یا مثال 
فیش خرید شلوار و عنوان قصابی، همه با یک 
قلم، مثال زر هستند. چنین چیزی امکان دارد؟ 
حروف در حقیقـت برای یک هویتی ترجمان 
تصویری می دهد، بنابرایـن روزنامه قلم خاص 
خـودش را الزم دارد و تلویزیـون هم به همین 
ترتیب. اما حروفی که درسـت طراحی شـدند 
بعدا خودشان می توانند منشا هویت برای جایی 
 )Gill Sans( باشند. مثال بی بی سی از گیل سانس
استفاده می کند که طراحش اریک گیل است. 
برای تلویزیون و وب سایت از طراح  ها می خواهد 
برایش قلم بسازند. همچنین بنز سه خانواده قلم 
دارد، آنتیک، سـانس سریف، اجیپشن. نوشته 
مرسدس بنز با خانواده آنتیک نوشته شده. بنز 
سه قلم مختلف ندارد، سه خانواده حروف دارد 
برای مصـارف متفاوت. حاال شـما همین االن 
اگر وب سـایت ایران خودرو را نگاه کنید ممکن 
اسـت از یکان و مانند آن استفاده کرده باشند. 
می خواهم بگویم در کشوری که طراحی قلم یک 
رشته است، یک دپارتمان یک دانشکده است، 
مبسـوط همیـن حرف هایی که االن مـا داریم 
این جا می زنیم، افراد کارکشته هر کدام بخشی 
از آن را درس می دهند. ولی ما توجه نکردیم و 
غافل بودیم، چرا که اصال حروف و تاثیرشان را 
نمی   شناسیم، تنها می دانیم که از خط نستعلیق 
لذت می بریم. اما تفاوت خوشنویسـی با تایپ، 
تفاوت کالیگرافی و تایپوگرافی و تفاوت این ها با 
دستنوشته ها و این که هر کدام کجا باید به کار 

رود را نمی  دانیم.

 در بحث از زیبایی و خوانایی قلم اشاره 
کردید که ما باید یکسـری از تعصبات را 
کنـار بگذاریم. آیا می توان به طور کلی از 

زیبایی صرف نظر کرد؟
اشـکالی ندارد حروف زیبا باشـد ولی اگر بیش 
از انـدازه زیبـا باشـد از رسـانه بـودن خـودش 
خارج و تبدیل به کالیگرافی می شـود که شما 
تمام مسئولیتتان این اسـت که حروف را زیبا 
درسـت کنید. اما اگر زیبایی عامل آخر باشـد 
اشـکالی نـدارد. حـروف باید خوانـا و خواندنی 
باشـند. حروف نباید اوپتیـکال ایلوژن )خطای 

باصره( ایجاد کنند. وقتی یک دال را در پوینت 
هفت در مانیتور می خوانید هیچ چیزی اهمیت 
ندارد جز این که باید یک دال سالم باشد. البته 
مسـائل تکنیکی هم هست که به مصاحبه ما 
ربطـی ندارد، مثال مهار ضخامت هـا یا این که 
ما می توانیم برای الفبایمان از حروف مونوالین 
استفاده کنیم یا نه؟ بله می توانیم چون این دیگر 
ربطی به خوشنویسی یک مملکت ندارد، علم 
اوپتیکال ایلوژن است، علم پزشکی است. شاید 
برای طراحی یک تایپ باید با چشم پزشک، با 
ویراستار و با آدمی که ادیب است مشورت کرد، 
چون همه این موارد در این مساله دخالت دارند.

 بـرای قلم مخصـوص مطالب علمی یا 
ویکی پدیا چـه نکاتی باید در نظر گرفته 

شود؟
 قلـم ویکی پدیا بـه آدم هایی کـه ویکی پدیا را 
می خوانند وابسته است. قلم در درجه اول برای 
مخاطـب طراحی می شـود، بعد آن سـازمان، 
ارگان یـا وب سـایت آن را به خدمت می گیرد. 
مـن اگـر بـه ویکی پدیـا بگویم که چـه قلمی 
می خواهیـد برایتـان طراحی کنـم، می گویند 
بگـذار از خواننده هایمـان بپرسـیم. مخاطبان 
خیلی مهم هسـتند، حتی شـما از یک ناشـر 
هم مخاطب بیشتری دارید. در مورد ناشر، قلم 
می رود روی کاغذ، البته آن قلم هم مالحظاتی 
دارد. ولی چیزی که شما می خواهید این است 
که اشتباهات قلم هایی که تا حاال بوده را جبران 
کنید وگرنه عوضـش نمی  کردید و می گفتید 
همین قلم فعلی مناسب است. بنابراین همان 
طور که گفتم طراحی قلم یک اپالید آرت )هنر 
کاربـردی( اسـت. اگر بخواهم ایـن کار را برای 
ویکی پدیا بکنم باید ابتدا رنج سنی افرادی که 
ویکی پدیا را می خوانند و مثال چند درصدشان 
عینکی هسـتند را به دسـت بیاورم. همچنین 
مالحظات تکنیکی مثل مانیتور و مهتابی پشت 
آن، رنگ هایی که هسـت، کادری که هسـت، 
مثـال در دوطرف چه مطالبـی می آید، باال چه 
مطالبی می آید. حجم سـطر، حجم پاراگراف، 
حجم مطلـب در صفحـه، همه این هـا را باید 
به دست بیاورم، بعد بگویم ویکی پدیا چه قلمی 

می خواهد.

 طبعـا قلم ویکی پدیا بایـد در همه جا 
نمایش قابل قبولی داشـته باشـد. آیا با 
وجـود تفاوت های سیسـتم های عامل و 

اصال امکان پذیر 
نیست که شما 
حروفی که ۷۰ 
سال پیش برای 

یک روزنامه 
طراحی شده را 

امروز در صفحه 
وب هم استفاده 

کنید. یا مثال 
فیش خرید شلوار 

و عنوان قصابی، 
همه با یک قلم، 
مثال زر هستند. 

چنین چیزی 
امکان دارد؟ 
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مرورگرها در چگونگی نمایش قلم، می توان قلمی 
فارسی طراحی کرد که در همه جا مناسب باشد؟

چرا نشـود؟ مگـر ما می خواهیم چیزی غیـر از الفبا را 
روی صفحه ها نمایش  دهیم؟ نه می خواهیم و نه الزم و 
صحیح است که چیزی که مصرف زیبایی داشته و پر از 
فرم های پر تکلف بوده را با خودمان حمل کنیم و با آن 
مطلب بخوانیم. شما به راحتی می توانید برای زبان های 
دیگـر معـادل خطـوط مونوالین غربی مثـل هلوتیکا 
یا فتورا را بسـازید. ]منظور این نیسـت[ که برای خود 
آن ها معادل ]فارسی[ بسازید یا برای ] قلم های فارسی[ 
معادل غربی بسازید. ما می خواهیم خطمان را آن قدر 
انتزاعـی و سـالم و خواندنی کنیم که خواندنی باشـد، 
یعنی ]حروف[ با دایره، مثلث و مربع که روی مانیتور 
می بینید هیچ تفاوتی نداشته باشد. ما باید به این تفکر 
برسـیم که خط وسـیله پز دادن نیست، طراحی تایپ 
یک اپالید آرت )هنر کاربردی( است و در کاربرد اصالت 
پیدا می کند. برای همین است که شما هیچ وقت حاضر 
نیستید متن هایتان را با خط نستعلیق تایپ کنید. شما 
می توانید با خط نستعلیق رمان بخوانید؟ خواندن بیش 
از یک پاراگراف نسـتعلیق از توان آدم خارج است، اگر 
ادامه دهد چشـم درد می گیرد. چون این خط آن قدر 
زیباسـت که شـما را مشـغول به خود می کند و خود 
متن را نمی  خوانید. اما تایپ وظیفه دیگری دارد، تایپ 
خودش رسانه است و باید بی طرف باشد. نباید گوشه ها 
حشو و زوائد زیادی داشته باشد. مثال الزم نیست دو دور 
یک »ن« بچرخد تا یک »ن« زیبا شود. در تایپ، یک 
نیم دایره »ن« است، چرا که شما باید بتوانید بخوانید. 
چرا ما سال های سال است که داریم از تاهوما استفاده 
می کنیم؟ زیبایی ندارد ولی می توان آن را خواند. ما باید 
چیـزی ارائه  دهیم که هم بتـوان خواند و هم حداکثر 
شـخصیت و کاراکترهای حروف را حفظ کرد. مثال ما 
نباید دسـتکاری زیـاد در زوایای دال کنیم. ولی شـما 
حساب کنید  با خطوط غربی تفاوتی ندارد. االن ویندوز 
۸ با قلم سـگو آمده قبلش با تاهومـا بود. طراح تاهوما 
غربی اسـت، متیو کارتر. این یک دانش اسـت که یک 
غربی برای زبانی دیگر قلم طراحی کند. متاسفانه ما در 
مملکتمان فکر می کنیم این اصال کار یک خوشنویس 
اسـت چون به حـروف ربط دارد. من گر چـه خودم از 
کودکی به انجمن خوشنویسان می رفتم، ولی طراحی 
تایپ ربطی به خوشنویسـی نـدارد، یک مقوله علمی 
اسـت، چـه روی کاغذ و چه قلم هـای صفحه نمایش. 
طراحی تایپ در مورد همه قلم ها یک دانش است، شما 
باید با فرهنگ خط آشنا باشید، با رسامی آشنا باشید، 
دانش داشـته باشـید و مسـائل دیگر که خوشنویسی 
شـاید آخرین مورد باشـد، چرا که در خوشنویسـی ما 
مسئولیت زیبا  نویسی داریم اما در طراحی تایپ لزوما 

نمی  خواهیم حروفمان زیبا باشد، می خواهیم خواندنی 
باشد. اما خود طراحی تایپ هم به منطقه های گوناگونی 
تقسیم می شود، مثال ما حروفی داریم برای مصرف تیتر، 
حروفی داریم که »فت فیس« هستند که قرار است یک 
کلمه با آن نوشته شود، حروفی داریم که مثال قرار است 
با آن ها پاورقی نوشته شود. این ها هرکدام فرق دارند و 
هرکدام یک تخصص هستند، اما طراح تایپ می تواند 

تعادلی بین این ها برقرار کند و مجموعا در یک خانواده 
حروف در اختیار قرار دهد.

 در زمینه تفاوت های قلم فارسـی و انگلیسی 
اشـاره داشـتید که از نظر تکنیکی مونوالین را 
می توانیم وارد فارسی کنیم. اما چه تفاوت هایی 

بین دو خط فارسی و انگلیسی وجود دارد؟
این ها هر دو الفبا هسـتند و تفاوتـی ماهوی ندارند. ما 
با حروف خاطرات تصویری داریم که می خواهیم آن ها 

را حفـظ کنیم اما لزومی هم نـدارد. مثال یک »v« نود 
درجه بچرخد می شـود دال، یا یک الم با اضافه کردن 
نقطه ای در باالی آن »j« خوانده می شود. به شرطی که 
حامل آن تصاویر گذشته ما نباشد و آن ها را در خودش 
لحاظ نکرده باشد. به دانش ربط دارد و هر زبانی را هم 
شما بخواهید پیگیری کنید همین است. تفاوتشان به 
لحاظ الفبایی اسـت، در مسائل تکنیکی هیچ فرقی با 

هم ندارند.

 در زمینه همترازی یا Justification چطور؟ ما در 
فارسی از  کشیده استفاده می کنیم، در زبان های 
التین بین خـود حروف و کلمـات فاصله ایجاد 

می شود، درست است؟
آن ها در خطشان بین مفردات فواصلی را قائل می شوند. 
ما در خطمان نمی  توانیم، مثال خود »ص« را بکشـیم. 
بین حروف کانکشـنی هسـت کـه ما این کانکتـور را 
می  کشیم. البته اگر در خط های متصل آن ها هم دقت 
کنیـد راه همین اسـت، می کشـند. اما این ها مسـائل 
تکنیکی بسیار ساده است و ربطی به هویت قلم ندارد. 
مثال در گلیف های یک کانکتور ما سـه واحد کانکتور 

قائل می شویم. 
موقع جاسـتیفای کردن این مساله مهمی است یعنی 
شما وقتی جاستیفای می کنید می بینید تنها سه کلمه 
 کشیده شده. این ها را در برنامه نویسی می توانید درست 

کنید.

  شـما در توضیح مراحل سـاخت یک قلم، به 
جنبه های فرهنگی و هویتی در درجه اول و پیش 
از مسائل فنی اشاره داشتید. علت این تاکید شما 

چیست؟
ببینید نایک امسال در جام جهانی ]2014[ برای کشورهای 
 پیشرفته تایپ طراحی کرده است. مثال به »ویم کراول« 
)Wim Crouwel( طـراح بـا سـابقه هلنـدی سـفارش 
داده کـه شـماره های پشـت و حـروف اسـم ها را برای 
 لبـاس گـروه هلنـد طراحـی کنـد. »نویـل بـرادی« 
)Neville Brody( هـم یکـی از قله هـای طراحی حروف 
است، به او هم سفارش داده که برای پیراهن انگلستان 
حـروف طراحی کند! نایک چرا این کار را کرده؟ نایک 
کـه در دنیـای ورزش قدرت برتر اسـت و احتیاجی به 
طراحی قلم ندارد. خودشـان گفته اند ما به چند دلیل 
این کار را کردیم: 1- احترام به چشم مخاطب. مخاطب 
هم یعنی آدمی که روی سـکو نشسته و هم آدمی که 
گزارش می کند در تلویزیون که شاید دسترسی ندارد به 
ورزشگاه و از دور شماره ها را می خواند. این جا چه چیزی 
اهمیـت دارد؟ خوانایـی و خواندنی بودن. 2- تمرکز بر 
فرهنگ آن کشور. همین مساله هویت که گفتیم. نگفته 
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است تمرکز بر یکی از قلم هایی که مردم دوست 
دارند، گفته  اسـت تمرکز بر فرهنگ و ادبیات 
آن کشـور. رواج خوانایـی و احتـرام به چشـم 
مخاطب. می خواهم بگویم برای همین است که 
در ممالک پیشرفته ]طراحی تایپ[ یک رشته 
اسـت و این هـا را در آن تدریس می کنند. چرا 
مرسدس بنز سـه تایپ فیس دارد؟ ویکی پدیا 
به لحاظ جایگاه و اعتبار دردنیای دانش شـاید 
با بنز برابری کند . از آن جا هم که هر کسـی 
می آیـد و چیزی به آن می افزاید، جایی اسـت 
که با مردم تعامل زیـادی دارد. طبیعتا احترام 
به چشـم این آدم هـا ]مطرح اسـت.[ یک آدم 
کـه مثال روزنامه نـگار اسـت و می خواهد برای 
ویکی پدیا چیزی بفرستد، طبیعتا متنش باید 
خواندنی باشـد، چیزی که می نویسد کاربردی 
باشـد. من خیلی مواجه می شـوم با این قضیه 
کـه وقتی ایمیلی دریافت می کنم از فردی که 
سنش باالست حتما غلط امالیی در آن هست. 
به خاطر این که تاهوما واقعا از پس این وظیفه 
نمی  تواند برآید، چون تمام مالحظات قلم وب 
در مورد آن انجام شده، خواناست ولی برای یک 
ایرانی خواندنی نیست. جسـدی از خط ایرانی 
است که آن هم صد درصد برای اعراب طراحی 
شـده و ما داریم از آن سـوء  استفاده می کنیم. 
مسائل تکنیکی خیلی اهمیت دارد، ]اما[ مسائل 
فرهنگـی از همـه باالتر اسـت. وقتـی در یک 
رویدادی مثل جام جهانی که مسائل ورزشی در 
آن حاکم است این اتفاق افتاده، در تاریخچه اش 
می خوانیم که نایک ایـن کار را کرده، آدیداس 
هم یک کار دیگر کرده. در ایران شـاید خیلی 
سخت به صرافتش بیفتند که قلم می خواهند 

ولی اخیرا خیلی زیاد شده است.

  آیا باید چشم های مردم عادت کند یا 
تربیت شود؟ چون این طور که ما می بینیم 
نشریاتی که قرار بوده در هر صفحه مثال 
شـونصد کلمه، ببخشـید ششصد کلمه 

باشد
 این کاربرد شـونصد و مشـابه آن خودش یک 
فرهنگ است. بچه های دهه شصتی یک تیپی 
از صحبـت کـردن میان خودشـان دارنـد. این 
صداقت زندگی شان است. همین اس ام اس هایی 
کـه می زنند. االن  چیزی کـه من می بینم در 
فیسبوک راه افتاده است، بچه ها  کلمه ای را با 
غلط امالیی می نویسند. این یک جریان است، 
شـما می توانید با ایـن مبارزه کنید؟ نـه، ]اما[ 

دانشـکده ادبیـات ایـن مملکت می آیـد با این 
مبارزه می کند، اصال کسی به حرف شما گوش 
نمی  دهد. مانند گرافیتی اسـت، مثل شعارها و 
نقاشـی های در و دیوار کـه وقتی همه خوابند 

نوشته و  کشیده می شوند.

 چنین چیزی خوب است؟
خیلی خوب اسـت، بسیار عالی است. به خاطر 
ایـن کـه از دل فشـارهایی آمده که این نسـل 
تحمل کرده اسـت. این نسـل علیـه تمام این 
سیسـتم های رایج، از دیکته و گویش خودش 
گرفته تا لباس پوشیدن شورش می کند. هرجور 
که دوست دارد لباس می پوشد. در نسل ما که 
متولد دهه 50 هسـتیم مو انضباط داشت، در 
نسل گذشته که همه  درکیفشان شانه داشتند 
، ما شـانه نداشتیم ولی مرتب بودیم. اصال این 
نسل تعمدا صبح که ]بیرون می آید[ موهایش 
را برآشفته می کند تا بگوید من در حال شورش 
هستم، علیه چیزهایی که به این نسل دارد فشار 

می آورد.

  کسـانی که فینگیلیش می نویسـند 
چطـور؟ آن هم خوب اسـت؟ یا به خاطر 

یک کمبود به وجود آمده است؟
کمبود تکنیکی هم هسـت ولی زندگی ما هم 
فینگیلیش اسـت. مثال اگر شـما با دوسـتتان 
تلفنـی صحبت کنید طبیعتا یک نسـل قبل 
متوجه صحبت های شما نمی  شود. اما اگر ما این 
فینگیلیش را به عنوان یک معضل بپذیریم، وارد 
مسائل مردم  شناسی و جامعه  شناسی می شویم 
که تسلط می خواهد. مثال فینگیلیش موضوع 
پایان نامـه یکی از شـاگردهای من در آمریکا با 
»اریـک اسـپیکرمن« )Erik Spiekermann( بوده 
اسـت. اسـپیکرمن در طراحی تایـپ دنیا یک 
غول اسـت، این قدر مسائله فینگیلیش برایش 
جذاب بـوده که پایان نامه این فـرد را پذیرفته 
اسـت. در این بحث فارگلیسی یا فینگیلیشی، 
آیـا ما بگوییـم wakeup خوب اسـت یا بگوییم 
بیدار شـو؟  ما باید اول این را مشـخص کنیم. 
وقتی ما تمام وسایل ارتباطی و روزمره مان مال 
خودمان نیسـت و در مملکت خودمان ساخته 
نمی  شـود، بـدون این کـه کسـی اراده کند یا 
فشـار بیاورد که فینگیلیش بنویسـید، قلدری 
آن جامعه ]تولید  کننده وسـایل ارتباطی[ ما را 
به این سـمت می برد. من کـه نمی  توانم بدون 
موبایل زندگی کنم، خودم هم که نمی  توانم در 

این جا برایش قلم فارسی درست کنم، طبیعتا با 
آن قلمی می نویسم که ]در دسترس است[. در 
حمله شوروی به افغانستان، موشک و هواپیما 
زده می شد و یکسری اوراق و خراب شده روی 
زمین می افتاد و مردم از اضافه های این هواپیما 
و ترکش و تانک و مانند این ها برای خودشـان 
داس و چکش می ساختند و زندگی می کردند. 
به خاطر این که فناوری در آن کشور نبوده، در 

کشور ما هم نیست.
حاال این فینگیلیش  نویسی خوب است یا بد؟ 
وقتـی مـا می خواهیم خط مـان را از رفتارهای 
غربـی و عربـی پاکیزه کنیـم، اول باید ببینیم 
واقعا باید این کار را کنیم یا نه. زندگی روزمره 
ما عربی اسـت، مثال می گوییم سالم علیکم و 
طرف مقابل هم می گوید علیکم السالم. نصف 
کلمات مان هم غربی است. شما بروید به دادسرا 
یا کتاب های حقوق را ببینید، آیا یک کلمه را 
می توانید متوجه شوید؟ اصطالح های حقوقی را 
شنیده اید؟ متشاکی علیه! یک عالِم دینی باید 
کنارتان باشد تا بفهمید. اصال وقتی می خواهید 
شکایت کنید نمی  توانید فرم دادسرا را پر کنید. 
اگر شما حروف ما را از رفتارهای عربی پاکیزه 
کنید باز هم در آن حل می شود و اصال کسی 
متوجه نمی  شود شما چه کار کرده اید. تازه اگر 

دانشش را داشته باشید.

  در تعدادی از قلم هایی که امروز بسیار 
اسـتفاده می شوند مانند تاهوما یا جیزه، 
خط عربی و فارسی را با ویژگی های خط 
انگلیسی تطبیق داده  اند، مثال برای این 
که »ی« جا شود، قوزی باالی »ی« دادند 
و یک دندانه اضافه شده است... این از عدم 
شناخت اسـت. همان طور که گفتم تاهوما را 
یک غربی طراحی کرده، الفبای ما را به او دادند 
و ]بـر اسـاس آن[ این را طراحی کرده اسـت. 
ببینید نقطه های آن  چقدر ریز است.  به خاطر 
ایـن کـه غربی ها اصال معنی نقطـه را برای ما 
نمی  فهمند. نقطه اگر نباشـد مجرم می شـود 
 j و یک i محـرم. بـرای او مهم نیسـت، او یـک
 lower( دارد، تـازه آن هـم در حروف کوچـک
case(. طبیعتا اگر یک ایرانی طراحی کند نقطه 

را بزرگ می کند.
 این مساله شـامل یک طراح عرب هم 
می شود؟  طراح عرب می تواند قلم فارسی 

را به خوبی طراحی کند؟
نه، مثال دوست نزدیک من »طارق عتریسی« 

می خواهم بگویم 
برای همین است 

که در ممالک 
پیشرفته ]طراحی 
تایپ[ یک رشته 
است و این ها را 
در آن تدریس 

می کنند. چرا 
مرسدس بنز 

سه تایپ فیس 
دارد؟ ویکی پدیا 
به لحاظ جایگاه 
و اعتبار دردنیای 

دانش شاید با بنز 
برابری کند 
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برای تلویزیون بی بی سـی قلـم طراحی کرده 
اسـت. قلـم خوبـی نیسـت. شـما تلویزیـون 
بی بی سی را نگاه کنید، چقدر دندانه ها بزرگ 
اسـت، دندانه »بی« دارد شبیه »ل« می شود، 

دو سه پیکسل باال می رفت »ل« می شد.
بـه خاطر ایـن که حرکت های عمـودی برای 
آن هـا خیلی جذاب اسـت، همه آن هـا الف و 
الم دارند. اصال دستشـان کـوک آن نوع خط 
اسـت. در مورد دندانه ها هم مثال سین کوتاه 
اسـت. او اگـر درسـش را هـم خـوب خوانده 
باشـد برای فرهنگ خودش می تواند طراحی 
کند. یک دوست دیگر من، »تیتوس نمس«. 
برای وب سـایت بی بی سـی قلم طراحی کرده 
است، قلم نسیم. شما قلم نسیم را پیدا کنید 
ببینید اصـال در مانیتور چنین قلمی صحیح 
اسـت؟ یک قلم بولد برای مصرف تکست، در 
یک سـایت! بر ایـم ]ایمیل[ فرسـتاده بود که 
من با گوگل ترنسلیت کامنت های ایرانی ها را 
ترجمه کردم که همه فحـش داده اند به من، 
چرا این طور شـده؟ بی بی سـی ]ناگهان[ یک 
روز گذاشت و گفت از این به بعد وب سایت ما 

با این قلم نسـیم است و افراد بسیاری گفتند 
که این چه قلمی اسـت؟ مـا اصال نمی  توانیم 
بخوانیـم. راسـت هـم می گفتند، مـردم اصال 
نمی  توانند بخوانند. البته برای یک کار علمی 
هم نمی  شـود از مـردم نظرخواهی کرد چون 

آن ها اصال مسلّح نیستند به حرفه شما. 

 آیا وقتی یک قلم طراحی می کنیم باید 
از مردم بپرسیم این خوب است؟ 

طرف یک ذره چشـمش عادت نداشته باشد 
حتـی نمی  خواهد یک سـطر را هـم بخو اند، 
می گویـد نـه خـوب نیسـت. ولی شـش ماه 
استفاده کنید بعد به آن ها بگویید ما این قلم را 
عوض کردیم، تازه متوجه می شوند که عوض 
کردیـد. می خواهم بگویم طـرف دیگر ماجرا 
هم هست. بعضی وقت ها به »تازه« می گویند 
»ناخوانا«. به خاطر این که فرهنگ تصویری ما 
هم ۸0-70سال از ممالک پیشرفته دنیا عقب 
اسـت. شـما فیلم پاراجانوف را در سینماهای 
ایـران اکران کنید شـاید مـردم یک ثانیه هم 
نتوانند در سـینما بمانند، قشـر انتلکتوال ما 

هـم نمی  توانندآن فیلم ها را ببیننـد . ولی در 
روسـیه وضع دیگـری اسـت، می توانند کنار 
بیایند، همچنین در انگلسـتان. دانشگاه های 
انگلسـتان بحث قلم را بسیار جدی می گیرند 
و تایپوگرافی دانشکده  و دپارتمان خود را دارند.

 در همین بحث تفاوت های فارسـی و 
عربی، لیگچر در عربی خیلی اسـتفاده 
می شود، حتی وقتی که ما و عرب زبان ها 
از یک قلم استفاده می کنیم، در صورتی 
که لیگچر فعال باشـد به چشم عربی تر 
می آید. ما در فارسـی اصال لیگچر الزم 

داریم؟
مـن فکـر نمی  کنم یـک قلم سـالم وب اصال 
نیازی به لیگچر داشته باشد. لیگچر یکسری 
ظرافت هـای پرتکلف خط اسـت کـه دارد به 
ما منتقل می شـود. ما هـم در حروفمان یک 
جاهایـی مثـل »ال« و »اهلل« داریـم. کاربـرد 
لیگچـر، کمتر حجـم گرفتن اسـت؛ مثال دو 
حرف »o« دارید که دایره  کامل اسـت. خوب 
اگـر دو دایره کنار هم بیایند ممکن اسـت به 
انـدازه دو کلمـه جـا بگیرنـد. آمده اند لیگچر 
ساخته  اند، مثال این ها را برده اند در هم. طبیعتا 
حجم حروف و تکست وقتی که لیگچر روشن 
است یک مقدار کمتر است. از طرف دیگر خط 
ایرانـی سوار نویسـی زیـادی دارد. اصالت خط 
ایرانی در سوارنویسـی است، جاذبه  کرسی در 
خط ایرانی به حداقل می رسـد، ولی در نسـخ 
همه  چیز روی کرسـی می نشیند. همان را با 
نسـتعلیق بنویسـید، حرف اول با حـرف دوم 
زاویـه دارد، حـرف سـوم زاویـه دارد. می آیند 
یک متن می نویسند، مثال »من مشتعل عشق 
علی ام چه کنم«. این را با خط نسخ بنویسید 
بعد با خط نسـتعلیق بنویسید، خط نسخ در 
یک سـطر قرار می گیرد، نستعلیق یک شیب 
پیدا می کند، بنابراین این خودش لیگچر است. 
مـن فکر نمی  کنـم ما احتیاج بـه لیگچرهای 
زیادی داشته باشیم، شاید دو مورد. چون اگر 
خود لیگچر هم درسـت طراحی نشـود، ریتم 
خوانایی را از بین می برد. شما دارید روی سطر 
قـدم می زنید یکدفعـه باید بروید بـاال دوباره 
بیایید پایین. یعنی اگر لیگچر درست طراحی 

نشود یک نقض غرضی هم هست.

 بسـیاری بر این عقیده اند که در متن 
کتاب یا مقاله فارسی تا حد امکان نباید 

دانشگاه های 
انگلستان بحث 

قلم را بسیار 
جدی می گیرند 

و تایپوگرافی 
دانشکده  و 

دپارتمان خود را 
دارند
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کلمات انگلیسی حتی داخل پرانتز دیده 
شود و باید از معادل ها یا نهایتا پانویس ها 
اسـتفاده کرد. ولی به هر حـال مواردی 
پیش می آید که در کنار هم قرار گرفتن 
کلمات فارسی و انگلیسی اجتناب ناپذیر 
باشـد، مثال در مورد خـود ویکی پدیا. با 
وجود تفـاوت ابعاد قلم  هـا، این صحیح 
اسـت که قلم ویکی پدیای فارسی اصال 
کاراکترهای التین را نداشـته باشـد و از 

قلم دیگری کمک گرفته شود؟
مصـارف دوزبانـه قلـم دو حالت دارد. یا شـما 
معادل التین را برای یک قلم طراحی می کنید، 
یـا از حـروف التین یک قلم مناسـب موجود 
کمک می گیرید. یک قلـم التین را می توانید 
انتخـاب کنیـد، ری تاچش کنید که مناسـب 
اوضاع و احوال قلم فارسـی شود تا در کنارش 
مشکلی نداشته باشد. طبعا شما باید کمی در 
ارتفاعات و دوایر دسـت ببرید، ولی در مسائل 
تکنیکی دخالت نمی  کنید چون آن ها خودشان 
به خوبی انجام داده اند. خیلی نباید دسـتکاری 
کنیم چون مثال این »k« را که ساختند معادل 
فرهنگشان است. از طرف دیگر باید حروفی را 
اسـتفاده کنیم که حقوق تالیف و زمان تالیف 
آن به ما چنین اجازه ای را بدهد. مثال آمده اند 
نسـیم را از وب سـایت بی بی سـی دزدیده انـد. 

ناخوانا هم هست ولی دزدی است دیگر.

  به دسـتکاری مختصـر در ارتقاعات 
اشاره کردید. با تفاوت های خط کرسی در 

فارسی و انگلیسی چه باید کرد؟
 ،lowercase غربـی بـا uppercase در مقایسـه
یعنـی حروف بزرگ و کوچـک، حروف بزرگ 
دو کرسـی اصلی دارند، باقی کرسـی ها فرعی  
هسـتند. امـا در حـروف کوچک مشـابه خط 
ایرانی چهار کرسـی اصلی وجـود دارد. اما اگر 
بخواهیم خطی دوزبانه بسازیم چه مالحظاتی 
داریـم؟ حروف ایـن دو زبان باید از لحاظ وزن 
یکی باشـند اما هیچ کدامشان نباید اندکی از 
فرهنـگ خط خودش دور شـود. یعنی شـما 
نمی  توانیـد »m« را برگردانیـد و بـا آن »س« 
درست کنید یا »۹« را برگرانید و »و« درست 
کنید یا »۸« را بگیرید و با آن »ه« وسط درست 
کنید. چون هر کاری کنید باز ۸ دیده می شود، 
چـون در آن فرهنگ به صورت ۸ به عالوه دو 
کانکتور در دو طرفش خوانده می شود. بنابراین 
هر خطی باید حامل معانی و فرهنگ خودش 

باشـد. نـه این که یک خط دیگـر را بگیرید و 
این ها را با هم مچ میکینگ کنید. بسیار پیش 
آمـده اسـت که مثـال در کشـورهای عربی به 
لحاظ این که صنعت یکدفعه ظهور کرد این ها 
به لحـاظ فرهنگی از آن صنعت عقب ماندند. 
یعنی آمادگی معادل  سازی تصویری نداشتند. 
یا حتی برای مثال در کشـور ما تِفال می آید، 
 »e« به راحتـی »ف« را برعکـس می کنیـم و
می  سـازیم، »ا« چسبان را برعکس می کنیم و 
»l« می  سازیم. به خاطر این که صنعت با چنان 
سرعتی خودش را به ما تحمیل کرد که ما جا 
ماندیم و در دانشکده هایمان هم آموزش ندادیم 

که خطوط دو زبانه چگونه ساخته می شوند.

 تمـام این مشـکالت ناشـی از ضعف 
دانشگاه هاست؟

مشـکل خـط ایرانی نـه مردمند نـه طراح  ها، 
مشکل خط ایرانی دانشگاه است. چون این کار، 
کار دانشـگاهی است. اگر چه شما در دانشگاه 
هیچ وقت هنرمند نمی  پرورانید، روزنامه نگار در 
دانشگاه ساخته نمی  شـود، روزنامه نگار در دل 
دعواها و جنگ ها سـاخته می شود. شاعرهای 
بـزرگ یک مملکت از دانشـگاه ادبیات بیرون 
نمی  آینـد، این هـا از دل کافه  هـا، جریان هـا و 
صحبت ها و اتفاقات رایج روزگار در می آیند. اما 
بعضی موارد دانش است و مثال شما نمی  توانید 
بگویید من بدون درس خواندن پزشک حاذقی 
می شوم. ]طراحی تایپ[ یک دانش است، اگر از 
آن عقب بیفتید طبیعتا باید یک جایی تبعاتش 
را جبران کنید. اگر ما بخواهیم نقطه عطف این 
گفتگویمان را مشخص کنیم، باید بگوییم که 
مشـکل خط ما دانشـکده هنر است، دانشگاه 
هنر اسـت، دانشگاه گرافیک است، هیچ جای 
دیگری نیسـت. تایپ اگر درسـت مطرح شود 
احتیاج دارد به یک دپارتمان، به یک رشته، به 
یک دانشـکده که همه این موارد در آن درس 
داده شـود. این دانش اسـت، شـما نمی  توانید 
بگویید من ایـن را ذوقی یاد می گیرم، ذوقی 
می توانید خطاط یا خوشـنویس شـوید ولی 
نمی  توانیـد قلم طراحـی کنید. قلم یک چیز 
کاربردی اسـت که با چشـم مـردم کار دارد. 
هر موقع فردی در حال خواندن نشریه زردی 
مثل خبر ورزشی باشد و بگوید من می توانم 
این را راحت بخوانم شما به عنوان طراح تایپ 
موفق شـده اید. قلم عرصـه خودنمایی طراح 
نیست. تمام کاربرد قلم، تمام مسئولیت قلم 

این اسـت که ملـت آن را درسـت بخوانند و 
مطالب را متوجه شـوند. هیچ وقت نمی  توان 
خـود قلـم را مثل یـک قطعه خوشنویسـی 
قضـاوت کرد. زیبایـی اصالبرای قلم اهمیتی 
نـدارد ، مگـر در مورد دسـته هایی از قلم که 
زیبایی هم در آن ها اهمیت دارد. کالیگرافیک 
قلـم یـا کالیگرافیک تایپ که زیبایـی در آن 
بسیار اهمیت دارد، یعنی در حقیقت ما برخی 
از خاطـرات تصویری مردم را در این نوع قلم 

هم لحاظ می کنیم.

 به قلم های کالیگرافیک اشاره کردید، 
در میـان قلم هـای کالیگرافیک التین، 
زافینو امکان انتخاب ظاهرهای گوناگون 
را برای هر گلیف دارد، چنین چیزی برای 

نستعلیق جواب نمی  دهد؟
زافینو هم برای مصرف خاصی طراحی شـده 
است. خطوط ایرانی اصال کرسی صاف ندارند. 
کرسـی خطوط ایرانی باال و پایین می شود. با 
زافینو قابل مقایسه نیست چون آن هم دارد 
روی یـک خـط عمل می کنـد. در هیچ خط 
غربی ندیدم سوار نویسـی داشته باشند، مثال 
»i« روی »d« بنشیند. همه کنار هم نشسته  اند، 
ولـی حـروف ایرانی روی هم می نشـینند. در 
خط نستعلیق ایرانی  چهار کلمه هم روی هم 
سوار می شوند، در آخر سطر ممکن است 20 
کلمه روی هم سوار شوند. این قابل مقایسه با 
زافینویی نیست که هرمان زاف طراحی کرده. 
خط ایرانی هیجاناتش بیشتر است. به خاطر 
همین اسـت که در تمـام دنیا به این خط ما 
احترام می گذارند، چون یک رفتار آرتیستیک 
است، یک رفتار هیجانی زیباست. معادل رنگ 

پاشیدن های جکسون پوالک است. 
پشت یک کار هیجانی هم منطق نیست، حس 
است، شما این طور احساس کردید، من طور 
دیگری احسـاس می کنم. اصال الزم نیسـت 
شـما نسـتعلیق را قلم کنید. نسـتعلیق یک 
رفتار خطاطانه اسـت. خط هم تمام اصالتش 
را از  ایمپرووایز )فی البداهه( بودنش می گیرد. 
اگر خالصه بگویـم، لزومی ندارد هیچ خطی 
با آن خصوصیات هیجانی خوشنویسانه که در 
حقیقت هیجان در آن اصالت دارد تبدیل به 
قلم شود. قلم مسئولیتش زیبا نویسی و هیجان 
نیسـت. قلم رسانه است و باید بی طرف باشد 
تـا یک مطلـب را درسـت منتقل کنـد. قلم 

اینفورماتیو است، دکوراتیو نیست. 

اگر ما بخواهیم 
نقطه عطف این 
گفتگویمان را 

مشخص کنیم، 
باید بگوییم که 
مشکل خط ما 
دانشکده هنر 

است، دانشگاه 
هنر است، 

دانشگاه گرافیک 
است، هیچ جای 

دیگری نیست
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 بحث حمایت حقوقـی از طرح حروف 
)Type Faces( و قلم  هـا )Fonts( در قالب 
کپی رایت موضوع چالش برانگیز دهه های اخیر 
است. طراحان حروف معتقدند  حمایت حقوقی 
و جبـران خسـارت، ضروری اسـت اما مخالفان 
حمایت بر این باورند که حمایت حقوقی از طرح 
حـروف، آزادی بیـان را نقض می کند و مخالف 
منافع عمومی است چرا که از ارتباطات بالمانع 
زبان نوشتاری جلوگیری می کند. این دو دیدگاه 
متضاد در سراسـر جهان وجود دارد و منجر به 
بروز تفاوت های اساسی در روش حمایت از طرح 

حروف و قلم  ها شده است.
در این مقاله به چگونگی حمایت از طرح حروف 
در ایـاالت متحـده و بررسـی نظام های حقوقی 
متعـددی که این طرح هـا را در قالب کپی رایت  
حمایت می کنند، خواهیم پرداخت و در نهایت 
وضعیت حقوقی این طرح ها را در نظام حقوقی 

ایران مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
در ابتدا و قبل از ورود به ماهیت امر، بهتر است 
دو مفهوم قلم  و طرح حروف را مورد توجه قرار 
 دهیم.گرچـه در سراسـر جهان هیـچ قانونی به 
بررسـی تفاوت این دو مفهوم نپرداخته اسـت و 
بدون تعریف مفهوم این دو تنها از طرح حروف 
نام برده است، اما نباید پنداشت که این دو مفهوم 

مترادف یکدیگرند.
صرف نظر از این که در نظر کاربران عادی ممکن 
است قلم  با طرح قلم  برابر باشد اما هر یک از این 
مفاهیم جنبه متفاوتی از ارتباطات نوشـتاری را 

نمایان می کنند.
طـرح قلـم  به مجموعـه ای از حـروف، اعـداد یا 
دیگر اجزای نمادینی که شـکل آن ها به واسطه 
تکرار مداوم عناصر طراحی که در یک سیستم 
نوشـتاری به کار می رود، گفته می شـود که در 
نوشتارهایی که کارکرد ذاتی شان برای استفاده 
در متون آهنگ سـازی یا هر ترکیب ادراک پذیر 

دیگری است، تبلور پیدا می کند.
کـه  هسـتند  ناقل هایـی  و  حامل هـا  قلم  هـا 
مجموعه های اجزای طرح حـروف را دربردارند. 
در حـوزه کامپیوتر، قلم  ها بـه عنوان فایل هایی 
شناخته می شـوند که کاربران برای درج کردن 
طـرح حروف در اسـناد الکترونیک به آن ها نیاز 

دارند.
بـا توجـه به توضیح پیـش گفته، آن چـه ما به 
عنوان قلم  های مختلف می  شناسـیم و درصدد 
یافتن راهی برای حمایت حقوقی از آن هستیم 

در  واقع همان طرح حروف است.
 مبحث نخست: حمایت از طرح حروف 

در ایاالت متحده آمریکا

  الـف( حمایـت از طرح های حـروف در قالب 
کپی رایـت : طراحـان حـروف بر ایـن باورند که 
طراحی هـای طرح حـروف واجد شـرایط الزم، 
جهـت حمایـت در قالـب کپی رایـت  مطابق با 
مـاده 102 قانون کپی رایت  1۹7۶ اسـت. آن ها 
معتقدند که طراحی های طـرح حروف، اصالت 
دارند چرا که این دسته طراحی  ها، بازتاب  دهنده 
خالقیـت طراح خود هسـتند و اصالـت خود را 
هم وامدار او هسـتند )یعنی شرط اول حمایت 
در قالـب کپی رایـت  کـه اصالـت اسـت را دارا 
هستند(. شرط دوم هم که شرط تثبیت است، 
یعنـی اثر باید شـکل مـادی و ملموس بگیرد و 
خـارج از ذهن پدیدآورنـده در عالم مادی ثبت 
و ضبط شـود هم محقق می شـود، چرا که این 
طراحی  ها، معموال در قالب قلم  ها یا حامل های 
ملموس دیگری )حتی برای مدتی کوتاه( تثبیت 
می شـود. در نهایـت طراحان معتقدنـد که این 
دسـته طرح ها دارای شرایط کافی برای این که 
 یک کار هنری تلقی شـود، هستند. برای مثال 
Frederick W. Goudy یکی از مشهور  ترین طراحان 

حروف در قرن بیستم، طراحی های طرح حروف 
را بیان فرامعمولی مهارت هنرمند، زندگی و توان 
او در مقابل این دسـته اسـتدالل ها که طراحی 
طرح هـای حـروف را هنری تمام عیـار و درخور 
حمایت حقوقی در قالب کپی رایت  می دانند. در 
عمل نظام قضایی آمریکا، این طرح ها را مشمول 
حمایت حقوقی نمی  داند و با این اسـتدالل که 
این طراحی ها از نظر فیزیکی از عناصر کاربردی 
یعنی الفبا و اعداد جدا ناشدنی هستند، نتیجه 
گرفتـه که طراحی های طرح حروف نمی  توانند 

مستقال و جداگانه به عنوان هنر تلقی گردند.
 ب( حمایـت از طراحی هـای طـرح حـروف 
در قالـب طـرح صنعتـی: طراحـان نمی  توانند 
طراحی های طرح حروف را تحت حمایت قوانین 
داخلی کپی رایت  آمریکا درآورند اما در شرایطی 
خـاص، طرح حروف را می توان در نهایت تا 14 
سـال به عنوان طـرح صنعتـی در آمریکا مورد 
حمایت قرار داد )اولین تصدیق طرح صنعتی که 
در سال 1۸42 در آمریکا صادر شده است مربوط 
به یک طرح حروف اسـت(. برای بدست آوردن 
این حمایت قانونی، طراح باید بتواند اثبات کند 
که طرحش جدید است و صرفا با ایجاد تغییر در 
طرح های از قبل موجود به آن دست نیافته است. 
اثبات این دو شـرط گر چه بسـیار دشوار است 
اما ناممکن نیسـت. این حمایـت را می توان به 
طرح های حروف دیجیتالی هم تسری داد، چرا 
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کـه این امر که طرح حروف دیجیتالی در قالب 
کلیشه به منصه ظهور نمی  رسد، هیچ ارتباطی 
به امکان یا عدم امکان حمایت آن ندارد، مهم این 

است که طرح به خودی خود جدید باشد.

  مبحـث دوم: معاهده وین برای حمایت 
از طرح حروف

رویکـرد هجومـی کـه در نظام قضایـی آمریکا 
علیـه حمایـت از طرح هـای حـروف در قالـب 
کپی رایت  اتخاذ شـده اسـت بـه دیدگاه جهانی 
در خصـوص حمایت از این طراحی ها سـرایت 
نکـرده اسـت. تعـدادی از کشـورها در حـال 
حاضر جبران خسـارت )پرداخت غرامت( برای 
کپی بـرداری بـدون مجـوز از این طرح هـا را به 
رسمیت شناخته اند. در سـال 1۹7۳، 11کشور 
شامل فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لیختن 
اشتاین، لوکزامبورگ، هلند، سن مارینو، سوئیس، 
بریتانیـا و یوگسـالوی، معاهـده ویـن را بـرای 
 حمایـت از طرح حروف و بودجه بین المللی آن 
)Vienna Agreement for Protection of Type Faces( بنیان 
نهادند تا نظام حمایتی از طرح های حروف را در 
سـطح جهانی، استاندارد سازی کنند و ابزارهای 
کارآمدی جهت حمایت از افزایش به وجود آمدن 
این طرح ها را ایجاد نمایند. این معاهده، مفهوم 
طرح حروف و مضامین مرتبط اولیه با آن و شرایط 
بدست آوردن حمایت حقوقی در قالب کپی رایت  
در کشورهای عضو را تبیین می کند. این معاهده 
در صورتی الزم االجرا خواهد شد که پنج کشور 
از 11 کشـور عضو آن معاهده را به وسیله قوای 
مقننه داخلی خود به تصویب برسانند.  تاکنون 
تنها آلمان در سـال 1۹۸1 و فرانسـه در سـال 
1۹74 ایـن کار را انجـام داده انـد و در مـورد 
بریتانیا هم این شـبهه وجـود دارد که آیا قانون 
 کپی رایـت ، طرح ها و اختراعات مصـوب 1۹۸۸ 
)Copyright, Designs and Patents Act( بـه عنوان 
تصویب داخلی معاهده محسوب می شود یا خیر.

 مبحث سوم: حمایت از طرح حروف در 
سایر کشورها

  الـف( حمایـت در قالـب کپی رایت  در 
آلمان

آلمـان در تالش برای تصویـب داخلی معاهده 
وین، قانون کپی رایت  1۹۸1 را به تصویب رساند 
)The Schriftzeichengesetz( که حمایت در قالب 
کپی رایـت  را به طرح های حروف اعطا می کند. 
برای این که طراحی طرح حروف، قابل حمایت 

در این قالب باشـد، باید اثر اصیـل پدیدآورنده 
خود باشـد. برخالف شـرط اصالـت در آمریکا، 
طراحان که درصدد حمایت قانونی از طرح خود 
در آلمان هسـتند باید اثبات کنند که طراحی 
آن ها 1-جدید اسـت. 2- قبال بـرای فرد دارای 
مهارت در این زمینه ناشناخته بوده و ۳- بیشتر 
نتیجه یک حس هنرمندانه است تا این که یک 

قابلیت صرف باشد.
در حالـی که این قانون شـامل آثـاری که قبل 
از تصویـب آن در سـال 1۹۸1 پدیدآورده  انـد، 
نمی  شـود )عطـف بماسـبق نمی  شـود( امـا با 
وجـود این دادگاه های آلمان در عمل بسـیاری 
طراحی هـای طـرح حروفـی کـه قبـل از آن 
سـال بـه وجود آمـده بودند، مشـمول حمایت 
 قانـون فـوق، دانسـته اند. بـرای مثـال وارثـان 
Paul Baues یکـی از طراحان Futusa توانسـتند 

 در دعـوای مطالبه خسـارت علیـه ریخته گری 
 Baues به دلیل استفاده غیر مجاز از طرح حروف

Futusa کـه مربـوط به سـال 1۹72 بود، موفق 

شـوند. در سـال 2000 در پرونـده ای که نقطه 
عطفی در نظام قضایی آلمان محسوب می شود، 
دادگاه کلـن تاییـد کـرد  طرح هـای حـروف 
دیجیتال هم مشمول نظام حمایتی کپی رایت  
می شـود. در این راستا دادگاه شرایط خاصی را 
برای مدعیان نقض حق کپی رایت  در خصوص 
طـرح حروف دیجیتال وضع کرد که مهم   ترین 
آن هـا عبارت بودند از این که مدعی باید اثبات 
کند: 1( دانش تخصصی در حوزه کامپیوتر دارد 
2( به عنوان طراح چاپ آموزش دیده  و بنابراین 
قادر است  با به کار بستن عناصر هنری و زیبایی 

شناسانه، طراح حروف را به وجود آورد.
 ب( حمایـت از طراح حـروف در قالب 

کپی رایت  در فرانسه
اگر چه معاهده وین هنوز الزم االجرا نشده است 
امـا طراحان حـروف می توانندطرح های خود را 
تحت قانون حمایـت از طرح های صنعتی قرن 
نوزدهم به ثبت برسـانند. عالوه براین طراحان 
حروف می توانند از متمم قانون مالکیت فکری 
فرانسه مصوب 2001 استفاده کنند که حمایت 
محدودی در قالب کپی رایت  را برای محصوالتی 
که دارای شرایط طرح ها یا مدل ها هستند، قائل 

است.
 ج( حمایت در قالب کپی رایت  در بریتانیا

در بریتانیـا قانون کپی رایـت  1۹۸۸ به تصویب 
رسـیده است که عطف بما سـبق هم می شود 
و طراحی های طـرح حروفی را که اولین بار در 

بریتانیا منتشـر شـده اسـت یا ظرف ۳0 روز از 
انتشـار در هر جای دیگر جهـان در بریتانیا باز 

نشر شده است را در برمی گیرد.
طرح حروف بسـیار محبوب و مشهوری که در 
سال 1۹۳2 به وسیله Stanley Morison به وجود 
آمد یعنی Times Roman احتماال تحت حمایت 

همین قانون است.
 د( حمایـت از طـرح حـروف در قالب 

کپی رایت  در کانادا
کانـادا هم به موجـب قانون طرح صنعتی خود 
حمایتـی در قالـب کپی رایـت  را بـه طراحـان 
طرح هـای حـروف اعطا کـرده اسـت. طراحان 
می تواننـد مدعـی حمایـت از ترکیب اشـکال، 
پیکر بنـدی، الگوهـا، مدل هـا، پیرایه هـا و هـر 
ترکیبی از آن اشـکال که با چشـم قابل رویت 
اسـت، شوند. طرح حروف Cartier که به وسیله 
Carl Dair در سال 1۹۶۹ طراحی شده است هم 

مشمول همین قانون است.
ه( حمایت از طرح حروف در نظام حقوقی ایران
مطابق با بند 5 ماده 2 قانون حمایت از حقوق 
مولفـان ، مصنفان و هنرمنـدان مصوب 1۳۸4 
که در واقع ترجمه قسـمت اول از بند2 معاهده 
بـرن و مـاده ۹ موافقت نامـه  تریپس اسـت که 
مقـرر می دارد؛ نقاشـی، تصویر، طـرح، نقش و 
نقشـه جغرافیایی ابتکاری،  نوشته ها، خط های 
تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسـمی که 
به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی 
بـه وجـود آمـده باشـد، از جمله اثرهـای مورد 
حمایت قانون اسـت. بنابراین در نظام حقوقی 
ایران می توان طرح حروف را مستند به این ماده 
مشمول حمایت در قالب کپی رایت  دانست. اما 
نباید امکان حمایت از این طراحی ها را در قالب 
طرح صنعتی منتفی دانست. مطابق با ماده 21 
قانون ثبت اختراعات، طراح های صنعتی عالئم و 
نام های تجاری مصوب 1۳۸۶ از نظر این قانون، 
هرگونـه ترکیب خطـوط یا رنگ هـا و هرگونه 
شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها یا بدون آن به 
گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی 
یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح 
صنعتی است؛ اگر چه در امکان حمایت از این 
طراحی ها در قالب طرح صنعتی، دشواری هایی 
وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر است. پاسخ 
بـه این سـوال، امـکان حمایت دوگانـه از طرح 
حـروف )هم در قالـب کپی رایت  و هم در قالب 
طرح صنعتی( و مزایای هریک از این دو قالب را 

به مجال بعدی واگذار می کنیم.
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دو سـال پیـش بـود کـه بـه خاطـر کاربرد 
شـخصی ام بـه قلم  فارسـی مناسـب جهت 
استفاده در وب، نیاز پیدا کردم، هرچه جستجو کردم 
قلم  مناسب که قابلیت نمایش بدون مشکل در وب 

را داشته باشد پیدا نکردم.
مـن برنامه  نویسـی را با کمـودور ۶4 شـروع کردم و 
کاربر سیسـتم عامل داس بـودم. اولین بار کلمه قلم  
)Font( را در کاتالـوگ نشـر رومیـزی زرنگار دیدم و 
 بعـد از ورود وینـدوز ۳,1 به ایران بود که با قلم  های 
TrueType آشـنا شـدم. از آن دوران زمـان زیـادی 

می گذشت و بارها و بارها با قلم  ها مشکالت متعددی 
داشـتم و مثل سایرین، قلم  ها را به عنوان یک فایل 

ساده نگاه می کردم .
این جا بود که نظرم به قلم  های فارسـی جلب شـد، 
به همین خاطر دسـت به یکسری تحقیقات زدم تا 
ببینم آیا می توانم مشـکالت نمایشـی آن ها را حل 

کنم یا خیر؟
از همان ابتدا یک سـوال گنگ در ذهن داشـتم که 
چرا بعد از این همه سـال )نزدیک به 20 سـال( که 
از تولید و طراحی نخستین قلم  های فارسی می گذرد 
ما همچنان شـاهد این هستیم که همان تعداد قلم  
که از قبل وجود داشـته است، دارد در سطح جامعه 

مورد استفاده قرار می گیرد؟
هرگز فکرش را نمی   کردم که یک سـوال سـاده قرار 

است من را وارد چه جهنمی کند.
متاسـفانه بـه خاطر بی توجهی هایی کـه در دو دهه 
اخیـر به خط و زبان فارسـی در رسـانه های مجازی 
و دیجیتال شـده و با توجه به رشـد سـریعی که در 
سطح جامعه ایران دارند، وضعیت نگران   کننده ای در 
حال شـکل گیری اسـت که من آن را جهنم خطاب 

می کنم.
کم کم داریم بی هویت می شویم، خط فارسی، هویت 

ملی ما ایرانی هاسـت و خیلی  ازما اطالعات کافی در 
مورد خط فارسی نداریم و قواعد و استانداردهای آن 
در کامپیوتر را نمی     شناسیم و آن را خط الرسم عربی 

می دانیم. خود من چنین تفکری داشتم.
حـس زیبا  شناسـی خط فارسـی را داریـم فراموش 
می کنیـم. کافی اسـت به اطـراف نگاهـی بیندازید! 
آن چنـان بـه قلـم  تاهوما عـادت کردیم کـه در هر 
شـرایطی و موقعیتـی با آن برخـورد می کنیم دیگر 

مشکلی  نداریم.
باید بدانیم بقا و ماندگاری یک زبان به واسـطه خط 
امکان پذیر اسـت. این خط اسـت کـه می تواند یک 
زبان را از یک نسل به نسل دیگر منتقل کند. بارها 
شـنیده   ایم و خوانده   ایـم که بـزرگان ادب و فرهنگ 
فارسـی گفته انـد »زبان فارسـی مانـدگاری خود را 

مدیون شاهنامه فردوسی است«.
در همین جـا بـود که اهمیت خط بـرای من نمایان 
 شـد و ایـن سـوال برایـم پیـش آمـد کـه مـا برای 
 نسـل بعدی  چه چیـزی قرار اسـت به جـا بگذاریم.

 Noto Naskh Arabic یا Droid Arabic Naskh؟
بـه خاطر همین مسـائل اسـت که به جـای آن که 
من هم فریاد بزنم که چرا کسـی به فکر نیسـت، به 
واسطه تخصص فنی که دارم خودم آستین باال زدم 
و پروژه خانه فونت را تعریف کردم تا از خط فارسی 
صیانت کنم. االن بیش از دو سال است که به صورت 
شبانه روزی روی قلم  های فارسی تمرکز کردم و در 
حـال تحقیق و پژوهش هسـتم کـه از ماحصل این 
فعالیت هـا موفق شـدم بعد از20سـال و برای اولین 
بار قلم  های فارسـی را برای استفاده در وب، ویندوز، 
نرم افـزار موبایـل و خیلـی از محیط هـای مجازی و 
رسـانه های دیجیتالی اصالح و بهینه   سـازی کنم تا 
یکی از بهانه هایی که برای تغییر خط فارسی وجود 
داشـت را  ازبین ببرم و کما بیش شاهد این هستیم 

که وب فارسی دارد ظاهر زیبا و خوش خط فارسی 
را تجربه می کند.

 الزم بـه تذکـر اسـت آن چه از این بـه بعد خدمت 
شما عزیزان ارائه می شود نتایجی است که من موفق 
شدم در این مدت جمع آوری کنم. متاسفانه در این 
زمینه اسناد مکتوب شده زیادی در دسترس نیست.

 
 تعریف قلم و اهمیت آن

قبـل از پرداختن به تاریخچه قلم، بررسـی مفاهیم 
زیـر الزم به نظر می رسـد، تا بتوان بـرای آن ارزش و 

اهمیت قائل شد:

  زبان:
زبان تنها وسـیله تفکر و ارتباط انسـان است. انسان 
بـدون زبـان ابـزار تفکـر در اختیار ندارد. هـر قوم یا 
قبیلـه ای با زبـان خود تعقل و تکلم کـرده و ارتباط 
برقـرار می کنـد و بـدون زبان، ارتباط بین انسـان ها 
میسر نیست. اگر زبان  بخواهد ثبت غیرذهنی داشته 

باشد به وسیله ای به نام خط احتیاج دارد.

  خط:
خط وسـیله ثبت تفکر و اطالعات ماسـت. خاصیت 
خط انتقال تفکر بین انسان هاست و از طرفی خط 
دیرینه     تریـن روش ثبـت و ضبـط اطالعـات اسـت. 
پیدایش خط در جهان یک تحول عظیم و بزرگ در 
زندگی انسان ها بوده  و توانسته است تاثیر زیادی بر 

فرهنگ و تمدن بشری برجای گذارد.

  نوشتن:
چون دانش نوشـتن در عصر ما امری بسـیار سـاده 
و پیش پا افتاده جلوه می کند شـاید کمتر کسـی به 
اهمیـت و ارزش و جایگاه آن فکر کند. در حالی که 

گذری بر تاریخ قلم 
در ایران

ده: 
سن

نو
چی

وزن
ح س

صال
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همه پیشـرفت های بشـری در طـول تاریخ 
مدیون و مرهون این علم یعنی نوشتن بوده 
اسـت، چرا که با نوشـتن اسـت کـه تمامی 
علوم و فنون ثبت گردید و از گذشـتگان به 
نسـل های امروزی منتقل شـد. اگر نوشـتن 
نبـود این همه دانش، علـوم و فنون به مرور 
زمان از بین می رفت و انسان ها کم تر از علوم 
و فنون گذشـته آگاهـی می یافتند و مجبور 
بودند که همه تجربه های گذشته را دوباره و 
چندین باره تکرار نمایند، ولی با ثبت دانش، 
علـوم و فنون دیگر نیازی بـه تکرار مکررات 
نیست و علوم گذشته عینا از نسل های دیروز 
به نسل های امروز منتقل می شود و روزبه روز 
درخت علم و فرهنگ تناور، پرشاخ و برگ تر 

می شود.

  نوشته:
نوشـته را تعـدادی حـرف تشـکیل داده و 
حرف ها اشکال گرافیکی هستند که بی معنی 
بـه نظـر می رسـند اما بـا ترکیـب و در کنار 
هـم قـرار دادن آن ها هزاران معنی سـاخته 
می شـود. در نتیجه نوشـته و خط برای بیان 
معانی ساخته شده   اند، پس جوهر خط انتقال 

معانی است و این امری کاربردی است.

  قلم:
برای نوشـتن از وسیله ای به نام قلم استفاده 
می شود و قلم مهم     ترین ابزار نوشتن است که 

در شرافت آن گفته اند:
»اول چیزی که خدا آفرید و به او فرمان داد 

قلم بود.«
 و خدای تعالی در کتاب عظیم خود در سوره 

قلم ابتدا به ذکر آن فرموده است:
»ن َوالَْقلَِم َوَما یْسُطُروَن«

 تاریخچه قلم در ایران:
تاریخچه قلم در ایران را می توان به سه دوره 
تقسـیم کرد. )توجه داشته باشـید از این جا 
به بعد هر گاه از کلمه »قلم« اسـتفاده شـود 
منظور حروف سـربی است و هر گاه از کلمه 
»فونت« استفاده شود منظور فایل دیجیتالی 

است.(
 

 دوره اول
 قبـل از ورود صنعـت چـاپ به ایران اسـت. 
شـاید بتـوان  این دوره را کـه قرن ها قدمت 

فارسـی  و شـکوفایی خـط  اوج  دوره  دارد 
دانست. قلم های متعددی از جمله نستعلیق 
با سـبک های مختلف در ایـن دوره به وجود 
آمده انـد. متاسـفانه مـن اطالعـات کافـی 
درباره ایـن دوره ندارم، پس صحبت خاصی 

نمی   توانم در این مورد داشته باشم.
 

 دوره دوم
این دوره را می توان دوره صنعتی شدن خط 
فارسی برشمرد. در این دوره است که به خط 

فارسی آسیب های  زیادی وارد می شود.
ورود دسـتگاه چاپ با حروف سربی به ایران 

)1۸07میالدی/1227هـ.ق(:
ورود ماشین آالت چاپ اولیه  )چاپ برجسته( 
اولین و بزرگ     ترین آسـیب را به خط فارسی 

وارد کرد.
در این دوره اروپای صنعتی، ماشینی  مناسب 
بـا حروف و خط التین، بـرای تکثیر و چاپ 
تیراژ باال سـاخت و ما همان ماشـین را تهیه 
کردیـم و مجبور شـدیم خط فارسـی را آن 
قدر تغییر دهیم تا مناسـب این روش چاپ 
و تکثیـر شـود، چرا که خط اصلـی و رایج تر 
متون فارسـی در آن زمان  نسـتعلیق بود که 
به چند دلیل برای ماشـینی  شـدن مناسب 

نبوده است.
دومین آسیب به خط فارسی توسط دستگاه  
تایپ وارد شدکه خود داستان مفصلی دارد و 

امکان پرداختن به آن مقدور نیست.
لوتـوس، بـدر، نازنیـن، تیتر، یاقـوت و میترا 
فونت هایی هسـتند که توسـط شرکت های 
خارجـی بـرای حـروف سـربی طراحـی یـا 

پیاده   سازی شده اند.
 

 دوره سوم
همیـن دو دهـه اخیـر اسـت. شـروع آن بر 
می گردد به سـال 1۳70 زمانی که شـرکت 
نرم افزاری سـینا محصول نشر رومیزی خود 

را که زرنگار نام داشت به بازار معرفی کرد.
شـرکت نرم افـزار سـینا را می تـوان اولیـن 
شرکتی دانست که فونت های TrueType را در 

ایران تولید و به بازار عرضه کرد.
فونت هایی چون پاچ، تبسـم، زیتون، کالس 
اول، ارشـیا، فرنـاز، کامـران، آمـوزان، افـراز، 
کودک، رویا، نارنج، شکسته نسـتعلیق کلک، 
نسـتعلیق کلـک و ثلـث کلـک توسـط این 

شرکت طراحی و پیاده   سازی شده اند.

همچنین قلم های لوتوس، بدر، نازنین، تیتر، 
یاقوت و میترا که برای حروف سربی طراحی 
شده بودند نیز توسط این شرکت به صورت 

فونت پیاده   سازی شده است.
تا سال 1۳7۸ این شرکت موفق شد فونت های 
فارسی نسبتا قابل قبولی  به بازار معرفی کند. 
فونت هایی که طراح آن یک شخص ایرانی و 

هویت مشخص است.
اما از این تاریخ به بعد تمام فونت هایی که به 
نام فونت فارسی معرفی شده است در یکی از 

حاالت زیر قرار می گیرد:
 75٪ آن ها به صورت غیرقانونی از فونت های 
عربی نسخه برداری شده   اند، یعنی فونت های 

.MJ فارسی نیستند مثل سری معروف به
 10٪ فونت هـای سفارشـی و وابسـته بـه 
نرم افزار خاص هستند. مثل نرم افزار قلم برتر 

از شرکت نرم افزاری مریم.
 7٪ آن توسط شرکت هایی همچون پروین 
و شـورای عالـی اطالع رسـانی تهیه و معرفی 

شده اند.
 2٪ کامـال بـدون هویـت هسـتند و هیـچ 

اطالعاتی از آن ها در دست نیست.

برای بررسی فهرسـتی از انواع قلم و آشنایی 
با سازنده آن ها به این آدرس مراجعه کنید:

 http://slmd.ir/2z

 دوره چهارم
ایـن دوره کـه خیلی از آغـاز آن نمی گذرد، با 
تالش افرادی خبره، هنرمند و دل سوز د حال 
رشـد و نمو است و در گوشه و کنار خبرهای 
بسـیار دل گرم کننـده ای به گوش می رسـد. 
امیدوارم این کمپینی که با هدف اصلی فونت 
آزاد تشکیل شده و خانه مجازی که هدف آن 
حفظ و صیانت از خط و فونت فارسی است و 
نقطه عطفی برای این دوره تا به اوج رسیدن 
و شکوفایی که الیق خط فارسی است، باشد 
و زیبایـی خط فارسـی را بـه معرض نمایش 

بگذارند.
امیدواریـم جامعـه، مسـئوالن و متخصصان 
توجه خودشـان را نسبت به این فعالیت های 
مثبت دریغ نکـرده و مورد حمایت خود قرار 
دهند. توجه به این حوزه بسیار مهم است و تا 
همین لحظه بسیار مهجور مانده است و نیاز 

به همت و همکاری تمامی ایرانیان را دارد.

۷۵٪ آن ها 
به صورت 

غیرقانونی از 
فونت های عربی 

نسخه برداری 
شده   اند، یعنی 

فونت های فارسی 
نیستند مثل سری 

MJ معروف به
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ویژگی های یک قلم  فارسی 
استاندارد

 مقدمه ای بر انکودینگ
بـه الگوریتم تبدیـل سلسـله ای از نمادهای 
نوشتاری )کاراکترها( به سلسله ای از  بایت ها 
فضـای  در  انتقـال  و  )بـرای ذخیره  سـازی 
دیجیتـال( انکودینگ )encoding( می گویند 
)که طبیعتاً شامل الگوریتم عکس این عمل 

یعنی decoding هم می شود(.
انکودینگ ها شـامل یک جدول از کاراکترها 
 )character table( یـا مجموعـه کاراکترهـا 
)character set( هسـتند. )بـه همیـن دلیـل 
 اصطـالح charset گاهـی به جـای اصطـالح

encoding به کار می رود(

انکودینگ های مختلفی وجود دارند که اغلب 
آن هـا تنهـا از یک یـا دو زبان یـا در بهترین 
حالـت از خانـواده ای از زبان هـا پشـتیبانی 
می کننـد. اما تنهـا انکودینگ هـای خانواده 
یونیکد هسـتند که از تمـام زبان ها )و حتی 

بیشتر از آن!( پشتیبانی می کنند.
 ASCII ،سـاده   ترین و پایه ای   ترین انکودینـگ
)اَسکی( است که تنها شامل حروف و عالئم 
 arabic windows زبان انگلیسی است. انکودینگ 
)کـه - windows 1256 نـام دیگر آن اسـت(، 
شـامل عالئم اسـکی و حروف زبـان عربی و 

اغلـب حـروف فارسـی اسـت )غیـر از »ی« 
و »ک« فارسـی کـه بـا »ي« و »ك« عربـی 
متفاوت اسـت( که تنهـا مزیت آن کم حجم 
بودن متن خروجی است. یعنی اگر متنی به 
زبان انگلیسی و فارسی باشد، هر کاراکتر تنها 

شامل یک  بایت است.
انکودینگ هـای خانـواده یونیکـد، همه یک 
مجموعـه مشـترک و کامـل از نمادهـا را 
پشـتیبانی می کنند که شـامل حروف تمام 
زبان های انسانی و یکسری عالئم و نمادهای 
دیگـر مثل فلش، اشـکال هندسـی و عالئم 
ریاضـی و حتی عالئم راهنمایـی و رانندگی 

می شود.
امـا روش تبدیـل یا نگاشـت ایـن نمادها به 
 بایت  ها، بین انکودینگ های مختلف خانواده 

یونیکد متفاوت است.
 BMP یـک زیرمجموعه از این نمادها بـه نام
مخفـف Basic Multilingual Plane )صفحـه 
اسـت  شـده  تعریـف  پایـه ای(  چندزبانـه 
کـه شـامل ۶55۳۶ نمـاد اسـت )کـه قابل 
ذخیره  سازی در 2  بایت هستند( .این نمادها 
اغلب کاراکترهای رایج بیشتر زبان های دنیا 

از جمله فارسی و عربی را شامل می شود.

انکودینـگ UTF-8 از خانـواده یونیکد بوده و 
سـازگار با اسـکی اسـت ) هر متن اسکی، با 
تبدیـل به UTF-8 هیچ تغییـری نمی  کند( و 
کاراکترهای فارسـی و عربی 2  بایت اشـغال 
می کننـد )کاراکترهای بعضـی زبان ها مثل 
زبان هـای آسـیای شـرقی ممکـن اسـت ۳ 
 بایـت اشـغال کند(. ولی با توجـه به این که 
از تمام زبان ها )از جمله فارسی( به بهترین و 
استاندارد  ترین نحو ممکن پشتیبانی می کند، 
بهتریـن گزینه بـرای ذخیره  سـازی در فایل 

است.
انکودینـگ UTF-16 نیـز از خانـواده یونیکـد 
بـوده، ولـی تفاوتش بـا UTF-8 این اسـت که 
کاراکترهـای فارسـی و انگلیسـی همـه 2 
 بایـت اشـغال می کنند و کار پـردازش متن 
بسـیار راحت تـر می شـود. به طـور دقیق تر، 
کاراکترهای مجموعه BMP )که قبل تر گفته 
شد( 2  بایت و سایر کاراکترها )که به ندرت 

استفاده می شوند( 4  بایت اشغال می کنند.
مشـکلش هم این است که سازگار با اسکی 
نیسـت و برای ذخیره  سازی فایل های متنی 

مناسب نیست.
امـا برای تعریـف نمادها در قلم  هـای مدرن 

ده: 
سن

نو
لی

سو
د ر

سعی
انکودینگ های 
مختلفی وجود 

دارند که اغلب 
آن ها تنها از یک 
یا دو زبان یا در 

بهترین حالت 
از خانواده ای از 
زبان ها پشتیبانی 
می کنند. اما تنها 
انکودینگ های 
خانواده یونیکد 

هستند که از 
تمام زبان ها )و 
حتی بیشتر از 
آن!( پشتیبانی 

می کنند.
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و چندزبانـه، بهتریـن و پرکاربرد  ترین گزینه 
است.

اگر شما هم مثل من عاشق یونیکد شده اید، 
با من این ترانه را بخوانید:

unicode, unicode

uni-uni-unicode

with you to the end of road

in the international mode

everything is made of code

 مقدمه ای بر گرافیک بُرداری
ذخیـره  پیکسـل ها  بُـرداری،  تصاویـر  در 
نمی  شـوند. در عوض، مرز اشـکال به صورت 
تعـدادی نقطـه )بـا مختصـات مشـخص(، 
 )Bézier( تعدادی پاره خط و تعدادی خم بزیر
تعریف شده است. خم بزیر یک منحنی درجه 
سوم است )که می توان به صورت تعمیمی از 
قطـاع دایـره و خط در نظر گرفت( گر چه از 
لحاظ تئوری، نمی  توان همه اشکال را به این 
صورت تعریف کرد، ولی عمال تمام منحنی ها 
را می تـوان با تعدادی خم بزیرطوری تعریف 
کرد که تفاوتی توسط چشم انسان تشخیص 

داده نشود.
نرم افزارهـای خاصـی برای تولیـد و ویرایش 
 Corel Draw تصاویـر بـرداری وجود دارد کـه
بین کاربران ویندوز معروف است، ولی ما هم 
نرم افزار آزاد Inkscape را داریم که حقیقتا کم 
از Corel نداشته و حتی از جهاتی بهتر است.

البته نرم افزار LibreOffice Draw نیز قابل ذکر 
است.

نرم افزار Inkscape از فایل فرمت SVG استفاده 
می کند که فایل SVG خروجی آن نه تنها در 
Draw بلکه در FontForge )که نرم افزای برای 

طراحـی قلم  اسـت( هم قابل import اسـت، 
پس در طراحی قلم  هم SVG و Inkscape )که 
رابط بسیار بهتری از FontForge دارد( به شما 

کمک بسیاری خواهند کرد.
نرم افـزار Inkscape به قـدری خوب و جذاب 
است که حتی گاهی ترجیح می دهم به جای 

لیبره آفیس از آن استفاده کنم.

 دسته  بندی قلم  ها
 قلم  ها را بر اساس خصوصیات مختلف آن ها 
می تـوان دسـته بندی کـرد، مهم تریـن این 

خصوصیات:

 ۱- فرمت فایل
 قلم  هـا را بـر اسـاس فرمت یا پسـوند فایل 
می توان به دسـته های مختلف تقسیم کرد. 

به عنوان مثال:
TrueType ).ttf)

Adobe PostScript Type 1 ).pda, .pdb)

OpenType ).otf, .ttf, .ttc)

 .pcf)xserver, bitmap)

 .psf)console, bitmap)

 .fon)windows)

ما فعال در مورد تک تک این فرمت ها صحبت 
نخواهیـم کرد، ولـی به بعضی از آن ها که در 
گنو/لینوکـس کاربرد دارد، در قسـمت های 

بعدی اشاره می کنیم.
در همین حد بدانید که بهترین فرمت مدرن 
و آزاد که برای فارسـی قابل اسـتفاده است، 

TrueType است که پسوند ttf دارد.

 ۲- یونیکد و غیریونیکد
 قلم  های فارسـی که ده ها سـال پیش برای 
سیسـتم عامل های وینـدوز و مـک طراحـی 
می شدند، یونیکد نبودند. خوشبختانه امروز 
اغلب این قلم  ها به یونیکد تبدیل شده اند. اما 
همان طور که می دانید، در محیط گرافیکی 
گنو/لینوکس، همه چیز بر پایه یونیکد است.

در واقـع، قلمـی که یونیکد نباشـد، برای ما 
ارزش کاربـردی ندارد )و احتماال با توجه به 
بحث مجوز و تاریخچه نامعلوم آن، هیچ گونه 

ارزشی ندارد(.
البتـه ایـن در مـورد قلم  هایـی بود کـه قرار 
اسـت در محیـط گرافیکی اسـتفاده شـود. 
وگرنه همیـن االن تعـدادی قلم  غیریونیکد 
روی توزیع هـای گنو/لینوکـس وجـود دارد 
مثـل قلم  هـایpsf کـه فقـط در کنسـول یا 
ترمینال های غیرگرافیکی استفاده می شوند. 
همان جایی که وقتـی Alt+Ctrl+F1 می زنید 
می روید! آیا می دانستید با تعیین قلم  مناسب 
)که البته یونیکد نیست( می توانید آن جا هم 

فارسی ببینید؟
نمونه ای دیگر از قلم  های غیریونیکد، قلم  های 
PostScript نوع یک شـرکت آدوبی اسـت که 

در گنو/لینوکس احتماال در چنین مسـیری 
تعدادی از آن ها را می بینید:

/usr/share/fonts/Type1

ایـن  در  مـا  بـه هـر حـال، چـون هـدف 
 مقالـه، محیـط گرافیکـی و سیسـتم عامل 

گنو/لینوکس است و به پشتیبانی از فارسی 
هـم نیـاز داریم، از ایـن پس فقـط در مورد 

قلم  های یونیکد صحبت خواهیم کرد.

 3- بُرداری یا غیربُرداری
بـا مقدمه ای که گفته شـد، می توانید حدس 
بزنیدکـه اغلب قلم  های مدرن از نوع برداری 
هسـتند. علت آن هم واضح اسـت. چون ما 
متـن را در اندازه های مختلف ممکن اسـت 
ببینیـم. اگر قـرار باشـد یک قلـم  نمادها را 
به صورت پیکسـلی یـا bitmap تعریف کرده 
باشـد، بایـد بزرگ تریـن اندازه ممکـن را در 
نظـر گرفته باشـد )چون اگر بزرگ تـر از آن 
را بخواهیـم، لبه های متن، مات خواهد شـد 
و عمال غیرقابل اسـتفاده است(. حتی در آن 
صـورت هـم، کوچـک کـردن نمادهایی که 
به صـورت تصاویـر پیکسـلی بـزرگ تعریف 
شده اند، بار زیادی روی سیستم وارد می کند. 
یـک قلم  خوب اگـر می خواهـد bitmap هم 
باشد باید نمادها را در اندازه های مختلف قلم  

تعریف کرده باشد.
البتـه ممکن اسـت یـک قلم  بـرداری، برای 
سـازگاری بیشـتر، تصاویر bitmap نمادها را 
هـم در چند اندازه مختلـف در کنار تصاویر 
بـرداری در خـودش گنجانده باشـد )کاری 
که در قلم  ترافیک شـرکت فارسی وب انجام 

شده(
ولـی تقریبـا هیچ قلم  مدرنـی )برای محیط 
 bitmap گرافیکی( نیسـت که فقط بر اساس

باشد.
بـرای   psf قلم  هـای اسـت،  ذکـر  بـه  الزم 
ترمینال غیرگرافیکی )که پیش تر ذکر شد( 
 Portable Compiled مخفـف( pcf و قلم  هـای
Format( بـرای xserver )که مثال در ترمینال 

xterm استفاده می شود( دو دسته از قلم  های 

قدیمی به ارث مانده از یونیکس هستند که 
همه bitmap و غیربرداری هستند.

تعداد زیـادی از قلم  های pcf را می توانید در 
گنو/لینوکس در چنین مسیری ببینید:

usr/share/fonts/75dpi/

 4- عرض متغیر و عرض ثابت )مونو(
در هـر قلمـی، هـر نمـاد در یک مسـتطیل 
 render فرضی تعریف شده اسـت که هنگام
کردن متن توسـط قلم ، این مستطیل ها در 
کنار هم قرار می گیرند )مگر در موارد خاص 

قلم  های فارسی 
که ده ها سال 

پیش برای 
سیستم عامل های 

ویندوز و مک 
طراحی می شدند، 

یونیکد نبودند. 
خوشبختانه امروز 
اغلب این قلم  ها 
به یونیکد تبدیل 

شده اند. اما همان 
طور که می دانید، 

در محیط 
گرافیکی گنو/

لینوکس، همه چیز 
بر پایه یونیکد 

است.
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مثل حرکت ها(.
ارتفاع این مستطیل ها معموال یکسان است. 
امـا عرض آن ها در اکثر قلم  ها متغیر اسـت. 
چون این خاصیت زبان های معمول نوشتاری 
اسـت که عـرض حروف با یکدیگـر متفاوت 
است و یکی کردن عرض این مستطیل های 
فرضی، به معنی گذاشتن فاصله  اضافی در دو 
طرف حروف کم عرض تر اسـت ) یا عریض تر 
کـردن خود حروف( که این خوانایی متن را 

پایین می آورد.
مگـر آن کـه واقعـا نیـاز به ایـن ثابـت بودن 
عـرض نمادهـا داشـته باشـیم. مثـال هنگام 
برنامه نویسی، ثابت بودن عرض نمادها باعث 
می شود  نمادهایی که در جایگاه های یکسان 
در خطـوط متوالی هسـتند، زیر هم نشـان 
داده شـود. ضمن این که بیشتر بودن عرض 
 indenting کاراکتر فاصله باعث نمایش بهتر
)دندانه گذاری( نیز می شود )که در زبانی مثل 
پایتون، حیاتی است(. اگر برنامه نویس باشید 
نیاز به توضیح بیشتر ندارید و می دانید که هیچ 
برنامه نویسـی از یک قلم  عرض- متغیر مثل 
تاهوما یا Arial در ویرایشـگر یا IDE محبوبش 
 استفاده نمی کند. همین طور در خط فرمان 
)ترمینـال / کنسـول( - چـه گرافیکی و چه 
غیرگرافیکی - به دلیل ذات و منطق ترمینال 
و ابزارهای نمایش/ ویرایش متن در آن، فقط 
می توان از قلم  های عرض ثابت استفاده کرد.

در واقـع می توان گفت تنها اسـتفاده عملی 
 قلم  هـای عرض ثابـت کـه بـا نـام Mono یـا

Monospace هم شـناخته می شوند در خط 

فرمان و ویرایشگرهای برنامه نویسی است.
اما در سـایر قسـمت های محیط گرافیکی، 
مثـل میـزکار، مرورگـر، واژه پـرداز و… از 
قلم  های عرض-متغیر استفاده می شود و ما 
هـم از این پس در مورد این قلم  ها صحبت 

خواهیم کرد.
تـا این جا، خصوصیات نسـبتا بدیهی قلم  ها 
 را توضیـح دادیـم، بگذاریـد بـه قلم  هـای 
عرض متغیـر،  بـرداری  یونیکـد   TrueType

بگوییـم قلم  هـای معمولـی. با ایـن تعریف، 
محیـط  در  امـروزه  کـه  قلم  هایـی  اغلـب 
گرافیکی به طور موثری اسـتفاده می شـوند 
قلم  هـای معمولـی هسـتند و ایـن حداقـل 
خواسـته ما از یک قلم  خوب فارسـی است. 
حـال به خصوصیات دیگر قلم  ها که چندان 

بدیهی نیستند می پردازیم.

 5- مجوز
 قلم  ها را با توجه به نوع مجوز آن ها می توان 

به سه دسته تقسیم کرد:
1- غیرقابل توزیع

2- قابل توزیع
۳- قابل توزیع، ویرایش و توزیع مجدد

عبـارت متن بـاز بیشـتر در مـورد نرم افـزار 
مصـداق دارد. مثـال در مـورد قلـم ، اصال کد 
منبع )سورس کد( معنی ندارد. حتی عبارت 
منبع یا سورس هم به سختی مصداق دارد، 
چون قلم  های ttf شامل اشکال برداری نمادها 
هستند و از لحاظ فنی قابل ویرایش هستند.

پس بحث آزاد بودن یا نبودن بیشـتر مفهوم 
قانونی ) اخالقی( دارد تا فنی و شاید هم )با 
توجه به ضعف قانون کپی رایت در کشور( به 
همین دلیل اسـت که قلم  های آزاد فارسـی 
خیلی کم هسـتند. از چند ده سـال پیش تا 
به حال متاسـفانه افراد و گروه هـای زیادی، 
قلم  های دیگران را )که براسـاس مجوز، قابل 
ویرایـش هم نبودنـد( ویرایـش می کردند و 
حتی دوباره به نام خود منتشر می کردند که 
باعـث ایجاد هرج و مـرج در زمینه قلم  های 
فارسـی شـده اسـت. قلم  های زیـادی با نام 
یکسان یا مشابه وجود دارند که گاهی تفاوت 
زیـادی از لحـاظ فنی با هـم دارند و هر یک 
هم به نام گروه یا شـرکت خاصی کپی رایت 
شـده اند و کسـی نمی داند تاریخچه هر قلم  
چیست و چند بار دست به دست شده است.

 قلم های آزاد فارسی
در حـال حاضـر تنهـا قلمی کـه می توانم با 
اطمینان بگویم آزاد است قلم  FreeFarsi است 
کـه از سـازندگان آن واقعـا تشـکر می کنم، 
گرچه به نظر بنده، از لحاظ خوانایی و حتی 
زیبایی توان رقابت با قلم  های غیرآزادی مثل 

ترافیک و میترا را ندارد.
بـرای دانلـود قلـم  FreeFarsi از ایـن آدرس 

استفاده کنید:
http://slmd.ir/2h

البته شـرکت فارسی وب هم هفت قلم  واقعا 
خـوب منتشـر کرده که شـامل الهـام، هما، 
کودک، نازلی، رویا، ترافیک و تیتر اسـت که 
به نظر می آید سه قلم از آن ها )هما، نازلی و 
تیتر( آزاد و تحت مجوز GPL است. باقی آن ها 
قرار است )یا بود( وقتی به ورژن 1.0 برسند، 
به صورت آزاد )احتماال GPL( منتشـر شوند. 

آخرین نسـخه بسته این قلم  ها 0.5 است که 
به سال ها پیش برمی گردد.

در مـورد سـه قلمی که تحت GPL هسـتند 
)بـا توجه به این که همنام با چند قلم  دیگر 
اسـت( هم تاریخچه مشـخصی وجود ندارد، 
ولـی متـن کپی رایت کـه درون ایـن قلم  ها 

نوشته شده می گوید:
Copyright (c) 2003 by Sharif FarsiWeb, Inc. 

All Rights Reserved.

Copyright (c) 1999 by (URW)++ Design & 

Development

You may redistribute, change or rename 

this font according to GPL.

 نگارنده هم سـه قلـم  آزاد عربی بـه نام های
کـه   KacstQurn و   KacstOne و   KacstBook

توسط موسسه تحقیقاتی KACST تحت مجوز 
GPL منتشـر شده اسـت را به کمک نرم افزار 

FontForge و Inkscape از عربـی بـه فارسـی 

 تبدیـل کـرده و بـا نام هـای FaKacstBook و 
FaKacstOne و FaKacstQurn منتشـر کـرده 

است.
تنها اشـکال فنی این سه فونت، عربی بودن 
ارقام 4، 5 و۶  فارسـی اسـت )چون از ارقام 

عربی کپی شدند(.
من هنگام نوشـتن این مقاله، به این مسأله 
FaKacst-  پـی بردم و این مشـکل را در قلـم

Book )کـه خواناتـر و زیباتـر از دوقلم دیگر 

است( برطرف کردم.
اکنون می تـوان گفـت FaKacstBook یکی از 
استانداردترین قلم های فارسی است که البته 

آزاد نیز است.
فایل هـای ttf ایـن سـه قلم  و نیـز راهنمای 
تبدیل قلم  های عربی به فارسی را  )که البته 
قدیمی است و در سال 200۸ ساخته شده( 

می توانید از این صفحه دانلود کنید:
http://slmd.ir/2j

 6- بر اساس شکل حروف
 قلم  های Serif به قلم  هایی گفته می شود که 
در آن هـا در انتهـای حروف التین یک زائده 
وجود دارد که باعث زیبایی حرف می شـود. 
گرچـه ظاهـرا این اصطالح ریشـه در التین 
دارد، ولـی بـا کمـی اغمـاض در تعریف، به 
قلم   های فارسی هم قابل تعمیم است. وقتی  
نوشـته را با قلمـی مانند قلم خوشنویسـی 
)که سطح مقطعی باریک دارد( می نویسید، 

عبارت متن باز 
بیشتر در مورد 

نرم افزار مصداق 
دارد. مثال در 

مورد قلم ، اصال 
کد منبع )سورس 
کد( معنی ندارد. 
حتی عبارت منبع 
یا سورس هم به 
سختی مصداق 

دارد، چون 
قلم  های ttf شامل 

اشکال برداری 
نمادها هستند و 

از لحاظ فنی قابل 
ویرایش هستند



۲9 شماره سـوم،  آذر مـاه93

ضخامـت نوشـته در نقاط مختلـف متفاوت 
است )گرچه زاویه قلم، به زبان و خط بستگی 
دارد( .قلمی که شبیه نوشته با چنین قلمی 

.Serif باشد را می توان گفت
 قلم  هـای Sans-Serif کـه به اختصار به آن ها 
Sans هـم گفتـه می شـود، عمومـا ضخامت 

یکسـانی در تمام نقـاط حـروف دارند. مثل 
نوشـته ای که با خودکار )یا ماژیک سـرِگرد( 
نوشـته شده باشـد، بدون تغییر میزان فشار 

بر کاغذ.
)کلمـه Sans در زبـان فرانسـوی بـه معنای 
»بـدوِن« اسـت، Sans-Serif یعنـی »بـدوِن 
دندانـه انتهای حـروف«، گرچـه معنای این 
اصطالح را برای بکار بردن در فارسی، تعمیم 

دادیم(.
 قلم  هـای Sans کمتر جنبه هنری داشـته و 
خوانایی بیشتری دارند و در محیط گرافیکی 

رایانه بیشتر استفاده می شوند.
تعدادی از قلم  ها هم هستند که بیشتر جنبه 
فانتزی یا هنری دارند و به سـختی می توان 
در یکی از دسته های باال قرار داد. این قلم  ها 
بیشـتر در کارهای گرافیکی اسـتفاده شـده 
و تقریبا کسـی برای خوانـدن متون از آن ها 

استفاده نمی کند.

 7- خوانایی و زیبایی
شـاید نتوانیـم قلم  هـا را بـر اسـاس شـکل 
حروف به طور دقیقی دسته بندی کنیم، ولی 
می توانیم طبق سلیقه خودمان، به خوانایی و 

زیبایی قلم ، دو نمره متفاوت بدهیم.
یـک قلم  ممکن اسـت خوانایـی و زیبایی را 
همزمـان در حد قابل قبولی داشـته باشـد، 
ولـی عمال نمی تواند هر دوی آن ها را در حد 
کمال داشـته باشد. پس باید مصالحه کرد و 
دیـد خوانایی و زیبایـی هر کدام چقدر برای 
مـا اهمیـت دارد. این در نهایت به سـلیقه و 
نیـاز شـما برمی گـردد. ولی با توجـه به نیاز 
امروز کاربران کامپیوتر و زیاد بودن قلم  های 
هنـری و کم بـودن یک قلم  خوانـای خوب 
و کم اشـکال، مـا فعـال بـه خوانایـی اهمیت 

بیشتری می دهیم.

 8- چندزبانه بودن
عالئم نوشـتاری را بر اساس زبان می توان به 

چند دسته تقسیم کرد:
1- کاراکترهای اسکی )انگلیسی(

2- کاراکترهای التین غیر اسکی
۳- حروف عربی

4- حروف فارسی، اردو و کردی که در عربی 
نیستند

5- حروف زبان های خانواده سیریلیک )مثل 
روسی(

۶- حروف زبان های آسـیای شرقی )چینی، 
ژاپنی، کره ای(

7- سایر زبان ها
تقریبا هیچ قلمی نیسـت که از تمام زبان ها 
پشـتیبانی کند. اگـر هم قلمی باشـد که از 
بیشـتر زبان هـا )از جملـه التین و فارسـی( 
پشـتیبانی کند، احتماال اشـکال فارسی اش 
مطابق با سـلیقه ما نیسـت. پس ما همیشه 
 بـه چندین قلم  نیاز داریم. در سیسـتم عامل 
چارچوب هـای  بیشـتر  در  گنو/لینوکـس، 
گرافیکـی / میزکارها و بیشـتر برنامه ها این 
قابلیت وجود دارد که اگر تعدادی کاراکتر در 
قلم  دلخواه شما وجود نداشت، برای نمایش 
آن کاراکتـر از یک قلم  عمومی و پیش فرض 
)کـه از اغلـب زبان هـا پشـتیبانی می کنـد( 

استفاده کرد.
حتی اگر یک قلم  فارسی برای برنامه تعیین 
کنید که حروف انگلیسـی را نداشـته باشد، 
حروف انگلیسـی توسـط همان قلم  / قلم  ها 

پیش فرض نمایش داده می شوند.
گرچـه بـه نـدرت، برنامـه ای مثـل مرورگر 
فایرفاکس به شـما اجازه می دهـد، برای هر 

زبان یک قلم  جداگانه تنظیم کنید.
گرچـه ما خیلی عالقه مندیم یک قلم  خوب 
و آزاد فارسـی داشـته باشـیم کـه از حروف 
انگلیسی )و حتی سایر زبان های التین( هم 
پشـتیبانی کند تا هنـگام خواندن متن های 
دوزبانه )شـامل تمام متن های فنی( حروف 
فارسی و انگلیسـی از لحاظ اندازه و شکل با 
هم هماهنگ باشـند. چون انـدازه قلم ، مثل 
سـایز پیراهن است و یک اسـتاندارد کلی و 
جامـع وجود نـدارد. واضح تر بگوییم، حروف 
سـایز 14 قلـم  A ممکـن اسـت بزرگ تـر از 
حـروف سـایز 14 قلـم  B باشـند. ضمن این 
که شـکل یا style حروف هم بهتر است بین 
فارسی و انگلیسی هماهنگ و یکسان باشد.

پس دوسـت داریم  یک قلم  داشـته باشـیم 
کـه تمـام یـا بیشـتر کاراکترهـای موردنیاز 
ما )فارسـی، عربی، انگلیسـی و حتی سـایر 
زبان های اروپایی مثل آلمانی و فرانسوی( را 

پشتیبانی کند.

 9- حجم فایل
طبیعی است که مانند هر نوع فایل دیگری، 
حجـم فایل قلم  هم بـرای ما اهمیـت دارد. 
گرچه فشرده سازی نقش زیادی در قلم  ندارد 
و حجم بیشتر معموال به معنای تعداد شکل 
بیشـتر اسـت )با این فرض که قلـم  برداری 
ttf اسـت(. گرچـه دقت اشـکال هم بی تأثیر 
نیسـت. تعداد شـکل بیشـتر هم معموال به 
معنای تعداد کاراکتر بیشـتر اسـت )تفاوت 
ایـن دو را خواهیـم گفت( و تعـداد کاراکتر 
بیشتر هم معموال به معنای تعداد زبان های 
بیشـتری اسـت که پشـتیبانی می کنـد. اما 
Liga-  این جـا الزم می دانیم معنـای اصطالح

ture یا لیگاتور را بگوییم.

در فارسـی، شـکل یـک کلمـه عمومـا از به 
هم چسـباندن شـکل حروف ایجاد می شود 
که شـکل حروف هم بسـتگی به چسبان و 
غیرچسـبان بودن خود حرف و حرف قبل و 
بعدش، یکی از چهار حالت ممکن است که 

ما خیلی 
عالقه مندیم یک 
قلم  خوب و آزاد 

فارسی داشته 
باشیم که از 

حروف انگلیسی 
)و حتی سایر 

زبان های التین( 
هم پشتیبانی کند 
تا هنگام خواندن 
متن های دوزبانه 

)شامل تمام 
متن های فنی( 

حروف فارسی و 
انگلیسی از لحاظ 

اندازه و شکل 
با هم هماهنگ 

باشند
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تمام چهارحالت حرف )جدا، ابتدایی، میانی 
وانتهایی( در قلم  تعریف شـده است )گرچه 
ممکن اسـت دو یا سـه تا از این چهار حالت 

یکسان باشند(.
اما این قاعده همیشه هم صادق نیست. مثال 
تقریبـا هیچ کـس کلمـه »الزم« را به صورت 
»ل ازم« نمی نویسد. چون چسباندن حرف الم 
به الف )با قاعده ذکر شـده( ترکیب زشـتی 
را می دهد. به همین دلیل در اغلب قلم  های 
فارسـی ترکیـب ایـن دو حـرف به صـورت 
مجزایـی با شـکل »ال« رسـم شـده اسـت. 
)جالب است بدانید یونیکد یک کاراکتر مجزا 

با کد U+FEFB برای » ال « دارد(
بـه این نوع شـکل که مربوط بـه ترکیبی از 

حروف متوالی است، لیگاتور می گویند.
خط نستعلیق را می توان پیچیده ترین و البته 
زیباترین خط فارسی دانست. شکل هر حرف 
در این خط، حالت های بسیار متعددی دارد 

و به عوامل مختلف بستگی دارد.
اگر قلم  IranNastaliq را دیده باشید، حجم آن 
بیشتر از یک مگابایت است که برای یک قلم  
خیلی زیاد اسـت. علت آن هم تعداد بسـیار 
زیاد اشکال است که بیشتر آن ها هم مربوط 
به فارسـی اسـت. نه تنهـا تعـداد لیگاتورها 
خیلـی زیاد اسـت )حتی کلمـه بلندی مثل 
»شکسـتگی« هم به صورت یک شکل مجزا 
ترسـیم شـده!( بلکه حالت هـای مختلفی از 
تک حرف ها هم هسـتند که لیگاتور نیستند 
و من واقعا نمی دانم با چه ابزاری و طبق چه 

قاعده ای تعریف شده اند.
گرچه این قلم  آزاد نیست و به صورت قانونی 
قابل ویرایش نیسـت، ولـی اگر بخواهید هم 

احتماال نمی توانید آن را ویرایش کنید!
در ضمـن، با وجود این همه پیچیدگی، این 
قلم  یک پیاده سـازی کامل از خط نستعلیق 
نیسـت. خـط نسـتعلیق )در حالـت کامل( 
با یک قلم  قابل پیاده سـازی نیسـت! نیاز به 
نرم افزارهـای تخصصی مثل »نامه نگار« دارد 

که فقط هم در ویندوز قابل اجرا هستند.
جدای از این که استفاده از خط نستعلیق در 
صفحات وب و مستندات باعث سخت شدن 
خوانـدن متن می شـود، ضمنا ایـن قلم  هم 
یکسری اشکاالت فنی دارد )که خب با توجه 
به پیچیدگی خط نستعلیق، طبیعی است و 

حتی باید سازنده آن را تحسین کرد.(
ولـی این قلـم  برای کارهـای گرافیکـی، در 

)یـا   Inkscape و  GIMP نرم افزارهایـی مثـل
معادل هـای غیـرآزاد آن ها( به شـدت مفید 

خواهد بود.
10- استاندارد بودن نمادهای فارسی و عربی

ایـن اسـتاندارد را می تـوان شـامل مـواردی 
دانست که در ادامه عنوان شده است:

 ارقام فارسی و عربی )جدای از ارقام 
التین( )جدول شماره 1(

دقت کنید که ارقام 4، 5 و ۶ بین فارسـی و 
عربی متفاوت است.

همیـن طـور بهتر اسـت رقم صفر فارسـی، 
توخالی باشد.

تمـام ارقام فارسـی و عربی، حتی در صورت 
شـبیه بـودن، در اسـتاندارد یونیکـد، با هم 
متفـاوت هسـتند )مثـال 2 فارسـی معـادل 
 U+0662 اسـت و 2 عربـی معـادل U+06F2

است(.
 حـروف مشـابه ولـی متفـاوت بین 

فارسی و عربی
حـرف »ي« در عربـی همیشـه دو نقطه در 
زیرش دارد. ولی در فارسـی این طور نیست. 
در فارسی فقط در حالت ابتدا )ی ( و میانی ) ی ( 
دو نقطه دارد و در حالت جدا )ی( و انتهایی 

) ی( نباید نقطه داشته باشد.
حـرف »ك« هـم در عربـی، در حالت جدا و 
انتهایـی سـرکش نـدارد و به جـای آن یـک 
عالمت حمـزه دارد، در حالی که در فارسـی 

سرکش دارد و همزه ندارد.
فارسی: ک ک   ک   ک

عربی: ك ك   ك   ك

 فاصله مجازی
فاصله مجازی یا Zero Width Non-Joiner که 
معادل کاراکتر U+200C اسـت باید در فونت 
تعریف شـده باشـد ولی به صورت یک شکل 
خالـی که عـرض صفـر دارد. بعضی فونت ها 
)مثل قلم های شـرکت فارسی وب( یک خط 
عمـودی نازک در شـکل آن تعریف کرده اند 
که اشـتباه اسـت و در بعضی محیط ها یک 
خط عمودی نشـان داده می شـود و متن را 
زشـت می کند. در حالی کـه اگر این کاراکتر 
محیـط  در  نمی شـد،  تعریـف  فونـت   در 
گنو/لینوکس برای نمایش آن به طور خودکار 
از فونت دیگری اسـتفاده می شد که احتماال 
ایـن کاراکتـر را داشـته و نتیجـه صحیحی 
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می داد.
عالئم نگارشـی فارسـی متفاوت با انگلیسی 
ایـن نشـان ها، کاراکترهایی ماننـد ویرگول، 
درصـد، گیومـه، نقطه ویرگـول و نمونه های 

دیگر را شامل می شود.

 ۱۱- هماهنگـی بیـن شـکل و اندازه 
حروف زبان های مختلف

همان طور که گفته شـد ما ترجیح می دهیم 
فونتی داشـته باشـیم که از تمـام زبان های 
مـورد نیـاز ما )حداقل فارسـی و انگلیسـی( 
پشـتیبانی کند تا اندازه و شـکل حروف در 
تمام زبان ها با هم سـازگار و هماهنگ باشد. 
پـس اگـر هماهنگـی بیـن دو زبـان در یک 
فونت دوزبانه وجود نداشته باشد، نفی غرض 

خواهد شد.
ضمناً ترکیب کردن یک فونت فارسی و یک 
فونـت انگلیسـی )در صـورت آزاد بـودن هر 
دو( که قطعاً با هم تفاوت سـبک دارند، این 
مشـکل را حل نمی کند. مگر این که سـبک 
)style( دو فونت بسـیار به هم نزدیک باشـد 
و هنگام کپی کردن نمادها، اندازه و عرض و 
حاشیه آن ها بررسی و با هم هماهنگ شود.

اضافـه  کاراکترهـای  داشـتن   -۱۲ 
یونیکد

مثـل کاراکترهایی کـه به عنـوان آیکون در 
بعضی سـایت ها بکار می روند )مثالً کاراکتر 
U+F023 کـه عالمـت یـک قفل اسـت و در 

سایت trello استفاده شده(.
بعضی نرم افزارها چندان هوشمند نبوده و اگر 

خط نستعلیق 
را می توان 

پیچیده ترین و 
البته زیباترین 

خط فارسی 
دانست. شکل 

هر حرف در این 
خط، حالت های 
بسیار متعددی 

دارد و به عوامل 
مختلف بستگی 

دارد.

)جدول شماره 1(
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خوانایینوعمجوزنامقلم
)۹−۰(

زیبایی
)۹−۰(

زبان
استانداردبودن

فارسی
)kb(حجم

FreeFarsiGPLSerif۸۶۱۰۰۱۱۳فارسی+انگلیسی
B MitraنامشخصSerif۹۸۵۵۵۸فارسی
RoyaقابلکپیSans۹۸۹54۸فارسی

TerafikقابلکپیSans۹۷۹۵۸۵فارسی+انگلیسی
TahomaقابلکپیSans۹۵۹۵۶۹۸کامل

NazliGPLSerif۷۸۹۵۵۵فارسی+انگلیسی
FaKacstBookGPLSerif۷۸۱۰۰۱۱۸فارسی+انگلیسی

KoodakقابلکپیSans۹7۹5۸2فارسی
TitrGPLSerif۸۷۹۵۸۶فارسی

FaKacstQurnGPLSerif۷۷۹۰۱۲۹فارسی+انگلیسی
HomaGPLSans۶۷۹۵۴۸فارسی

FaKacstOneGPLSerif۸۶۹۰۱۲۴فارسی+انگلیسی
DejaVuSansآزادSans۸5100741کامل

ArialنامشخصSans۷۶۹۵۲۷۵کامل
ElhamقابلکپیSans۵۷۹۵۴۲فارسی

DroidNaskhApache?۹۷۹۸۸۹فارسی
FreeSansGPLSans۹۷۰۱۵۶۰انگلیسیوالتین
FreeSerifGPLSerif۸۸0۳۳00انگلیسی و التین

DroidSansApacheSans۹۸۰۱۹۰انگلیسیوالتین
DejaVuSerifآزادSerif۸۷۰۳۶۸انگلیسیوالتین

حروف گ چ پ ژ۳0
پشتیبانی از ارقام یونیکد فارسی20
کاراکترهای نگارشی یونیکد فارسی10
انگلیسی بودن ارقام و کاراکترهای نگارشی اسکی15
متفاوت بودن ارقام 45۶ فارسی از عربی10
داشتن حروف » ی ک « فارسی و متفاوت بودن آن ها از عربی10
شکلصحیحفاصلهمجازی)تهی()نداشتنآنبهترازیکخطعمودیاست(5

این کاراکترها در فونت پیش فرض سیستم نباشد، آن ها را نشان 
نمی دهند یا به جای آن ها اشکال عجیب و غریبی نشان می دهند.

البته قطعاً راه حل هایی برای این مشـکل وجود دارد )که از چند 
فونت همزمان بهره ببریم(

ولـی بـه هر حال، هر چه کاراکترهـای پرکاربرد یونیکد در فونت 
بیشتر باشد بهتر است.

مقایسه قلم  های فارسی آزاد و قلم  های معروف ) جدول شماره 2(
امتیازهایی که به خوانایی و زیبایی قلم ها )از صفر تا ۹( داده شده، 
نظر شخصی نگارنده بوده و تا حد زیادی هم سلیقه ای  است. ستون 
دوم از چپ، درصد اسـتاندارد بودن پشتیبانی از فارسی است و به 

صورتی که در جدول شماره ۳ آمده، محاسبه شده است.
در جدول شماره 4، نمونه ای از متن فارسی را در قلم های مختلف 
فارسـی می بینید که برای مقایسه میزان خوانایی و زیبایی قلم ها 

مفید است:
اگرچه فرصت نشد در مورد Text Rendering و کارهای آقای »بهداد 
اسفهبد« بنویسم، ولی همین قدر بدانید که اگر زحمات ایشان نبود، 
هر چقدر هم قلم  خوبی داشتیم، باز هم هرگز نمی توانستیم متون 

فارسی را در گنو/لینوکس، به این خوبی مشاهده کنیم و بخوانیم.

FreeFarsiنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

B Mitraنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

Royaنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

Terafikنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

Tahomaنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

Nazliنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

FaKacstBookنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

Koodakنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

Titrنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

FaKacstQurnنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

Homaنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

FaKacstOneنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

DejaVuSansنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

Arialنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

Elhamنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

DroidNaskhنمونه ای از متن فارسی با قلم های مختلف

) جدول شماره 2(

) جدول شماره ۳(

) جدول شماره 4(



http://rapidpars.com


33 شماره سـوم،  آذر مـاه93

سیستم عامل های آزاد موبایل  |  34 | 
پنج ابزار برتر مدیریت پروژه  متن باز در سال ۲۰۱4  | 35 |
دنیای متن باز اینترنت اشیا |  36 |
تایگا، ابزار کاربردی و متن بازمدیریت پروژه  | 37 |
پروژه های متن باز موفق در سال جاری را دنبال کنید | 38 |

زبان های برنامه  نویسی مخصوص کودکان  | 4۰ | 

معرفی

معرفی



34

معرفی

شماره سـوم،  آذر مـاه93

ده:
سن

نوی
ده

ف زا
البا

ا ش
رض

بـا  موبایل هـای  معروف     تریـن  از  یکـی 
سیستم عامل متن باز، نوکیا N900 است که در 
سال 200۹ معرفی شد. این موبایل به سیستم عامل 
مااِمو )Maemo( مجهز بود که به دلیل سیاسـت های 
نوکیا در قیمت   گذاری و غنی نبودن سیستم عامل از 
نظر برنامه های کاربردی، نتوانست در بازار به موفقیت 

دست یابد.
 سیسـتم عامل مااِمـو توسـط نوکیـا و بر پایـه توزیع 
 GTK+ و Gnome گنو/لینوکس دبیان توسعه یافت و از
بـرای رابط کاربـری و Matchbox بـه عنوان مدیریت 
پنجره ها اسـتفاده می کرد. توسـعه مااِمو تا نسخه 5 
ادامه یافت و پس از آن مسئولیت توسعه آن از نوکیا 

به Hildon Foundation منتقل شد.
بـا وجـود شکسـت در بـازار مصـرف کننـده هـای 
عـادی توانسـت بـه محبوبیـت بسـیاری در میـان 
 هکرهـا و Maemo و جامعـه کاربـران نـرم افزارهـای 
آزاد / متن باز دسـت یابد و به نوعی توسـط گیک ها 
بـه زندگـی ادامه دهـد.  نوکیا پـس از تجربه تقریبا 
ناموفـق می گـو )Meego( بـه سـراغ بنیـاد لینوکس 
و اینتـل رفـت و بـا همـکاری بـا آن هـا، توسـعه 
سیستم عامل می گو برای بستره موبایل را شروع کرد. 

سیسـتم عامل می گو توزیعی متن باز اسـت وتوسط 
 داوطلبان بنیاد لینوکس و با اسـتفاده از کد موبلین 
)Moblin( که توسـط اینتل مدیریت می شـد، توسعه 
 N9 و N950 Developer Edition یافت. نوکیا گوشی های
را با سیستم عامل می گو به بازار عرضه کرد که مانند 

مااِمو نتوانستند به موفقیت دست یابند.
در سـال 2011 بنیـاد لینوکس اعالم کـرد با هدف 
تمرکـزروی سیسـتم عامل نوپـای تایـزن )Tizen( از 
مشـارکت در پـروژه می گو کنار ه گیـری می کند. از 
سـوی دیگر نوکیا نیـز اعالم کرد که سیسـتم عامل 
ویندوزفـون را برای تلفن های هوشـمندش انتخاب 
کـرده اسـت و قصد اسـتفاده از می گو بـرای موبایل 

دیگری را ندارد.
در ایـن میـان اسـتارتاپ فنالنـدی Jolla )یُـال تلفظ 
می شـود( کـه از کارمندان اخراجـی نوکیا در بخش 
می گو تشـکیل شـده اسـت، اعالم کرد قصـد ادامه 
توسعه می گو و ادامه آن با نام Sailfish OS را دارد. این 
شرکت اقدام به طراحی موبایلی با این سیستم عامل 
کرد که احتماال عرضه آن در سال 2015 آغاز خواهد 

شد.
پروژه تایزن در سـال 2012 با هدف سیسـتم عاملی 

 بـر پایـه کرنل لینوکس و با مشـارکت بنیـاد لی مو 
بنیـاد  اینتـل، سامسـونگ و   ،)LiMo Foundation(
لینوکس شـروع به کار کرد. این سیستم عامل تا به 
حال حضوری جدی در بازار موبایل نداشـته اسـت 
و از دسـتگاه هایی که از این سیسـتم عامل استفاده 
و   Samsung Galaxy Gear بـه  می تـوان  می کننـد 
 Samsung NX3000 و Samsung NX2000 دوربین های

اشاره کرد.
سامسـونگ همچنیـن قـول عرضـه Galaxy Z را به 
عنوان اولین تلفن هوشـمند تایزنی با امکانات یک 

میان رده  داده است.
 از دیگـر سیسـتم های عامـل متن بـاز می تـوان بـه

Firefox OS نام برد که توسـط بنیاد موزیال و بر پایه 

کرنل لینوکس توسعه داده می شود.
Firefox OS با تمرکز بر برنامه کاربردی های HTML5 و 

هدف   گذاری بازار گوشی های با امکانات کم و بسیار 
ارزان )Feature Phone( تالش کرده اسـت تا در بازار 
کشـور های در حال توسعه مانند برزیل و هند نفوذ 
کند. از موبایل های مجهز به این سیسـتم عامل نیز 
 Alcatel One Touch و GeeksPhone Peak می تـوان از

Fire نام برد. 

شـرکت کنونیکال که اوبونتو را عرضه و پشـتیبانی 
می کنـد نیـز اعالم کـرده که قصـد ورود بـه کارزار 

دستگاه های موبایل را با اوبونتو تاچ دارد.
این شـرکت ابتدا قصد داشـت خود اقـدام به تولید 
 Ubuntu دسـتگاه موبایل  کند و نام این دسـتگاه را
Edge گذاشت و قصد داشت با ارائه امکانات بسیار با 

قیمت پایین به بازار وارد شـود که در مرحله جذب 
سرمایه شکست خورد. در نوامبر 201۳  کنونیکال 
همکاری اسـتراتژیک خود را با تولید کننده چینی 
موبایل Meizu اعالم کرد و وعده عرضه اولین سیستم 

عامل مجهز به اوبونتو تاچ در سال 2015 را داد.

سیستم عامل های آزاد موبایل
دنیـای موبایـل تاکنون صعود و نزول سیسـتم عامل های بسـیاری را دیده اسـت که هرکـدام به دالیلی 
توانسـته  اند در بازار موفق شـوند یا شکسـت خورده و از رقابت کنار روند. در این میان چندین موبایل با 
سیستم های عامل متن باز عرضه شده  اند که در این مقاله به برخی از آن ها می پردازیم. موبایل های مجهز 
 )firmware( به سیسـتم عامل اندروید به دلیل وابستگی بسیار زیاد این سیسـتم عامل و وجود سخت افزار

انحصاری در این گروه قرار نگرفته  اند.
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سـال  هماننـد   Opensource.com سـایت 
گذشـته نگاهی به پنج ابـزار مدیریت پروژه  
متن باز انداخته است. این ابزارها بر اساس ویژگی ها و 

فیچرهای آن ها در مطلب زیر معرفی شده اند.

ProjectLibre 

ایـن   ProjectLibre بنیانگـذاران  از  اوبرایـن  مـارک 
ابـزار را بـرای مدیریـت وظایـف، تخصیـص منابـع، 
پیگیـری، نمـودار گانـت و خیلـی چیزهـای دیگـر 
مناسـب می دانـد. ProjectLibre جایگزیـن مناسـبی 
 Microsoft افزارهـای تجـاری همچـون بـرای نـرم 
 Project اسـت. در دسـامبر 201۳ نســخه  1.5.۸ 

 ProjectLibre منتشر شد. این نسخه برای معماری مدوالر 

Open Services Gateway Initiative ( OSGI( بود که در 

آن کدها کامال بازنویسی شدند. این موضوع به ماژول 
هـای رابـط این اجـازه را خواهـد داد که یکپارچگی 
بهتـری بـا راه حل های سـازمانی مثـل برنامه ریزی 

منابع انسانی )ERP( داشته باشد.
در سال ProjectLibre 201۳ جایزه  بهترین های متن 

باز را از InfoWorld دریافت کرد.

LibrePlan 

LibrePlan برنامـه ی کاربـردی تحـت وب اسـت کـه 

مدیریـت پـروژه را هـم بـرای مدیر پـروژه و هم کل 
تیـم و در صـورت نیـاز بـرای کل سـازمان ها آمـاده 
می کند. LibrePlan تحت لیسـانس AGPL اسـت. این 
برنامـه یکی دیگـر از ابزارهای حمایـت از تخصیص 
منابـع، نمودارهـای گانـت، امـور مالـی و ... اسـت. 
 تمامـی ایـن ویژگی هـا همـراه بـا تحـت وب بـودن 

LibrePlan آن را به بستر فوق العاده تبدیل کرده است.

OpenProject 

OpenProject دارای پروانـه عمومـی همگانـی گنـو 

نسـخه  ۳ اسـت و روی Ruby on Rails اجرا می شـود. 
برت لیندنتال رییس این پـروژه می گوید: »این ابزار 
همه چیـز را برای یک همکاری خوب در یک پروژه 
مهیا می کند و از کل پروژه پشتیبانی می کند. حتی 
می تـوان آن را تیـم همـکاری دوبـاره طراحی شـده 

بنامیم.«
از جمله ویژگی های این برنامه پشـتیبانی از پالگین 

اسکرام و متدهای Agile و تیم های اسکرام است.
در حـال حاضـر تیـم OpenProject  روی ارتقای این 
برنامه کار می کنند. نسخه  ۳.0 آن از روبی 2.0 و ریلز 

۳.2 پشتیبانی  می کند.

[project-open] 

فرانـک برگمـن بنیانگـذار ]project-open [دربـاره  
ایـن محصول می گوید:»ما  فقط بـا مدیران پروژه ها 
طرف نیسـتیم، بلکه تمرکز ما روی سـازمان هایی با 
10 تـا 1000 کاربر اسـت که درآمـد آن ها از اجرای 

پروژه هاست«.
گفته می شـود این برنامه در بیش از ۶ هزار شـرکت 
در سرتاسـر جهان اسـتفاده خواهد شد. نصب کامل 
 آن بـر اسـاس بیش از 100 بسـته  متن بـاز از جمله 
Linux distro، Postgre SQL، TCL به عنوان زبان اصلی، 

Perl برای یکپارچگی سیستم و خیلی چیزهای دیگر 

است. این برنامه از بیش از ۳0 بسته  یکپارچه سازی 
و....   OpenLDAP، OpenOffice، ProjectLibre مثـل 

پشتیبانی می کند.
ایـن پروژه ویژگی هـای زیادی دارد کـه از جمله  آن 
پشـتیبانی از Agile اسـت. این نرم افزار پروانه  دوگانه 
دارد و هسته  آن دارای ماژول های تحت پروانه  تجاری 
است. این پروژه به عنوان نرم افزار مشتری هم  روی 
ویندوز و هم لینوکس اجرا می شود که البته بستگی 

به بسته های متن باز Stack دارد.

Redmine 

Redmine یـک ابزار مدیریت پروژه  تحت وب اسـت. 

این برنامه  Ruby on Rails اجرا می شود و دارای پروانه 
عمومی همگانی گنو نسخه 2  است.

بـا این کـه Redmine در مقایسـه بـا دیگـر ابزارهـای 
مدیریـت پروژه ویژگی های تجاری چندانی ندارد اما 
دارای اپلیکیشـن های تحت وب قوی است. به عالوه  
ویژگی هـای پایـه ای همه  مدیریت پروژه ها، داشـتن 

ویکی و ردیاب مشکل از دیگر ویژگی های آن است.
Redmine بـرای مدیـران پروژه و اعضای تیم همانند 

مشتریان قابل استفاده است.

Agilefant :ابزار تکمیلی  
همـان طور که از اسـم Agilefant پیداسـت پایه  این 
برنامـه متدهـای Agile اسـت. بـا این حـال می توان 
نمونـه کارهـا، پروژه هـا و پیشـرفت های تیـم را بـه 
نمایش گذاشـت.  Agilefant یک محصـول رایگان و 
 متن باز را نیز عرضه می کند که می توانید آن را روی

private cloud یـا ابـر خصوصی خودتـان قرار دهید. 

همچنین یک راهـکار SaaS  نیز همراه این محصول 
در اختیار کاربر قرار می گیرد.
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اینترنت اشیا )IoT( یک مفهوم پردازشی است 
که آینده ای را شرح می  دهد که در آن اشیای 
فیزیکی زندگی روزمره به اینترنت وصل خواهند بود و 
می  توانند خودشان را به دستگاه های دیگر بشناسانند.

OpenIoT تالشـی مشترک از مشارکت  کنندگان مهم 

متن باز اسـت تا بر اسـاس یـک مدل پـردازش ابری، 
مجموعه ای نوین از برنامه های متن بازِ هوشمند برای 
اینترنت اشیا تولید کنند. OpenIoT به عنوان افزونه ای 
طبیعـی برای پیاده  سـازی های پـردازش ابـری دیده 
می  شـود که امکان دسترسـی به منابع و قابلیت های 
 مهـم مبتنـی بـر IoT را می  دهـد. بـه طـور خـاص،
OpenIoT روش هایـی برای قانونمند   سـازی و مدیریت 

منابع تشکیل  دهنده IoT فراهم می  کند که می  توانند 
خدمات بنا به درخواست مانند داده های حسگرها را به 
عنوان یک سرویس ارائه دهند. OpenIoT به مجموعه 
گسترده ای از حوزه های به هم مرتبط علمی و فناوری 

وابسته است که موارد زیر را شامل می  شوند:
  ابزارهای میانی برای حسگرها و شبکه های حسگر

 هستی شناسـی، مدل های معنایی و نشـانه  گذاری 
که نماینده اشـیای متصل به اینترنت باشد به همراه 

تکنیک های داده ای معنایی پیوند-باز
 پردازش ابری / ابزاری که شامل امنیت و طرح های 

محرمانگی مبنی بر ابزارها می  شود.
زیربنـای ابزارهای میانـی OpenIoT امکان پیکر بندی 
منعطـف و توسـعه الگوریتم هایی برای جمـع آوری و 
فیلتر کردن جریان های اطالعاتی که از اشیای متصل 
بـه اینترنت می  آینـد را فراهم می  کند و در عین حال 

رخدادهـای تجاری/کاربردی مهـم را تولید و پردازش 
می  کند.

  موارد کاربرد
داده هـای حسـگرهای فیزیکـی و مجـازی )از جمله 
داده هـای شـبکه های اجتماعی( نقشـی کلیـدی در 
یک محیط هوشمند ایفا می  کنند. OpenIoT به بهبود 
فراهم کردن خدماِت فراگیر کمک می  کند و همچنین 
زمان  بنـدی برای این که خدمات و مکان ها به صورت 
یکسـان به دیگر خدمات OpenIoT دسترسـی داشته 
باشـند که بازه گسـترده ای از خدمات را پیاده  سـازی 

می  کند.
پـروژه OpenIoT روی سـاختن برنامه هـای متن بـاز 
متمرکز شده است که می  توان به سادگی آن ها را برای 
حوزه های مشخص تجاری IoT به کار بست )با مداخله 

انسانی بسیار اندک(:
  کشاورزی هوشمند

  کارخانه داری هوشمند
)Urban Crowdsensing( مشاهده جمعیت شهری  

  زندگی هوشمند
  دانشگاه هوشمند

برای مثال در کشاورزی هوشمند، کشاورزها و محققان 
از یک چارچوب برای تحلیل عملکرد لحظه ای غالت 
بهره  مند می  شـوند. برنامه OpenIoT از بازه گسترده ای 
از حسـگرهای پخش شـده در مناطـق دور از طریق 
فراهـم   کننده های مختلف داده اسـتفاده خواهد کرد 
تا مدل هایی بسـازند و درباره گونه های مختلف گندم 

دنیای متن باز اینترنت اشیا
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پیش بینی هایی انجام دهند.
 OpenIoT در کارخانـه داری هوشـمند، از چارچـوب
می  تـوان برای حسـگری هوشـمند در محیط  های 
تولیـدی اسـتفاده کرد. ایـن کار مزایـای مختلفی 
خواهـد داشـت، از جملـه یک پارچه کردن سـریع 
حسگرها و دستگاه های تولیدی، دریافت هوشمند و 
پویای داده های حسگرها درون دستگاه های کارخانه 
و همچنیـن تحلیـل داده هـای جمع آوری شـده از 

مغازه ها.
در مشـاهده جمعیت شـهری، تمرکز بـر مدیریت 
شـهرهایی اسـت کـه عالقـه دارنـد شـهروندان و 
بازدیدکننـدگان را از عوامـل کلیـدی سـالمت و 
آسـایش، آگاه سـازند، بـرای مثـال کیفیـت هـوا و 
وضعیت ترافیک. انتظار می  رود مدیریت شـهری با 
استفاده از یک چارچوب خودکار OpenIoT به منزله 

فراهم  کننده خدمات حمایت کند.
در زندگی هوشمند تمرکز بر شهروندان )به خصوص 
سـالمندان( اسـت، این افـراد می  تواننـد از خدمات 
آگاهی از محل )فضای باز و بسـته( اسـتفاده کنند 
تا زندگی روزمره شان راحت تر شود. بازه متنوعی از 
شرکت ها که برای اکوسیستم های محلی راهکارهایی 

فراهم می  کنند، هدِف این نوع خدمات IoT هستند.
در دانشـگاه هوشـمند، تمرکـز بـر دانشـجویان و 
کارمنـدان در محیط هـای دانشـگاهی اسـت، تـا 
دسترسـی به تجهیزات و خدمات اشتراکی محیط 
دانشگاه فراهم شود. یک شریک Data warehouse بر 
یک اساس قراردادی به عنوان فراهم  کننده چارچوب 

عمل خواهد کرد.
 

  برای برنامه نویس ها
با شـروع پروژه متن باز OpenIoT، از برنامه نویس ها و 
شرکت ها دعوت شده است تا در آن مشارکت کنند. 
می  توانید از کد OpenIoT برای ایجاد خدمات نوآورانه 
استفاده کنید، می  توانید آن را به حسگرهای جدید 
تعمیم  دهید و حتی خود چارچوب OpenIoT را بهتر 

کنید، برای مثال:
 امکان دسترسی آزاد به بازه وسیعی از فناوری ها 
برای حسـگرها و دیگر اشـیا متصل بـه اینترنت را 
تسـهیل کنیـد.OpenIoT اولیـن پروژه ای اسـت که 
روش هایی برای پایه ریزی، مدیریت و استفاده از یک 

ابر متن باز حسگرها را فراهم می  کند.
بـا  گسـترده  سـطح  در  برنامه  نویسـی های  از   
زمان  بندی دسترسـی به هزاران کاربر و همزمان به 
میلیون ها حسگر پشـتیبانی  کنید. OpenIoT تعداد 
کمی خدمات حسـی آزاد )داده های عمومی( از آِن 

خود در اختیار دارد.
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فرقـی نـدارد که شـما یـک توسـعه  دهنده، 
مدیـر پروژه یا یک سـرمایه دار خرد یا کالن 
باشـید. قدر مسلم دوسـت دارید نمایی خوب از این 
که پروژه شـما به کجا خواهد رسـید، در ذهن داشته 
باشید. این که آیا زمان های مقرر شده برای کارها، به 
صورتی ادامه دار به سـرانجام رسیده اند؟ حجم کاری 
توسعه  دهندگان در چه حال است؟ چه مقدار از پروژه 
تکمیل شده است؟ چه مواردی در قدم های بعدی باید 

انجام شود؟ و به همین ترتیب. 
یک ابزار مدیریت پروژه به طور کلی جواب همه این 
سوال ها را می دهد. در حالت ایده آل شما تنها باید وارد 
سیستم شوید تا از مراحل پیشرفت خبر بگیرید. اما 
مثل هر کاری در زندگی، رسـیدن به یک سـناریوی 
ایده آل در این جا بسیار سخت است. شاید افراد برای 
به روز کردن ابزار مدیریتی شـان خیلی وقت نداشـته 
باشـند )و حتی شـاید خیلی تنبل باشـند(. بنابراین 
تقریبا همیشه هر آن چه  در سناریوی کاری در نظر 
گرفته شده، بازتابی از ابزار مدیریت پروژه نیست. یک 
راه حل برای این مشـکل، اسـتفاده از ابزاری است که 
کامال خودکار و مناسـب جریان کاری توسعه  دهنده 
باشـد.  به عـالوه، ابـزاری که خیلی زود به روز شـده و 

کاربر را به سمت خود جذب کند. 
تایگا به عنوان یـک ابزار مدیریت پروژه، هدفش رفع 
مشکالت اساسی کاربران است. این ابزار با یک هدف 
مشخص طراحی شده و توسعه  دهندگان ادعا می کنند 
»آن قدر زیباست که می توان تمام روز به تماشای آن 

نشست«.

بگذاریـد با نحوه شـروع تایـگا و ویژگی های خالقانه 
جدیدی که این ابزار ارائه می دهد شروع کنیم؛

کار این ابزار با یک گروه در »Kaleidos« شـروع شـد. 
شـرکتی که مرکز آن در»مادرید« قرار گرفته و برای 
هر دو گروه از شـرکت های پیشـرو و سرمایه گذاری، 
نرم افزار می سـازد. با این که بیشـتر زمان آن ها برای 
کار مشـتریان صرف می شـود اما در طول سال هر از 
چندگاهی برای هفته های »خالقیت شخصی شـان« 
کار را تعطیـل می کنند. این هفته های »هکاتون« به 
بهبود مهارت اشـخاص و تولیـد نمونه هایی از هرنوع 
ایده داخلی، اختصاص داده می شود. در مدتی که افراد 
در این همایش ها شرکت می کنند به صورتی ناشناس 
برای حل بزرگ  ترین مشکل شان که همان»مدیریت 

پروژه« است، تالش می کنند. 
تایگا توسط گروه Kaleidos قبل از سال 2014 متولد 
شـد و این گروه برای تمـام پروژه های داخلی خود از 
این ابزار استفاده می کرد. گروه چابک تایگا به صورتی 
نیمه متمرکز در ماه فوریه سـال 2014 تشـکیل شد 
تا بـه مراحل پروژه، سـاختاری رسـمی بدهد. منابع 

کد نویسی آن در گیت هاب قابل دسترسی است. 
گـروه  اصلـی  تمرکـز  تایـگا،  بـودن  کاربـردی 
توسـعه  دهندگان بوده و همین مسـاله استفاده از آن 
را بسـیار آسـان کـرده اسـت. طراحی پـروژه با تایگا 
همچون وزش نسیم خواهد بود. شما تنها قالب مورد 
نظر خود را انتخاب کنید )Kanban یا Agile(. سـپس 
نام پروژه و سناریو آن را اضافه کنید و بعد می توانید 
به راحتی شـروع کنیـد. اگر چابـک را انتخاب کنید، 

 اختیاراتی چون رسم خطوط و نوشتن سناریو کاربران 
)user-story( را خواهید داشت. پس از آن می توانید با 
اتصال این خطوط به مشـخصات کاربران، برای آنان 
وظایف مختلف را تعریف کنید. Kanban قالب دیگری 
است که در اختیار شماست. پروژه های طراحی شده 
با قالب Kanban به شـما اجازه ارسـال مطالب با یک 
 رابط کاربری بسـیار سـاده برای  کشیدن و رها کردن 

)Drag and Drop( پنجره های وظایف را می دهد. 
تایگا همچنین یک چارچوب دقیق مدیریت مسـائل 
را در زمینه های نوع، دقت، اولویت و غیره به شـکلی 

کامل ارائه می دهد. 
آیا احساس می کنید که کارهای مختلف در پروژه بر 
سرتان آوار شده و کسی متوجه آن نیست؟ هر زمان 
که در مورد پروژه احساس ناراحتی کردید، می توانید 
به راحتی به دیگران اطالع  دهید. همچنین تایگا یک 
 اتـاق کنفرانس مجـازی را بر اسـاس امکانات جانبی 
AppearIn و Talky برای پروژه ارائه می کند. ویژگی های 

جالب و مختلف دیگری برای بخش های اواخر 2014 
و اوایل 2015 در انتظار است. برای مثال، یک ویژگی 
را در نظر داشته باشید که به گروه اجازه می دهد درباره 
زمان مورد نیاز برای تکمیل سناریو کاربران، بر اساس 
»بـازی پوکـر« بحث کنند. یکی از توسـعه  دهندگان 
تایگا  روی کنسـولی بر اسـاس ترمینال کار می کند 
که می تواند برای کاربران کم بینا و ترمینال دوستان، 

مفید باشد. 
تایگا در مقایسه با ابزارهای موجود در حوزه مدیریت 

پروژه، یک ابزار جایگزین و نوظهوراست.

تایگا، ابزار کاربردی و متن بازمدیریت پروژه
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اگر جامعه نرم افزارهای متن باز پویا نباشـد و 
هـر روزه پروژه های جالـب و هیجان انگیز به 
روی کار نیاید، از بین خواهد رفت. بودن در این مسیر 
می تواند چالش توانمندی برای شـما باشد و از طرف 
دیگر از دست دادن چنین موقعیتی به این معناست 

که امتیاز بزرگی را از دست داده اید.
خیلی وقت ها شرکت های نوپا می توانند مدعیان بزرگی 
در حوزه تجارت خود باشند و حتی دنیای تجارت را 
یک شبه عوض کنند. برای مثال با این که داکر سال 
گذشته کار خود را شروع کرده است ولی توانست تاثیر 
به سزایی در دنیای تکنولوژی داشته باشد و به یکی از 

ارکان های اصلی دنیای تجارت تبدیل شود.
با نگاهی که در OpenHub داشتیم یکسری پروژه های 
متن باز را که توانسته اند نظر سرمایه گذاران را به خود 
جلـب کنند و موفقیتی در این حوزه داشـته باشـند 

انتخاب کردیم.

Mesos  

»از زمانـی کـه داکر معرفی شـد تاثیر به سـزایی در 
اکوسیسـتم و بازار گذاشـت و توانسـت به سرعت در 
 حـوزه آی تی خود را نشـان دهـد.« این ها حرف های 
جی الیمن )Jay Lyman(، تحلیلگر ارشـد شرکت های 
نرم افزاری با 451 تحقیق اسـت. محبوب ترین پروژه 

جدید الیمن نیز همین Mesos است.
Mesos یک ابزار مدیریتی خوشه ای است که به عنوان 

پایه های اجرایی و مدیریتی داکر نیز استفاده می شود. 
بـه گفتـه الیمن: »امروزه بیشـتر از گذشـته شـاهد 
پیشـرفت و بهبود داکر و ظهـور ابزارهای میدیریتی 
هسـتیم.« Mesos جـزو اولین هایـی بود کـه در داکر 

استفاده شد.
http://slmd.ir/2o

Sysdig 

Sysdig ابـزار جسـتجو و رفع مشـکل در سیسـتم های 

متن باز اسـت که امسال از جانب شرکت Draios به بازار 
عرضه شد. جونا کاول، قائم مقام گروه تحقیقاتی گارتنر 
درباره این برنامه می گوید: »چیزی که Sysdig را جذاب 
می کند این اسـت که روی آن یک wrapper با زبان لوا 
)Lua( طراحی شـده اسـت که اجازه استفاده chiselها را 
بـرای تحلیل رویداد ها به منظـور انجام عملیات خاص 

می دهد.«
در ادامه کاول توضیح می دهد: »شـما می توانید تجزیه 
و تحلیل هـای جالبـی را بـا اسـتفاده از پـردازش داده، 
سیستم کال و داده های شبکه انجام دهید. همین اتفاق 
باعث می شود که بتوان با استفاده از فقط یک ابزار متن باز 
ترکیب های پیچیده تری از داده ها را از منابع داده  انتقال 

داد.«
http://slmd.ir/2p

Open Mirage 

Mirage یک سیسـتم عامل متن باز اسـت که به منظور 

ایجاد ساختار امن، عملکرد باال و برنامه های شبکه قابل 
اعتمـاد در میان محاسـبات ابری متنوع و بسـتره های 
موبایل طراحی شده است. همچنین این برنامه نمایانگر 
یک ایده فوق العاده است که هر روزه به شتاب پیشرفتش 
اضافه می شود. با استفاده از Mirage کدها را می توان قبل 
از آن که کامپایل شـوند در یک سیستم عامل معمولی 
مثـل لینوکـس یـا MacOS X توسـعه داد، مخصوصـا 

کرنل های OS که تحت زن )هایپرویژن( اجرا می شوند.

Kubernetes 

یکـی دیگـر از مدعیانـی کـه همـراه بـا مـوج داکـر 
 وارد بـازار شـد، Kubernetes اسـت. ایـن حامـل یـا 
container مدیریـت خوشـه ای، توسـط گوگل عرضه 

شد و از جانب گروه نرم افزاری Black Duck بسیار مورد 
توجه و تحسین قرار گرفت.

این محصول در تابستان 2014 معرفی شد و هنوز هم 
در مرحله پیش ساخت است. این اجرا کننده متن باز 
حامل مدیریت خوشه ای، به صورتی طراحی شده که 
در همه جا قابل اجراست. انتظار می رود نسخه نهایی 

آن در سال آینده میالدی عرضه شود.

OpenPOWER 

OpenPOWER محصـول شـرکت IBM در اواخر سـال 

201۳ معرفی شـد و به نظر می آید یک پروژه واحد 
نیست. اساس این محصول جامعه توسعه باز است که  

روی نوآوری مرکز داده تمرکز دارد.
 چارلز کینگ مدیر آنالیز Pund-IT در این باره توضیح 
 POWER پردازنده های معماری IBM می دهد: »شرکت
خـود را به صورت باز ارائه کرده تا شـرکت های دیگر 
بتوانند سیستم های خود را مبتنی بر این پردازنده ها 

طراحی کنند.
 از جملـه شـرکت هایی کـه برای این طـرح ثبت نام 
کرده انـد گوگل، NVIDIA و Tyan هسـتند و پس از آن 
بیـش از 50 شـرکت دیگر نیز ثبت نـام کردند. البته 
بیشتر هدف IBM تبلیغی برای POWER Systems است 

که لینوکس برای آن ها به ارمغان می آورد.«

 پروژه های متن باز موفق در سال
جاری را دنبال کنید

معرفی

http://asoonak.com
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آســونک،  آســـــون تــــرین راه

شارژ سیم کارت های اعتباری همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا
شارژ مستقیم (بدون نیاز به کد) سیم کارت های همراه اول و ایرانسل

پرداخت کلیه قبوض
شارژ وایمکسل ایرانسل
 خرید گیفت کارت های

Microsoft و Google, Amazon, iTunes, Xbox, PlayStation 
خرید مجوز روزانه طرح ترافیک

خرید الیسنس آن�ت ویروس

www.ASOONAK.com

http://asoonak.com


4۰

معرفی

شماره سـوم،  آذر مـاه93

زبان های برنامه  نویسی مخصوص کودکان
آیـا تا به حال اندیشـیده اید که کـودکان ما 
چگونـه بایـد با علم کامپیوتر آشـنا شـوند؟ 
چیزی بیش از توانایـی انجام بازی های کامپیو تری؟ 
دنیای آینده دنیای دیجیتال و کامپیوتر است. دنیای 
فناوری، دنیای اطالعات. دنیایی که در آن اشخاصی 
در صدر قدرت خواهند بود که توانایی استفاده از این 
فناوری را داشته باشند. اما چگونه باید این علم را به 
کودکان خود بیاموزیم؟ واضح است که برای آموختن 
نحوه اسـتفاده بهتر از هر وسـیله ای باید از چگونگی 
عملکرد آن اطالع داشته باشیم. کامپیوترها به وسیله 
برنامـه و نرم افزارهـا وظایف خود را انجـام می دهند. 
بنابراین شاید یک راه حل خوب آموزش برنامه نویسی 
به کودکانمان باشـد. شـاید آن ها هرگز برنامه نویسی 
را بـه عنـوان شـغل آینده خـود انتخاب نکننـد، اما 
بـرای درک چگونگی عملکرد یک کامپیوتر، این که 
کامپیوتر چیزی بیش از یک دستگاه ُکند ذهن نیست 
کـه تنهـا کاری که می توانـد انجام دهد اجـرا کردن 
دستوراتی است که انسان ها برایش تعریف می کنند، 
یکـی از بهترین انتخاب ها آموختن برنامه نویسـی به 

کودکان است.
اما سوال اصلی این است که »کدام زبان؟«. زبان های 
سطح پایین برای یادگیری نحوه عملکرد یک کامپیوتر 
بسیار مناسب هستند. اگر شخصی چنین زبانی را فرا 
گیرد عالوه بر درک بهتر از کامپیوتر، به درک بهتری 
از زبان های برنامه نویسی خواهد رسید. پس آیا زبانی 
مانند اسمبلی برای آموزش به کودکان مناسب است؟ 
واقعیت این اسـت که کودکان باید از کاری که انجام 
می دهند لذت ببرند تا به ادامه دادن آن تشویق شوند. 
برنامه نویسـی با زبان اسـمبلی با وجود ساده بودن و 
داشـتن دسـتورات کم، برای آموزش برنامه  نویسـی 
به کودکان مناسـب نیست چرا که نمی  توان کارهای 
جذابـی مانند سـاختن بازی های کوچک و سـاده را 
به راحتی با آن  انجام داد. بنابراین آیا زبان های سطح 
باال تـری ماننـد جاوا یـا پایتون انتخاب مناسـب  تری 
است؟ با استفاده از چنین زبان هایی نیز کودک قبل 
از این که توانایی نوشـتن برنامه ای کاربردی و جالب 
را بدست بیاورد باید به سطح باالیی از توانایی برسد. 
توجه داشته باشید که حتی اگر کودک شما بخواهد 

در آینده برنامه نویس شود نیز باید ابتدا مفاهیم اولیه 
را به خوبـی درک کـرده باشـد که این امـر نیز بدون 

احساس لذت از بازی با کد میسر نخواهد شد.
خوشـبختانه زبان های برنامه نویسـی متعددی برای 
این منظور پدید آمده اند. این زبان ها عالوه بر سادگی 
آمـوزش و داشـتن قابلیت های یک زبان سـطح باال، 
دارای محیطـی گرافیکی هسـتند. بنابراین کودکان 
می توانند نتیجه کار خود را به صورت گرافیکی و در 
همان لحظه ای که خطوط کد را می نویسند مشاهده 
کننـد. به این ترتیب محیطی جذاب بـرای کودکان 
فراهـم می آیـد تـا از یادگیـری برنامه  نویسـی لذت 
ببرند. هر چنـد این زبان ها هرگز بـرای نرم افزارهای 
کاربـردی در دنیای واقعی بـه کار نخواهند رفت، اما 
برای آموزش مفاهیم برنامه نویسی به کودکان بسیار 
مناسب هسـتند. در این مقاله تعدادی از این زبان ها 
و محیط های برنامه  نویسی موجود برای آن ها معرفی 
خواهنـد شـد. البته تعداد ایـن زبان ها بیشـتر از آن 
است که در یک مقاله بررسی شود. زبان های معرفی 
شـده در این جا بر اسـاس تجربیات شخصی نگارنده 
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بهترین هاست و البته تمام آن ها به غیر از یکی، آزاد هستند.
بـرای یادگیـری نحوه عملکرد یک کامپیوتر و همچنین زبان های برنامه نویسـی، 
استفاده از نرم افزار های آزاد اجتناب ناپذیر است چرا که برای یادگیری بهتر، کودکان 
باید کارهای انجام شده تـوسط دیگران را مشاهده کنند و از آن ها سرمشق گیرند. 
از طرفـی دیگر، مدارس نیز می توانند با اسـتفاده از نرم افـزار آزاد عالوه بر کاهش 
هزینه ها )حتی در کشـور های توسـعه یافته نیز مدارس با کمبـود بودجه مواجه 
هستند( فرهنگ به اشتراک گذاری نرم افزار و دانش را از همان کودکی به فرزندان 

ما  بیاموزند. 
محیط هـای برنامه نویسـی معرفـی شـده در این مقالـه، بـه غیـر از Scratch، آزاد 
هسـتند. هر چند محیط برنامه نویسـی scratch آزاد نیست، اما روح همکاری و به 
اشـتراک گذاری نرم افزار در آن وجود دارد چرا که برای منتشـر کردن پروژه های 
نوشـته شـده در این محیط، کد آن نـیــز بــاید الزاما منتشـر گردد. بنابراین با 
وجـود عدم آزاد بـودن، scratch به عنوان یکی از محیط های برنامه نویسـی خوب 
در این مقاله معرفی شـده اسـت. انتخاب نوع زبان به پارامتر های زیادی از جمله 
سیستم عامل مورد پشتیبانی، اجازه نامه نرم افزار، قیمت آن و همچنین شخصیت 
کودک شما بستگی دارد. بنابراین انتخاب را به عهده خودتان می  گذاریم. الزم به 
ذکر است که هر چند تعدادی از این زبان های برنامه نویسی ترجمه نیز شده  اند، ولی 
تا کنون زبان فارسی مورد پشتیبانی آن ها نبوده است. بنابراین کودک شما باید تا 
حدی با زبان انگلیسـی یا حداقل خواندن حروف و اعداد آن آشـنایی داشته باشد  
که البته این امر با توجه به کاربرد گسترده زبان انگلیسی در زندگی امروز، می تواند 

در آینده برای کودک شما مفید باشد.

Logo  

زبان لوگو در سال 1۹۶7 با هدف آموزش پدید آمد. لوگو ساختاری مانند Lisp دارد 
و می توانید آن را Lisp بدون پرانتز در نظر بگیرید. لوگو در حالت بصری الک پشتی 
است که مدادی به دست دارد. برنامه نویس با نوشتن دستورات، نحوه حرکت این 
الک پشـت را کنترل کرده و می تواند اشـکال مختلفی را پدید آورد. اسـتفاده از 
الک پشـت به دالیل تاریخی صورت می گیرد. در سـال 1۹۶۹ موسسه تحقیقات 

و فناوری ماساچوست )MIT( رباتی به شکل الک پشت طراحی کرد که به وسیله 
زبان لوگو کنترل و هدایت می شد. لوگو از آن زمان تا به حال تغییر چندانی نکرده 
است. البته به دلیل نبود استاندارد مشخصی برای این زبان، انواع گوناگونی از آن 
با دسـتورالعمل های تا حدودی متفاوت وجود دارد. تا سـال 2007 بیش از 170 

پیاده  سازی مختلف از این زبان پدید آمده است.
یکـی از محیط هـای برنامه نویسـی خـوب بـرای ایـن زبان کـه با هـدف آموزش 
برنامه نویسـی به کودکان طراحی شـده اسـت، Kturtle اسـت. Kturtle بخشـی از 
بسته آموزشی محیط گرافیکی KDE بوده و با مجوز GPL منتشر می گردد. یکی از 
قابلیت های خوب Kturtle توانایی ترجمه  پذیری آن به زبان های مختلف اسـت. به 
این ترتیب با ترجمه دستورات به زبان مادری برنامه نویس، استفاده از آن ساده تر 
می شـود. البته زبان برنامه  نویسی Kturtle که اسکریپت الک پشت نامیده می شود 
کامال زبان لوگو نیست و بر پایه آن ساخته شده است و زبان بسیار مناسبی برای 
آموزش به کودکان است. شکل زیر یک محیط Kturtle را بعد از اجرای یک قطعه 
کد نمایش می دهد. برای اطالعات بیشتر می توانید به سایت رسمی Kturtle مراجعه 

کنید.
http://slmd.ir/2r

Scratch  

زبان برنامه  نویسی Scratch اولین بار در اوایل سال 2007 پدیدار شد. با وجود عمر 
کوتاه آن، این زبان توانسته است طرفداران بسیاری پیدا کند. در حال حاضر بیش 
از ۶۸000 نفر به عضویت وب سایت رسمی آن در آمده اند و  حدود 74000 پروژه 
به این زبان نوشته شده و روی وب سایت آن منتشر شده است. این افراد از سرتاسر 
جهان عضو این پروژه شـده اند. بنابراین scratch به زبان های زیادی ترجمه شـده 
است. در حال حاضر این زبان در مدارس بسیاری در سرتاسر جهان به عنوان اولین 

زبان برنامه نویسی تدریس می گردد.
scratch توسـط گروه کوچکی از محققان در آزمایشـگاه MIT Media طراحی شـد. 

هدف این پروژه توسعه زبانی است که بتواند به عنوان اولین زبان برنامه نویسی به 
یک شـخص آموزش داده شود. بنابراین برای آموزش به کودکان و نوجوانان زبان 
بسـیار مناسبی است. کودکان با استفاده از scratch می توانند به سادگی بازی های 

ویدئویی، موسیقی یا انیمیشن بسازند.
یکی از قابلیت های scratch توانایی ترکیب پروژه های مختلف و اشیا ساخته شده 
به وسـیله آن برای به وجود آوردن پروژه های جدید اسـت. شـعار scratch »تخیل 
کن، برنامه بنویس و به اشـتراک بگذار« اسـت. به اشتراک گذاری برنامه ها بخش 
مهمی از پروژه اسـت چرا که کودکان می توانند عالوه بر مشـاهده کار دیگر افراد، 
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از پروژه های آن ها به عنوان بخشـی از برنامه خود اسـتفاده کنند. تنها روشـی که 
شما می توانید برنامه خود را در اختیار دیگران قرار  دهید، منتشر کردن کد منبع 
آن است. برنامه های نوشته شده به زبان scratch می توانند مستقیما از درون خود 
 IDE به وب سایت رسمی آن ارسال شوند. همچنین یک applet به زبان جاوا با نام 

scratch player وجـود دارد کـه می توانـد برنامه هـای scratch را تقریبـا در تمـام 

مرورگرهای وب اجرا کند.
 در حـال حاضر شـما می توانیـد IDE این زبان را برای سیسـتم عامل های ویندوز و

 MacOSX بـه رایـگان از وب سـایت رسـمی آن دریافـت کنیـد. نسـخه ای بـرای 

 گنو/لینوکس موجود نیسـت. شـکل زیر محیـط scratch را که در سیسـتم عامل 
MacOSX اجرا شده است، نمایش می دهد. همچنین کتاب بسیار خوبی در زمینه 

آموزش این زبان از پروژه کتاب ویکی قابل دریافت است.

Etoys  

ایده اولیه Etoys توسـط آلن کی )Alan Kay( مطرح شـد و هم اکنون کل پروژه 
نیز توسط او هدایت می شود و اسکات واالس )Scott Wallace( نیز توسعه  دهنده 

اصلی آن است. Etoys تاثیر زیادی  روی پروژه scratch به جا گذاشته است.
Etoys محیطی دوستانه برای کودکان فراهم می آورد تا بتوانند از کار با کامپیوتر 

خود لذت ببرند. Etoys تنها یک محیط برنامه  نویسی برای کودکان نیست، بلکه 
یک Desktop کامل به وجود می آورد که روی اکثر بسـتره ها قابل اجراسـت. از 
آن جایی که این نرم افزار متن باز است، بسیاری از بخش های آن توسط کاربران 

نهایی )کودکان و نوجوانان( به وجود آمده اند. 
Etoys محیطی چندرسـانه ای همراه با زبان اسکریپت نویسـی قوی، که توانایی 

پشـتیبانی از برنامه نویسـی شـیءگرا را داراسـت، به همراه اشیا بسیاری مانند 
گرافیک هـای دوبعـدی، سـه بعدی، صـوت، پویانمایـی و حتـی صفحـات وب 
پدیـد آورده کـه تمامی آن ها توسـط کاربـران نرم افزار به وجـود آمده اند. یکی 
از قابلیت هـای منحصربه فـرد Etoys توانایـی بـه اشـتراک گذاری نرم افزارهـا و 
پروژه های نوشـته شـده با آن به صورت Real-Time از طریق اینترنت اسـت که 
بـه کـودکان این اجـازه را می دهد تا با همکاری یکدیگر پـروژه ای را تکمیل و 
به اتمام برسـانند. در حال حاضر Etoys در بسـیاری از کشورها از جمله ایاالت 
متحده آمریکا، کشور های اروپایی، برزیل، کلمبیا، ژاپن، کره، هند و کشور های 

دیگر استفاده می گردد. 
مستندات آموزشی و راهنماهای زیادی برای کودکان و آموزگاران وجود دارد. 
آموزش ها و مثال های متنوع بسیاری در سایت رسمی و همچنین در وب سایت 

پروژه »هر کودک، یک لپ تاپ« قابل دسترسی است.
 http://slmd.ir/2u

Alice  

آلیس زبان برنامه نویسـی متن باز و شـیء گراست که به همراه IDE ارائه می شود و 
تحت نسخه ای از اجازه نامه BSD منتشر می گردد. آلیس بر اساس جاوا توسعه پیدا 
کرده اسـت و محیطی سـه بعدی را پدید می آورد که کاربران می توانند به وسـیله 
Drag-And-Drop به سـادگی اشـیا سـه بعدی و پویانمایی پدید آورند. هدف اصلی 

آلیس مقابله با سـه مشـکل اساسـی اسـت که در اغلب زبان های آموزشی وجود 
دارد: 1( اکثر زبان ها برای به وجود آوردن کدهای قابل اسـتفاده پدید آمده اند که 
خود موجب به وجود آمدن پیچیدگی می شـود. اما آلیس منحصرا  روی آموزش 
برنامه  نویسـی تمرکز داشته اسـت. 2( آلیس کامال با IDE خود پیوند خورده است. 
بنابراین نیازی به حفظ کردن گرامر زبان نیست. هر چند  از برنامه  نویسی شیء گرا 
و بر اساس رویداد پشتیبانی می کند. ۳( آلیس عالوه بر آن که محیطی برای آموزش 
برنامه نویسی برای نوجوانان پدید می آورد، می تواند به عنوان یک ابزار داستان سرا 
برای سرگرمی کودکان نیز استفاده شود. به این معنی که کودکان کوچک تر نیز 

می توانند به وسیله Drag-And-Drop داستان هایی با گرافیک سه بعدی پدید آورند.
در حال حاضر نسـخه سـوم آلیس توسط Electronic Arts در حال توسعه است و از 
مدل های گرافیکی بازی محبوب The Sims 2 در آن اسـتفاده خواهد شـد. در اواخر 

200۸ نسخه آلفا آن و در سال 200۹ نیز اولین نسخه بتا منتشر شده است.
 نسـخه کنونـی آلیس نسـخه 2 بوده که قابلیـت اجـرا  روی وینـدوز، MacOSX و 

گنو/لینوکس را داراست.
 http://slmd.ir/2w

BASIC-256  

نام قبلی این پروژه kidBASIC )بیسیک کودکان( بود که به منظور جلوگیری از تشابه 
اسـمی با پروژه دیگری به همین نام، به BASIC-256 تغییر نام داد. این زبان بر پایه 
زبان بیسیک توسعه یافته و همراه محیط گرافیکی ارائه می شود که به کودکان این 
اجازه را می دهد تا با استفاده از دستورات آن، اشکالی را ترسیم نمایند. همچنین از 
دستورات ساختاری، مانند If/Then ،for/next  روال ها پشتیبانی می کند تا کودکان 
بتوانند اصول پایه برنامه نویسی را فرا گیرند. BASIC-256 نرم افزاری آزاد بوده و تحت 

اجازه نامه GPL منتشر می گردد.
توسـعه  دهندگان BASIC-256 بـر این اعتقاد هسـتند که برای آمـوزش اصول پایه 
کامپیوتـر بـه کودکان، باید از زبان های سـطح پایین اسـتفاده کرد و بعـد از زبان 
اسـمبلی، زبان بیسـیک پایین   ترین سـطح را دارا بوده و برای آموزش به کودکان 
ایده آل اسـت. بنابراین این پروژه با اضافه کردن محیط گرافیکی به این زبان، 

آن را برای کودکان جذاب تر کرده است.
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بـا اتوبوسـی که فراهم شـده بـود به سـالن مربوط 
بـه کارگاه ها رفتیـم و این جا بود که دیگر سـختی 
اول کار فراموش شـد و هر کسـی به دنبال کارگاه 
خـودش بـود. من هم بـه کارگاه QOS کـه ثبت نام 
کرده بودم، رفتم و خب این یکی را دوست داشتم؛ 
»استاد هوشمندی راد«. وسط ارایه  ایشان وارد شدم 
و با خجالت همان جلو نشسـتم. افرادی در جلسـه 
بودند که حتی شاید به خوبی دستورات لینوکسی 
نمی دانستند. با صبر و حوصله کمی درباره مفاهیم 
شـبکه توضیح داده شد و شبیه ساز سه سرور را در 
 full ،کنار هم به همراه ارتباط های مابین آن ها را ایجاد
class و class less روش مثال هـای خودش، حل کرد 

و نتیجه آن را روی دانلودهاش نشان داد. حتی برای 
سوال یکی از بچه ها هم که دانلود عادالنه شب های 
خابگاه را خواسـتار بـود، SFQ را معرفی کردند؛ این 
که 1024 صف دارد و پهنای باند را بین کاربران به 
عدالت تقسیم می کند. البته بعدا در سالن همایش 
ایشان دوره های لینوکس و مدارک معتبر بین المللی 
نظیر LPI و نمایندگی معتبـر آن را در ایران معرفی 
کردند. کارگاه های دیگر را نبودم ولی خب فکر کنم 
که همگی آن ها به خوبی برگزار شدند، به خصوص 
که شـنیدم تعـداد زیادی از مشـتاقان لینوکس، از 

از آن جایی که فردا و پس فردای جشـن تعطیل بود، گفتم حتما خیابان ها خلوت هسـتند و به 
راحتی می شود در زمان کمی به جشن رسید. صبح روز قبل ثبت نام کرده بودم و صبح، ساعت 
یک ربع به نه از بلوار دانشجو به سمت درب های شمالی دانشگاه شهید بهشتی رفتم. از یکی 
از درب ها که بنر همایش در آن جا نصب شده بود، قصد ورود داشتم که نگهبان گفت از درب 
باالیی وارد شوم. از درب بعدی که به داخل دانشکده نگاه کردم با  ازدحامی از جمعیت روبرو 
شـدم. با خود گفتم این درب دیگر همانی اسـت که باید! پس از پرس وجو متوجه شـدم که 
باید در صف بایستم و کارت همایش بگیرم. البته بعد از رسیدن به جلوی میز متوجه شدم که 
اسم من در لیست نیست! »خب برم؟«، »نه صبر کنید ثبت نام حضوری انجام خواهد شد.«، 
»آقا من ثبت نام کرده بودم ها!«، »بله درسته، در دیتابیس هستی ولی اسامی یک روز جلوتر 

پرینت گرفته شده!«

جشن انتشار 
اوبونتو ۱۴/۱۰

ه:  
ند

یس
نو

ش
روی

د د
حم

م

برای مشاهده
 تصاویر دیگر این
 رویداد به آدرس زیر
:مراجعه کنید
http://slmd.ir/3k
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کارگاه »0 تـا 100 اوبونتو« که دانیال بهزادی 
برگزار کرده بود، اسـتقبال بی نظیری داشتند 
و این جـا بـود کـه لـذت شـرکت در همایش 
معنـا پیدا می کرد و پس از اتمـام کارگاه ها، از 
شرکت کنندگان با شیرینی، چای و قهوه گرم، 
پذیرایـی خوبی صـورت گرفت که فضای گپ 
دوسـتانه بچه هایی که با هم آشـنا بودند را در 
هـوای پاییـزی، گرم تر کـرده بـود. از چهره ها 
می شد فهمید که از بودن در این محیط، لذت 
می برنـد. در همین راسـتا با یکـی از بچه های 
جامعه مشـغول صحبـت شـدیم و از درد دل 
جامعه فنی و مشـکالت آن گفتیم و در حین 
صحبت، ایشان که متوجه آرم سالم دنیای من 
شـده بود، سعی کرد تا هرچه ایراد و پیشنهاد 
در ذهن دارد، به من منتقل کند. راستش شاید 
صحبت طوالنی بود، اما خوشـحالم از این که 
بازخورد را از نزدیک شنیدم و البته مفید بود. 
باشـد که گپ دوسـتان دیگر که در گروه های 

کوچک بودند نیز پربار بوده باشد.
به سـمت سـالن اصلـی همایـش پیـاده روی 
کوتاهـی داشـتیم و در انتهای سـالن جا گیر 
آوردیم. به قدری استقبال زیاد بود که بچه های 
گرداننـده همایـش مجبـور شـدند صندلـی 
از کالس هـا بیاورنـد و در گرداگـرد سـالن و 
راهروهای سـالن و از هر جایی که ممکن بود 
برای نشسـتن مخاطبین استفاده کردند. ولی 
خب جمعیتی هم مجبور شـدند که حتی در 
سـالن بایسـتند؛ حتی آرش برهمند، سردبیر 
پیوست و مجری برنامه کافه فناوری هم در بین 
آن ها بود که پس از گذشت چندی، یک جایی 
هم برای او پیدا شـد و مراسـم با تالوت قرآن 

آغاز شد. 
آقـای تشـکری، مشـاور ارشـد سـازمان ملی 
متن بـاز، سخنشـان را با تعریفـی از لینوکس 
و چرایـی برتری این نرم افزارهـا و این که چرا 
باید آن ها را دوسـت داشت، شـروع کردند. در 
حین صحبت هایشـان اشاره ای داشتند به پدر 
سالمندشـان که 5 سالی است با لینوکس کار 
می کنند. همچنین اخباری درباره حرکت هایی 
که از سوی دولت و سازمان در حال انجام است 
با خود به همراه داشتند؛ خبرهای مهمی از این 

دست: 
- مصوبه دولت که مهاجرت سازمان های بزرگ 

از ویندوز به لینوکس را نوید می دهند.
- همایشـی کـه در همین هفته برگزار شـده 
از  اسـتفاده  و مدیـران آی تـی شـهرداری ها 

نرم افزارهای متن باز را تصویب کرده اند.
- آموزش و پرورش در سـر فصل خود مطالب 
لینوکـس گنجانـده اسـت و سـازمان فنـی و 
حرفه ای از سال بعد در این زمینه فعال خواهد 
شد. البته از نظر من باید چگونگی اجرای این 
موارد را در سـال های آتی جویا شـد و دید آیا 
برنامه ریزی مناسبی هم برای این امور در نظر 
گرفته شـده اسـت یا خیـر و آیـا بودجه ها به 

درستی استفاده خواهند شد یا نه!
 پـس از آن آقـای صدیقـی، ارایـه ای در زمینه 
از  Big Data داشـتند. آن را شـبیه حرکـت 

خانه هـای کوچـک بـه سـاختمان های بزرگ 
و برج هـا تشـبیه کردنـد. Hadoop، محصـول 
گـوگل و متن بـاز را پویـا و در حال پیشـرفت 
سـریع خواندنـد و سـفارش بـه یادگیـری آن 
 کردند. ایشـان همچنین اشـاره ای بـه HDFS و

 Mapreduce داشتند.  تحت عنوان ذخیره اطالعات 
 از پایگاه داده های Neo4j بهترین گراف ها، Riak و 
Hbase که دوسـت داران هادوپ از آن استفاده 

می کننـد، mongodb و Redis را َکـش سـرور 
 elastic بی نظیـر نامیدنـد. برای جسـتجو هـم
 و soler را معرفـی کردنـد و بـرای گزارش هـا،
 ELK, logstash, fluentD را خیلی سریع معرفی 

کردند.
در ادامه در رابطه با ارسال اطالعات و پردازش 
مدیا و معرفی برنامه هایی در این زمینه صحبت 
کردند و به قدری سریع صحبت کردند که حتی 
شاید عده ای اطالعات را باید فقط با ضبط صدا 
و پخش مجدد گوش می دادند، وقت کمی در 
Ma-  اختیـارش بود ولی خب اشـاره ای هـم به
chine learning کـرد و خیلی سـریع صحنه را 

برای ورود جادی پر سر و صدا آماده کرد.
آقای جادی میرمیرانی که حسابی مورد تشویق 
قـرار گرفـت آخرین اخبار لینوکسـی را تحت 
عنوان »از اوبونتو قبلی تا این اوبونتو« بازگو کرد 
که بسیاری از آن ها در بخش اخبار سایت های 
دیگر و حتی نشریه مان قبال اطالع رسانی شدند. 
اما توصیف این اخبـار از زبان راوی قهار لذتی 
دیگر داشت. اخبار از انتشار فیلم زندگی آقای 
توروالدز و آزاد شدن این و آن و دات نت بود که 
دنیای تابستان شلوغ نام گرفت و از افول نوکیا 
و انتخاب استراتژی بد آن ها گفت. همچنین از 
مهاجرت چینی ها و مرکز کنترل های آمریکایی 

از سوالریس به لینوکس خبر داد. 
البته بخش جذاب بصری هم داشت؛ از جمله 
فیلم هایـی از ارایه های با انرژی یکی از مدیران 

نرم افزاری در دنیا. البته حضور مایکروسافت را 
به صورت رایگان در دستگاه های دیگر، مشکلی 
دوباره علیه آزادی نرم افزاری دانسـت. تعدادی 
هـم مشـکالت امنیتـی و قدرت دیـد جامعه 
متن باز که ایرادها را دیدند و کماکان امن ترین 
هستند و این را به حق قدرت و توانایی فرهنگ 
گنـو  نام بـرد. اخباری هـم از تـرک خانم ها از 
گیت هـاب و Linux Works داشـت. مخاطبـان 
را به حذف شـوخی های بی مـورد و حمایت از 
حضور سـالم زنان در دنیای کار فنی و آی تی 
دعوت کرد. خبر پشت خبر که گزارش کلی آن 

را باید از خود سایت اوبونتو بگیرید و بخوانید.
آخرین ارایه هم که به آقای روزبه شـفیعی در 
زمینـه رایانش ابری اختصاص داده شـده بود، 
البتـه با وقت بسـیار محدود. بنابراین ایشـان 
خیلـی سـریع زیرسـاخت های سـخت افزاری 
 و نرم افـزاری را تشـریح کردنـد و ایـن کـه

Open Stack یکـی از قوی تریـن نام هـا در این 

زمینـه در دسـته دنیـای نرم افزار آزاد اسـت و 
تحت حمایت اوبونتو و شرکت کنونیکال قرار 
دارد. همچنیـن، داشـتن بیـش از 140 گروه 
کاربری بزرگ و فعال در سرتاسر دنیا، مستقل 
از بسـتر بودن، بهینه بودن آن روی توزیع های 
لینوکس و توسعه آن به زبان پایتون را مزایای 
آن دانسـت. در ادامه به معرفی کامپوننت های 
مورد اسـتفاده آن پرداخت و گروهی را معرفی 
کردنـد که در ایران تحت دامنه openstack.ir به 
فعالیت می پردازند. بعد از ارایه ها، خاطراتی که 
توسط مخاطبین در کاغذ مکتوب شده بود را با 
بازبینی گروه گردانندگان به مسابقه گذاشتند 
و 5 نفـر بـه عالوه یک دختر خانم 11 سـاله را 
کـه با خانـواده آمده بود، بـرای خواندن خاطره 
خود دعـوت کردند که از این میان خاطره این 
دختر خوش صحبت باعث شد که حضار به او 
رای بدهند که برنده یک دستگاه تبلت از سوی 
حامـی اصلـی همایـش و دریافـت آن از آقای 

دهقان مدیر ارژنگ شد. 
در پایان گردانندگان اوبونتو از آقای زبردست که 
به نظر آن ها یک پیش کسـوت در فعالیت های 
لینوکسـی اسـت که از سـال ۸4 در این زمینه 
فعالیت می کنـد، با یک هدیه تبلت قدردانی و 
یادی هم از ثابت قدمان کردند. بعد از یک عکس 
دسته جمعی که متاسفانه همه شرکت کنندگان 
در کادر آن جا نشدند، به سالن غذاخوری رفتیم  
و حسن ختام همایش، گپ و گفت دوستان با 

یکدیگر در دسته های کوچک بود.

تعداد زیادی 
از مشتاقان 
لینوکس، از 

کارگاه »۰ تا 
1۰۰ اوبونتو« که 

دانیال بهزادی 
برگزار کرده 
بود، استقبال 

بی نظیری داشتند 
و این جا بود که 

لذت شرکت در 
همایش معنا پیدا 

می کرد
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برای بهترین هایمان هم اتفاق می افتد، 
شـاید حسـابداری، اعداد و ارقام را به 
موقع برایتان حاضر نکند. شـاید کار 
طراحـی کـه خیـال می کردید چهار سـاعت 
طول می کشـد، 14 ساعت طول بکشد. شاید 
برنامه غذا مکزیکی سه شـنبه به مسـمومیت 
غذایی سه شنبه تبدیل شود و به زمان تحویل 
کارتان نرسید. به هرحال، شما از زمان تحویل 
کارتان عقب می افتید و می دانید که رییس تان، 
مشتریتان یا هر کس دیگری که باید به او کار 

تحویل دهید، چندان راضی نخواهد بود.
بدبختانه در مقام یک نویسنده و ویراستار من 
در هر دو سـوی تحویل کارِ از موعد گذشـته، 
بـوده ام. چنـد نکتـه ای را کـه خـودم امتحان 
کرده ام که به شما کمک می کنند بدون این که 
روابطتان مخدوش شوند، وقت اضافه دریافت 

کنید را می گویم.

 هر قدر زودتر که امکانش هست خبر 
دهید

هیـچ چیـز دیوانه کننده تر )ناگفته پیداسـت 
غیرحرفه ای تر( از این نیست که بگویید: »اوه، 
من به موعد تحویل امروز نمی رسـم، می شود 

هفته دیگر تحویل بدهم؟«
البته مشخصا اسـتثناهایی هم در کار هست 

)مسـمومیت غذایی را ببینید( اما در بیشـتر 
مواقـع وقتی می دانید قرار اسـت کاری را دیر 
تحویـل دهید، باید تالش کنیـد تا جایی که 
می شـود زودتر خبر دهید. اگـر صاحب کار از 
قبـل بداند، بهتـر می تواند برنامه ریـزی کند. 
برای مثال می توانید چیزی مثل این بگویید: 
»مـن دارم در پروژه عمیق می شـوم و به نظر 
می رسـد جمع آوری داده ها چند روزی بیشتر 
از آن چه  از ابتدا گمان کرده بودم طول بکشد. 
می شود موعد تحویل را از این جمعه به جمعه 
دیگر تغییر داد؟« در واقع بیشتر افراد با داشتن 
یک دلیل خوب، با خوشحالی زیادشدن زمان 
تحویـل کار را مـی پذیرنـد. البته اگـر از قبل 

بدانند.

 یک توضیح مختصر ارائه دهید
توضیـح دادن ایـن کـه چـرا کاری را دیرتر از 
موعد تحویل می دهید همیشه حرفه ای است. 
البته، تمام موعدهای تحویل به صورت یکسان 
ایجاد نشـده اند، یک قرارداد  سـفت و سخت 
تحویـل کار به مشـتری با گزارش پیشـرفت 
کار کـه قرار اسـت هفته آینده بـه همکارتان 
تحویـل بدهیـد قـدری فـرق دارد، در نتیجه 
برای هر کدام توضیح متفاوتی نیاز اسـت. اما 
بهترین کار این است که بدون این که تقصیر را 

گردن کسی بیندازید و درباره مریضی حیوان 
خانگی یا کامپیوتر خرابتان و این جور چیزها 
وراجی کنید، توضیح دهید چرا کارها مطابق 

زمان بندی پیش نرفته اند.

 یک امتیاز یا گزینه دهید
یکـی از بهتریـن نویسـنده های مـن، یکی از 
بهترین اسـتراتژی های »من به موعد تحویل 
نمی رسـم« را دارد. او به من این حق انتخاب 
را می دهد که کارش را شتابزده به موقع برساند 
یا به او زمان اضافه بدهم. برای مثال : »من در 
میانه یک پروژه هستم که کمی بیشتر از حد 
انتظارم طول می کشد. آیا اگر طرح اولیه را فردا 
تحویل بدهم زمان بندی ات خراب می شـود؟ 
اگر این طور اسـت که همین امشـب  چیزی 
سرهم می کنم و می فرستم، درغیر این صورت 
بابت کمی زمان اضافه بسیار ممنون می شوم 
و تا فردا تحویل می دهم.« من هم همیشه با 

کمال میل این زمان اضافه را به او می دهم.
یک روش دیگر این که همیشه می توانید این 
پیشنهاد را بدهید که بخش تکمیل شده کار 
را تحویـل دهید. برای مثـال: »قطعا می توانم 
صفحه های یک تا شـش گزارش را تا امشـب 
تحویل بدهم، یا این که می توانم کل10صفحه 

را تا فردا ظهر بدهم.«

وقتی زمان تحویل پروژه م بگذرد، چکار کنیم؟

هیچ چیز 
دیوانه کننده تر 

)ناگفته پیداست 
غیرحرفه ای تر( 

از این نیست که 
بگویید: »اوه، من 
به موعد تحویل 
امروز نمی رسم، 

می شود هفته 
دیگر تحویل 

بدهم؟ « :منبع
http://slmd.ir/3i
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اگر با دیر تحویل دادن کار، کسی را در موقعیت 
بـدی قـرار می دهیـد، فکر کنید چـه چیزی 
می توانید در مقابل ارائه دهید که جبران شود. 
من از نویسنده ها می خواهم به جای یک مقاله، 
دو مقاله بفرسـتند تا جبران تاخیرشان شود، 
اگر به مشتری کار تحویل می دهید، می توانید 
یک افزونه روی محصول یا سرویس تان اضافه 
کنیـد، یا کمی تخفیف بدهید. به این ترتیب 

تاثیر خوبی بر جای می گذارید.
 

 قدردان باشید و حرفه ای برخورد کنید
اگر تا به حال در جایگاه کسی بودید که کار را 
دیر تحویل می دهد، می دانید که نشـان دادن 
قدردانـی بـرای زمان اضافه چـه کار دردناکی 
است. نیازی نیست شاعر بازی دربیاورید، یک 
عبارت کوتاه کافی است: »من واقعا از این که 
استثنا قائل شدید سپاسگزارم. تکرار نخواهد 

شد.« همین ُکلی کار انجام می دهد.
یک موعد تحویل جدید بردارید و به آن پایبند 
باشـید. اگر مردم بدانند شما دقیقا چه زمانی 
کار دیـر شـده را تحویل می دهید، بیشـتر به 
شـما اعتماد می کنند و شما را به عنوان یک 
شـخص حرفه ای می پذیرند. بـه جای گفتن 
این که :»می شود کمی به من وقت بدهید؟« 
بگویید: »می شود گزارش را تا سه شنبه تحویل 
بدهم؟ تا ساعت 5 عصر در صندوق پستی ات 
خواهـد بود، یا حتی زودتر.« بعد تالش کنید 

همین طور شود.

  این اتفاق باید کم بیفتد
احتمـاال بهتریـن توصیه این اسـت که کاری 
کنید دیر تحویل دادن عادتتان نشـود. وقتی 
یکی از نویسنده های همیشه مورد اعتمادم یک 
بار درخواست زمان اضافه می کند، با خوشحالی 
کارها را از زمان بندی خارج می کنم. وقتی مردم 
مرتب کارشان را دیر تحویل می دهند، اعتماد 

کردن به آن ها سخت و سخت تر می شود.
توصیـه مـورد عالقه ام به شـما بـرای این که 
مطمئـن شـوید موعـد تحویـل را از دسـت 
نمی دهیـد، این اسـت که بـرای خودتان یک 
موعـد کاذب در نظر بگیرید که یکـی دو روز 
قبل از زمان تحویل واقعی باشد، آن را در تقویم 
یادداشت کنید و به ذهنتان بگویید همان روز 
بایـد تحویل بدهید. ایـن طوری اوضـاع امن 
خواهد بود، حتی اگر دچار مسمومیت غذایی 

شوید.

زبان هـای  از  یکـی   )Ruby( روبـی 
برنامه نویسـی پویاسـت که درسـال های 
اخیر پیشرفت فوق العاده ای داشته و کاربران زیادی 
را به خود جذب کرده است. روبی این روز ها بخش 
قابـل توجهی از بازار نرم افـزار را در آمریکا و کانادا 
به سبب قابلیت های بی نظیرش به خود اختصاص 
داده اسـت. افراد و شـرکت های بسـیاری از روبی 
برای پیاده سـازی نرم افزارها و استارت آپ هایشان 
استفاده می  کنند. این امر موجب شده تا مشاغل 
قابل توجی در آمریکا و اروپا برای این زبان ایجاد 
شود. عالوه بر این، روبی زبانی آزاد و متن باز است 
کـه به شـدت در حال توسـعه اسـت و از جامعه 

پرجمعیت و جذابی برخوردار است.
متاسـفانه روبی نیز مانند برخی دیگر از زبان های 
آزاد و پویا در کشور ما ناشناخته است و طرفداران 
چندانی ندارد. با وجود قابلیت های خارق العاده ، روبی 
هنوز نتوانسته جای خود را در بین برنامه نویسان 
ایرانـی باز کنـد. دالیلی بسـیار زیادی بـرای این 
امـر وجـود دارد؛ عـدم وجود قوانیـن کپی رایت و 
سـطح پایین آموزه های کهنه آکادمیک از جمله 
ایـن دالیل اسـت. با وجـود همه  این مشـکالت 
خوشبختانه توسعه دهندگان و برنامه نویسان ایرانی 
به آرامی به لطف تالش های جوامع نرم افزاری آزاد 
نظیر الگ هـا )گـروه  کاربران لینوکـس(، پاگ ها 
)گروه  کاربران پایتون( و سایر گروه های مرتبط، به 
سـمت دنیای مهیج نرم افزار های آزاد و در پی آن 

زبان هایی مانند روبی و پایتون کشیده می  شوند.
ایـران بـر روی ریـل )Iran On Rails( اولیـن گـروه 
کاربران روبی ایران است که با تالش عالقه مندان 
روبـی در ایـران به همراه گـروه کاربران لینوکس 

کرج با اهداف حمایت و پشتیبانی کاربران روبی در 
ایران، تشویق برنامه نویسان و توسعه دهنگان ایرانی 
به اسـتفاده از روبی و برپایی جلسـات حضوری و 
 کنفرانس هـای مرتبـط با روبی و… با پشـتیبانی 

Rubycentral بنیان گذاری شده است.

Rubycentral سـازمانی است ناسودبر که در زمینه 

حمایت از زبان برنامه نویسی روبی فعالیت می  کند. 
ایـن گـروه تا کنـون کنفرانس هـا و همایش های 
متنوع بین المللی برگزار کرده و در حال حاضر به 
عنـوان حامی و مشـاور، گـروه Iran On Rails را در 

پیش برد اهداف یاری می  کند.
ایـران بـر روی ریل فرصت مناسـبی بـرای تمام 
عالقه مندان به زبان روبی است تا با پیوستن به این 
جامعه در کنار سایر عالقه مندان و کاربران روبی به 

فعالیت بپردازند.
از جملـه برنامه های این گروه می توان به جلسـه 
عمومی روز 1۳ آذر 1۳۹۳ اشـاره کرد که سـاعت 
1۶:۳0 در مرکز جهاد دانشـگاهی استان البرز به 
آدرس کرج، گوهردشت، خیابان دوم غربی برگزار 
می شود. این جلسه شامل کارگاه های آموزشی در 
رابطه با RubyOnRails اسـت. شـرکت در جلسات 

رایگان و برای عموم آزاد می باشد.
جهـت پیوسـتن بـه ایـن گـروه کافـی اسـت به 
وب سایت www.iranonrails.ir مراجعه فرمائید و در 
لیست پستی گروه ثبت نام کنید. در صورتی که 
 #IranOnRails هستید با مراجعه به کانال IRC کاربر
بر روی سرور freenode.net می  توانید با اعضای این 

گروه در ارتباط باشید.
امیدواریـم با حمایت عالقه مندان بتوانیم کاربری 

روبی را در ایران گسترش دهیم.

ایـران بر روی ریل
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گروه های پویا، موفق و کارآمد ساختنی اند، 
اتفاقـی. بخش هـای مختلـف چنیـن  نـه 
گروه هایـی همچون قطعات یک پـازل، با مهارت و 
دقت کنار هم چیده می  شود تا دست آخر تصویری 
زیبـا از یـک طرح از قبـل برنامه ریزی شـده پیش 

چشم همگان نقش بندد.

 اما این کار چگونه صورت می  گیرد؟
اگـر چه هر عضو گروه باید از یکسـری مهارت ها و 
توانایی های خاص برخوردار باشد ولی این به تنهایی 
کافی نیست. واقعیت آن است که اعضای گروه باید 
بتواننـد یکدیگر را به خوبی درک و حمایت کنند و 

روابطی مبتنی بر همدلی با هم برقرار سازند.
در این نوشـتار به شـش ویژگی اعضـای یک گروه 

کارآمد و موفق اشاره می  شود:

 ۱. هر عضو گروه دارای هوشی پرشور است
اعضـای یـک گـروه کارآمـد، عالوه بـر ایـن که از 
هوشـی  دارای  برخوردارنـد،  فنـی  مهارت هـای 
پرشـور)Emotional Intelligence( نیـز هسـتند. بـا 

استناد به برخی مطالعات صورت گرفته، کارشناسان 
معتقدنـد هـوش پرشـور اعضـای گـروه، از ضریب 
هوشـی )IQ( آن ها مهم تر و نقش آفرین تر اسـت. به 
نظر می  رسـد اگر افراد قادر باشـند احساسات خود 
را بـه گونه ای هوشـمندانه و بنا بـر اقتضای محیط 
جـاری مدیریت کننـد، بهتر می  توانند گـروه را به 

اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده برسانند.
 )Anita Williams Woolley( وولـی  ویلیامـز  آنیتـا 
]اسـتادیار[ دانشـگاه کارنگـی ملون و ]کارشـناس 
حـوزه رفتـار سـازمانی[ به همـراه چند تـن دیگر، 
 )Group Intelligence( عوامل موثر بر هوش گروهی
و نحـوه تاثیر گـذاری اعضای گـروه بـر آن را مورد 

بررسی قرار داده اند.
 خانم وولی ۶۹۹ نفر را به گروه های دو تا پنج نفره 
تقسـیم  و بـه هر گروه، انجـام کار خاصی همچون 
حل پازل، طوفان مغـزی )Brainstorming(، تایپ و 
مذاکـره را محـول کرد. در پایان، پس از بررسـی و 
ارزیابـی عملکرد گروه، مشـخص شـد که نه هوش 
باهوش  تریـن عضـو و نـه میانگیـن هـوش اعضای 
 گـروه هیـچ کدام بـه انـدازه حساسـیت اجتماعی 

)social sensitivity( بـر هـوش گروهـی تاثیرگـذار 
نیسـت. حساسـیت اجتماعی یعنـی توانایی باالی 
گـروه در مـواردی همچـون درک حـاالت چهـره 
سـایر اعضـای گـروه و تطابـق دادن آن ها بـا افکار 
و احساسـات مرتبـط. ]پژوهشـگران بر ایـن باورند 
کـه میـزان همـکاری اعضای گـروه با هـم، ارتباط 
مسـتقیمی بـا سـطح هـوش جمعـی گـروه دارد. 
بـرای مثـال، در گروه هایی که افراد با »حساسـیت 
اجتماعی« باال در اکثریت هسـتند، خرد جمعی به 

طور معناداری اوج می  گیرد.[

  ۲.  گـروه، ترکیبی متوازن از افراد برونگرا 
و درونگراست

 وجـود تمایـالت درونگرایـی و برونگرایی در گروه، 
می  توانـد کارآیـی گـروه را تحـت تاثیـر خـود قرار 
دهـد. اغلـب چنیـن در نظـر گرفتـه می  شـود که 
برونگرا هـا، افـرادی پویا، زیرک، کارآمدتـر و دارای 
توانایی های مدیریتی بیشـتر هسـتند. البته برخی 
پژوهش های صورت گرفته نشـان می  دهد که افراد 
برونگرا همیشه در وضعیت ایده آل نیستند و گاهی 

شش ویژگی مهم برای ایجاد گروهی کارآمد
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اوقات عملکرد آن ها کامال نامطلوب و کمتر 
از حـد انتظـار اسـت و به همیـن دلیل این 
افـراد، موقعیت و جایگاهـی که نزد دیگران 

داشته  اند را بعضا از کف می  دهند.
 از آن سـو، برخی افراد درونگرا توانسـته  اند 
فراتـر از سـطح انتظـارات ظاهر شـوند و از 
ارتقـای رتبه و مقام برخوردار شـوند. اصوال 
نمی  تـوان گفـت کدام یـک از این دو جنبه 
شـخصیتی، نسـبت بـه دیگـری بهتـر یـا 
بدتـر اسـت ولی ترکیبـی از ایـن تیپ های 
شـخصیتی در یک گروه می  تواند کارآمدی 
آن را ]نسـبت به زمانـی که اعضای گروه را 
یک دسـته تشـکیل می  دهنـد[، ارتقا دهد. 
اگـر افراد درونگـرا و برونگـرا در کنار هم و 
دوشادوش هم فعالیت کنند، تقریبا می  توان 
چنین گروهی را از شکست هایی که ممکن 
است بر اثر ضعف روحیه و رخوت حاکم بر 

گروه ناشی شود، مبرا دانست.

  3. همـه اهداف مشـترکی دارند و 
راحت با یکدیگر ارتباط برقرار می  کنند

 اعضای گروه شـما برای این که به حداکثر 
کارآمدی دسـت یابند، باید از یکسو اهداف 
و آمال مشـترکی در سر داشـته باشند و از 
سـوی دیگـر ایده ها و نقطه نظـرات خود را 
به راحتـی بـا دیگران بـه اشـتراک بگذارند. 
یـک رشـته تحقیقـات صـورت گرفتـه در 
مورد تاکتیک های نظامی نشان می  دهد که 
میزان کارآمدی کار گروهی، به این بستگی 
دارد کـه اعضـای گـروه به چه صـورت و با 
چه کمیت و کیفیتی، درک خود از وظایف 

محوله را با دیگران به اشتراک می  گذارند.
 دانشمندان این امر را مدل ذهنی مشترک 
نهاده انـد.  نـام   )shared mental model(
]وجـود مدل ذهنی مشـترک در حوزه کار 
گروهـی، به اعضای گـروه کمک می  کند تا 
رفتار یکدیگر را پیش بینی کرده و انتظارت 
خـود را از هـم گروهی ها به واقعیت نزدیک 

سازند.[
 اعضـای گروه با اسـتفاده از ایـن فرآیند از 
یکسو می  توانند سازوکارهای مورد نیاز برای 
تکمیـل کار جاری را پیش بینـی کرده و از 
سـوی دیگر، آن عملکردی که خروجی  اش 
مـورد نیـاز دیگـر اعضای گروه اسـت را نیز 
بـه فراسـت دریابند. فرض کنیـد یک گروه 
مدیریـت بحـران - کـه وظیفـه واکنش در 

شـرایط اضطراری را بر عهـده دارد - دارای 
اعضایی است که از »مدل ذهنی مشترک« 
به خوبـی بهره مندند. در ایـن صورت، بدون 
ایـن کـه بـه اعضـای گـروه وظایـف آن هـا 
دیکته شـود، خودشـان می  توانند بهترین و 
ضروری   تریـن کاری کـه در شـرایط کنونی 
باید انجام دهند را شناسـایی کرده و بدون 

فوت وقت به سراغ آن بروند.
 این به آن دلیل اسـت کـه آن ها می  توانند 
دو چیز را پیشاپیش تخمین بزنند: اول این 
کـه دیگـر اعضای گـروه االن به چـه کاری 
مشـغول می  شـوند و دوم ایـن کـه فعالیت 
جاری خودشان چه پیش نیازهایی دارد. این 
قضیه مشـابه یک رقص دسته جمعی است 
کـه اعضای گـروه همـه می  دانند چـه باید 

بکنند و چطور در گروه هماهنگ باشند.
 شما - به عنوان مدیر - برای بهبود و ارتقای 
سطح »مدل ذهنی مشترک« در گروه، باید 
وظایـف و انتظارات را به روشـنی مشـخص 
 سـازید. اگر هم یک عضو گروه هسـتید - و 
نـه مدیر آن - باید اهـداف و عالیق خود را 
به خوبی بشناسـید و آن ها را سخاوتمندانه، 
بـا دیگـران بـه اشـتراک بگذارید. ایـن امر 
عـالوه بر این که همدلـی و تعامل عمیق تر 
را بین افراد رقم می  زند، از بروز عملکردهای 

جزیره ای جلوگیری می  کند.

  4.اعضای گروه زمانی را به شوخی و 
خوش طبعی اختصاص می  دهند

 اگـر چـه شـوخ طبعی و شـاد بـودن اعضا، 
یـک عامـل مهـم و اساسـی در کارآمـدی 
گروه به شـمار نمی  رود اما واقعیت آن است 
که خوش مشـربی می  تواند باعـث ایجاد یا 
تقویـت صمیمیت و اعتماد بین افراد شـود 
که این مهم، خود عاملی اسـت برای بهبود 
تعامـالت اعضـای گـروه و همدلـی هر چه 

بیشتر افراد با هم.
 بـر اسـاس یـک تحقیق، شوخ سرشـتی در 
گـروه بـر جنبه هـای مختلفـی از تعامالت 
گروهـی، تاثیـرات مثبتـی از خـود بر جای 
می  گـذارد که از آن جمله می  توان به بهبود 
ارتباطات، توسعه اهداف گروه، ارتقای سطح 
بهـره وری و توانایی اعضـا در مدیریت بهتر 
احساسات خود اشاره کرد. ]کاهش استرس 
و فشـار روانـی در محیـط کار، بـه ویژه در 
مـورد پروژه هـای سـنگین یـا کارهایی که 

بایـد در مدت زمانـی کوتاه به انجام برسـد، 
از دیگر مزایای خنده رویی و شـاد بودن در 

گروه است.[

  5. اعضـا دارای روابط کنشـگرایانه 
هستند

 بدیهی است  در کارهای جمعی و گروهی، 
ارتباطـات نقـش کلیدی دارد ولـی آن چه  
ارتباطـات  در واقـع بیشـتر اهمیـت دارد 
 )Communicate Proactively( کنشـگرایانه 

است نه صرف ارتباطات.
 در چهار حالت زیر وجود ارتباط کنشگرایانه 

کامال مشهود است:
 پیـش از آن کـه از اعضـای گـروه سـوال 
شـود، خود آن ها اطالعات مورد نیاز را فراهم 

می  آورند.
 پیش از آن که از اعضای گروه درخواسـت 
شود، خود آن ها به دیگران کمک رسانده و از 

آن ها پشتیبانی می کنند.
 آن ها با ارائه ایده ها و پیشنهادهای جدید به 
دیگر اعضا، گروه را پویا و سرزنده نگه می  دارند.

 آن هـا با ارائه راهکارهای نوین، هوشـیاری 
موقعیتی )situational awareness( دیگر اعضا 

را تقویت می  کنند.
این نوع ارتباطات، مشابه مدل ذهنی بوده و با 

آن هم مرز است.

  6. رهبری قدرتمند، سکان گروه را به 
عهده دارد

 حتی اگر همه اعضای گروه از دانش، مهارت 
و توانایی های چشـمگیری برخوردار باشـند، 
باز هم گروه از یک مدیر و سرپرسـت بی نیاز 
نخواهد بود. مدیر گروه کاری فراتر از انگیزش 
اعضا بر عهده دارد؛ وی باید بازخوردهای مفید 
و کارگشایی از روند جاری امور و نحوه فعالیت 
اعضا فراهم آورد و مهارت های پیش گفته در 

این مقاله را در اعضا تقویت کند.
 بـا ایـن حال فراموش نکنید  شـما به عنوان 
یک عضو می توانید با ارائه انتقادهای سـازنده 
از مدیرتان، میزان بهره وری و کارآیی گروه تان 
را ارتقا بخشید. حساسیت کار مدیریت گروه 
هنگامـی بیشـتر می  شـود کـه وی وظایفی 
همچـون اسـتخدام و به کارگیـری نیروهای 
مناسـب، توسـعه ارتباطات در گروه و تالش 
بـرای هم داسـتان کردن اعضـا را عهده دار 

شود.

اگر افراد 
درونگرا و 

برونگرا در کنار 
هم و دوشادوش 
هم فعالیت کنند، 

تقریبا می  توان 
چنین گروهی را 
از شکست هایی 
که ممکن است 

بر اثر ضعف 
روحیه و رخوت 
حاکم بر گروه 

ناشی شود، مبرا 
دانست.
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دالیل جامعی مبنی بر این که چرا کاربران باید 
بر استفاده از نرم افزار آزاد پافشاری کنند وجود 
دارد. نرم افـزار آزاد بـه کاربـران آزادِی کنترِل کامپیوتر 
خودشان را اعطا می کند . با نرم افزار اختصاصی، کامپیوتر 
کاری را که مالک نرم افزار می خواهد، انجام خواهد داد، 
نـه آن چـه را که کاربر می خواهد انجام دهد. همچنین 
نرم افـزار آزاد بـه کاربـران آزادی بـرای یاری رسـانی به 
یکدیگر را اعطا می کند که به زندگی ای نیکوکارانه منجر 
خواهد شـد. این دالیل بـرای مدارس هم مانند تمامی 

افراد صادق هستند.
امـا دالیل ویژه ای برای مدارس وجـود دارد که موضوع 

بحث این مقاله است.
اول از همـه، نرم افـزار آزاد می توانـد در بودجـه مدارس 
صرفه جویـی کنـد. حتی در کشـورهای ثروتمندتر نیز 
مـدارس با کمبود بودجه مواجه انـد. نرم افزار آزاد، مانند 
تمام کاربران دیگر، آزادی نسخه برداری کردن و منتشر 
کردن نرم افزار را در اختیار مدارس  قرار می دهد. بنابراین 
سـازمان مـدارس می توانـد کپی هایـی از تمـام آن چه 
کامپیوترهایشـان دارند، تهیه کند. در کشورهای فقیر، 
این امر می تواند اختالف طبقاتی دیجیتالی را از بین ببرد.

این دلیل واضح، با وجود مهم بودن، بیشتر سطحی است 
و توسـعه  دهندگان نرم افزارهای اختصاصی می توانند با 
اهدای نسـخه هایی بـه مدارس این کمبـود را بر طرف 
کننـد. )مراقـب باشـید! مدارسـی کـه این هدیه هـا را 
می پذیرند ممکن است بعدها برای ارتقای آن مجبور به 
پرداخت مبالغی شوند( بنابراین بیایید دالیل عمیق  تری 

را بررسی کنیم.
مـدارس باید به دانش آمـوزان، روش هـای زندگی ای را 

بیاموزند که به کل جامعه سود رساند. آن ها باید همان 
طـور که بازیافت را ترویج می کنند، نرم افـزار آزاد را نیز 
ترویج کنند. اگر مدارس به دانش آموزان نرم افزار آزاد را 
آموزش دهند، آن ها بعد از فارغ التحصیل شـدن نیز به 
اسـتفاده از آن ادامه خواهند داد. این امر به کل جامعه 
کمـک می کنـد تا از سـلطه )و فریب خوردن توسـط( 
شرکت های بزرگ رهایی یابند. این شرکت ها به همان 
دلیل نمونه های رایگان را به مدارس هدیه می کنند که 
شرکت های تنباکو سازی سیگار رایگان توزیع می کنند: تا 
کودکان را به آن عادت دهند)1(. آن ها بعد از بزرگ شدن 
و فارغ التحصیـل شـدن این کـودکان، به آن ها تخفیف 

نخواهند داد.
نرم افزار آزاد این اجازه را به کودکان می دهد که بیاموزند 
نرم افزار چگونه کار می کند. هنگامی که این کودکان به 
سـن نوجوانی پا می گذارند، تعدادی از آنان می خواهند 
همـه چیز را در مـورد کامپیوتر خـود و نرم افزارهایش 
بدانند. در همین سـن اسـت که افرادی که می خواهند 
برنامه نویسـان خوبی شـوند، باید آن را فرا گیرند. برای 
یادگیری نوشتن یک برنامه خوب، دانش آموزان احتیاج 
دارند که مقدار زیادی کد را بخوانند و بنویسـند. آن ها 
احتیاج دارند تا برنامه هایی را که مردم به راستی استفاده 
می کنند مطالعه کنند. آن ها برای خواندن کد برنامه هایی 
که هر روز اسـتفاده می کنند، به شدت مشتاق خواهند 

بود.
نرم افـزار اختصاصـی تشـنگی آنـان بـرای آموختـن را 
نمی  پذیـرد، می گویـد: »دانشـی که شـما می خواهید 
سـری اسـت ،یادگیری آن ممنوع اسـت!« نرم افزار آزاد 
تمام افراد را به یادگیری تشویق می کند. جامعه نرم افزار 

آزاد »کشیشـی بودن فناوری«که عموم را در بی خبری 
از نحوه عملکرد فناوری باقی می گذارد ، نمی  پذیرد؛ ما 
تمـام دانش آموزان را در هر سـنی و با هر شـرایطی به 
مطالعه کد و آموختن هر آن چه آنان می خواهند تشویق 
می کنیم. مدارسـی که از نرم افزار آزاد استفاده می کنند 
باعث پیشرفت دانش آموزانی که استعداد برنامه  نویسی 

دارند می شوند.
دلیل بعدی استفاده از نرم افزار آزاد در مدارس در سطح 
عمیق  تـری قـرار دارد. مـا از مـدارس انتظـار داریم  به 
دانش آمـوزان حقایق اساسـی و مهارت های کاربردی را 
آموزش دهند، اما این تمام وظیفه آنان نیسـت. وظیفه 
اساسی تر مدارس این است که به دانش آموزان آموزش 
دهد چگونه شـهروندان و همسایگان خوبی باشند و با 
افـرادی که به کمک آنان احتیاج دارند همکاری کنند. 
این امر در مبحث کامپیوتر به این معناست که به آنان 
به اشتراک  گذاری نرم افزار را آموزش  دهیم. باالتر از همه، 
مدارس ابتدایی باید به شـاگردان خویش بگویند: »اگر 
شما با خود نرم افزاری به مدرسه می آورید، باید آن را با 
دیگر کودکان شریک شوید.« البته مدراس باید به آن چه 
می گویند عمل نیز کنند، دانش آموزان باید قادر باشند 
تمـام نرم افزارهایـی را که  روی کامپیوترهـای مدارس 
نصب شـده اسـت کپی کنند، به خانه ببرنـد و مجددا 

منتشر کنند.
آموختن اسـتفاده از نرم افزار آزاد و شـرکت جسـتن در 
جامعه نرم افزار آزاد، درسی از تعلیمات اجتماعی است. 
این امر همچنین به دانش آموزان انجام اعمال عام المنفعه 
را به جای خدمت به سرمایه داران می آموزد. تمام مقاطع 

تحصیلی باید از نرم افزار آزاد استفاده کنند.

چرا مدارس باید منحصرا  از نرم افزارآزاد 
استفاده کنند
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 RJ شرکت تولید تنباکوی
Reynolds بودجه ای معادل 15 
میلیون دالر در سال 2002 برای 
توزیع نمونه های رایگان سیگار، 
حتی برای جلب توجه کودکان، 
صرف کرد را ببینید.
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 زنـان در دنیـای متن بـاز بـا نوآوری هـا و 
کمک های انقالبی شـان، راه را برای بسـیاری 
هموار کرده اند. در کنار برگزاری همایش گریس هاپر 
)Grace Hopper( در این هفته من سعی کردم اطالعاتی 
خالصـه در باره پنج زن موفـق در دنیای متن باز برای 
شـما جمـع آوری کنم. بعضـی از این بانـوان در حوزه 

فناوری هم مشاوره می دهند. 

کارول اسمیت از گوگل
کارول اسـمیت بـه عنـوان یکـی از 
ایالـت  دانشـگاه  فارغ التحصیـالن 
کالیفرنیـا در رشـته روزنامه نـگاری و مدیـر بخـش 
نرم افزارهـای متن بـاز گوگل اسـت که شـامل برنامه 
جهانـی »تابسـتان کدنویسـی گوگل« هم می شـود. 
برنامـه ای کـه از اقصـی نقاط جهـان دانش آمـوزان و 
مربیان برنامه نویسـی را گردهم می آورد تـا روی انواع 
مختلفی از پروژه های برنامه نویسی متن باز کار کنند. 
از سـال 2005 تـا کنـون که این برنامه شـروع به کار 
کرده اسـت، بیش از 7500 دانش آموز را از ۹7 کشور 
جهـان گردهم آورده که نتیجـه آن خلق بیش از 50 
میلیون خط برنامه بوده اسـت. همچنین اسمیت در 
 تعداد زیـادی از کنفرانس های حوزه فناوری از جمله 
در   Typo3 کنفـراس  و   OSCON ،OSS ،POSSCON«

آمریکای شمالی« سخنرانی کرده است. 
توصیـه خانم کارول اسـمیت به زنان فعـال در حوزه 
متن باز: »پشتکار داشته باشید. روزهایی فرا می رسند 
کـه با هـر کاری انگار چیزی غلـط از آب در می آید و 
احسـاس می کنید تصمیمات اشتباهی گرفته اید. در 
دنیای متن باز اینگونه احسـاس ها بسـیار عادی است 
چرا که ما با دنیایی آزاد و پر از صداقت سروکار داریم. 
پشتکار داشته باشید و بدانید که شرایط بهتر خواهد 
شد و من فکر می کنم در پایان، از این تالش و پشتکار 
بسیار راضی و خوشحال خواهید بود چرا که کار کردن 

در مسیر متن باز پر از پاداش است«.

Code for America جنیفر پالکا از
 از طریـــــــــق موسســــــــه 

توانسـت مفهـوم  پالـکا  Code for America جنیفـر 

فرصت های شـغلی حکومتی را تغییر دهـد. او اثبات 
کرد مشـاغل دولتی می توانند در عین مرتبط بودن، 
 Code for America خالقانه نیز باشـند. او مدیر اجرایی
اسـت که در یک سـخنرانی TED نیز آن را به عنوان 
»سـپاه صلحـی بـرای گیک هـا« توصیف کـرد. این 
سازمان به خلق و گسترش نرم افزارهای متن باز برای 
دولت های محلی کمک می کند و برنامه ای عضویتی 
دارد که نـوآوران حوزه فناوری را با دولت های محلی 
در سراسر آمریکا آشنا می کند تا امکانات فراهم شده 
به وسیله فناوری جدید را به آن ها نشان دهند. پالکا 
پیـش از بنیان  گـذاری Code for America تحصیـالت 
خـود را در دانشـگاه یِیـل )Yale University( ]یکـی از 
معتبر    ترین و سـطح باال    ترین دانشگاه های جهان[ به 
 CMP پایان رسـاند و گروه بازی های ویدئویی شـرکت
Media را رهبری و کنفرانس های Web 2.0 را به صورت 

مشترک اجرا کرد. 

Exercism کا    ترینا اُِون از
و  برنامه نویـس  اون،  کا    ترینـا 
توسعه   دهنده خود ساخته ای است که 
در رشته های زیست شناسی مولکولی و زیست شیمی 
در دانشـگاه اسلو نروژ تحصیل کرده است. او در اصل 
ارائـه   دهنده پروژه »بازتولید درمانی در برنامه نویسـی 
کامپیوتـر« یـا Therapeutic Refactoring در کنفرانس 
Nordic Ruby )سـال 2012( اسـت، کـه بعدهـا بـرای 

ارائه همین پروژه به دیگر کنفرانس های حوزه فناوری 
Ex-دعوت شد. او همچنین بنیانگذار وب سایت محبوب 

ercism.io است. جایی که برنامه نویسان می توانند به نقد 

یادگیری از کارهای یکدیگر بپردازند. در اولین ماه های 
گشـایش این وب سایت در سال 201۳ بیشتر از هزار 

نفر به ارسال بیش از 5 هزار قطعه کد اقدام کردند. 
توصیـه خانم کا    ترینـا اون برای زنان فعـال در دنیای 
متن باز: »مشکالتی را بیابید که دوست دارید حلشان 
کنید و سپس  روی حل کردنشان تمرکز کنید. خیلی 
نگران آن چه مردم می گویند یا فکر می کنند، نباشید. 

روی نظریه های مغلوب   کننده کار کنید«.

PayPal دنیس کوپر از
دنیس کوپر موفق به دریافت کار  شناسی 
دانشـگاه  از  فرانسـه  ادبیـات  در  هنـر 
لس آنجلـس ایالت کالیفرنیا )UCLA( شـد و بـا پرداختن به 
تمریـن زبان فرانسـه توانسـت با همـوار کردن مسـیر های 
عصبـی اش، در نهایت برنامه نویسـی را یاد بگیـرد! او پس از 
کار برای غول های حوزه فناوری مانند اپل، اینتل و سمانتک 
و انجـام کارهای عام المنفعـه برای دانشـنامه آزاد و متن باز 
ویکی پدیا، امسـال به تازگی بـه عنوان رییس بخش متن باز 
شرکت پی پل، به این شرکت پیوسته است. کوپر برای توسعه 
و اجرای راهبرد های متن باز در این شرکت پرداخت برخط، 

کار می کند. 

Tilde لیا سیلبر از
لیا سـیلبر تحصیالت خود را در دانشگاه 
شـهر نیویـورک )محلـه بروکلیـن( بـه 
Ember. .اسـت Ember.js انجـام رسـاند و عضو گـروه اصلـی

js یـک کتابخانـه جـاوا اسـکریپتی اسـت کـه در طراحـی 
برنامه هـای کاربـردی وب اسـتفاده می شـود. او همچنیـن 
طالیـی«  یاقـوت  »دروازه  کنفرانـس  سـاالنه   برنامه ریـز 
گـروه  بنیانگـذار  و   )Golden Gate Ruby Conference(
همکاری های Tilde است. این گروه کوچک »توسعه   دهندگان 
متن باز« که در شـهر پورتلند ایالـت اورگان آمریکا گردهم 
آمده انـد، خدماتـی ماننـد توسـعه و پیشـرفت، مشـاوره و 
آموزش هـای مختلـف را ارائـه می دهـد. همچنیـن او در 
بخش هـای: روابـط و توسـعه، مدیریت اجتماعـات، فروش 
و طراحـی محتوا بـرای مراحل اولیه اسـتارت آپ های حوزه 
فنـاوری اطالعات، کار کرده اسـت. توصیه خانم لیا سـیلبر 
به بانوان فعال در دنیای متن باز: »درگیر شـدن در پروژه ای 
که تنها قصدش اثبات این است که شاید شما اولین و تنها 
زنی هستید که پای این میز حاضرید می تواند کمی ترسناک 
باشـد. به این کار بچسـبید! و تمامی بدخواهان را که در هر 
مسیر شغلی پیدا می شـوند کنار بزنید. من آدم های دنیای 
متن باز را بسـیار خارق العاده، گشاده رو و محترم یافتم. شما 
فرصت هـای بی نظیری برای رشـد مهارت هایتـان خواهید 
یافت. با افراد بزرگ آشنا شوید و با جدیت به کار خود ادامه 

  دهید«.

پنج زن با استعداد که در »دنیای 
متن باز«  باید  بشناسید

http://slmd.ir/20
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چهارمین همایش نرم افزارهای آزاد 
استان البرز

چهارمین همایش نرم افزارهای آزاد استان البرز 
روز جمعه 1۳ آبان 1۳۹۳ در سالن همایش های 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و با حضور قشرهای 
مختلف جامعه از مسئوالن و مدیران بخش خصوصی، 
دولتی، دانشـجویان و اسـتادان دانشـگاهی و فعاالن و 

عالقه مندان حوزه فناوری برگزار شد.
هدف از این همایش که ساالنه به همت گروه کاربران 
لینوکـس کـرج )KarajLUG( برگـزار می شـود، معرفی 
نرم افزارهـای آزاد و گسـترش فرهنگ اسـتفاده از این 
نرم افزارها در راستای شکوفایی خالقیت، انتقال فناوری، 
خود اتکایی و رشـد صنعت و استقالل صنعت فناوری 

اطالعات است.
همایش مذکور با پخش ویدئو پیام »ریچارد استالمن« 
بنیانگذار نرم افزار آزاد و ارائه ای در خصوص اسـتفاده از 

آن شرح داده شد.
در ادامه نشست، مهندس زمانی معاون اداره کل فناوری 
اطالعـات و ارتباطات اسـتان البرز در خصوص اهمیت 
برگزاری این گونه همایش ها در سطح استان و همچنین 
سیاست های دولت در خصوص توسعه فناوری اطالعات 

در برنامه پنج ساله توسعه کشور و برنامه راهبردی برای 
به کارگیری نرم افزارهای آزاد اشاره کرد.

یکـی دیگر از بخش های ایـن همایش به معرفی گروه 
کابـران لینوکـس کـرج و فعالیت هـای آن طـی چند 
سـال گذشـته اختصاص داشـت. معرفـی میزکارهای 
گنو/لینوکس، بررسـی روش هـای درآمدزایی از طریق 
 Embedded نرم افزارهای آزاد، لینوکس در سیستم های
و معرفی نرم افزارهای مهندسی آزاد نیز از دیگر مطالب 

ارائه شده در این سمینار بود.
شرکت Yellowen، صنایع الکترونیک و ارتباطات و اداره 
کل فناوری اطالعات و ارتباطات اسـتان البرز از جمله 

حامیان این سمینار بودند.
همایـش نرم افزارهای آزاد امسـال برای افـراد اهل فن 
در زمینه نرم افزارهای آزاد و گنو/لینوکس بهانه ای بود 
جهـت گردهمایی و گپ و گفت و همچنین آشـنایی 

بیشتر.
کـرج الگ هر سـاله تالش می کند با ایجـاد فضایی این 
چنین، اهمیت به کارگیری نرم افزارهای آزاد را تشریح 
کـرده و افراد عالقه مند را به بکارگیـری این نرم افزارها 

تشویق کند. البته اجرای این گونه برنامه ها بدون مشکل 
نیسـت؛ یکی از اصلی ترین مشـکالت محـل برگزاری 
همایـش اسـت. از آنجـا کـه از فاکتورهای مهـم برای 
برگزارکنندگان این کنفرانس، تالش برای رایگان بودن 
آن است، پیدا کردن فضای مناسب با چنین شرایطی، 
حداقل در سـطح استان البرز کار بسیار دشواری است 
و به دلیل وجود همین مشکل زمان برگزاری همایش 

بارها پیش از اطالع رسانی تغییر کرد.
مشـکالت مالی نیـز یکی از محدودیت هـای این گونه 
برنامه هاسـت، به طور معمـول یکـی از راه های تامین 
هزینه ها جذب حامی مالی اسـت که متاسفانه در این 
برنامـه هیچ گونه حمایت مالـی از طرف بخش دولتی 
صـورت نگرفـت و با توجه به عدم ثبـات زمان و مکان 
برگـزاری جـذب حامـی از بخـش خصوصی هـم کار 
سـاده ای نبود و تنها بخشی از هزینه ها توسط حامیان 
بخش خصوصی تامین شد و مابقی هزینه ها از طریق 
donate تامین شـد. امید اسـت با حمایت دوسـتداران 

نرم افزارهای آزاد بتوان این گونه برنامه ها را گسترش داد 
و با کیفیت هرچه بیشتر برگزارکرد.
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 معرفی گروه کاربران
لینوکس مشهد

اگـر چـه همان طور که آمارها نشـان می  دهند، کاربران سیسـتم عامل لینوکس نسـبت به سـایر 
سیستم عامل های شناخته شده در اقلیت هستند،اما این روزها به هر یک از شهرهای بزرگ دنیا که 
سفر کنید، با کمی تحقیق و جستجو حتما جمعی از عالقه مندان به لینوکس و نرم افزارهای آزاد را 
می  یابید که برای گسترش فرهنگ آزادی نرم افزار فعالیت می  کنند. البته در برخی شهرهای جهان 
گروه های مشابهی برای کاربران سایر سیستم عامل ها تشکیل شده  اند، اما گروه های کاربران لینوکس 
یا »الگ« ها، از سال ها پیش محلی برای  اشتراک  گذاری دانسته های کاربران لینوکس بوده اند و با این 
که معموال کمتر از لحاظ مادی حمایت شده  اند، فعالیت بیشتری نسبت به گروه های مشابه د اشته اند.

ایـن کـه گروه های کاربران لینوکس معموال اعضای فعال  تری دارند، شـاید به این دلیل اسـت که 
لینوکس عالوه بر سیستم عامل بودنش، یک نرم افزار آزاد است و هر یک از نرم افزارهای آزاد عالوه 
بر نرم افزار بودن، یک »فرهنگ« هستند. »لینوکسی ها« معموال بیشتر به  اشتراک می  گذارند و کمتر 
دانسته هایشان را با قفل و رمز پنهان می  کنند. لینوکسی ها عالوه بر این که کاربر نرم افزارهای آزاد 

هستند، به آزادی نرم افزار هم »اعتقاد« دارند.

گروه کاربران لینوکس مشهد یا مشهدالگ 
نیـز یکـی از همـان گروه های محلی  اسـت 
کـه از همـان روزهـای ابتـدای کار، بـا مشـکالت 
آدرس  در  گـروه  بـود. وب سـایت  مواجـه   زیـادی 
www.mashhadlug.org، تاریـخ 22 فروردیـن سـال 

1۳۸7 را بـه عنـوان اولین جلسـه گـروه ثبت کرده 
است ولی بر اساس آن چه اعضای قدیمی می  گویند، 
شروع کار خیلی قبل تر از این ها بوده است؛ در آالچیق 
پارک ملت مشـهد. فضا و امکانات مناسب برای ارائه 
مطالـب موجـود نبود، اما با توجه به شـناختی که از 
لینوکسی ها داریم، می  دانیم که نبود فضای مناسب و 
کمبود امکانات، نیاز به گسترش فرهنگ نرم افزارهای 
آزاد و به  اشتراک  گذاری دانسته ها را در آنان خاموش 
نمی  کند. گروه کم کم شـکل گرفت و اساسـنامه ای 

برایش تنظیم شد و رسما فعالیتش را شروع کرد.
افرادی که تجربه فعالیت در یکی از گروه های محلی 
کاربران لینوکس را دارند، با مشکالت پیش روی آن ها 
آشـنا هسـتند. می  دانند که برای زنده نگه د اشتن و 
پیگیـری هر یـک از فعالیت های یـک الگ زحمات 
زیادی الزم اسـت و گاه مواجهه با بعضی مشـکالت، 
نیازمند فداکاری اعضای آن اسـت. مشهدالگ نیز از 
این قاعده مستثنی نبوده است. مواجهه با مشکالت 
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و پیگیـری فعالیت هـای گروهـی کـه 
نفـع مادی برای اعضای آن نـدارد و گاه 
نیازمنـد صرف زمـان و انرژی بسـیاری 
است، مستلزم دلسـوزی و اعتقاد قلبی 
بـه فعالیت هـای گروه اسـت و با نگاهی 
بـه کارنامه فعالیت هـای گـروه کاربران 
لینوکس مشهد به راحتی می  توان نتیجه 
گرفـت که اعضـای گـروه و به خصوص 
راهبـران آن، بـه آزادی بـرای نرم افزارها 
اعتقاد د اشـته اند و تمام توانشان را برای 
فرهنگ  سازی در این حوزه به کار برده اند.

مهم   تریـن فعالیـت  یـک گـروه کاربران 
لینوکـس، برگـزاری جلسـات دوره ای 
است. جلساتی که در آن ها اعضا دور هم 
جمع شده و دانسته هایشان را در رابطه 
با لینوکس و نرم افزارهای آزاد به  اشتراک 
می  گذارنـد. همـواره یکی از مشـکالت 
اساسـی گروه کاربران لینوکس مشـهد 
فراهـم سـاختن فضـای مناسـب برای 
برگزاری جلسات گروه بوده است و با این 
که محل برگزاری جلسـات بارها و بارها 
تغییر پیدا کرد، تـالش اعضا بر این بود 
تا این جلسـات به صـورت منظم برگزار 
شـود. افراد حقیقی و حقوقی متعددی 
با در اختیار گذ اشتن فضا برای برگزاری 
جلسـات حامی گـروه بودنـد و در حال 
حاضر با حمایت معاونت فاوای شهرداری 
مشهد، جلسات گروه هر دو هفته یک بار 
در محل فرهنگ سـرای فناوری و رسانه 
شـهرداری مشهد، با امکاناتی مناسب و 
کیفیتی بهتر از گذشته برگزار می شود 
و اعضای گـروه همواره سـعی کرده  اند، 
دانش خود را در قالب ارائه های مناسب، 
با سایر اعضا به  اشتراک بگذارند. در کنار 
برگزاری جلسات دوره ای، اعضای گروه با 
برگزاری همایش ها و جشن های متعدد، 
نسبت به شناساندن گروه و فعالیت های 
آن و همچنین تبلیغ و گسترش استفاده 
از نرم افزارهـای آزاد فعالیـت می  کننـد. 
برگزاری هر رویداد، خود مراحل مختلفی 
دارد که هر یک مشـکالت مخصوص به 
خود را در پی دارد و نیازمند تالش عده 
بسـیاری اسـت. گروه کاربران لینوکس 
مشهد همایش ها و جشن های متعددی 
بـرای قشـرهای مختلـف جامعـه و بـا 
محتوای متناسب برگزار کرده است که 

فهرسـت کامل آن ها در وب سایت گروه 
موجود است.

از فعالیت هـای دیگر گـروه و اعضای آن 
می  تـوان به برگـزاری جلسـات دوره ای 
پایتون، برگـزاری رویدادهای هکاتون و 
کارگاه هـای تولید نرم افـزار، کارگاه های 
توسعه مسـتندات ویکی پدیا و چندین 
فعالیـت دیگـر نـام بـرد کـه همگـی با 
هدف توسـعه دانـش نرم افزارهـای آزاد 
و شناسـاندن فلسـفه آزادی نرم افزار به 

سایرین بوده است.
فعالیت هـای گـروه کاربـران لینوکـس 
مشـهد اما تنهـا به برگزاری جلسـات و 
رویدادهـای حضـوری ختم نمی  شـود. 
مشـهدالگ سعی د اشته است تا در حد 
امـکان دانـش اعضای گـروه را از طریق 
شبکه جهانی وب در اختیار سایرین نیز 
قرار دهد. در چند سال اخیر تالش شده 
است تا گزارش هر یک از مباحث مطرح 
شده در جلسـات گروه در قالب مقاالت 
کامل، از طریق وب سـایت گروه منتشر 
شـود. همچنیـن اعضـا از طریـق کانال 
IRC در سـرور Freenod.net  تحـت عنوان  

mashhadlug# و لیسـت پسـتی گـروه، 

به اطالع رسـانی پرداخته و با سایر اعضا 
تعامل دارند.

در کنـار فعالیت هـای گـروه کاربـران 
لینوکس مشـهد در راسـتای گسترش 
فرهنـگ اسـتفاده از نرم افزارهـای آزاد 
و در طـول سـال هایی کـه از آغاز به کار 
آن می  گذرد، فضای گروه خود بسـتری 
بوده است برای آشنایی افرادی با اهداف 
و دلمشـغولی های مشـابه بـا یکدیگـر. 
دوستی های بسـیاری بین اعضای گروه 
شـکل گرفت، گروه های کاری مختلفی 
ایجاد شد و مفاهیم مطرح شده در گروه، 
آینده کاری بسیاری از اعضا را شکل داد. 
هنوز هم اعضای گروه هر روز مشکالت 
متعددی را پشت سر می  گذارند تا بتوانند 
فرهنگ آزادی را  بین کاربران کامپیوتر 
و برنامه نویسـان رونق دهند اما جلسات 
گـروه و فعالیت هـای آن همچنـان پـا 
برجاسـت و هیچ چیـز نمی  تواند پیش 

روی اهداف اعضای گروه بایستد. 
آدرس سایت:

  www.mashhadlug.org

با دانش زیاد باز به جایگاه دلخواه خود نرسیده اید؟ با این که محصوالت خوبی 
ارائه می   کنید اعتبار کافی کسب نکرده اید؟ چرا؟ یکی از دالیل موفقیت ثروت 
آفرینان،شناخت فرصت ها و نحوه ارتباط در مذاکره است. شما با خواندن این مقاله و 
عمل به آن می   توانید ثروت آفرین باشید و ناباورانه به جایگاهی که می   خواهید دست پیدا 
کنید. اما انتظار نداشته باشید تنها با خواندن، توانایی الزم را کسب نمایید، الزم است به 
مدت یک سال تمرین کنید تا وضعیت خود را بهبود دهید. اولین گام ایجاد ارتباط و 

انجام مذاکره ای مناسب است.
مذاکره کننده حرفه ای

توانایی برقراری ارتباط با دیگران
واژه ها اهمیت ویژه دارند، دایره لغات خود را باال ببرید. نابینایی در گوشه خیابان نشسته 
بود و گدایی می   کرد، روی یک کاغذ نوشته بود: »من نابینا هستم به من کمک کنید.« 
مردم به مقدار ناچیز به نابینا کمک می   کردند. دختری وضعیت نابینا را دید. کاغذی 
برداشت و مطلب دیگری  روی آن نوشت. ناگهان به صورت باورنکردنی میزان کمک 
مردم افزایش یافت. جمله به این صورت تغییر یافته بود ؛» امروز یک روز زیباست و من 

آن را نمی   توانم ببینم.«
»کالمت را عوض کن تا دنیای تو تغییر یابد.«

تمرین: روزی یک کلمه زیبا و تاثیر گذار یاد بگیرید تا یک سـال تاثیر آن را احسـاس 
خواهید کرد.

تعیین هدف
قبل از مذاکره به وضوح هدف خود را از مذاکره مشـخص کنید.در مذاکره آنچه شـما 
می   گویید با آنچه  طرف مذاکره  کننده برداشت می   کند، باید انطباق داشته باشد. موظف 
هستید برداشت طرف مقابل را تعیین کنید. برای انطباق گفتار و برداشت، الزم است 
کلمات مناسب را انتخاب کنید، لحن و تن صدا بسیار اهمیت دارد و مهم ترین مورد در 

مذاکره زبان بدن است.  
در مذاکره کالم 12%، صدا 24% و زبان بدن ۶4% موثر است.

هدف الزم است اولویت بندی شود.
خط قرمز: خطی است که مذاکره متوقف می   شود. قبل از این که مذاکره را آغاز کنید 
زمان پایان یافتن مذاکره را مشخص نمایید، به عبارت دیگر در چه زمانی مذاکره الزم 
است پایان یابد. ممکن است مذاکره به زمان احتیاج داشته باشد و اولین دفعه طرفین 
به نتیجه نرسند. شما الزم است قبل از مذاکره پیش بینی نمایید که در کجا مذاکره 

را متوقف کنید.
خط مورد نظر: خطی است که می   خواهید به آن برسید. برای نمونه در زمینه فروش شما 
در ذهن خود قیمتی را در نظر می   گیرید و این قیمت، قیمت مورد نظر شماست برای 

این که در مذاکره به آن دست پیدا کنید.
خط ایده آل: خطی است که ما از آن شروع می   کنیم، برای مثال، در زمینه فروش قبل 
از این که به قیمت مورد نظر خود برسید، قیمت ایده آل را پیشنهاد دهید، تا به قیمت 

مورد نظر دست یابید.
کسب اطالعات کافی

قبل از مذاکره اطالعات کافی در مورد جایگاه، شرکت/موسسه/محصول...مذاکره کننده 
کسب نمایید تا بتوانید در مذاکره قدرتمند ظاهر شوید. با داشتن دانش در مورد اهلیت 
و فرهنگ فرد مذاکره کننده، می   توانید ارتباط دوستانه تری در مذاکره ایجاد نمایید. به 
عنوان مثال ژاپنی ها برایشان اهمیت دارد که خدمتکار از آن ها پذیرایی نماید، با دانستن 

فرهنگ طرف مذاکره  کننده می   توانید موثرتر ظاهر شوید.
محیط مذاکره

محیط مذاکره دارای اهمیت زیادی است، برای مثال در محیط نا مرتب با بوی نامطبوع، 
نمی   توان تمرکز کافی برای یک مذاکره موثر را داشت.

برگرفته از همایش ۹۳/0۸/22 سخنرانی آقای مهندس حسین مظاهری سیف کارآفرین 
برگزیده کشور در حوزه فناوری اطالعات1۳۸۶

متخصصی ثروت آفرین باشیم
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توت فرنگی های خاکستری
فرنسبروسازدیواربرلین،اردویمدرسهولینوکسمیگوید

ابروها و مژه های بورش مرا یاد فیلم های سینمایی آلمانی می اندازد. بیش از هر چیز یاد چهره آندریس وینکلمن 
در مصائب آنای برگمن افتادم. البته وینکلمن نقش یک انسان عبوس، پیچیده و تنها را بازی می کرد که زمین تا 
آسمان با این دوست آلمانی خندانمان که حتی تلخ ترین خاطرات زندگی اش را هم با شوخی تعریف می کرد؛ 
تفاوت داشت. فرنس برونس متولد ماه دسامبر است. تقریبا 3۴ سالی از عمرش می گذرد. به شوخی می گوییم 
در ایران معتقدند کسانی که در این ماه متولد شده اند هوش باالیی دارند. یکی از آن قهقه های به قول خودش 
»کول« می زند که مرا یاد یکی از دوستان دوران دبیرستان می اندازد و می گوید: »آف کرس، ابسولوتلی ترو«. 
او بسیار پر انرژی است و از هیچ فرصتی برای خندیدن و شوخی کردن نمی گذرد. متولد شهر بن است. دوران 
حکومت فاشیستی و دیوار برلین بخش جدا نشدنی تاریخ آلمان و به تبع زندگی هر آلمانی است. با این که 
در آن دوران کـودک بـوده امـا خاطرات محوی را به یـاد دارد. دورانی که یک دیوار طویل بین دوسـتی ها و 
زندگی ها فاصله انداخت. دیواری که تنها چند آجر نبود، بلکه خط قرمزی بود که میان افکار کشیده شد. دو نوع 
حکومت داری متفاوت، یکی معتقد به ارزش جامعه و تأکید روی مالکیت عمومی و دیگری احترام به داشته های 
فردی و تأکید روی رقابت. حاصل اولی تفاوت طبقاتی می شود و آمیختگی فقر و ثروت و حاصل دیگری برابری 
و رفاه متوسط عمومی است. با این حال ذات سرکش انسان برابری را نمی پذیرد و دوست دارد هر روز پیشرفت 
کند تا این که همواره زندگی سـاده ای داشـته باشـد. در نهایت کسانی که توان برتری را در خود می بینند به 

متوسط بودن همگانی معترض می شوند و آن نظام حکومتی را فرو می پاشند.

تـا دو سـالگی در بـن پایتخـت آلمـان 
شـرقی بـوده اسـت. از آن دوران تنهـا 
توت فرنگی های شیرین اش را به یاد دارد و 
بازی های کودکانه ای را که در خیابان های 
سـنگ فرش بـن انجـام می دادنـد. واژه 
»اسـترابری« را کـه به زبان مـی آورد بار 
دیگر یاد فیلم »توت فرنگی های وحشی« 
اینگمار برگمن کارگردان آلمانی می افتم 
و یاد پیرمرد سـیاه و سـفیدی که دچار 

آشفتگی های کهنسالی شده بود.
از سـال 1۹4۹ تـا 1۹۶1 عبـور و مـرور 
بین دو قطعه شـرقی و غربی آزاد بود در 
سـال 1۹۶1 خیابان ها بسته شد و اتحاد 
جماهیر شـوروی خیابان ها را مسـدود و 
بـا برپایـی دیوار، شـهر برلیـن غربی که 
جمهـوری فدرال آلمان در آن برقرار بود 
بـه صورت یک شـهر محصـور در خاک 
آلمان شـرقی زیر نظر اتحاد جامعه خواه 
جماهیر شـوروی در آمد. بـا برپایی این 
دیـوار بـه مـدت 2۸ سـال خانواده های 
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آلمانـی زیـادی از هـم دور شـدند. 
خاله فرنس هم به خاطر این جدایی 
از آن هـا دور می شـود و در آلمان غربی تنها 

می ماند.
فرنس از عبور و مرورشان بین دو آلمان و از 
برج های کنترل می گوید. این که هنگام ورود 
مانند گیت هـای فرودگاه، بازرسـی بدنی ات 
می کردنـد، صندوق عقب، زیر ماشـین، زیر 
صندلی هـا و درون موتـور اتومبیـل را چک 
می کردند و همه وسایلت را می گشتند و در 

چک لیستی که داشتند عالمت می زدند.
 خانواده فرنس بعد از آن سال 1۹۸1 به شهر اسن 
)essen( در آلمـان شـرقی می رونـد. در آنجا 
هر خانواده تنها می توانسـت در نزدیک ترین 

مدرسه محل زندگی خود ثبت نام کند.
سـال 1۹۸۹ هنگامی کـه تظاهرات اعتراض 
آمیز مردم باال می گیرد، دولت آلمان شـرقی 
بـه ناچـار تـردد بـا گذرنامـه را مجـاز اعالم 
می کند. همان روز به ناگهان با جمعیت انبوه 
مردم برای مهاجرت مواجه می شود و کنترل 
امور را از دسـت می دهد. لحظه به لحظه بر 
انبوه جمعیت اضافه می شد. سرانجام ماموران 
مرز را گشـودند و مردم توانستند از آن عبور 
کننـد. در آن طرف مـرز، اهالی برلین غربی 
برای استقبال از همشهریان سابقشان جمع 
شـده بودنـد. آن روزهـا را کـه تازه ده سـال 
داشـته به یاد دارد. می گوید: »یادم میاد که 
چه حـال و روزی داشـتیم. حس آمیخته با 
ترس و هیجان مردم طوری رفتار می کردند 
که انگار آزاد شده بودند.« می گوید وقتی وارد 
آلمان غربی شدند مثل این بود که وارد زمان 
دیگری از تاریخ می شدند. در جایی که آن ها 
زندگی می کردند تنها یک سوپر مارکت بود 
که یک نوع کاال از یک شرکت را می فروخت، 
تبلیغاتی در کار نبود، همه ماشین هایی یک 
شـکل داشـتند، یک جور لباس می پوشیدند 
و هیـچ پولـی وجود نداشـت. اما وقتـی وارد 
وارد آلمان غربی شدند آنجا را پر از تبلیغات 
رنگارنـگ دیدند. هر کسـی زندگی متفاوتی 
داشـت. می گویـد: »وقتـی وارد آلمان غربی 
شـدیم در یک شـک فرو رفتیم، یک تجربه 
ترسـناک بـود« کم کم همه بـه آلمان غربی 
مهاجـرت می کننـد و 1۹۹0 هـر دو آلمـان 
دوبـاره متحـد می شـوند. می گوید:»حتـی 
کـه  کسـانی  بـه  رایـگان  بـه  رو  خونه هـا 
می خواستن تو برلین بمونن واگذار می کردن. 

این خودش باعث جذابیت برای هنرمندان و 
توسعه دهندگان نرم افزار شد چون که خیلی 

توان مالی نداشتن.«
به سـرعت فضـای انقالبی صحبـت را تغییر 
می دهـد و تبدیل بـه همان آدم خوشـحال 
می شود. می گوید: »اول برلین پایتخت آلمان 
بود، همه برلین بودند، بعد بن پایتخت شـد 
و خانواده من به بن رفتند، و وقتی دیوار فرو 
ریخت برلین دوباره پایتخت آلمان شـد و ما 
دوبـاره به برلین رفتیـم« و دوباره یکی از آن 

قهقه های کول اش را نثار ما می کند.

 نوجوانی
آتـاری و بـه دنبالـش کمـودور ۶4 اولیـن 
رایانه هایـی هسـتند کـه با آن هـا کار کرده 
اسـت. زمانی که تنها ۶ سـالش بود.در این 
لحظه یک جوی اسـتیک خیالی در دستش 
گرفتـه »لفت انـد رایت اند بنـگ بنگ« را 
بـا خنده و هیجان بر زبان مـی آورد تا بهتر 
حس بـازی کردنـش را درک کنیم. بعد به 
سراغ آمیگا که محبوب ترین کامپیوتر است 
می رود. می گوید: »اگر با این دستگاه ها کار 
نکردیـد بخش مهمـی از فرآیند پیشـرفت 
کامپیوترهـا را از دسـت دادیـد چون کامال 
می دیدید که بهترین بازی اون زمان آتاری 
بـود و بعد وقتی یک بازی جدید می اومد با 
دهن باز به هـم می گفتیم »لوک ات دیس 

گرافیکس«
اولیـن سیسـتم عاملی کـه اسـتفاده کـرده 
داس بـوده اسـت. وینـدوز ۳.1 را بـرای آن 
زمـان شـگفت انگیز می دانـد امـا مهم ترین 
خاطراتـش از آن ها صفحه آبی مرگ اسـت 
کـه امانش را بریـده بود. فضای مدرسـه را 
دوسـت داشـته اسـت. بهتریـن خاطره اش 
از آن دوران بـر می گـردد بـه اردویی به نام 
»هفتـه آمریکایـی«. کل مدرسـه را بـرای 
یـک هفته در حیات وحـش بردند تا مانند 
سرخ پوسـتان آمریکایی چادر بزنند و آتش 
روشـن کنند. می گوید: »خیلی سرد بود اما 
باحـال بـود«. در آن دوران تکالیفـش را بـا 
رایانه انجام می داده و گاهی هم برنامه هایی 
به زبان بیسیک می نوشـته است. می گوید: 
»در مدرسـه همه عاشـق کامپیوتر بودند«. 
اولیـن لپ تاپی که گرفته یک توشـیبا بوده 
کـه از آن تنهـا سـنگینی و انـدازه بسـیار 

بزرگش در خاطرش مانده است.

 دانشگاه
فرنس به علم الکترونیک عالقه داشته است 
و بـه عقیـده  او بـا الکترونیک اسـت که دنیا 
ساخته می شود. در نهایت اما کمی آن سوتر 
مـی رود و علـوم کامپیوتـر را بـرای تحصیل 
انتخاب می کند. لیسانس و فوق لیسانس خود 
را در دانشـگاه وارویـک warwick انگلسـتان 

سپری می کند.
به محض این که وارد دانشـگاه می شـود به 
سـمت لینوکس مـی رود اولیـن توزیعی که 
اسـتفاده می کند کـورل بوده اسـت و بعد به 

سمت دبیان می رود. 
وقتـی خـودش روی لپ تاپـش دبیـان نصب 
می کنـد، بـه خاطـر نداشـتن درایـور کارت 
گرافیـک مجبـور می شـود کرنـل را خودش 
کامپایل می کند. می گوید: »در دانشگاه خیلی 
از دانشـجو ها از لینوکس استفاده می کردن و 
تقریبا 50 درصد دانشجوها باهاش آشنا بودن 
و اکثـرا در اوقات فراقت با لینوکس سـروکله 
می زدند.« در دوره دانشگاه فقط دبیان ناپایدار 
را داشـته اسـت. می گوید: »درسـته اسمش 

ناپایدار بود اما واقعا پایدار بود«

اگر با این 
دستگاه ها 

کار نکردید 
بخش مهمی از 

فرآیند پیشرفت 
کامپیوترها را از 

دست دادید
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دورانی که از آن صحبت می کنیم بر می گردد 
به زمانی که ویندوز ۹5 روی رایانه های شخصی 
برای خودش جـوالن می داد. می گوید: »واقعا 
ناپایدار بود و وقتی یک نسـخه از لینوکس رو 

امتحان کردم و کرش نکرد متعجب شدم«. 
فرنس لینوکـس را به خاطر پایداری، رایگانی 
و امنیـت انتخـاب کـرده و می گویـد :»دیگر 
هیچ احتیاجـی نبود به صـورت غیرقانونی از 
نرم افزارها اسـتفاده کنیم.« بـه گمان او چون 
سـورس را می بینیـم و می دانیـم درونش چه 

اتفاقی می افتد خیالمان راحت است.
از دوران دانشـگاه بازی هـای گروهـی و تحت 
شبکه را به خوبی به خاطر دارد. Quake یکی از 
بازی های تیراندازی اول شخص معروفی است 
که به صورت متن باز عرضه می شود. می گوید: 
»حتی مسواکشان را کنار کیبورد می گذاشتند 
چون نمی خوابیدنـد و فرصت نمی کردند کار 

دیگری جز بازی کنند. 
روی وینـدوز هم اجرا می شـد. یک فایل زیپ 
بود که باز می کردند و ران می کردند احتیاجی 

به نصب نداشت.«

 نازنین دانشور
فرنـس اکنـون بـه عنـوان برنامـه نویس و 
توسـعه دهنده نرم افـزار، یکی از موسسـان 
سـایت تخفیفـان اسـت و ایـن طـور کـه 
می گویـد اولیـن سـرمایه گذار این سـایت 
گروهی اسـت. نازنین دانشور مؤسس دیگر 
تخفیفـان نامزد اوسـت کـه از قضـا او هم 

عالقه زیادی به لینوکس داشته است. 
بـه خاطر ایـن کـه در زمان دانشـگاه جاوا 
مطـرح بوده بـرای همین اولیـن زبانی که 
فرنـس بـه صـورت حرفـه ای بـا آن برنامه 
نوشـت جـاوا اسـت. بعـد از مدتـی روی 
پی اچ پـی و بعـد هم به سـمت اسـتفاده از 
روبـی رفـت. می گویـد روبی بسـیار خوب 
را دوسـت  آن  اسـت، خیلی هـا  و سـریع 
دارنـد امـا کارآیـی خیلـی خوبی نـدارد و 
بـرای پروتوتایپینگ هـای سـریع مناسـب 
اسـت. می گویـد :»خیلـی محبوب نیسـت 
امـا باحالـه« اسـم گولنگ را کـه می آوریم 
می گوید: »بله امروز گولنگ سـوپر پاپیوالر 
اسـت. شـرکت بزرگی مثل گوگل پشتش 

است. 
حتی از اون بهتر زبان دی اسـت که کسی 

آن را نمی شناسد.«
و  افـراد  از  آلمـان خیلـی  می گویـد: »در 
بخصـوص ارگان هـای دولتـی از لینوکـس 
اسـتفاده می کنـن و البتـه مجوز اسـتفاده 
از وینـدوز و نرم افزارهـای انحصاری خیلی 

نسبت به سایر موارد مهم نیست. 
در آلمـان مشـکل اصلـی کیفیت اسـت نه 
قیمـت و لینوکـس را بـه خاطـر کیفیتش 
اسـتفاده می کنند حتی دولت در شمارش 
آرای انتخابـات و ماننـد ایـن موارد، سـعی 
میکنـه از سیسـتم عامل خودش اسـتفاده 
کنه که مثال مایکروسافت قبل از آن ها آمار 
رو به دست نیاره یا در آن دستکاری کند.«
از نظـر بـروس پتانسـیل زیـادی در ایران 
وجـود دارد و بهتر اسـت جوانـان به جای 
مشـارکت در این جـا کار کننـد و تقریبـا 
اکثـر افـراد خوب برای ایجـاد فضایی بهتر 
 نمی ماننـد. برای همین خـودش اکثرا بین 

آلمان و ایران در رفت و آمد است.

در آلمان مشکل 
اصلی کیفیت 

است نه قیمت 
و لینوکس را به 
خاطر کیفیتش 

استفاده می کنند 
حتی دولت در 
شمارش آرای 

انتخابات و 
مانند این موارد، 

سعی می کنه 
از سیستم عامل 

خودش استفاده 
کنه که مثال 

مایکروسافت 
قبل از آ نها آمار 
رو به دست نیاره
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 )Dwight Merriman( میریمـن  دی وایـت 
مدیـر اجرایـی و از بنیانگـذاران مونگـو دی بی 
 )پایگاه داده متن باز( است و قبل از آن موسس دابل کلیک 
)DoubleClick( و پنتر اکسپرس بوده است. او در کنفرانس 
All Things Open سـخنرانی کوتاهـی داشـت. متن زیر 

مصاحبه کوتاهی بـا او درباره نرم افزارهای متن باز، مدل 
تجـاری مونگو دی بـی)MongoDB( و چالش های جذب 

توسعه  دهندگان وب است.

 امکانش است کمی درباره خودتان بگویید؟
از 11 سالگی کار با کامپیوتر را شروع کردم )شاید این 
روزها این سن برای شروع کمی دیر محسوب  شود(. از 
آن زمان می دانستم که دوست دارم وارد دنیای نرم افزار 
شوم. دابل کلیک اولین کار بزرگی بود که انجام دادم. در 
آن جا به مدت 10 سـال مدیر ارشـد فناوری و یکی از 

بنیانگذاران آن بودم.
 )Eliot Horowitz( کمی بعد از آن همراه با الیوت هوروویتز
که در دابل کلیک نیز با او همکاری داشتم، مونگو دی بی 
را راه اندازی کردیم. بخشی از آن، حداقل برای من همان 
چیزی بود که آرزو می کردم در دابل کلیک داشته باشم: 
پایگاه داده ای برای روش های کدنویسی امروزی، معیار ها، 
محیط های کاری، ساختارهای مختلف، داده های چند 

ریختی؛ همه با زیبایی تمام.
چون خیلی زود در یک شـرکت اینترنتی شروع به کار 
کرده بودم استفاده از نرم افزارهای متن باز امری طبیعی 

بود و صد البته ما هم طرفدار آن بودیم.

 مدل تجاری مونگو دی بی بر اساس نرم افزارهای 
متن باز اسـت. آیا ایـن مدل و متن بـاز بودن آن 

تاثیری در موفقیت مونگو دی بی گذاشته است؟

مـا دوره ای را گذراندیـم کـه تازه موضـوع نرم افزارهای 
متن باز شکل گرفته بود ولی فرض می کردیم این موضوع 
در جامعه برنامه  نویسی پذیرفته شده است. فکر می  کنم 
حاال به نقطه ای رسیده ایم که بگوییم افراد انتظار متن باز 
بـودن نرم افزارها را دارند. امـروزه نرم افزارها باید متن باز 
باشـند؛ نرم افـزار به عنوان خدمـت )SaaS( یا فری میوم 
)freemium(. مـدل سـنتی و قدیمی »انحصاری« دیگر 

خیلی کارآیی ندارد.
مـا بـا نرم افزارهای متن باز مدلـی را فراهم می کنیم که 
توسـعه  دهندگان وب برای کار کردن روی آن مشـتاق 
باشـند. بسـتر متن باز ما در مونگو دی بی در طول پنج 
سـال حدود ۸ میلیون بار دریافت شده است که از نظر 

پذیرش در جامعه سرعت باالیی محسوب می  شود.

 چقـدر مجموعه مونگو دی بـی در فرآیند این 
پیشرفت نقش داشته است؟

این مجموعه در این قضیه نقش بسـزایی داشته است: 
از راننده تا کارمندان همه از این کار حمایت می کردند 
و کارها را سـامان می بخشـیدند. در مورد پایگاه داده ها 
کارهای زیادی در این مجموعه صورت گرفت. کارهای 
زیادی  روی سرورها انجام شد. مثال نسخه جدیدی که 
قرار اسـت ارائـه  دهیم را بسـیاری از افراد مجموعه مان 

استفاده می کنند.

تقاضای توسـعه  دهندگان وب بـرای پروژه های متن باز 
مثل مونگو دی بی، هادوپ، اوپن استک و بسیاری دیگر، 
زیاد است.  چگونه مونگو دی بی توانست در این رقابت 
موفق تر باشد و توسعه  دهندگان وب را به سوی خودش 

جذب کند؟
به خدمت گرفتن افراد فنی، کاری بس دشوار است. اما 

محبوبیت مونگو دی بی به کمک ما آمد. تقاضای کار در 
این جا در رتبه دوم سـایت Indeed.com اسـت. برای کار 
با HTML5 رتبه دوم و پیشتاز برای کار با iOS، اندروید و 
هادوپ اسـت. پس افراد زیادی می خواهند روی آن کار 
کنند، نه تنها برای ما بلکه هرجایی که از مونگو دی بی 
اسـتفاده می شـود. به نظرم یکی از دالیل استفاده زیاد 
از مونگو دی بی در زیرساخت های برنامه  های کاربردی ، 
می تواند عالقه مهندسان به کار با چیزهای جدید باشد 
نه چیزهای قدیمی. همین امر به خدمت گرفتن آن ها 

را آسان کرده است.

 به عنوان کارآفرین و بنیانگذار، نظرتان در مورد 
TODO group چیست؟

TODO که مخفف »talk openly, develop openly« است 

می  توانـد ایده جالبی باشـد. دیدن چنین شـرکت های 
مشتاقی که به این جنبش پیوسته  اند، بسیار فوق العاده 
است. حتما کارهای این مجموعه را پیگیری  می کنم که 
ببینم در این زمینه دست به چه کارهای بزرگی می زنند.

 ممکن است یکی از نکته های کلیدی سخنرانی 
خود را بیان کنید؟

امروزه می توانیم بیشـترین اسـتفاده را از داده ها داشته 
باشـیم، در حالـی که بـا فناوری گذشـته چنین کاری 
امکان پذیـر نبود. من بـا افراد زیادی در مورد »شـکل« 
داده هایی که امروزه با آن ها کار می کنیم و تفاوت آن ها 
بـا مدل های گذشـته، صحبـت می کنم. مسـلما موارد 
استفاده ما و نیازهای کاربران متفاوت است. پس عالوه بر 
ابزارهای قدیمی به ابزارهای جدید نیز نیاز مندیم. حتی 
عالوه بر روش های توسعه وب، سخت افزارها هم متفاوت 

از گذشته شده اند.

کسب وکار متن باز، از پذیرش تا انتظار

 http://slmd.ir/22
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بازارکار

شرکت خاک برنامه نویس تمام وقت پایتون استخدام می کند.
عالقه مندان رزومه خود را به آدرس jobs@khak.co ارسال کنند

پارسـی لب در راسـتای تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد شرایط 
دعوت به همکاری می نماید:

برنامه نویس حرفه ای PHP، تمام وقت
Pure PHP تسلط بر    

    تسلط بر MVC ، OOP و مباحث مرتبط
 HTML , CSS  آشنا با    

    حداقل ۲ سال سابقه کار مفید
    خوشفکر و به دنبال راهکارهای جدید

 در صـورت داشـتن شـرایط فوق لطفـاً رزومه خـود را بـه آدرس
 info@parsilab.com ارسال نمایید.

شـرکت راهکارهای همـراه کارینا با هدف تکمیـل تیم راهبری 
سیستم خود قصد دارد دو همکار جدید به این تیم اضافه نماید:

الف( مدیرسیستم حرفه ای:
HP سرورهای G7 و G5، G6 ۱. آشنایی با امکانات سری

Debian ۲. مسلط به سیستم عامل های خانواده
XenServer 3. تجربه کاری با سیستم های مجازی سازی

Apache CloudStack 4. آشنایی با

ب( مدیر سیستم تازه کار:
Debian ۱. آشنایی با سیستم عامل های خانواده

۲. آشنایی با اصول شبکه
3. عالقمند به یادگیری

PHP پ( برنامه نویس حرفه ای

دوستانی که تمایل به همکاری دارند می توانند با ایمیل 
 behnam@karinaco.ir مکاتبه نمایند.

شرکت پارس پروا سیسـتم، فعال و پیشرو در حوزه فناوری 
اطالعات واقع در شهرک غرب، جهت تکمیل کادر فنی خود از 
نیروی های متخصص فنی پشتیبان سرور Linux و برنامه نویس 

PHP دعوت به همکاری می نماید.

پشتیبان فنی:
پشتیبان سرور مسلط به لینوکس، شبکه و وب ) تمام وقت : 

شیفت صبح / بعد از ظهر / روزهای تعطیل (
برنامه نویس:

برنامه نویس وب مسلط به jQuery و PHP / تمام وقت یا پروژه ای
طراح بازی:

گرافیست حرفه ای مسـلط به Photoshop و illustrator ) توانایی 
خلق دو بعدی، سه بعدی و وب( / نیمه وقت

عالقه منـدان در صـورت تمایل می توانند به وب سـایت زیر 
مراجعه و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند:

www.vmware.ir

شماره تماس: ۰۲۱88564۲49

w w w . k h a k . c o

آگهی جذب نیروی خود را می توانید به پست الکترونیکی jobs@salam-donya.ir   ارسال نمایید

mailto:jobs%40salam-donya.ir
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پاپـی چارچوبـی بین رشـته ای اسـت کـه 
آمـوزگاران،  دانشـمند ان،  کارشـناس  ها، 
برنامه نویس هـا و هنرمندان را دور هم جمع می کند. 
تمام این ها یک دید مشترک دارند؛ ربات ها ابزارهایی 

قدرتمند برای یادگیری و خالقیت هستند.
جامعـه پاپـی، مخلوقـات رباتیکـی درسـت می کند 
کـه سـاخت، شخصی  سـازی، توسـعه و به اشـتراک 

گذاشتنشان ساده است.
ما متن باز را از طریق به اشتراک گذاشتن سخت افزار، 
نرم افزار و ابزارهای وب ارتقا می  دهیم. چارچوب پاپی 
ابزارهای متن باز برای سـاختن نمونه های آزمایشی و 
تجربه های منعطف با مخلوقات رباتیک ارائه می دهد. 
پاپی نیاز مندی های جامعه ای بینارشته ای را هدف قرار 
می دهـد که در آن پژوهشـگر ها، معلمان، هنرمندان 
و عالقه منـدان بـه علـم رباتیـک می تواننـد کارها و 
ایده هایشـان را به اشـتراک بگذارند. ابزارهای پاپی به 
این منظور طراحی شده اند تا استفاده از آن ها و به کار 
بستن شان ساده باشد، از همین رو شامل مجموعه ای 
از قطعات زیربنایی هستند که می توان به سادگی آن ها 

را سرهم و از نو پیکر بندی کرد.

 نگاهی به سخت افزار
چالش اصلی این اسـت که سـخت افزارهای رباتیک 
را ارزان و مـاژوالر بسـازیم تـا هـر کسـی بتوانـد 
ریخت  شناسی رباتش را به گونه ای تغییر دهد که برای 

تجربه موردنظرش مناسب باشد.

البته تمام این کارها متن باز اسـت و تحت لیسـانس 
Creative Commons by-sa توزیع شده است.

 بدنی که با چاپگر سه بعدی درست شده
ما از چاپگر سـه بعدی بـرای طراحی مخلوقات پاپی 
اسـتفاده می کنیـم. ایـن یـک فنـاوری ارزان و قابل 
بازتولید اسـت که اجازه می دهد هر کسی به صورت 
محلی قطعات شخصی  سازی شـده خودش را تولید 
کنـد. عـالوه بـر این، قیـود معمـول تولیـد را که در 

روش های متداول وجود دارد از میان برمی دارد.

 به کار اندازی ماژوالر
مخلوقات پاپی بر اساس محرک های هوشمند ماژوالر 
هستند که رباتیک دینامیکسل نامیده می شوند. آن ها 
در یک شکل کوچک، چندین ویژگی از جمله کنترل 
سطح باال و یک خط ارتباطی را جای داده اند. معموال 
از آن هـا در رباتیک اسـتفاده می شـود و بـا قوه چند 
محرکی در دسـترس هسـتند. با این حـال پروژه باز 
اسـت و می توان ایده های جدید برای راه اندازی رباتی 

آن ارائه کرد.

 الکترونیک آردوینو
اعضای گروه، بردهای الکترونیکی توسعه می  دهند که 
برای نیازهای رباتیک بهینه  سازی شده اند. به این شکل 
شما می توانید موتورها و حسگرهایی که می خواهید را 
اضافـه کنید. در قدم اول، یک برد سـازگار با آردوینو 

پاپی، رباتی آزاد
ساخته می شود، روی این برد مقادیر زیادی I/O وجود 
دارد و از جامعه آردوینو بهره می برد، اما چندین ویژگی 
جدید هم دارد، مانند یک هاب USB و مولفه هایی که 

برای کنترل فرمان یارهای دینامیکسل الزم هستند.

 نگاهی به نرم افزار
هـدف از نرم افزارهایی که در پروژه پاپی توسـعه داده 
می شـوند، ارائه ابزارهای سـاده و میان بسـتری است 
که هر کسـی بتواند با اسـتفاده از آن ها به سـادگی به 
برنامه  نویسـی ربات هـای واقعی یا شبیه  سـازی شـده 

بپردازد.

Pypot کتابخانه 
کتابخانه پاپوت برای کنترل مخلوقات پاپی دسترسی 
سطح پایین به موتورها و حسگرها را فراهم کرده و به 
گونه ای طراحی شـده است که به راحتی قابل تعمیم 
به انواع  دستگاه های جدید باشد. این کتابخانه امکان 
خلق رفتارهای پیچیده با ترکیبات ابتدایی مستقل را 

فراهم می کند.

 شبیه ساز ربات
مخلوقات پاپی در یک شبیه ساز v-rep مجتمع شده اند 
که به آسانی می توان با استفاده از پاپوت میان ربات های 

فیزیکی و شبیه  سازی شده سوییچ کرد.
مخازن مخصوص مخلوقات

هر مخلوق یک مخزن نرم افزاری مشخص با فایل های 
پیکر بندی اولیه و رفتارهای سطح باال دارد.

رابط کنترل وب
یـک رابط کنترل وب هم برای راه اندازی رفتارها روی 
مخلوقـات پاپـی از راه دور، بدون نیـاز به نصب کردن 

چیزی روی کامپیوتر خودتان فراهم شده است. 
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آردوینو ، سخت افزار متن باز
بسیاری از دوستداران دنیای فناوری به ساختن دستگاه ها و تجهیزات 
الکترونیکی عالقه دارند اما برخی از این افراد به دلیل نداشـتن دانش 
کافی در زمینه الکترونیک، به دنبال عالقه خود نمی  روند. در این مقاله سـعی 
شده است با معرفی بستری به نام آردوینو )Arduino( به شما کمک کنیم تا با 
کمترین اطالعات الکترونیک و به راحتی بتوانید دستگاه های ساده الکترونیکی 

بسازید.
و اما آردوینو چیست؟ آردوینو سخت افزاری متن باز است که به منزله یک بستر، 

کار کردن با میکروکنترلرها را ساده تر می کند.
به طور معمول در آردوینو از میکرو کنترولرهای AVR محصول Atmel اسـتفاده 

.ATMEGA16 می شود؛ میکرو کنترلر هایی مثل
با توجه به این که آردوینو یک سـخت افزار متن باز اسـت، اطالعات پیاده  سازی 
آن به راحتی در دسترس است و شما در اینترنت می توانید مشخصات مدار آن 

را بیابید و با هزینه کمی آن را پیاده  سازی کنید.
البته اگر عالقه ای به پیاده  سـازی این مدار ندارید، انواع آماده آن در دسـترس 
اسـت که بسـته به نوع اسـتفاده، می توانید یکی از آن ها را انتخاب کنید. برای 
نمونـه نـوع Arduino Uno برای یادگیری و تمرین انتخاب مناسـبی اسـت زیرا 
می توانیـد میکروکنترلـر آن را به راحتـی تعویـض کنیـد یـا اگر بـه یک نمونه 
 Arduino کوچـک بـرای به کارگیری در داخل دسـتگاه خـود نیاز دارید مـدل

Nano جوابگوی نیاز شما خواهد بود.

برای سـاخت ابزارهای الکترونیکی خود به وسـیله آردوینو می توانید به آسـانی 
از سـوئیچ ها و حسـگرهای مختلف به منزله ورودی اسـتفاده کنید و همچنین 
می توانیـد از خروجی هـای مختلفـی مثـل صفحه نمایـش، LED یـا موتورهای 

مختلف استفاده کنید.

آردوینـو خـود، یک محیط نرم افزاری برای برنامه  نویسـی دارد که به کمک آن 
راحت تر می توانید برنامه های خود را بر روی میکروکنترلر بنویسید. این محیط 
 Mac برنامه  نویسی بر روی سیستم عامل های مختلفی از جمله گنو/لینوکس یا

OS X قابل اجراست.
در ادامه یک نمونه کد ساده قابل اجرا بر روی آردوینو می بینید:

void setup () {

pinMode (LED_PIN, OUTPUT);

}

void loop () {

digitalWrite (LED_PIN, HIGH);

delay (1000);

digitalWrite (LED_PIN, LOW);

delay (1000);

}

در مثال باال اگر به پایه 1۳، یک LED متصل کنید، با اجرای همین چند خط 
روی مدار می توانید یک چراغ چشمک زن بسازید.

تـا کنون ابزار های فراوانی به کمک آردوینو سـاخته شـده و مطالب آموزشـی 
زیـادی در ایـن خصـوص بر روی اینترنت در دسـترس اسـت، بـرای اطالعات 
بیشتر در رابطه با این بستر می توانید به سایت http://arduino.cc  مراجعه کنید.

تالش می کنیم در شماره های بعدی این مجله نیز پیاده  سازی نمونه پروژه های 
مختلف را آموزش دهیم. 
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سخت افزار آزاد
ده: 
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سخت افزار متن باز اصطالحی است که 
به رده خاصی از قطعات الکترونیکی، 
مکانیکـی و صنعتـی اطـالق می شـود. ایـن 
سـخت افزارها از اسـتانداردها و پروتکل هـای 
متن بـاز پیـروی کـرده و به گونـه ای طراحی 
می شوند که سـازوکار کارکرد و نحوه ساخت 
آن ها برای همگان قابل دسترس باشد. طراحی 
سـخت افزارهای متن باز و نرم افـزار راه انداز آن 
مطابق با مجوزهای نرم افزارهای آزاد و متن باز 

)FOSS( منتشر می شوند.
سخت افزار متن باز قسمتی از فرهنگ جنبش 
متن باز محسـوب می شـود و مفهوم مشابهی 
دارد. تمامی دستاوردهای فرهنگ نرم افزارهای 
آزاد، در صـورت عـدم نفـوذ ایـن فرهنـگ به 
الیه هـای پایین تـر، شکسـت خورده و بیهوده 
قلمداد خواهد شـد. از این رو سخت افزارهای 
متن باز برای جامعه نرم افزارهای متن باز حائز 
اهمیت اساسـی بوده و شایسته بررسی دقیق 
اسـت. در این نوشـتار بـه بررسـی دیدگاه  ها، 

سـاخت و توسعه و همچنین مطالعه موردی 
چند سـخت افزار متن بـاز خواهیـم پرداخت. 
همچنین به بررسـی اهمیت سخت افزارهای 

متن باز از دید جنبش متن باز می پردازیم.

تعاریف و ضرورت ها
در ابتـدا بایـد تعریـف دقیقی از سـخت افزار 
متن بـاز ارائـه  دهیم. این تعریف اگر دشـوارتر 
از تعریف نرم افزار متن باز نباشـد، آسانتر از آن 
نیست. خوشبختانه مانند نرم افزار ها، تعاریف 
دقیقی برای سخت افزارهای متن باز در متون 
حقوقی وجود دارد. در ادامه تعریف ارائه شده 
توسط جامعه سخت افزارهای متن باز را بررسی 
خواهیم کرد. این تعریف یک پیش نویس برای 

متون حقوقی کامل )اجازه نامه ( است.

سخت افزار متن باز چیست؟
بنابـه تعریـف، سـخت افزار متن بـاز قطعه یا 
ماشـینی فیزیکی اسـت که طراحی آن برای 

همـگان قابل دسـترس بـوده و طـرز کار آن 
به صراحت منتشـر شـده باشـد. این طراحی 
شـامل مستندات سـاخت، پرونده های اصلی 
 ،)CAD( کامپیوتـری  طراحـی  نرم افزارهـای 
نرم افزارهای رابط و در صورت وجود مستندات 

ارتباط  دهی سخت افزاری است.
به عنـوان مثال می توان گفت اگر سـخت افزار 
مورد نظر یک پردازنده باشد، مستندات ساخت 
Ca-  شـامل لی آوت آی سی )احتماال کتابخانه
dense( و شماتیک های مدارهای داخلی است 

یا اگر سخت افزار یک دیسک الکترونیکی باشد 
مسـتندات ساخت آن شامل تمام توضیحات 
مربوط بـه آی سـی های نگهدارنـده داده ها و 

شماتیک های بورد خواهد بود.
متاسـفانه با تقریب بسیار خوبی می توان ادعا 
کـرد هیچ کـدام از قطعات اطـراف ما متن باز 
نیسـتند. قریـب بـه یقیـن می تـوان گفـت 
کامپیوترهایی که با آن این متن را می خوانید 
پردازنـده ای دارد که هیچ چیزی به طور قطع 

 سخت افزار 
متن باز قطعه یا 

ماشینی فیزیکی 
است که طراحی 
آن برای همگان 

قابل دسترس 
بوده و طرز کار 
آن به صراحت 

منتشر شده باشد
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در مـورد طراحی داخلی آن و کاری که دقیقا 
انجام می دهد مشخص نیست. همچنین تمام 
قطعات دیگری که به منظور انجام محاسبات از 
آن ها استفاده می کنیم به شکلی مرموز و سری 
ساخته شـده اند. هر چند مشـخصات کلی و 
ویژگی های کاربردی آن ها را می دانیم، اما هیچ 
تضمینی برای جامعیت و صحت این اطالعات 
وجـود نـدارد. این حقیقت نشـان  دهنده عدم 
موفقیت فرهنگ متن باز و ضریب بسیار پایین 

جنبش آزادی در زمینه سخت افزارهاست.

 دالیل اهمیت سخت افزارهای متن باز
اسـتفاده از سـخت افزارهای متن بـاز به اندازه 
استفاده از نرم افزارهای آزاد اهمیت دارد. برای 
درک ایـن اهمیت نیاز به یک بررسـی دقیق 
و جامـع داریـم. در درجـه اول باید بدانیم که 
اصـال چرا ممکن اسـت کسـی بخواهد تمام 
جزئیات ماشین هایی که اسـتفاده می کند را 
بداند؟ مسـلما این هدف مستقیم تمام مردم 
نیست. بلکه باید این آزادی وجود داشته باشد 
که هر کسی از ویژگی های ابزاری که استفاده 
می کند اطالع داشـته باشـد. این آزادی حائز 
اهمیت اساسی است زیرا تسلط سرمایه داران 
روی کاربـران را از بین می برد. در حال حاضر 
منافع سرمایه داران تعیین می کند که فرکانس 
پردازنده شماچقدر باشد یا اتومبیلی که سوار 
آن هسـتید چطور کار کند. حال این سـوال 
مطرح می شود که آیا شرکت ها همیشه به فکر 
بهتریـن و مناسـب   ترین طراحی های ممکن 
هسـتند؟ در ادامه خواهیم دید که جواب این 
سوال یک »نه« بزرگ است. برای شرکت های 
مطـرح، منافع کاربـردی کاربـران در آخرین 

درجه اهمیت قرار دارد یا حتی مهم نیست.

 امنیت و حریم شخصی
پس از افشـای برنامه جاسوسی بین متفقین 
توسط یکی از پیمانکاران ارتش ایاالت متحده، 
بحث های زیادی در مورد اهمیت اسـتفاده از 
نرم افزارهـای آزاد مطرح شـد. باید بدانیم که 
شـرکت های بـزرگ بین المللی تابـع قوانین 
سیاسی کشورهای خودشان هستند و موظف 
به ارائه اطالعات کاربران خود به مراجع قضایی 
اند )صالحیت مراجع قضایی برای سر کشی در 
امور شخصی مردم جای بحث دارد(. همچنین 
در بسـیاری از موارد می توانند انواع درپشـتی 
را در محصـوالت نرم افزاری خـود قرار دهند. 

دقیقا مشـابه این در پشـتی ها در سخت افزار 
هم وجود دارد. با این تفاوت که در پشتی های 
سخت افزاری معموال به سختی قابل تشخیص 

و ردیابی هستند.
اگر شـما از نرم افزاری متن باز اسـتفاده کنید 
احتمال وجود درپشتی در آن نزدیک به صفر 
خواهد بود. مگر این که باینری هایی از مراجع 
نامطمئـن دریافـت کرده باشـید کـه از روی 
کد منبع اصلی کامپایل نشـده باشـند. حتی 
درصورتی که به جامعه متن باز )یا شرکت های 
فراهم  کننده سرویس های نرم افزاری متن باز( 
اعتماد نداشـته باشـید می توانید خودتان کد 
منبـع را دریافـت کـرده و بـا اسـتفاده از آن 
نرم افـزار مـورد نیـاز خـود را بسـازید. در این 
صـورت می توانید کدها را بررسـی کـرده و از 

صحت عملکرد نرم افزار مطمئن شوید.
مشابه همین شرایط برای قطعات سخت افزاری 
نیز صادق اسـت. اگر از یـک پردازنده غیرآزاد 
اسـتفاده می کنید، هیچ ایـده ای در مورد این 
که آیا پردازنده شـما دقیقا کاری را که شـما 
می خواهیـد انجـام می دهـد یا نـه، نخواهید 
داشت. همچنین نمی  توانید بفهمید که آیا این 
پردازنده کاری جز آن چه شما به آن سپرده اید 

را انجام می دهد یا خیر.
بـرای بررسـی ایـن وضعیت بهتر اسـت یک 
ماجـرای واقعی را بررسـی کنیـم. در جوالی 
201۳ نیکوالی کوالف، رییس سرویس امنیت 
فدرال دولت روسـیه، اعالم کرد دفاتر امنیتی 
کرملیـن از ایـن پـس اسـتفاده از رایانه هـای 
شخصی را به طور کامل کنار گذاشته و برای 
کاربردهای حسـاس از ماشین های تایپ دهه 
۹0 میـالدی )Typewriter( اسـتفاده خواهنـد 
کرد. اما چـرا روس ها چنین تصمیم عجیبی 
گرفتنـد؟ هزینه این تصمیـم تعویض هزاران 
کامپیوتـر با مقادیر عظیمـی اطالعات مهم و 
شاید سری بوده است. می توانیم نتیجه بگیریم 
که آن هـا در مورد پردازنده های اینتل چیزی 
می دانستند که به طور عمومی منتشر نشده 
اسـت. اما حـدس زدن آن چندان هم دشـوار 

نیست...
ایـن جریـان وقتـی جالب تـر می شـود کـه 
تصمیمات بعدی دولت روسـیه را هم بررسی 
کنیـم. در سـال 2014 مسـئوالن دولتـی 
اعـالم کردند  روسـیه قصـد دارد اسـتفاده از 
پردازنده هـای x86 سـاخت دو شـرکت بزرگ 
آمریکایی در رایانه های دولتی را به طور کامل 

کنـار بگـذارد. آن هـا می خواهنـد رایانه هایی 
مبتنی بر ARM با چهار، هشـت و 1۶هسـته را 
جایگزین کنند. پردازنده های این رایانه ها قرار 
اسـت در خود روسیه طراحی و ساخته شود. 
برای این منظور یک شـرکت کوچک به اسم 

Baikal Electronics درنظر گرفته شده است.

جـدای از سـناریوهای جاسوسـی دولتـی و 
رسوایی های سیاسی سبک جنگ سرد، بهتر 
است کمی هم با دیدگاه علمی به قضیه نگاه 
کنیم. شـواهدی در دسـت اسـت که نشـان 
می دهـد فناوری های به کار رفته در سـاخت 
پردازنده های vPro چندان هم معصوم نیستند. 
مـا می دانیـم که هـر پردازنـده اینتـل که به 
فناوری Anti Theft 3.0 مجهز شـده باشـد یک 
تراشـه 3G دارد. بررسی ها نشان داده است که 
حتی در شرایط عادی این تراشه برای ارسال 
داده تالش می کند. همچنین محتویات نوعی 
میان افـزار داخلی پردازنده هـای اینتل کامال 
مجهول بوده و به طور خودکار به روز می شود.

تمام این شواهد ما را به این نقطه می رساند که 
نباید به چیزی که می خریم اعتماد کنیم. در 
مورد نرم افزارها ما می توانیم خیلی ساده، تمام 
سیسـتم های محاسباتی خود را از نو ساخته، 
یا سالمت سیستم های خود را ارزیابی کنیم. 
امـا این شـرایط در مورد سـخت افزارها کمی 
متفاوت است. حتی اگر کسی تمام مستندات 
فنی یک قطعه سـخت افزاری را داشـته باشد 
باز هم نمی  تواند آن را بسـازد. معموال فناوری 
سـاخت قطعات پیچیـده در دسـترس همه 
نیست. از سوی دیگر اگر یک شرکت ادعا کند 
محصولی متن باز را ارائه کرده شما نمی  توانید 
به راحتـی تمام مسـتندات را با قطعـه ای که 
خریـداری کرده ایـد تطبیـق  دهیـد. در نظر 
داشـته باشید که با یک تراشـه 22 نانوم تری 
بـا نزدیک به 4/1 میلیارد ترانزیسـتور روبه رو 
هستید. بنابراین رسیدن به اهداف متن باز در 

سخت افزار کمی چالش برانگیز است.
با وجود این سخت افزارهای متن باز ارزشمند 
هسـتند. زیرا به شـکل قانونـی ملزم بـه ارائه 
مشـخصات مسـتندات خود در سـخت افزار 
شده اند. در حال حاضر اگر سخت افزاری از شما 
اطالعات بدزدد یا کاری انجام دهد که شما از 
آن اطالع ندارید، شـرکت سازنده آن قانون را 
زیر پا نگذاشته است. آن ها حتی می توانند در 
صورت درخواست شما در مورد نحوه کارکرد 
قطعه، هیچ اطالعاتی به شما ندهند. از طرف 

ما می دانیم که 
هر پردازنده 
اینتل که به 
 Anti فناوری

Theft 3.۰ مجهز 

شده باشد یک 
تراشه 3G دارد. 
بررسی ها نشان 
داده است که 

حتی در شرایط 
عادی این تراشه 
برای ارسال داده 

تالش می کند
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دیگر اگر سـخت افزار خریداری شـده توسط 
شما متن باز باشـد، شما تحت حمایت قانون 
قرار خواهید داشـت. آن ها بایـد چیزی را که 
در مسـتندات نوشته شـده، روی سخت افزار 

پیاده  سازی کنند؛ نه کمتر، نه بیشتر.

 کشف و رفع ایرادها
هیچ دسـتگاه یـا نرم افـزاری کامـال بی نقص 
سـاخته نمی  شـود. این وضعیت در خصوص 
موجودیت هـای انتزاعـی و غیرقابل لمـس )از 
جمله نرم افزارها( بسـیار مشـهود است. حتی 
ماهر  تریـن برنامه نویس هـا از اولیـن اجـرای 
برنامه شان نتیجه دلخواه نمی  گیرند. از این رو 
مهندسـی - چه در زمینه سخت افزارو چه در 
زمینه نرم افزار - به شکل یک فرآیند توسعه، 

آزمون و رفع اشکال شکل گرفته است.
در  آزاد  جنبـش  تجربـه  دیگـر  طـرف  از 
نرم افزارهای دو دهه اخیر به ما نشان داده است 
کـه ایرادهـای نرم افزارهای متن باز با سـرعت 
بیشـتری پیدا شـده و با سرعت بیشتری هم 
برطرف می شوند. این کامال منطقی است زیرا 
کد منبع تنها برای عده محدودی مهندس در 
یک شرکت خاص قابل مشاهده نیست. بلکه 
هزاران نفر از سراسر دنیا می توانند سیستم را 

بررسی کنند.

دقیقا همین شرایط در روند طراحی و ساخت 
سـخت افزارها هـم صادق اسـت. اگـر قبل از 
سـاخت یـک قطعـه و در زمـان طراحـی آن 
تمام مردم دنیا حق مشـاهده تمام نقشه ها را 
داشـته باشند، مسلما شانس بیشـتری برای 
برطرف شدن ایراد قبل از ساخت قطعه وجود 
دارد. به عنوان مثال رسوایی بزرگ اینتل را در 
ساخت سری Pentium P5  درنظر بگیرید. این 
باگ که به FDIV مشـهور اسـت به دلیل ناقص 
 FPU داخل Lookup Table بودن اطالعات یـک
)واحـد پردازش ممیز شـناور( به وجـود آمده 
بود. این باگ باعث خروجی اشـتباه در برخی 
عملیات تقسـیم می شـد. یک خطای سـاده 
چندین میلیون دالر خسارت روی دست اینتل 
باقی گذاشت و البته خسارت های غیرمادی از 
جمله خدشـه دار شـدن اعتماد خریداران. اما 
اگـر اینتل روند طراحی و مشـخصات داخلی 
پردازنده هـا را ماننـد لینوکـس، در دسـترس 
همه قرار می داد آیا احتمال بروز باگ همچنان 

این قدر زیاد می بود؟

 پیشرفت و آزاد سازی خالقیت ها
شرکت های سـخت افزاری همیشه بهترین و 
بهینه   ترین محصوالت را نمی  سازند. برای آن ها 
نتیجه نهایی قابل دست یابی از فناوری موجود 

مهم نیست، بلکه سود تجاری بیشتر اهمیت 
باالتری دارد. فرض کنید یک شـرکت سـری 
A محصولـی را روانه بـازار می کند. خیلی زود 
ممکن است فناوری پیشرفت کرده و توانایی 
ساخت B )که بهتر از A است( فراهم شود. این 
شـرکت اجازه نخواهد داد کسی B را بسازد و 
خودش هم تا چند سـال )تا زمانی که به قدر 
کافی از A بفروشد( B را نمی  سازد. یا اگر بسازد 
با قیمتی نامعقول آن را منتشر می کند تا مردم 
همچنان A را خریـداری کنند. دلیل این کار 
 A واضح است: آن ها منابع مالی زیادی را روی
سرمایه  گذاری کرده اند. بنابراین تا مدت زیادی 

از A انتظار سود دهی خواهند داشت.
بـرای مثال فناوری سـاخت SSDهـا را درنظر 
بگیرید. گفته می شود شرکت های تولید کننده 
قطعات دیجیتال به لحاظ فنی از مدت ها پیش 
می توانستند SSDهای ارزان بسازند. اما این کار 
را نکردند و این تراشه های نه چندان پیچیده 
الکترونیکی، به قیمتی بسیار بیشتر از آن چه  
واقعـا ارزش دارد به فـروش می روند. دلیل آن 
هزینه ها و سرمایه  گذاری های انجام شده روی 
خط تولیدهای دیسک های گردان است. آن ها 
می خواهند بازار همچنان دیسک گردان بخرد 
و SSDهـا یکبـاره ارزان و در دسـترس همـه 

نباشند.

از طرف 
دیگر تجربه 

جنبش آزاد در 
نرم افزارهای دو 
دهه اخیر به ما 

نشان داده است 
که ایرادهای 
نرم افزارهای 

متن باز با سرعت 
بیشتری پیدا 

شده و با سرعت 
بیشتری هم 

برطرف می شوند
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امـا اگـر تمام روند سـاخت و طراحـی SSDها 
متن بـاز بـود چه اتفاقی می افتاد؟ مسـلما هر 
شـرکتی که توانایی فنی و موقعیت اقتصادی 
سـاخت این قطعات را داشـت آن هـا را تولید 
کـرده و به قیمتی واقعـی روانه بازار می کرد و 
این یعنی ضرر کردن شرکت های بزرگ و سود 

کاربران.
مخفی کردن طراحی یک سخت افزار عالوه بر 
تصمیمات عمدی با نگرش تجاری، به شـکل 
سهوی نیز روی محصول نهایی می تواند تاثیر 
منفی بگذارد چرا که تمام ظرفیت های ممکن 
در طراحی سـخت افزارها استفاده نمی  شوند. 
کسـی چه می داند یک دانشـجوی مشتاق و 
روشـنفکر در گوشـه ای از دنیا، اگر از جزئیات 
سـاخت یک قطعه الکترونیکی اطالع داشته 
باشـد می توانـد آن را بهینه تر کند یـا نه؟ اما 
به جـای ایـن کار تعداد محـدودی از کارکنان 
یـک شـرکت )بـا طرز فکـری محـدود( روی 
قطعات کار می کنند و نقشه های آن قطعه در 
گاوصندوق های سـری شرکت می پوسند. در 
پایان   نیزتعداد زیادی قطعه ناکارآمد وارد بازار 
می شود. می توانید این روش را با روش توسعه 
هسته لینوکس مقایسه کنید. هر دانشجویی 
که به تازگی درس سیسـتم عامل ها را گذرانده 
باشد می تواند سری به کدهای لینوکس بزند 
و همیشه فرصت برای پیاده  سازی ایده های نو 

برای همه هست.

 آزادی، آزادی و باز هم آزادی!
در آخـر الزم اسـت آزادی به دسـت آمـده از 
سـخت افزارهای متن بـاز را بررسـی کنیم. ما 
در حـال حاضـر در بنـد تصمیمـات طراحی 
هسـتیم.  بـزرگ  شـرکت های  سـخت افزار 
آن ها تصمیم می گیرند مـا چه چیزی را باید 
استفاده کنیم. آن ها مجموعه های محدودی از 
انتخاب هـا را پیش روی ما می گذارند. قابلیت 
سفارشی  سازی در سخت افزارهای مدرن بسیار 
پایین است. به عنوان مثال باز هم پردازنده های 
اینتل را درنظر بگیرید: شما وقتی یک پردازنده 
مدرن نسل چهارم از سـری Corei7 خریداری 
می کنید، بسته ای کامل و پیچیده از امکانات 
را خواهید داشت که شاید بسیاری از آن ها را 
هرگز اسـتفاده نکنید. از جمله یـک پردازنده 
گرافیکی HD 4۶00. بسـیار محتمل است که 
یـک نفر دلش نخواهد یک پردازنده گرافیکی 
داخل قلب محاسـباتی رایانه اش داشته باشد. 

یا شـاید یک نفر عالقه ای به داشتن مجموعه 
دسـتورالعمل های AES نداشته باشد. اما با این 
حال باید هزینه آن ها را هم پرداخت کند. چرا؟ 
چون اینتل این طور تصمیم گرفته است. شما 
نمی  توانید ترکیب های دلخواه سـخت افزاری 
برای خود انتخاب کنید. حتی نمی  توانید یک 
لپ تاپ سفارشی داشته باشید که قطعات آن را 

خودتان انتخاب کرده باشید.
اگر سـخت افزارها آزاد باشـند هر شرکتی که 
توانایی ساخت آن را داشته باشد می تواند به هر 
شکلی که مدنظر دارد آن را تغییر داده و از نو 
بسـازد و در نهایت شرکت هایی پیدا می شوند 
که چیزی را بسازند که شما می خواهید. )مثال 
یک جانشـین برای پردازنده های نسل جدید 
x86 بـدون پردازنـده گرافیکـی و البتـه بدون 

چیپ های جاسوسـی!( به این ترتیب انتخاب 
کاربران محصوالت بعدی را شکل خواهد داد نه 
انتخاب شرکت ها و فشار دولت ها بر شرکت ها.

 وضعیت کنونی
در حال حاضر فرهنگ سخت افزارهای متن باز 
در ابتـدای راه خود قرار دارد. در تاریخ نگارش 
این مقاله هیچ شـرکت مطرحـی وجود ندارد 
که قطعات دیجیتالی با کیفیت باال را به شکل 
متن باز بسازد. همچنین ایده توسعه سخت افزار 
به شکل متن باز به طور عمومی مقبولیت ندارد. 
در واقـع هیـچ مـدل تجاری مشـخصی برای 

توسعه سخت افزار متن باز ارائه نشده است.
خوشبختانه ارائه یک مدل تجاری برای توسعه 
متن باز سخت افزار به اندازه توسعه نرم افزارهای 
متن باز چالش برانگیز نیست: نرم افزارها به راحتی 
قابل تکثیر و بازتولید هستند اما سخت افزارها را 
هر کسی نمی  تواند بسازد. بنابراین یک تضمین 
کلی روی درآمد حاصل از فروش سـخت افزار 
)و نه فروش مدل آن( وجود دارد. یک شرکت 
می تواند یک مدل پردازنده پیشـرفته طراحی 
کند و به رغم انتشار تمام جزئیات آن مطمئن 
باشـد که تا مدت زیادی از فروش محصولش 

سود خوبی خواهد داشت.

 نمونه های سخت افزارهای متن باز
به رغـم ضریب نفـوذ پایین فرهنـگ متن باز، 
می تـوان نمونه های خوبی از سـخت افزارهای 
متن باز رده متوسط را به شکل متن باز یافت. در 
ادامه به بررسی چند مورد از این سخت افزارها 

خواهیم پرداخت.

RepRap چاپگر سه بعدی 
پروژه ِرپ َرپ بنا به گفته سازندگان آن اولین 
دستگاه چاپ سه بعدی است که به طور کامل 
تحت اجازه نامه های متن باز منتشر شده است:

همه منظـوره  دسـتگاه  نخسـتین  ِرپ َرپ 
خودجایگزین ساخته دست بشر است.ِ رپ َرپ 
یک چاپگر سـه بعدی رومیزی آزاد اسـت که 
قادر به چاپ اشیا پالستیکی است. از آن جایی 
کـه بسـیاری از قطعـات ِرپ َرپ یـک چاپگر 
سـه بعدی رومیزی آزاد است که قادر به چاپ 
اشـیا پالستیکی اسـت.  از پالستیک ساخته 
شـده  اند و رپرپ خود قادر به چاپ آن هاست، 
ِرپ َرپ یـک چاپگر سـه بعدی رومیـزی آزاد 
اسـت که قادر به چاپ اشیا پالستیکی است.  
با تولید یک کیت از خودش، دستگاهی مانند 
خودش تولید می کند. یک کیت که همگان با 
صرف وقت و قطعات الزم، قادر به جمع کردن 
آن هسـتند. این بدان معنا ست که با داشتن 
یـک رپـرپ، شـما می توانیـد عالوه بـر چاپ 
سـه بعدی محصوالت متعـدد کاربردی دیگر 
برای دوسـتانتان چـاپ کنید. هـدف ِرپ َرپ 
یک چاپگر سـه بعدی رومیزی آزاد اسـت که 
قادر به چاپ اشـیا پالستیکی است.  ساختن 
دستگاه های خودجایگزین و در دسترس قرار 

دادن آزادانه آن ها به نفع عموم است.

 اولین لپ تاپ متن باز
در حـال حاضر نمونه های اولیـه لپ تاپ های 
متن بـاز سـاخته شـده اند. این دسـتگاه ها در 
پـروژه Novena طراحی و سـاخته می شـوند. 
این دسـتگاه ها از پردازنده هـای آرم قدرتمند 
اسـتفاده می کننـد کـه می توانـد جایگزینی 
مناسـب بـرای پردازنده های x86 باشـد. تمام 
مسـتندات و پرونده هـای طراحـی به صورت 

ِرپ َرپ یک 
چاپگر سه بعدی 

رومیزی آزاد 
است که قادر 
به چاپ اشیا 

پالستیکی است
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متن باز در آدرس زیر در دسترس است:
http://slmd.ir/2g

 تعریف دقیق سخت افزار متن باز 
سـخت افزار متن بـاز )OSHW( عبارتی اسـت 
کـه برای توصیـف محصوالت قابـل لمس - 
ماشـین  ها، قطعات یا چیزهای فیزیکی دیگر  
اسـتفاده می شـود که طراحی آن ها به شکل 
عمومی منتشـر شـده اسـت به گونـه ای که 
هر شـخصی می تواند آن ها را بسـازد، اصالح 
، توزیـع یا از آن ها اسـتفاده کند. این تعریف 
به عنـوان یک راهنما برای توسـعه و تکمیل 
اجازه نامه های سـخت افزارهای متن بـاز ارائه 
شده است.سخت افزار با نرم افزار متفاوت است. 
به طوری که برای سـاخت کاالهای فیزیکی، 
همواره باید منابع فیزیکی فراهم شوند. بر این 
اسـاس، اشخاص یا شـرکت های تولید کننده 
 OSHW قطعـات )یا محصوالت( تحت مجـوز
وظیفـه دارنـد بـه صراحـت مشـخص کنند 
کـه ایـن محصوالت توسـط طراحـان اصلی 
آن سـاخته نشـده، تضمین نشـده یا تحریم 
نشده اند. همچنین از نشان های تجاری تحت 

تملک طراح اصلی استفاده نمی کنند.
شـرایط توزیع سـخت افزارهای متن بـاز باید 

سازگار با معیارهای زیر باشد:
 1. مستندات

 سـخت افزار باید به همراه مسـتنداتی شامل 
پرونده های طراحی منتشـر شـود. همچنین 
این مستندات باید شامل مجوز ایجاد تغییر و 
توزیع باشد. در صورتی که مستندات به همراه 
قطعه فیزیکی تکمیل نشده باشد، باید روشی 
به قـدر کافـی عمومـی بـرای دسـت یابی به 
مسـتندات، با هزینه ای معقـول که از هزینه 
ساخت دوباره قطعه بیشتر نباشد، ارائه شود. 
بارگیری رایگان مسـتندات از شـبکه جهانی 
وب ارجحیـت دارد. مسـتندات پرونده هـای 
طراحی باید در قالبی که ترجیحا قابل تغییر 
باشد ارائه شود، به طور مثال قالب بومی یک 

نرم افزار طراحی به کمک رایانه.
 ارائه مستنداتی که به طور عمد مبهم  سازی 
شده باشند مجاز نیسـت. قالب های میانی - 
هم ارز کدهای ترجمه شده کامپیوتری - مانند 
طـرح مسـی آمـاده بـرای چـاپ که توسـط 
نرم افزار طراحی کامپیوتری تهیه شده است - 
به عنوان جایگزین قابل قبول نیست. اجازه نامه 
ممکن اسـت الزام توزیع پرونده های طراحی 

به صورت مستند سـازی کامل در قالب )های( 
متن باز را شامل شود.

 2. دامنه
 در صورتـی که مسـتندات طراحـی به طور 
کامل ارائه نشده باشد مستندات باید به وضوح 
مشخص کند که چه قسمت هایی از طراحی 

تحت مجوز منتشر شده است.
  ۳. نرم افزارهای ضروری

 در صورتـی کـه طراحی برای اجرای صحیح 
و فراهـم آوردن کارآیـی اساسـی نیازمنـد 
نرم افزاری تعبیه شده یا عادی باشد، اجازه نامه 

می تواند یکی از شرایط زیر را الزامی کند:
 الف( رابط ]نرم افزار[ به قدر کافی مستند سازی 
شده باشـد، به طوری که نوشـتن نرم افزاری 
متن بـاز به منظـور کارکـرد صحیـح قطعه و 
ارضـای کارآیـی اساسـی آن، معقول باشـد. 
به عنوان مثال ممکن اسـت مستندات شامل 
نمودار های زمان  بندی سیگنال یا شبه کدهایی 
باشد که رابط قطعه  حین عملیات را به روشنی 

توصیف می کنند. 
ب( نرم افزار موردنیاز تحت اجازه نامه ای تایید 
 )OSI( شده توسط سازمان پیشگامان متن باز

منتشر شده باشد.
 4. کارهای مشتق شده

اجازه نامه، اصالحات و کارهای مشتق شده از 
کار اصلی و توزیع آن ها تحت مجوزی یکسان 
با کار اصلی را مجاز می شـمارد. مجوز، اجازه 
تولید، فروش، توزیع و استفاده از محصوالتی 
کـه از روی پرونده های طراحـی، پرونده های 
طراحی اصلی و مشتقات آن ها ساخته شده اند 

را می دهد. 
 5. بازتوزیع آزاد

اجازه نامـه از هیـچ گونـه فـروش یـا انتشـار 
مسـتندات توسـط هر شـخص یا سـازمانی 
جلوگیـری نخواهد کرد. اجازه نامه هیچ گونه 
حق امتیاز یا هزینه ای برای فروش مستندات 
را الزامـی نخواهد کـرد. اجازه نامه هیچ گونه 
حق امتیـاز یا هزینه ای در ارتبـاط با کارهای 

مشتق شده را الزامی نخواهد کرد.
 ۶. استناد

اجازه نامه می تواند مسـتندات مشتق شـده و 
متون حق تالیف مرتبط با قطعات را ملزم به 
فراهم ساختن استناد برای صاحبان اجازه نامه 
هنـگام توزیـع پرونده های طراحـی، قطعات 
ساخته شده یا مشتقات آن ها کند. اجازه نامه 
می تواند در دسترس قرار گرفتن این اطالعات 

به شـکلی عـادی را برای کاربـر نهایی الزامی 
کند. امـا قالب خاصی برای نمایش اطالعات 
را ضـروری نخواهد کـرد. اجازه نامه می تواند 
کارهای مشتق شـده از کار اصلـی را ملزم به 
انتخـاب نام یا نسـخه ای متفـاوت با طراحی 

اصلی کند.
 7. عدم تبعیض علیه افراد و گروه ها

اجازه نامه نباید علیه فرد یا گروه های خاصی 
تبعیض اعمال کند.

 ۸. عدم تبعیض علیه زمینه های فعالیت
اجازه نامـه نبایـد اسـتفاده هیـچ کسـی را از 
کار انجام شـده )شـامل قطعات تولید شـده( 
در زمینـه فعالیتـی خـاص را محـدود کند. 
به عنـوان مثال نباید اسـتفاده از سـخت افزار 
در کاربردهای تجاری یا تحقیقات هسـته ای 

محدود شود.
 ۹. توزیع اجازه نامه

حقوق محفوظ شـده توسط اجازه نامه، نباید 
بـدون نیاز به اجرای یـک اجازه نامه تکمیلی 
برای افراد یا سـازمان هایی که کار را بازتوزیع 

می کنند اعمال شود.
 10. اجازه نامـه نبایـد منحصـر بـه یـک 

محصول باشد
حقوق محفوظ شـده توسط اجازه نامه، نباید 
وابسـته به یک کار انحصاری - که قسـمتی 
از یک محصول خاص اسـت - باشد. اگر یک 
قسـمت از کاری مشـتق شـده باشد و تحت 
شرایط اجازه نامه از آن استفاده شده یا توزیع 
شده باشد، تمام اشخاص یا سازمان هایی که 
کار را بازتوزیع می کنند باید حقوقی مساوی با 

حقوق محفوظ برای کار اصلی داشته باشند.
یـا  سـخت افزار  نبایـد  اجازه نامـه   .11  

نرم افزارهای دیگر را محدود کند
اجازه نامـه نبایـد محدودیتـی روی آیتم های 
دیگر که به همراه کار اصلی استفاده می شوند، 

ولی از آن مشتق نمی  شوند وضع کند. 
برای مثال اجازه نامه نباید اصرار داشته باشد 
که تمام سخت افزارهای دیگر فروش رفته به 
همراه سخت افزار تحت مجوز، متن باز بوده یا 
ایـن که تنها نرم افزارهای متن باز می توانند با 

قطعه ارتباط داشته باشند.
 12. اجازه نامه باید مستقل از فناوری باشد

هیچ بخشـی از اجازه نامه نباید پیش شرطی 
روی فنـاوری ای خـاص، نوع خاصـی از اجزا، 
مواد، سبک طراحی رابط یا استفاده از موارد 

فوق وضع کند.

عدم تبعیض علیه 
افراد و گروه ها

اجازه نامه نباید 
علیه فرد یا 

گروه های خاصی 
تبعیض اعمال 

کند.
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از دهه 1۹۹0سیستم های کنترل صنعتی، با 
هدف کاهش هزینه های تعمیر و نگه داری، 
کاهـش پیچیدگـی معماری سیسـتم کنتـرل و در 
عیـن حال بهینه  سـازی سـرعت و دقت پـردازش و 
همچنین استفاده بهینه از فضا و انرژی، به استفاده 

از سیستم های Embedded روی آوردند. 
بـه طور کلـی سیسـتم های Embedded این قابلیت 
را برای سـازندگان سیسـتم های کنترل صنعتی به 
وجـود آورده انـد که با برنامه ریزی و شخصی  سـازی 
سخت افزار این سیستم  ها، کیفیت ، سرعت پردازش 
، امنیـت و  ایمنی را افزایش دهند. ابزارهای متن باز، 
امکانات فوق را به طور گسترده ای در حوزه نرم افزار 
سیسـتم های Embedded در اختیـار قـرار می دهد. 
بـه همین دلیـل اسـتفاده از ابزارهای متن بـاز برای 
سیستم های Embedded به سرعت در حال گسترش 

است. 
را کـه در  ابزارهـا  ایـن  از  برخـی  ایـن مقالـه  در 
سیستم های کنترل صنعتی کاربرد گسترده ای دارند 

معرفی می کنیم.

  سیستم عامل
از  خاصـی  دسـته   Embedded سیسـتم عامل های 

سیسـتم عامل ها هسـتند که برای کاربـردی خاص 
و در یک سـخت افزار اختصاصی مورد اسـتفاده قرار 
می گیرنـد. ایـن سـخت افزارها عمومـا دارای منابع 
محـدود هسـتند و وظیفـه انجـام دادن یـک کار 

به خصوص را به صورت بهینه بر عهده  دارند. 
Embed- سـخت افزاری سیسـتم  یـک   بـرای 

ded سیسـتم عامل یـک عنصـر اساسـی بـه شـمار 

مـی رود. به غیر از سیسـتم هایی که می تـوان بدون 
سیسـتم عامل راه اندازی کرد، برای باقی سیسـتم ها 
که دارای ماژول های پیشـرفته  تری مانند شـبکه یا 
باس های ارتباطی متنوعی هسـتند، ما نیازمند یک 
سیستم عامل برای جلوگیری از اتالف وقت و هزینه 

هستیم. 
انتخاب این سیستم عامل بستگی زیادی به کاربرد ما 
دارد. معیارهایی که برای تصمیم گیری مهم هستند 

عبارتند از:
  آیا سیستم ما بی درنگ )Real Time( است؟

  آیا سیسـتم مـا دارای رابط کاربـری تصویری یا 
لمسی است؟

  محدودیت منابع سخت افزاری ما تا چه اندازه ای 
است؟

 پشـتیبانی شـرکت های سـازنده سـخت افزار و 

کتابخانه های برنامه  نویسی از سیستم عاملی که قصد 
استفاده از آن را داریم چگونه است؟

تمامـی ایـن عوامـل بـه همـراه تعـدادی دیگـر، 
مشخص  کننده  سیستم عاملی است که قصد استفاده 

از آن را داریم.  
در ادامه تعدادی از این سیستم های عامل را معرفی 

می کنیم:
  vxWorks: )غیـر متن بـاز( یـک سیسـتم عامل 
بی درنگ است که توسط شرکت Windriver بر اساس 
معماری میکروکرنل توسعه داده شده است و امروزه 
در بسیاری از صنایع فضایی و صنعتی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
  QNX: )غیر متن باز( این سیستم عامل نیز معماری 
میکروکرنل دارد و بی درنگ است. مانند vxWorks از 
اسـتاندارد POSIX پیروی می کند. این سیستم عامل 
در کاربردهـای نظامی و صنایع خودرو سـازی مورد 
اسـتفاده قرار می گیرد. این سیسـتم عامل در سـال 

2010 توسط »بلک بری« خریداری شد.
 Windows CE: )غیر متن باز( توسـط مایکروسافت 
توسـعه داده شده است و از استاندارد POSIX پیروی 

نمی کند. دارای رابط گرافیکی است.
 Android: )متن بـاز( توسـعه داده شـده توسـط 

ابزارهای متن باز برای توسعه سیستم های 
Embedded صنعتی

ده: 
سن

نوی
قی

اس
ی ب

عل
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»اندی رابین« که بعدها تحت مالکیت گوگل 
درآمد. زیر مجموعه لینوکل به شمار می رود 
و دارای رابط گرافیکی قوی اسـت. با اجرای 
ماشین مجازی دالویک می تواند نرم افزارهای 
متنوعـی را اجـرا کنـد. امـروزه در وسـایل 

شخصی و خانگی کاربرد وسیعی دارد.
 Embedded Linux: )متن باز( سیستم عامل 
پیـروی   POSIX اسـتاندارد از  متن بـاز، کـه 
می کنـد و امـروزه به عنوان پراسـتفاده   ترین 
 Embedded سیسـتم عامل برای دستگاه های
به شـمار می رود. دارای کاربردهای متنوعی 
از قبیـل صنایـع نظامـی، صنعتـی، خانگی، 
دسـتگاه های پخـش ویدئـو، لـوازم خانگی، 
ربات ها و مانند آن هاسـت. این سیستم عامل 
بـه علت رایـگان بـودن، پشـتیبانی دسـته 
وسـیعی از سـخت افزار ها، جامعـه کاربـری 
گسترده و به روزرسانی منظم بسیار محبوب 

و پرکاربرد است.

  توسعه بدون سیستم عامل:
سیسـتم های کاربردهـای  از  بسـیاری   در 

Embedded نیازی به استفاده از سیستم عامل 

دیده نمی  شود یا به علت خاص بودن کاربرد 
آن سیستم یا بی درنگ بودن آن نمی  توان از 
سیستم های عامل استفاده کرد. در این گونه 
از سیسـتم ها تمامی وظایف  سیسـتم عامل 
که مورد نیاز اسـت، باید توسط برنامه نویس 
پیاده  سـازی شود. همچنین تمام درایورهای 
مـورد نیـاز تجهیـزات )Peripherals( باید به 
 )HAL Hardware Abstraction Layer(صـورت

پیاده  سازی شده و مورد استفاده قرار گیرد.
 با توجه به این که در این نوع توسعه نرم افزار 
مدیریـت   ،Embedded بـرای سیسـتم های 
منابـع به طور کامل در اختیـار برنامه نویس 
اسـت، رعایـت کامـل اسـتانداردهای برنامه 
 نویسـی نظیر MISRA یا CERT در کاربردهای 

صنعتی بسیار اهمیت دارد. 
این روزها با گسـترش سـخت افزارهای باز و 
ابزارهای متن باز در برنامه  نویسی سخت افزار، 
امکانات گسـترده ای بـه صـورت متن باز در 
اختیار توسـعه  دهندگان قرار دارد. همچنین 
و  پردازنـده  تولید کننـدگان  از  بسـیاری 
درایورهـای سـخت افزاری  میکروکنترلرهـا 
تولیـدات خـود را بـه صـورت متن بـاز در 
اختیـار مشـتریان قـرار می دهند تـا زمان و 
هزینه توسـعه را به مقدار قابل توجهی برای 

مشتریان کاهش دهند.
برای توسـعه نرم افزارهای متن بـاز قابل اجرا 
روی سیسـتم های Embedded در بسترهای 
بدون سیسـتم عامل، تنها ابزار مورد نیاز یک 
کامپایلـر متن بـاز بـرای پردازنده مـورد نظر 
است. سـایر ابزارهایی که استفاده می شوند، 
بـه جهت ایجاد سـادگی و آزمـون و دیباگ 
اسـت و می توانند وجود نداشـته باشـند. اما 
اسـتفاده از یـک IDE خـوب و از آن مهم تـر 
ابزارهای دیباگ یا شبیه سـاز، می تواند زمان 
توسعه را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد.

از جمله کامپایلرهای متن باز برای بسترهای 
بدون سیسـتم عامل می تـوان به مـوارد زیر 

اشاره کرد:
Atmel GNU AVR Tool Chain  

GNU Tool Chain For ARM  

GNU Tool Chain For Microchip PIC  

کاربـرد  روزافـزون  ازدیـاد  بـا  همچنیـن 
میکروکنترلرهـای مبتنـی بـر پردازنده های 
ARM به خصـوص سـری cortex بسـیاری از 

سـازندگان ایـن پردازنده ها اقدام به انتشـار 
درایورهای استاندارد CMSIS برای پردازنده ها 

و تجهیزات )Peripheral( کرده اند.
شـرکت NXP Semiconductor  پـا را فراتـر 
نهـاده و با اسـتفاده از کتابخانه های کامپایل 
شـده emWin از شـرکت Segger، یـک ابـزار 
قدرتمنـد طراحی رابط کاربری را برای تمام 
نمایشگرهای استاندارد به صورت متن باز در 

اختیار کاربران قرار داده است.
Cross Compiler کامپایلر کراس

اولیـن قدم اجرای یک برنامه روی سیسـتم 
Embedded، کامپایـل آن اسـت. اسـتفاده از 

کامپایلر Native روی سیستم Embedded، به 
دلیل محدودیت منابع معموال کاری سخت 
و گاهـی ناممکـن اسـت. بنابرایـن از زنجیر 
ابزارهای کراس )Cross Tool chain( اسـتفاده 
می شـود که شـامل کامپایلر کراس و سـایر 
ابزارهای الزم است. کامپایلرهای کراس روی 
یک سیستم میزبان )host( اجرا می شوند، اما 
 )executable code( می تواننـد کد قابل اجـرا
را برای بستر سخت افزاری، سیستم عاملی و 
اجرایی غیر از میزبان، یعنی سیسـتم هدف  
)target( ایجـاد کنند. بـرای مثال می توانیم 
بـا اسـتفاده از یک کامپایلر کـراس که روی 
یک سیستم desktop با سیستم عامل اوبونتو 
 PowerPC اجـرا می شـود، کدی را برای یـک

کامپایل کنیم. 
بـر  می تـوان  را  کـراس  ابزارهـای  زنجیـر 
اسـاس نیاز منـدی و بسـتر هـدف سـاخت. 
همچنیـن می توان از ابزارهای پیش سـاخته 
 اسـتفاده کـرد. عموما تولید  کننده سیسـتم 
Embedded، ابزارهـای مناسـب را در اختیار 

کاربـران قـرار می دهد اما ممکن اسـت این 
ابزارهـای پیش سـاخته در برخی مـوارد که 
از کرنل متفاوتی اسـتفاده شـود، مشکالتی 
 ELDK ایجـاد کند. در ایـن موارد اسـتفاده از
بـرای سـاخت لینوکس مناسـب پیشـنهاد 
 Embedded، می شود. کیت توسعه لینوکس
 ،)ELDK( Embedded Linux Development Kit

ابـزاری آزاد، متن بـاز و با مسـتندات بسـیار 
 خوب است که به راحتی می توان از طریق آن
سیسـتم نیـاز  مـورد   root file system 

 Embedded را ایجاد کرد.  بسته پشتیبانی  برد یا

رابـط   )BSp)Board Support Package

 Embedded

Linux: )متن باز( 

سیستم عامل 
متن باز، که از 

 POSIX استاندارد
پیروی می کند و 
امروزه به عنوان 
پراستفاده   ترین 

سیستم عامل 
برای دستگاه های 

Embedded به 

شمار می رود
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اسـتانداردی بـرای ارتبـاط سـخت افزار بـا 
سیستم عامل را در بر دارد و موجب می شود 
نرم افـزار به خوبی بتواند از منابع سـخت افزار 
موجود در سیستم Embedded استفاده کند. 
BSP تنظیمات مورد نیاز برای ELDK را شامل 

می شود.
انواع مختلفـی از کامپایلرهای کـراس برای 
بسـترهای هدف مختلف، وجود دارند. یکی 
از پرکاربرد  ترین آن ها مجموعه کامپایلرهای 
GCC است که از جمله مهم   ترین نرم افزارهای 

متن باز و آزاد اسـت. GCC بسـیاری از زبان ها 
و بسترها را پشتیبانی می کند. برای استفاده 
از GCC بـه عنوان یک کامپایلر کراس، کافی 
اسـت بسـته GCC را بـر اسـاس تنظیمـات 
سیسـتم هدف، پیکر بندی کنیم. همان طور 
که اشـاره شد، در صورت اسـتفاده از زنجیر 
 GCC ابزارهای پیش سـاخته، کامپایلر کراس

نیز در دسترس خواهد بود.

  محیـط توسـعه و برنامـه  نویسـی 
IDE مجتمع

نرم افزارهای آزاد متنوعی برای برنامه  نویسی، 
Em-توسعه و رفع عیب برنامه ها برای سیستم 

bedded وجـود دارند. مهم   ترین خصوصیت 

یـک محیـط توسـعه بـرای برنامه نویسـی 
سیسـتم های Embedded، امکان استفاده از 
کامپایلـر خارجی اسـت، چرا کـه کاربر باید 
بتواند کامپایلر کراس متناسـب با سیسـتم 
کامپایلـر پیش فـرض  را جایگزیـن  هـدف 
IDE کنـد. فهرسـتی از نرم افزارهای معتبر و 

 C/C++ قدرتمند برای برنامه  نویسـی به زبان
کـه همگی نرم افزارهـای آزاد هسـتند - در 

این جا آمده است. 
Qt Creator  

Code::Blocks  
CodeLite  

KDevelop  

Eclipse  
NetBeans  

Ultimate++ TheIDE  
بـرای  کـه  IDEهـا  پرکاربرد  تریـن  از  یکـی 
برنامه ریزی سیسـتم های Embedded به کار 
برده می شـود، Eclipse اسـت. Eclipse شامل 
یـک فضـای کار اصلـی اسـت و با اسـتفاده 
محیـط  می تـوان   )Plug-in( افزونه هـا  از 
برنامه  نویسـی را بـه دلخـواه گسـترش داد. 

 Eclipse CDT برای مثال با اسـتفاده از افزونـه
توسـعه برنامه ها بـا زبـان ++C/C امکان پذیر 
را   Eclipse کامپایلـر  همچنیـن  می شـود. 
می تـوان به راحتـی تغییـر داد و کامپایلـر 
کـراس را جایگزیـن کرد. امکان اسـتفاده از 
Remote Debugging با ابزار GDB روی بسـتر 

هـدف در Eclipse وجـود دارد. Eclipse روی 
سیسـتم  عامل های وینـدوز، لینوکـس، مک 
و... به عنوان سیسـتم میزبان اجرا می شـود. 
بنابراین محیط Eclipse این شـرایط را ایجاد 
می کند که برنامه نویس به راحتی برنامه خود 
را بنویسد، برای سیستم هدف کامپایل کند، 
کد اجرایی را روی سیسـتم هدف بار گذاری 
کنـد و همچنیـن اجـرای آن را خط به خط 

دنبال  و اشکال  زدایی کند.
بـه خـط  اجـرای خـط  و  زدایـی   اشـکال 

:)Trace And Debugging(
در توسـعه نرم افزار وجود یک ابزار قدرتمند 
برای اشـکال زدایی می توانـد زمان و هزینه 
توسعه را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. 
خوشـبختانه همان GDB کـه  ابزار قدرتمند 
اشـکال زدایـی در PC بـرای Linux اسـت در 
سیسـتم های Embedded نیز قابل اسـتفاده 
اسـت. GDB می تواند با Eclipse شـامل افزونه 
CDT یکپارچه شـود و تمام امکانات اشـکال 

زدایـی اسـتاندارد را در اختیـار برنامه نویس 
قرار  دهد. 

 جهـت اسـتفاده از GDB نیـاز بـه راه انـدازی 
GDB Server در سـخت افزار هـدف و نرم افزار 

 GDB .ارائه می شـود، داریم BSP کـه در GDB

امکان ارتباط با سخت افزار هدف را از طریق  
Ethernet یـا پورت سـریال دارد. بنابراین در 

صورتی که طراحی سیسـتم Embedded به 
صورت سفارشـی انجام می شـود، باید پورت 
مناسـب بـرای ایـن منظـور در سـخت افزار 

پیش بینی شود.

 تحلیـــل اســـــتاتیــکی کد
)Static Code Analyzer(

یـک بخش مهـم از فرآیند توسـعه نرم افزار، 
سیسـتم های  افزارهـای  نـرم   به خصـوص 
Embedded، تحلیـل و بررسـی کـد بـرای 

یافتن خطاهای احتمالی است. برای این کار 
اسـتانداردها و نرم افزارهایـی وجود دارند که 
به کمک توسعه  دهندگان می آیند تا بتوانند 
نرم افزار را با کمترین خطا توسعه دهند. این 
استانداردها توسط سازمان های مختلفی در 
زمینه های گوناگون توسـعه داده می شوند، 
مانند اسـتاندارد سازمان بهداشـت و درمان 
آمریکا برای نظارت بر دستگاه های پزشکی 
و همچنین سازمان های هوانوردی و فضایی 
و سازمان های نظارت بر تاسیسات هسته ای. 
از جمله اسـتانداردهای مهم مربوط به زبان 

++C/C، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  MISRA C یکسـری راهنمـا برای توسـعه 
قابلیت هایـی  ایجـاد  بـرای  کـه  نرم افـزار 
ماننـد امنیـت، پایداری و قابلیـت انتقال در 
سیسـتم های Embedded مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مجموعـه   :CERT C++ Secure Coding  
دسـتورالعمل هایی بـرای رفع اشـکاالت در 
کدهای ++C/C که توسـط دانشگاه »کارنگی 

ملون« توسعه داده شده است.
ازجمله نرم افزارهای متن باز و غیر متن باز در 

یکی از 
پرکاربردترین 
 GCC کامپایلرها

است که از 
جمله مهم ترین 

نرم افزارها متن باز 
و آزاد است.
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این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  BLAST)متن باز(

  CppCheck)متن باز(
  Cpplint)متن باز(
  Clang)متن باز(

 Eclipse متن باز(، در محیط توسعه(Eclipse  
یکپارچه شده است.

Farma-C  
 PolySpace )غیر متن باز(: توسـط شـرکت 
Mathwork، به همراه نرم افزار Matlab   نصب 

می شود.
از  یکـی  متن بـاز(:  )غیـر   CodeSonar   
پیشـرفته   ترین نرم افزار هـا در این زمینه که 

توسط ناسا مورد استفاده قرار می گیرد.

سیسـتم های  بـرای  ابـزاری   Qt  

Embedded

 یـک چارچـوب برنامـه  نویسـی متن بـاز بر 
پایـه زبان ++ C برای توسـعه رابـط کاربری 
گرافیکی و نرم افزار است که قابل اجرا در 15 
بستر مختلف است. از بین بسترهای بر پایه 
Unix، Embedded Linux نیز جزء آن هاسـت. 

Qt هم اکنون در هزاران شرکت و بیش از 70 

صنعت مختلف دنیا به میلیون ها دسـتگاه و 
برنامه قدرت بخشیده است.

 Trolltech در سال 1۹۹1 توسط شرکت  Qt 
ایجاد شد و در سال 200۸ بخش Qt توسط 

شـرکت »نوکیا« خریداری شـد. سـپس در 
 Digia  سـال 2012 امتیـاز آن بـه شـرکت
 ،Qt تجـاری  توسـعه  دهنده  بزرگ  تریـن 
فروخته شـد. نسـخه متن باز آن نیز از سال 
2011 توسـط گـروه بزرگـی از کاربـران و 
 چندین شـرکت و بنیاد از جمله KDE به نام

می شـود.  اداره  و  شـده  ایجـاد   Qt-Project

 Qt در سپتامبر 2014 بخش Digia شـرکت
 خـود را بـه زیرمجموعـه جدید خـود به نام 

The Qt Company منتقل کرد.

Cross- می توانند به واسـطه Qtبرنامه هـای 
Compiler مربوط به سیسـتم هدف کامپایل 

شـوند. ایـن امـر توسـط IDE منحصربه فـرد 
اسـت.  انجـام  قابـل   QtCreator یعنـی  آن 
 QtCreator بـرای اجـرای برنامه، باید توسـط
فایل های کامپایل شده را به وسیله پروتکل 
انتقال فایل SSH(SFTP( به دستگاه کپی کرد. 
همچنین می توان از Yokto جهت کامپایل و 
بوت Qt روی Embedded Linux نیز اسـتفاده 
کـرد. این برنامه ها جهت ایجـاد پنجره های 
 ،X گرافیکی بدون نیاز به سیسـتم پنجره ای
 FrameBuffer مستقیماً روی سازوکاری به نام
سـازوکار  می شـوند.  نوشـته  لینوکـس  در 
FrameBuffer به صورت پیش فرض در تمامی 

توزیع های مدرن فعال است. همچنین امکان 
اجرای برنامه ها با استفاده از پروتکل VNC نیز 
وجـود دارد. Qt درایورهـای مختلفـی  برای 

FrameBuffer لینوکس، FrameBuffer مجازی، 

صفحه نمایش و سرورهای VNC فراهم کرده 
است.

در   Signal/Slot نـام  بـه  مهمـی  سـازوکار 
Qt وجـود دارد کـه امـکان ایجـاد ارتبـاط 

بیـن اشـیا را در ترددهـای مختلـف فراهـم 
می کنـد. عالوه بـر اینD-Bus بـه عنوان یک 
مـاژول یکپارچه، امـکان ایجـاد ارتباط بین 
)چاپگـر،  سیسـتم  سـطح  در  پروسـس ها 
سـرویس درایورهـای سـخت افزاری( یـا در 
سـطح بیـن پروسـس ها را فراهـم می کند. 
دودویـی  پیـام  ارسـال  پروتـکل  از   D-Bus 

)Binary Message-Passing Protocol( جهـت 
ارتباط سریع و بدون تاخیر استفاده می کند. 
 freedesktop.org  مشخصات این پروتکل در

ارائه شده و قابل دسترس است.
Qt ماژول هـای مختلفـی را از جملـه ماژول 

شـبکه، ارتباط سـریال، بلوتـوث، هم زمانی، 
موقعیـت یـاب، رابـط کاربـری گرافیکـی، 
چندرسـانه ای، SQL، وب و ماژول هـای دیگر 
را در یـک واسـط برنامـه  نویسـی یکپارچه 
فراهـم آورده اسـت. دو نسـخه تجـاری و 
متن بـاز ازQt  وجود دارد که نسـخه تجاری 
آن چندیـن مـاژول اضافـه ماننـد چـارت و 
Data Visualization در خـود دارد کـه تحـت 

مجوزهای متن باز )LGPL،GPL( و تجاری ارائه 
می شود.

Qt ماژول های 

مختلفی را از 
جمله ماژول 

شبکه، ارتباط 
سریال، بلوتوث، 

هم زمانی، 
موقعیت یاب، 
رابط کاربری 

گرافیکی، 
چندرسانه ای، 

SQL، وب و 

ماژول های دیگر 
را در یک واسط 

برنامه  نویسی 
یکپارچه فراهم 

آورده است
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رزبری پای، سخت افزاری 
کوچک با توانمندی بی شمار

رزبری پای چیست؟
یـک کامپیوتـر کم قیمـت و کوچـک )در 
اندازه یک کارت تلفن( است که توسط بنیاد خیریه 
رزبری پای ساخته شده و می توانید آن  را به تلویزیون 
یا نمایشگرتان وصل کنید و با استفاده از یک ماوس 
و کیبورد استاندارد از آن به عنوان کامپیوتر کوچک 

شخصی خود استفاده نمایید.

مهم   ترین کاربرد این برد الکترونیکی )SoC( کوچک 
که هدف اصلی توسعه   دهنده های اولیه این بورد نیز 
بوده، به دلیل ارزان بودنش )بین 25 دالر تا ۳5 دالر 
- در ایران حدود 1۶0 هزارتومان( استفاده در بخش 
آمـوزش اسـت که به دانش آموزان اجـازه می دهد تا 
با کم  ترین هزینه به یک کامپیوتر کامل دسترسـی 
داشـته باشـند و برنامه  نویسـی و نحـوه عملکـرد 

کامپیوتر ها را از سنین بسیار کم فراگیرند.
تقریبا تمام توانایی هایی  که از یک کامپیوتر معمولی 
انتظـار دارید مثل اینترنـت گردی، پخش فیلم های 
بسـیار باکیفیـت )فـول اچ  دی(، اسـتفاده از آفیـس 

لینوکـس، بـازی  و... را بـا ایـن کامپیوتـر کوچک 
نیـز می توانیـد انجـام  دهیـد و در صـورت عالقـه 
بـه کاربردهـای پژوهشـی و علمی ایـن کامپیوتر، 
می توانید از مجله ای تخصصی که وابسته به بنیاد 
رزبری پای است و ماهانه به صورت رایگان منتشر 

می شود استفاده کنید.

  قدرت این سیستم  چقدر است؟
 Open GL ES ایـن بـورد توانایی پشـتیبانی از GPU

2,0 را به همراهhardware-accelerated OpenVG و 
پردازش 1080p30 H.264  دارد. این بدان معنا ست 
 original کـه توانایی گرافیکـی این بورد تقریبا بـا
Xbox برابری می کند. سـرعت پردازنده اصلی این 

مینی کامپیوتـر 700 مگاهرتز اسـت که در حالت 
توربـو تـا یک  گیگاهرتز نیز قابل افزایش اسـت و 
چیزی شـبیه بـه کامپیوتر های سـری پنتیوم2 با 
۳00 مگاهرتز قدرت است البته با قدرت گرافیکی 

خیلی بیشتر.
حافظـه اصلـی )RAM( ایـن بـورد در دو نسـخه 

25۶ مگا بایتـی )مـدل A( و 512 مگا بایتی )مدل 
B و +B ( عرضه شـده اسـت. ایـن کامپیوتر دارای 

دیسک سخت نیست ولی به کمک حافظه جانبی 
می توانید آن را راه اندازی کنید.

مدل B دارای پورت شـبکه است و در صورت نیاز 
به اینترنت بی سیم، می توان از دانگل های وای فای 

استفاده کرد.

  چطور این بورد را خریداری کنیم؟
ایـران  در  به راحتـی  بـورد  ایـن  خوشـبختانه 
دردسترس است و چندین سایت در زمینه فروش 
ایـن بـورد فعالیت می کنند که با یک جسـتجوی 

ساده می توانید این سایت ها را پیدا کنید.
آخریـن نسـخه از بورد هـای رزبری پـای بـا نـام 
+B نام  گـذاری شـده که نسـبت به مـدل قبلی دو 

درگاه یو اس بـی اضافه تـر، مصرف باطـری کمتر و 
پین های خروجی بیشـتر )GPIO( در اختیار شـما 
 )Case( قرار می دهد. این بورد فاقد بدنه نگهدارنده

است.

ده: 
سن

نوی
ور

ن پ
ضا

 رم
ید

مج
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به تلویزیون یا نمایشـگرتان وصل کرده و آداپتور را 
به برق متصل کنید، حال می بینید که سیستم عامل 
 pi در حال بوت شدن است و می توانید با نام کاربری

و رمز عبور raspberry به سیستم عامل وارد شوید.

  حاال چطور تبلت بسازم؟
 تـا این جـا تقریبـا اکثـر کارها انجـام شـده و برای 
ساخت تبلت شما تنها نیاز به یک پنل لمسی برای 

نمایشگرتان دارید.

  پنل لمسی از کجا پیدا کنم؟
یـک رابط DSI رسـمی  روی بـورد رزبری پای وجود 
دارد کـه مخصـوص وصـل کردن نمایشـگر با کابل 
LVDS اسـت و نیـاز بـه بورد هـای رابـط را برطـرف 

می کنـد، البتـه تنهـا یک مشـکل وجـود دارد و آن 
نزدیک به ناممکن بودن این اتصال بدون مستندات 
کافی اسـت. این موضوع در حال حل شـدن اسـت 
چـون بنیـاد رزبری پـای تصمیـم گرفته بـه صورت 
رسمی  روی یک تجهیز لمسی برای رزبری پای کار 
کنـد و از اواخر سـال میـالدی جاری یا اوایل سـال 

آینده شاهد این صفحه لمسی خواهیم بود.
این نمایشگر لمسی، در اندازه 7 اینچ است که امکان 
اتصال مستقیم به رزبری پایتان مانند دوربینی که به 
صورت رسـمی برای این بورد موجود است را فراهم 
می کند. این نمایشگر به همراه یک بورد رابط است 
که به شما امکان اتصال این سه قطعه را به هم می 
دهـد. این بورد رابـط جدید دارای یک پورت میکرو  

یو اس بی است که برق آن را تامین می کند.
قیمـت حدودی این نمایشـگر لمسـی و بـورد رابط  
چقدر اسـت؟ قرار اسـت با قیمت حدود 70 دالر به 

فروش برسد.

  تا قبل از به بازار آمدن رسـمی این وسایل 

چطور تبلت بسازیم؟
برای این کار به چند وسیله احتیاج دارید:

  نمایشگر ال سی دی
  پنل لمسی
LVDS کابل  
  بورد رابط

قیمت این وسـایل کمی بیش از تجهیزات رسـمی 
خواهد بود پس اگر هزینه  برایتان اهمیت دارد اندکی 

صبر کنید.
چندین فروشـگاه در داخل و خارج از ایران نسـبت 
به فروش این نمایشـگرهای لمسی برای رزبری پای 
اقدام کرده اند که امکان اتصال راحت به رزبری پای را 

فراهم کرده است.
بعـد از اتصال پنل لمسـی، باید نسـبت به سـاخت 
جعبه دستگاه اقدام کنید که بسته به وقت ، هزینه و 
سلیقه ای که دارید می توانید از مواد مختلفی استفاده 
کنیـد که احتماال چوب بهتریـن خروجی را در این 

بین برای ساخت بدنه تبلت خواهد داشت.

  بنیاد رزبری پای
بنیاد رزبری پای، یک خیریه آموزشـی اسـت که در 
انگلستان ثبت شده است و یکی از دالیل ارزان بودن 
این برد، خیریه بودن این بنیاد است. هدف این بنیاد 
پیشبرد آموزش کودکان و بزرگساالن است و به طور 
ویژه در بخش کامپیوتر، علوم کامپیوتر و موضوعات 

مرتبط فعالیت می کند.
چند اصطالح :

SoC: سیسـتم روی تراشـه. یک کامپیوتر  روی یک 

تراشه.
GPIO: ورودی/خروجـی چنـد  منظـوره. یـک پیـن 

می تواند طوری برنامه  نویسی شود تا کارهای دلخواه 
را انجام دهد.

GPU: واحد پردازشگر گرافیکی.

  بسـیارخب، بورد را خریـداری کردم، حاال 
چطور از آن استفاده کنم؟

بایـد بدانید که به همـراه این بورد هیچ ابزار جانبی  
همراهی نیسـت و برای راه اندازی و اسـتفاده از آن 

باید وسایل زیر را خریداری کنید:
1- کارت حافظه )پیشـنهاد می شـود از 4 گیگ به 

باال استفاده شود(
2-آداپتـور )با یک کابل میکـرو یو اس بی 5ولت نیز 

می توانید آن را راه اندازی کنید(
HDMI ۳- کابل

  وسـایل مورد نیاز را نیز خریـداری کردم، 
چطور بورد را روشن کنم؟

ماننـد یـک کامپیوتـر معمولـی، ابتدا باید نسـبت 
بـه نصب سیسـتم عامل اقدام کنید. بـرای این بورد 
بـا توجه بـه نوع پردازنـده )پردازنده ARM - شـبیه 
بـه پردازنـده تلفن هـای همـراه و تبلت هـا( بایـد 
سیستم عامل مناسب و بهینه شـده ای را که از قبل 
بـرای ایـن بورد آماده  سـازی شـده اسـت  از آدرس 

http://slmd.ir/29 بارگذاری کنید.

اگر هدف شما داشتن سیستمی مانند یک کامپیوتر 
معمولی اسـت و بـه دنبـال آموزش برنامه  نویسـی 
کودکانتـان یا کار هـای معمول کامپیوتر هسـتید، 
توزیـع لینوکـس Raspbian را دریافـت کنیـد و اگر 
بـه دنبـال جایگزینی برای سیسـتم پخـش فیلم و 
موسـیقی هسـتید توزیـع لینوکـس RaspBMC را 

دریافت و استفاده نمایید.
پس از بارگذاری فایل، باید آن را  روی کارت حافظه 

جانبی خریداری شده برای بورد، نصب کنید.
اگـر از لینوکس بـه عنوان سیسـتم عامل کامپیوتر 
خانگی خود استفاده می کنید، می توانید با استفاده 
از دستور dd )هشدار:در صورت استفاده اشتباه از این 
دستور ممکن است اطالعات حافظه اصلی سیستم 
خـود را پـاک کنید( ایـن کار را انجام  دهیـد و اگر 
از ویندوز اسـتفاده می کنید باید از نرم افزارهایی که 
 ایمیـج را  روی حافظه جانبی نصب می کنند مانند 
Win32DiskImager استفاده کنید. با یک جستجوی 

سـاده می توانید این نرم افزار را پیدا کنید و سـپس 
به عنوان مدیر سیستم آن را اجرا کرده و نسبت به 
نصب سیستم عامل دریافت شده روی کارت حافظه 

تهیه شده برای بورد اقدام کنید.

  سیستم عامل دریافت شده برای بورد  روی 
کارت حافظه نصب شد، حاال چکار کنم؟

کارت حافظه را داخل بورد قرار داده و پس از اتصال 
یک سـر کابل HDMI بـه آن، خروجی دیگر کابل را 
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معرفی پایتون
اگـر ایده آل های شـما در مورد یک 
زبـان برنامه نویسـی شـامل راحتی 
تبدیـل ایده هـا به کد و سـادگی در نصب و 
راه اندازی می  شود، اگر سرعت پردازش قابل 
توجه، کتابخانه کامل، زمان یادگیری منطقی 
و جامعه استفاده  کننده گسترده و در نهایت 
یک اکوسیسـتم کامل از تمام چیزهایی که 
برای طراحی، توسـعه و نگهداری نرم افزارها 
الزم دارید، جزء معیارهای شما برای انتخاب 
زبـان برنامه  نویسـی اسـت، پایتـون همـان 

چیزی است که نیاز دارید.

 اندکی از تاریخ
در اواخر دهه ۸0 میالدی، آقای ون روسـوم 
)Guido van Rossum( کـه در آن زمـان در 
مرکـز تحقیقاتی CWI مشـغول بـه کار بود، 
طراحـی یـک زبان  برنامه نویسـی با قابلیت 
مدیریـت اسـتثنا )Exception Handling( و 
بـه عنوان جایگزیـن زبان ABC و سـازگار با 

سیستم عامل Amoeba را آغاز کرد.
نسـخه شـماره 1 پایتـون در ژانویـه سـال 
1۹۹4 در دسترس عموم قرار گرفت. تا قبل 
از سال 2000 که نسخه شماره 2 آن آماده 
 CP4E شـد، آقای ون روسـوم ابتکاری بـه نام
)یا برنامه نویسـی برای همـه( را پایه گذاری 

کـرده بـود کـه هـدف آن آشـنایی همـه با  
برنامه نویسـی، از طریق آموزش مهارت های 
اولیـه  برنامه نویسـی بـود. از آن جا که زبان 
 پایتـون از همـان ابتـدا از یک دسـتور زبان 
)syntax( سـاده و قابـل فهـم بهـره می  برد، 

نقشی محوری در این برنامه پیدا کرد.
بـا آماده شـدن نسـخه شـماره 2، ایده های 
بیشـتر و مفید تری به سـاختار زبـان اضافه 
شـد و با نسخه شـماره 2.2 تغییرات مهمی 
در هسـته اصلـی زبـان به وجـود آمد که به 
اسـتفاده هرچه بیشـتر از آن کمک شایانی 

کرد.
نسخه شماره ۳ زبان پایتون که با نسخه های 
قبلـی به شـکل هدف منـدی سـازگار نبود 
دسـترس  در   200۸ سـال  دسـامبر  در 

استفاده  کنندگان قرار گرفت.

 فلسفه محوری
فلسـفه اصلـی زبـان پایتـون این بـوده که 
»همیشه باید یک راه و ترجیحا تنها یک راه 
برای انجام یک کار باشد« . هدف هم حذف 
کـردن روش های متعـدد و تکراری بوده که 
تصمیم گیری برای روش پیاده  سازی ممکن 
را پیچیده تـر کنـد. در طـول زمـان البته به 
خاطـر کمبودهـا یـا نیازهایی که بـه وجود 

می  آمـد این فلسـفه کمرنگ تر می  شـد. در 
واقع یکی از اهداف اصلی از توسـعه پایتون 
نسـخه ۳ همـوار کـردن راه برای بازگشـت 

دوباره به همین فلسفه بوده است.

 تاثیر  پذیری از دیگر زبان ها
پایه ای   تریـن  از  برخـی  و  زبـان  دسـتور 
فلسـفه های زبـان پایتون مسـتقیما از زبان 
ABC گرفتـه شـده اسـت. از زبـان C برخـی 

 Bourne دستورات زبان نمونه برداری شد و از
Shell بـه عنـوان مدلـی بـرای یـک مفسـر 

هم کنشی )Interactive( استفاده شد.
امکاناتی ماننـد List Comprehension، توابع 
 Lexical Closure و map تابـع ،Anonymous

از زبان های تابعی مانند Lisp و Haskell قرض 
گرفته شـد. Generatorها و Iteratorها هم از 
زبان Icon اقتباس شد و در نهایت با مفاهیم 

تابعی ادغام گردید.
زبـان Modula-3 به عنوان اسـاس کار کردن 
بـا Exceptionهـا و پیاده  سـازی ماژول هـای 
خـود پایتـون مـورد اسـتفاده قـرار گرفت. 
 Perl هـم نحـوه کارکردن با عبـارت باقاعده 

)Regular Expression( را به پایتون قرض داد 
و البته طراحی بخش های زیادی از کتابخانه 

پایتون به شدت از جاوا متاثر شد.

فلسفه اصلی 
زبان پایتون این 

بوده که »همیشه 
باید یک راه 

و ترجیحا تنها 
یک راه برای 

انجام یک کار 
باشد« . هدف 

هم حذف کردن 
روش های متعدد 

و تکراری بوده 
که تصمیم گیری 

برای روش 
پیاده  سازی 

ممکن را 
پیچیده تر کند
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 ساختار کلی زبان
زبان پایتون بر اساس مدل مفسری طراحی 
شـده است. سیستم Type آن بر اساس مدل 
تایپ دهـی اردکـی )Duck Type( اسـت و در 
عیـن این که type یک متغیر به شـکل پویا 
تعییـن می  شـود )Dynamic Type( از قوانین 
Strong Type هـم تبعیـت می  کند. به عبارت 

دیگـر، اجـازه رفتارهایی کـه نتیجه منطقی 
خیلـی مشـخصی ندارنـد را نمی  دهد. مانند 
وقتی که یک مقدار از نوع عدد را بخواهید به 

مقدار دیگر از نوع رشته اضافه کنید.
در سیسـتم Type پایتون، تعـدادی نوع داده 
 )Cast( اصلـی بـا خـواص و قوانیـن تغییـر
 int، :مشخص تعریف شده است که عبارتند از
 float، str، dict، list، bytes، bytearray، tuple،

set، bool، complex و ellipsis. همچنین زبان 

پایتون اکثر دستورات کنترلی و عملگرهای 
اصلـی ریاضـی و البته باینری را پشـتیبانی 

می  کند.
برنامه هایی که با پایتون نوشـته می  شوند در 
قالب توابع، کالس ها و ماژول ها پیاده  سـازی 
می  شـوند. هر ماژول شـامل تعـدادی تابع یا 
کالس اسـت کـه به صورت منطقـی به هم 
مرتبط می  شـود و مجموع چنـد ماژول یک 

بسته یا Package را شکل می  دهند.
در صـورت بروز خطای منطقـی در کد یک 
برنامه نویـس  و  تولیـد می  شـود   Exception

می  توانـد برای برخورد بـا آن خطای خاص، 
تمهیدات مورد نیازش را پیاده  سازی کند به 
شکلی که سیسـتم به کار خود ادامه دهد و 
عملیـات مورد نظر را به انجام برسـاند. زبان 
پایتـون یکـی از کامل  تریـن کتابخانه هـا را 
همراه خود دارد و برای رفع نیازهای متداول 
و گاهـی نامتـداول نیاز به نصب بسـته های 

اضافه نیست.

 نقاط قوت
امـروزه زبان  برنامه نویسـی پایتون به عنوان 
یـک ابـزار قابـل اعتمـاد تقریبـا در تمـام 
شـاخه های  برنامه نویسی مورد استفاده قرار 
می  گیرد. شما چه یک محقق باشید که نیاز 
بـه پیاده  سـازی الگوریتمی خـاص دارد، چه 
یک توسعه  دهنده ابزارهای سیستمی باشید 
که به استفاده راحت روی چند سیستم عامل 
مختلف احتیاج دارد و چه یک توسعه  دهنده 

برنامه هـای تحـت وب هسـتید کـه باید در 
زمان کم کار خود را به مرحله قابل استفاده 
برسـانید، زبان پایتـون را یک ابزار مناسـب 

خواهید یافت.
 مهـم نیسـت رشـته های شـما از چـه نـوع

 Encoding اسـتفاده می  کننـد، زبـان پایتون 
یکـی از کامل  تریـن پیاده  سـازی ها برای کار 
روی رشـته ها را دارد. اگر به سرعت پردازش 
در حـد زبـان C احتیـاج داریـد، حتـی اگـر 
کتابخانه ای که اسـتفاده می  کنید در اصل با 
زبان C نوشـته نشـده باشـد یا یک کتابخانه 
 )API( باشد که رابط کاری C خارجی با زبان
برای پایتون نداشته باشد )که البته به ندرت 
 Extend اتفـاق می  افتـد( می  توانیـد بـا روش
کـردن از آن در کـد پایتـون خود اسـتفاده 

کنید.
فریمورک هـای متعـددی بـا زبـان پایتـون 
بـرای توسـعه تحـت وب وجـود دارد کـه 
شـناخته شـده   ترین آن هـا Django، یکـی 
از پراسـتفاده   ترین فریمورک هـا در جامعـه 

برنامه نویسان تحت وب است.
در کنـار همه این موارد، زبان پایتون یکی از 
پرکاربرد   ترین و مورد محبوب ترین زبان های  
برنامه نویسـی در دنیاسـت بـه همین دلیل 
حجـم بسـیار زیـادی مسـتندات، راهنماها 
و افـراد آماده بـرای کمک کردن در شـبکه 

اینترنت در دسترس شماست.
همچنیـن، اکثـر کتابخانه هایی کـه به زبان 
 )API( نوشـته می  شـوند حتما رابـط کاری C
برای استفاده برنامه هایی که با پایتون نوشته 

شده اند را با خود دارند.

  نکات چالش برانگیز
یکی از مهم   ترین چالش هایی که برنامه  نویسی 
بـا زبان پایتون به وجود می  آورد، محدودیت 
در امکاناتی است که پایتون برای همزمانی در 
اختیار دارد. برای سادگی در پیاده  سازی های 
امکانات مختلـف، در پایتون مفهومی به نام 
GIL یـا Global Interpreter Lock وجـود دارد 

کـه تعـداد Threadهایـی کـه در هـر لحظه 
می  تواننـد کار انجام دهند را محدود می  کند 
و به صورت پیش فرض استفاده بهینه از تمام 
پردازنده هـای موجـود را ناممکن می  سـازد. 
البته برای رفع این مشکل بسته های متنوع 
و متفاوتـی طراحی و پیاده  سـازی شـده که 
مشـکل را حل می  کننـد ولی معموال نیاز به 

طراحی و پیاده  سـازی مجـدد بخش هایی از 
برنامه دارند.

مـورد دیگر شـاید سـرعت پـردازش باشـد. 
در حالـت کلـی، سـرعت اجرای دسـتورات 
در پایتـون نیازها را برطـرف می  کند اما اگر 
نیاز به پردازش های سـنگین مانند پردازش 
داده هـای تصویـری باشـد، پایتـون مطمئنا 
انتخاب مناسـبی نیسـت. البته عالوه بر این 
که بخش های مهمی از کتابخانه اسـتاندارد 
 C پایتـون و البتـه خود زبان پایتون بـا زبان
پیاده  سازی شده و سرعت پردازش نزدیک به 
C را ارائـه می  کند، روش Extending نیز برای 
پایتون طراحی شـده که برنامه نویس بتواند 
از کد نوشـته شـده با زبان C یـا ++C در کد 

پایتون خود استفاده کند.

 کالم پایانی
از مهارت های یک برنامه نویس خوب، تسلط 
بـه چند ابزار مختلف یا به عبارت بهتر چند 
زبان برنامه نویسـی مختلف است تا در زمان 
تصمیم گیری بتواند با دید مناسب، آن زبان 
برنامه نویسـی را انتخاب کند که نیازها را به 
بهترین شـکل برطرف سـازد. مطمئنا زبان 
برنامه نویسـی پایتـون می  تواند یکـی از این 

ابزارها باشد.

یکی از مهم   ترین 
چالش هایی که 
برنامه  نویسی با 
زبان پایتون به 
وجود می  آورد، 
محدودیت در 
امکاناتی است 

که پایتون برای 
همزمانی در 
اختیار دارد
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ویژگی هـای مـورد تاکیـد در زبـان 
برنامه   نویسـی پایتـون کـه در راس 
آن هـا شـی گرایی محـض و خوانایـی باالی 
کـد قـرار دارد، بـرای هـر عالقه منـد به فن 
برنامه   نویسی جذاب است. این امر، پایتون را 
به یکی از پرکاربر     ترین زبان های برنامه   نویسی 
دنیـا تبدیل کرده اسـت. اگر چـه عنوان این 
مقالـه برای پایتـون کاران با سـابقه می    تواند 
کمی بار عصبی به همراه داشـته باشـد! ولی 
مقایسـه ویژگی هـای پایتـون 2 و ۳ سـوال 
نخسـت بسیاری از افراد است که قصد ورود 
به دنیای زیبای برنامه   نویسی با زبان پایتون را 
دارند؛ چرا که این افراد هنگام شروع با یک، 
دوراهی بسـیار گیج   کننده مواجه می    شـوند 
که یکـی تضمین   کننده بهره  مندی از تقریبا 
تمام برنامه های شخص ثالث پایتون است و 
دیگـری حـال و آینده زبان پایتون را نشـان 
می    دهد و اضافه کنیم که هر یک، طرفداران 
و منتقدان زیادی دارد و صحبت های عجیب 
گوناگونی نیز در این مورد بیان شـده اسـت. 
این مقاله قصد پاسخگویی به سوال یاد شده 
را ندارد؛ چرا که اساسـا پاسخی ندارد و تنها 

کنایه ای اسـت به ظاهر نامطلـوب کنونی از 
جامعه بزرگ پایتون. این مقاله تالشی است 
هر چند کوچک، برای شـناخت تفاوت بین 
گذشـته و حال پایتون و همچنین بررسـی 
جایـگاه امـروز نسـخه جدیـد )3x( این زبان 

برنامه   نویسی متن باز.
نسـخه پایدار 2,0 در شـانزدهم اکتبر سـال 
2000 میالدی و در ادامه نسخه 1,۶ منتشر 
می    شـود؛ توسـعه پایتـون به همـان صورت 
ادامه می    یابد تا این که در سوم دسامبر سال 
200۸ نسـخه ۳,0 منتشـر می    گردد آن هم 
تنها دو ماه پس از انتشار نسخه 2,۶ پایتون. 
 ایـن نسـخه کـه از آن بـا نام هـای 'Py3K ' و

 'Python 3000' نیـز یـاد می    شـود یک انقالب 

در دنیای پایتون ایجاد می    کند، به شکلی که 
اعالم می    شـود این نسخه شروع روند جدید 
زبان پایتون است و با توجه به نوع تغییراتی 
کـه داشـته دیگـر نمی    توانـد از کدهایی که 
سـازگار با نسـخه های پیشـین )2x( نوشـته 
شـده   اند، پشتیبانی کند. آقای روسوم خیلی 
پیش از این، نیاز به ایجاد یکسـری تغییرات 
در سـاختار و دستور زبان پایتون را احساس 

مقایسه ویژگی های پایتون ۲ و 3

ده: 
سن

نوی
شی

روی
د د

سعی

کرده بود، شاید نخستین نشانه  از لزوم ایجاد 
تغییرات در پایتـون را بتوان از صحبت های 
 )OSCON( ایشـان در همایش متن باز اوریلی
سـال 2002 با عنوان پشیمانی های پایتون 
)Python Regrets( دریافت کرد. به هر صورت 
گروه توسـعه پایتون در پـی رفع این نیاز، از 
بین حفظ گذشـته پایتون و فلسفه سادگی 
آن دومـی را انتخاب می    کنـد و ویژگی های 
کهنـه کنـار گذاشـته و ویژگی هـای جدید 

جایگزین می    شوند.. 
ارتقای نسخه با این همه تغییر، آن هم برای 
یک زبان با ضریب نفوذ باالیی مانند پایتون، 
کار سـاده ای نبود و اثرات آن هنوز هم ادامه 
دارد؛ چرا که زیرسـاخت شرکت های بزرگی 
به پایتون وابسـته بوده و ارتقای نسخه برای 
آن هـا حداقـل زمانبر خواهدبـود. برنامه ها و 
کتابخانه های کوچک و بزرگ بسـیار زیادی 
توسـط کاربران جامعه پایتون برای نیاز های 
ریـز و کالن گوناگونـی توسـعه یافته اسـت 
که سـازگار شدن تمام آن ها با نسخه جدید 
پایتون بعید به نظر می    رسد و از همه مهم تر 
خود برنامه نویسان پایتون هستند که پس از 

چرا که 
زیرساخت 

شرکت های 
بزرگی به پایتون 

وابسته بوده و 
ارتقای نسخه 

برای آن ها 
حداقل زمانبر 

خواهدبود
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سـال ها، اکنون مجبور شـده اند کارهای دیروز خود 
را بـا دسـتور زبـان و در مواقعی حتی بـا کتابخانه و 
ماژول هایی متفاوت به انجام برسانند. با این حساب، 
بـرای پر کردن شـکاف به وجود آمده بیـن دیروز و 
امروز پایتون یا به بیانی هموار کردن مسیر مهاجرت 
بـه نسـخه جدید پایتـون،  عالوه بر ایـن که از پیش 
سـعی شـده بود تا ویژگی های جدید و دستور زبان 
نسخه ۳,0 به نسخه 2,۶ تبدیل )Port( شوند، توسعه 
نسـخه قدیمی به اتمام نمی    رسـد و نسـخه دیگری 
با شـماره 2,7 در سـوم جـوالی 2010، تقریبا یک 
سـال پس از انتشار نسـخه ۳,1 به همراه بسیاری از 

ویژگی های جدید آن منتشر می    شود.
 طبق سـند PEP 404، هرگز نسـخه ای با شماره 2,۸ 
به صورت رسمی منتشر نخواهد شد و نسخه 2,7 با 
یک پشـتیبانی درازمدت، نقطه پایان نسخه قدیمی 
پایتـون خواهـد بود. ابتدا قرار شـد از این نسـخه به 
مدت پنج سـال پشتیبانی )تالش برای رفع باگ ها( 
شود ولی چند ماه پیش، این زمان به 10 سال یعنی 

تا سال 2020 افزایش یافت. 
نسخه جدید پایتون از جنبه های زیادی بهبود یافته 
و نسـبت به گذشـته تغییرات زیادی کرده است. در 
ادامه برخی از این تغییرات بررسی خواهد شد. نمونه 
کدهـا تنها بـرای کامل کردن صحبت آورده نشـده 
اسـت و در مواردی بیان   کننـده برخی ویژگی ها نیز 

به شمار می    رود.
بارز    ترین تغییر بر سر فراخوانی print اتفاق افتاده به 
گونه ای که در نسـخه جدید از حالت دسـتور )یک 
عبارت با دستور زبان خاص( خارج و به صورت یک 

تابع، با الگوی زیر تعریف شده است:
print(*args, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout)

توسـط این تابع عالوه بر امکان مشخص کردن یک 
رشـته )String( جهت درج در بین اشـیایی که قرار 
اسـت در خروجی چاپ شـوند، می    توان یک رشـته 
دلخـواه نیز برای قرار گرفتن در انتهای متن تعیین 

کرد.
>>> # Python 2.7

>>> print >> open('output.txt', 'w'),x ,y 

>>> print x, y,;print x+y

1 2 3

>>> from __future__ import print_function 

>>> print(x, y, end=', sum = ');print(x+y) 

1 2, sum = 3 

>>> # Python 3.4

>>> print(x, y, file=open('output.txt', 'w'), flush=True)

>>> print(x, y, end=' ');print(x+y)

1 2 3

>>> print(x, y, end=', sum = ');print(x+y) 

1 2, sum = 3

>>> print(x, y, sep='...', end='!\n')

1...2!

 )text( در نسـخه جدید، نوع برخـورد پایتون با متن
به شـدت تغییر کرده و به بحـث برانگیز     ترین بخش 
 ASCII ،داسـتان تبدیـل شـده اسـت. پیـش از ایـن
کد  گـذاری پیش فـرض پایتون بود و از متن توسـط 
یـک نـوع جامـع str ولـی محـدود بـه کد  گـذاری 
 unicode پیش فـرض بـه همراه نـوع دیگری بـا نـام
)برای رشته هایی خارج از محدوده ASCII( پشتیبانی 
می    شد. ولی اکنون unicode به کد  گذاری پیش فرض 
پایتـون تبدیـل و نیـز قالـب binary از string جـدا 
شـده اسـت؛ به گونه ای که یک نوع str با کد  گذاری 
پیش فرض که در  واقع همان نوع unicode در نسخه 
 bytearray و bytes پیشین می    باشـد به همراه دو نوع
 برای پوشـش قالب binary به وجود آمده اسـت. نوع 
bytearray، از انـواع قابـل تغییـر )Mutable( پایتـون 

محسوب می    شود که خود از نوع bytes ایجاد گردیده 
اسـت؛ این نوع همچنین در نسـخه های 2,۶ و 2,7 

تبدیل )Port( شده است.
>>> # Python 2.7

>>> type('Salam Donya!') 

<type 'str'> 

>>> type(b'Salam Donya!') 

<type 'str'> 

>>> type(bytearray(b'Salam Donya!')) 

<type 'bytearray'> 

>>> type(u'Salam Donya\u0021') 

<type 'unicode'> 

>>> # Python 3.4

>>> type('Salam Donya!') 

<class 'str'> 

>>> type(b'Salam Donya!') 

<class 'bytes'> 

>>> type(bytearray(b'Salam Donya!')) 

<class 'bytearray'> 

>>> type(u'Salam Donya\u0021') 

<class 'str'> 

>>> type('Salam Donya\u0021') 

<class 'str'> 

>>> print('Salam Donya\u0021') 

Salam Donya! 

در نسخه قدیمی برای ایجاد نوع set تنها باید از تابع 
)(set استفاده شود ولی در نسخه جدید عالوه بر این 
تابع می    توان به صورت ساده از نماد آکوالد } { نیز 

استفاده کرد.

>>> # Python 2.7

>>> set() 

set([]) 

>>> set([1, 2, 3, 4]) 

set([1, 2, 3, 4]) 

>>> set([i for i in range(1, 5)]) 

set([1, 2, 3, 4]) 

>>> # Python 3.4

>>> {} 

}{ 
>>> {1, 2, 3, 4} 

{1, 2, 3, 4} 

>>> set([1, 2, 3, 4]) 

{1, 2, 3, 4} 

>>> {i for i in range(1, 5)} 

{1, 2, 3, 4} 

توسـط نسخه قدیمی حاصل تقسـیم )عملگر /( دو 
عـدد صحیـح )Integer(، به صورت یک عدد صحیح 
محاسـبه و از مقدار بعد از ممیـز )در صورت وجود( 
صـرف نظـر می    شـود. ولـی توسـط نسـخه جدیـد 
 حاصل تقسـیم همواره به صورت یک عدد اعشاری 
)Floating Point( و با دقتی بیشتر برگردانده می    شود. 
رفتار عملگر // )Floor Division( تغییری نداشته است.

>>> # Python 2.7

>>> 10/4 

2 

>>> 10/4.0 

2.5 

>>> from __future__ import division 

>>> 10/4 

2.5 

>>> 10/4.0 

2.5

>>> # Python 3.4

>>> 10/4 

2.5 

>>> 10/4.0 

2.5 
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توسـط نسـخه قدیمی،  اعداد صحیح بـه صورت دو 
نـوع int )با طـول محدود( و long )با طول نامحدود( 
ارائه می    شود و هرگاه  حین محاسبات، سرریزی در 
شی نوع int رخ بدهد؛ شی به صورت خودکار به نوع 
long تبدیل می    شـود. ولی در نسـخه جدید پایتون، 

اعداد صحیح توسط همان یک نوع int منتها با طول 
نامحدود بیان می    شوند.

>>> # Python 2.7

>>> num = 1393

>>> type(num) 

<type 'int'> 

>>> num = 1393L 

>>> type(num) 

<type 'long'> 

>>> # Python 3.4

>>> num = 1393 

>>> type(num) 

<class 'int'> 

>>> num = 1393L 

SyntaxError: invalid syntax 

عملکرد تابع )xrange( در نسـخه جدید، توسط تابع 
)range( ارائه می    شـود. البته در نسـخه پیشـین نیز 
تابعـی با همین نام )range( وجود دارد ولی به دلیل 
این که دنباله تولید شـده را به صورت یک نوع داده 
list ذخیره می    کند از نظر مصرف حافظه بهینه نبوده 

و در نسخه جدید حذف شده است.

>>> # Python 2.7

>>> xrange(10) 

xrange(10) 

>>> range(10) 

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

>>> # Python 3.4

>>> range(10) 

range(0, 10) 

در نسخه قدیمی، تابع )raw_input( ورودی را از کاربر 
دریافت و با نوع داده str باز می    گرداند. 

همیـن عمل در نسـخه جدیـد پایتون توسـط تابع 
)input( انجـام می    پذیـرد. البتـه تابعی بـا همین نام 
)input( در کنـار raw_input نیـز وجـود دارد که تنها 
اعداد را از کاربر دریافت و به صورت نوع داده عددی 
باز می    گرد  اند، این تابع در نسـخه جدید حذف شده 

است.

>>> # Python 2.7

>>> num = raw_input('Year: ') 

Year: 1393 

>>> type(num) 

<type 'str'> 

>>> num = input('Year: ') 

Year: 1393 

>>> type(num) 

<type 'int'> 

>>> # Python 3.4

>>> num = input('Year: ') 

Year: 1393 

>>> type(num) 

<class 'str'> 

 )Scope( حـوزه for در نسـخه جدیـد متغیـر حلقـه
مخصوص به خـود را دارد و با متغیرهای حوزه های 

اطراف for تداخل نخواهد داشت.

>>> # Python 2.7

>>> i = 1 

>>> [i for i in range(7)] 

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6] 

>>> i 

6 

>>> # Python 3.4

>>> i = 1 

>>> [i for i in range(7)] 

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6] 

>>> i 

1

در نسـخه جدید، خواص )Attributes( تغییر نام داده 
شـده اند. به عنوان نمونه: در بحث توابع func_doc به 
__doc__ و در متد هـا im_func و im_self به ترتیب به 

__func__ و __self__ تغییر نام یافته اند.

>>> def f:

...   »»»This function is an example.»»» 

...   pass 

>>> # Python 2.7

>>> f.func_name 

'f' 

>>> f.func_doc 

'This function is an example.' 

>>> # Python 3.4

>>> f.__name__ 

'f' 

>>> f.__doc__ 

'This function is an example.' 

در نسـخه جدیـد دو مقـدار True و False  بـه عنوان 
کلمات کلیدی )keyword( تعریف شده است. در نسخه 
پیشین این طور نیست و کاربر می    تواند مقدار آن ها را 

دستکاری کند.
>>> # Python 2.7

>>> True = False 

>>> True 

False 

>>> # Python 3.4

>>> True = False 

SyntaxError: can't assign to keyword 

نام تعدادی از ماژول ها نیز تغییر کرده اسـت، مانند repr به 
reprlib یا test.test_support به test.support. همچنین برخی 

از ماژول هـای مرتبط با یکدیگر بسـته  بندی شـده و تحت 
 نام یک ماژول در دسـترس قرار گرفته  اند، مانند ماژول های 
htmlentitydefs و HTMLParser کـه تحـت مـاژول html ارائـه 

شده اند. تغییرات ایجاد شده در نسخه 3x پایتون بسیار بیشتر 
از این موارد بوده و حتی ویژگی های جدید زیادی نیز به آن 
افزوده شده است که برای دریافت اطالعات کامل تر می    توانید 
 )http://docs.python.org( به بخش اسناد وب سایت این زبان

مراجعه نمایید.
حیات رسـمی نسـخه 2 پایتون رو به پایان است. هر روز 
تعداد بیش  تری برنامه و کتابخانه با نسخه جدید پایتون 
Djan-  سازگار می    شوند. کتابخانه های قدرتمندی همچون

go و PyQt بـا نسـخه جدیـد خـود را سـازگار کرده اند و 

امکان اسـتفاده از +GTK توسـط PyGObject فراهم شـده 
است. از طرفی، اگر چه هنوز بخش های مهمی از جامعه 
پایتـون ماننـد کتابخانـه بـزرگ Twisted یا پیاده   سـازی 
جاوا زبان پایتون )Jython( با نسـخه 3x سـازگار نشده اند  
ولـی با برنامه ریزی توسـعه  روی نسـخه 2,7 پایتون، به 
سمت نسخه جدید حرکت خواهد کرد. امروزه، بسیاری 
از توزیع هـای گنو/لینوکـس از هـر دو نسـخه پایتون در 
بسته های خود پشتیبانی می    کنند و یکی از پرکاربر     ترین 
آن ها، فدورا، طی یک هدف  گذاری تصمیم گرفته است تا 
رسیدن به انتشار 22، نسخه 3x را به نسخه اصلی پایتون 
خـود تبدیـل کند. با گذشـت زمـان کدهـا و برنامه های 
بیشتری به سمت پایتون ۳ حرکت می    کنند و نشست  ها، 
کتاب هـا و برگه های آمـوزش زبان پایتون بر حول محور 
نسـخه جدید آن شکل می    گیرند. متاسـفانه با تمام این 
صحبت ها به نظر می    رسد حداقل یک اثر منفی از ارتقای 
نسـخه جسورانه پایتون همچنان باقی مانده و آن بخشی 
از کاربران قدیمی پایتون هسـتند کـه در برابر مهاجرت 
بـه نسـخه جدید بنا بر دالیلی مقاومـت می    کنند، به هر 
حال زمان به عقب باز نمی    گردد و پایتون همچنان زبانی 

است برای خلق زیبایی.
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در چنـد سـال اخیـر در بررسـی ها و بازدید 
از سـازمان ها و شـرکت های متفاوت متوجه 
این نکته شدم که در مورد عملیات پشتیبان گیری، 
مشـکالت یـا نواقص زیـادی وجود دارد. بـا توجه به 
مطالب گردآوری شده و تجربه هایی که در این رابطه 
داشـته ام، سـعی کردم راهبران سیسـتم را در تهیه 

نسخه پشتیبان راهنمایی کنم.
تهیه نسخه های پشتیبان همیشه  از یکی از مهم   ترین 
اولویت های یک سازمان، نهاد یا شرکت برای مقابله 
با مشـکالت در سیستم هاسـت. برای تنظیم و تهیه 

نسخه پشتیبان باید یک شیوه نامه تهیه کرد.
برای پیاده  سازی یک ساختار نظام مند به منظور تهیه 
نسـخه های پشتیبان، اجزای متفاوتی وجود دارد که 
قبـل از پیاده  سـازی بـه عنوان پیش نیـاز باید فراهم 

شوند:

 دارایی های دیجیتال
دارایی دیجیتال هر نوع داده و اطالعاتی است که باید 
در زمان پشـتیبان گیری مدنظر قـرار گیرد که با دو 

مشخصه تعریف می گردد:
 شناسـایی دارایی هـای دیجیتـال: دارایـی 
دیجیتال شـامل تمامی اطالعات دیجیتال از جمله 
پایگاه هـای داده و اطالعـات ذخیره شـده به صورت 
فایـل، نرم افزارهـای کاربردی، فایل هـای پیکربندی 
تجهیزات، سیستم عامل  ها، ابزارهای سیستمی و مانند 
این موارد اسـت که به هر نوعی در ارتباط با کارکرد 

سازمان مربوطه مورد نیاز است.
  مسـئول دارایی دیجیتال: به منظور کسـب 

اطالعـات صحیـح و کاربـردی در مـورد تغییـرات، 
اصالحات، موارد مربوط به دارایی دیجیتال و تمامی 
آن چـه  بایـد در رابطـه بـا دارایی هـای دیجیتال به 
منظور تهیه نسخ پشتیبان، بررسی صحت اطالعات 
پشـتیبان گیری شده و سایر موارد مشابه باید اطالع 
داشته باشد. چنین فرد مطلعی از هر دارایی دیجیتال 

را می توان به عنوان مسئول آن دارایی معرفی کرد.
در پی تعریف مسئول دیجیتال موارد زیر برای تهیه 

پشتیبان به صورت سازمان یافته تعریف می گردد:
 ارزش و اهمیت دارایی دیجیتال: ارزش گذاری 
دارایی های دیجیتال باید توسـط مسئول و بر اساس 
نوع و حساسـیت آن دارایی دیجیتال و سـطح تاثیر 
آن بر عملکرد سـازمان در صـورت نقص یا نبود این 

اطالعات تعیین گردد.
 نوع و روش تهیه نسـخه پشتیبان از دارایی 
دیجیتال: توسط مسئول دارایی دیجیتال به همراه 
مسئول تهیه نسخه پشتیبان در رابطه با شیوه تهیه 
نسـخه پشـتیبان مورد بررسـی و اعالم می گردد. بر 
اسـاس آن شیوه، تهیه نسـخه های پشتیبان تعریف 
می شـود )نوع پشـتیبان گیری و همچنیـن بازه های 

زمانی برای این شیوه نامه(.
 مدت زمان نگهداری نسـخه پشـتیبان: این 
زمان بندی بر اساس حجم نسخه پشتیبان تهیه شده، 
همچنین اهمیت نوع اسـتفاده از نسـخه پشتیبان، 
نحـوه ذخیـره آن داده هـا و نـوع در دسـترس بودن 
نسـخه ها در طول زمان به منظور در دسترس بودن 
اطالعات برای بازگشت اطالعات یا اطمینان از صحت 
نسخه های پشتیبان معتبر، تعریف و در پیاده  سازی 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
 نوع و نحوه بررسـی نسـخه پشتیبان تهیه 
شده: برای بررسی صحت و سالمت تهیه نسخه های 
پشتیبان باید شیوه نامه ای نیز به این منظور به ازای 
هر دارایی دیجیتال تهیه شود که عملیات بازگردانی 
اطالعات و بررسی صحت آن ها بر این اساس تعیین 
گـردد. )برای مثال برای یـک داده یا پایگاه داده تنها 
شـامل بازگردانی آن باشد و برای نمونه دیگر اجرای 
یک عملکرد در پایگاه داده یا اجرای یک برنامه  روی 
یک سیستم شاهد به منظور تایید صحت و سالمت 

داده پشتیبان گیری شده(.
  مسـئول بررسی نسـخه های پشتیبان: هر 
چند ممکن است بررسی نسخه های پشتیبان توسط 
همان فردی که مسـئولیت تهیه نسـخه پشتیبان را 
بـر عهـده دارد، صورت پذیرد، ولی بـه دلیل این که 
این عملیات اهمیت باالیی دارد و بهتر است فرآیند 
تایید آن به صورت خود ممیزی اتفاق نیفتد پیشنهاد 
می شـود فردی مجزا برای این منظور تعیین شـود. 
)ممکـن اسـت ایـراد و اشـتباه رخ داده در عملیـات 
پشتیبان گیری توسط فرد تهیه  کننده نسخه پشتیبان 

در تایید آن نیز رخ دهد(.
 زمان بندی به منظور بازبینی: به دلیل این که 
مجموعه عملیات مرتبط با پشتیبان گیری و داده های 
مـورد پشـتیبان به صـورت پویا هسـتند و هر زمان 
ممکن است تغییر کنند پیشنهاد می شود مراحل 1 
الـی 5 در بازه های زمانی مشـخص به منظور تطابق 
شـرایط جدید با شـیوه پشـتیبان گیری این مراحل 

مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.

 پشتیبان گیری، پیش نیازها
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1. http://github.io/

همه مـا می دانیم که شـبکه اینترنت محیط 
امنی برای تبادل و ذخیره داده های شـخصی 
ما نیست. دلیل آن هم این است که فایل ها و پیام هایی 
که از سیستم ما ارسال می شوند، تا زمانی که به مقصد 
برسند، از مسیر های فراوانی عبور می کنند که ممکن 
است صدها نفر به آن ها دسترسی داشته باشند. نه تنها 
اینترنت، بلکه در یک شـبکه داخلی نیز داده ها هنگام 
انتقـال ممکن اسـت به دسـت افراد دیگـر بیفتد. اگر 
فایل های ما حاوی اطالعات محرمانه ای باشد، نباید به 
شبکه های اینترنت یا نظیر آن اتکا کرد. در این صورت 
باید بستری کامال امن برای انتقال فایل هایمان فراهم 
کنیـم. راه های مختلفی وجود دارد که این بسـتر امن 
بین فرستنده و گیرنده فراهم شود. ولی گاهی ممکن 
است خود شخص بخواهد اطالعاتش  را به صورت کامال 
امن در جایی از اینترنت یا شـبکه ذخیره کند که هر 
کسـی نتواند محتویات آن را ببیند. درست مانند یک 
گاوصنـدوق امن که از اموال شـما نگهـداری می کند. 
برنامه های زیادی برای رمز گذاری )Encryption( پیام ها 
و فایل هـا وجـود دارنـد اما در این مقالـه در مورد یکی 
از قدرتمند  تریـن الگوریتم هـای رمز گـذاری صحبـت 

می کنیم.

  الگوریتم های متقارن و نامتقارن
الگوریتم های رمز گذاری به دو قسمت تقسیم می شوند؛ 
یکی به صورت متقارن )Symmetric( و دیگری به صورت 
نامتقارن )Asymmetric(. الگوریتم متقارن با استفاده از 
یـک کلیـد رمز گذاری می شـود و با اسـتفاده از همان 
کلید رمزگشـایی )Decryption( می شود. درصورتی که 
شخصی بخواهد فایلی یا متنی را رمز گذاری کند این 
عمل با استفاده از آن کلید انجام پذیر است و در صورتی 
که شخص دیگری بخواهد آن را رمزگشایی کند باید آن 
کلیدی که با آن رمز گذاری شده را داشته باشد. پس ما 
در الگوریتم متقارن تنها یک کلید اصلی داریم که این 
کلید باید به هر نحوی که شده به صورت امن منتقل 
شـود. انتقال این کلید کار آسـانی نیست چون ممکن 
است دست کسی دیگر بیفتد. پس نگهداری و انتقال 

آن کار دشواری است.
در الگوریتم دوم یعنی الگوریتم نامتقارن کلید ها فرق 

می کنند. در این نوع الگوریتم ما یک جفت کلید داریم 
که به آن ها کلید خصوصی )Private Key( و کلید عمومی 
)Public Key( می گویند. به این صورت که با کلید عمومی 
فایل را رمز گذاری  و با کلید خصوصی فایل رمز شده را 
رمزگشایی می کنیم. همچنین می توان با کلید خصوصی 
یـک پیام یا یک فایل را به اصطـالح امضا یا Sign کرد 
که با کلید عمومی می توان صحت ارسـال  کننده پیام 
یا فایل را بررسـی کرد. با این روش، به راحتی می توان 
پی برد که شخص ارسال  کننده، خود شخصی است که 
به آن اطمینان داریم یا خیر. ما به راحتی کلید عمومی 

خودمان را می توانیم برای همه به اشتراک بگذاریم. پس 
نگران امنیت فایل های رمزشـده مان نیسـتیم چون با 
کلید عمومی تنها می توان فایل ها و پیام ها را رمز گذاری 
کـرد. اما در مورد کلید خصوصی چنین نیسـت چون 
همه فایل های رمز شده ما تنها و تنها با کلید خصوصی 
رمزگشایی می شود. الگوریتم نامتقارن سرعت کمتری 
نسبت به الگوریتم متقارن دارد و راه اندازی آن به مراتب 
سخت تر از الگوریتم متقارن است اما دیگر مشکل انتقال 
کلید نداریم چون کلید اصلی همیشه در دست ماست.

این الگوریتم ها در پروتکل ها و سـرویس های مختلفی 

 GnuPGP رمز گذاری با استفاده از
PGP مبتنی بر
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نمونه ای از کلید عمومی برای 

ارسال ایمیل را می توانید در آدرس 
زیر مشاهده کنید:
http://slmd.ir/23

در حال اسـتفاده هسـتند. بـرای مثـال الگوریتم های 
AES, DES, Twofish, Blowfish از نـوع الگوریتـم متقارن 

 RSA, Diffie-Hellman, DSA و همچنیـن الگوریتم هـای
از نـوع الگوریتم نامتقارن اند. ادغـام این دو الگوریتم را 
می توان در پروتکل HTTPS دید که با کلید عمومی سرور 
مقابل کلید متقارن را منتقل می کنیم که امنیت باالیی 
دارد. نمونه ای از یک کلید عمومی را در عکس مشاهده 

کنید.

PGP با استفاده از GPG  

PGP کـه مخفـف Pretty Good Privacy اسـت، روشـی 

اسـت که می توان به کمک آن با اسـتفاده از الگوریتم 
نامتقارن رمز گذاری و رمزگشایی کرد. به دلیل قدرتمند 
بودن PGP افراد مختلف خواهان این بودند که بر اساس 
این تکنیک برنامه های امنیتی خودشـان را بنویسـند 
کـه یکی از این برنامه ها که به صورت متن باز اسـت و 
 تقریبـا در تمامی توزیع های گنو/لینوکـس وجود دارد 
 GPG یـا بـه اختصـار GnuPGP یـا GNU Privacy Guard

اسـت. GPG به خودی خـود دارای محیط کاری متنی 
یا دستوری است ولی رابط های کاربری مختلفی برای 
Sea-  آن نوشـته شده است. برای مثال درگنو/لینوکس
horse بـرای محیط کاربری گنوم و KGPG برای محیط 

کاربری KDE تعبیه شده است. با یک جستجوی ساده 
نیز می توان تعداد زیادی از چنین برنامه ها و افرونه هایی 
را برای سیستم عامل های مختلف حتی اندروید هم پیدا 

کرد.

  GPG در محیط متنی گنو/لینوکس

برای اسـتفاده از GPG نیازی به نصب بسـته نرم افزاری 
ندارید، چون این بسـته به صورت پیش فرض در اکثر 
توزیع ها نصب شـده اسـت  ولی در صورت فقدان آن، 

می توانید با دستورات زیر بسته مربوطه را نصب کنید.
برای توزیع های مبتنی بر دبیان:

$ sudo apt-get install gpgv

:RPM و در توزیع های مبتنی بر
$ sudo yum install gpgv

توجه داشـته باشـید که در اوبونتو با استفاده از برنامه 
Passwords and Keys کـه بـه صورت پیش فرض نصب 

است، می توانید به صورت گرافیکی جفت کلید ایجاد 
نمایید.

GPG شروع کار با  
همان طور که قبال گفته شد برای استفاده از الگوریتم 
نامتقارن نیاز به یک جفت کلید دارید. برای ایجاد جفت 
کلید و شروع ساختن کلید ها در محیط متنی به صورت 

زیر عمل می کنیم:

$ gpg --gen-key

بعد از وارد کردن این دستور به شما چهار گزینه برای 
انتخاب الگوریتم کلید نمایش داده خواهد شد. گزینه 
اول به صورت پیش فرض RSA است. در قسمت بعد از 
شما پرسیده خواهد شد که اندازه کلید شما چند بیتی 
باشد. معموال 204۸ استفاده می شود ولی برای باالبردن 
امنیت برای کارهای فوق سری از کلید های باالتر یعنی 
40۹۶ بیتی استفاده می شود. در قسمت بعدی از شما 
بـرای مـدت زمان اعتبار کلیدتان سـوال خواهد شـد. 
یعنی کلیدی که می سازید بعد از مدت زمان مشخصی 
اعتبارش را از دست می دهد. اگر صفر را انتخاب کنید 
یعنی اعتبار آن برای همیشه باقی بماند و تاریخ انقضا 
نداشـته باشـد.  در مرحلـه بعـد از شـما اطالعاتتان را 
می خواهد؛ اسـم واقعی شـما، ایمیل و توضیحی کوتاه 
بـرای کلیدتان. و در مرحله آخر از شـما گـذرواژه ای را 
جهت امن نگاه داشتن کلید خصوصی تان سوال می کند 
که در صورت فراموش کردن آن باید با تمام فایل های 

رمز شده تان خداحافظی کنید.
بعـد از انجام تمام مراحل باال کلیدهای شـما سـاخته 
خواهند شـد و با دستور زیر می توانید کلید عمومی را 

استخراج کنید و آزادانه به اشتراک بگذارید.
$ gpg --armor --output publickey.asc --export ‘NAME’

بـه جـای NAME نامـی را وارد کنید که در مرحله قبل 
برای نامتان انتخاب کردید.

برای سـاختن کلید جدید می توانید از ابتدا مراحل را 
دوباره انجام  دهید.

برای فهرست کردن تمام کلیدهای عمومی موجود در 
سیستم از دستور زیر استفاده کنید:

$ gpg --list-keys

برای فهرست کردن تمام کلیدهای خصوصی موجود در 
سیستم از دستور زیر استفاده کنید:

$ gpg --list-secret-keys

اگر کلید  دیگری  در اختیار دارید و می خواهید آن را 
وارد سیستم کنید از دستور زیر استفاده کنید:

$ gpg --import [PUBLIC KEY]

و اگـر دیگر نیاز به کلیدی ندارید می توانید آن را پاک 
کنید:

$ gpg --delete-key ‘NAME’

اکنـون اگر بخواهید با کلید عمومـی ای که در اختیار 
دارید فایلی را رمز گذاری کنید می توانید از دستور زیر 

استفاده کنید:
$ gpg --encrypt --recipient ‘NAME’ [FILE]

و برای این که بخواهید فایلی را که رمز گذاری شده را 
رمزگشایی کنید از دستور زیر استفاده کنید:

$ gpg --output [OUTPUT NAME] --decrypt [FILE]

و در آخر شاید به هر نحوی بخواهید کلید خصوصی تان 

را در جایی حفظ کنید یا به یک سیستم دیگر منتقل 
کنید. در این مورد باید از دستور زیر استفاده کنید:

gpg --export-secret-key -a $

باز هم تاکید می شود به هیچ عنوان کلید خصوصی تان 
را بـه اشـتراک نگذاریـد و از آن به خوبی مراقبت کنید 

چون تمام اطالعات رمز شده شما به آن وابسته است.
تمام دستورات باال مهم   ترین دستوراتی هستند که برای 
کار با GPG باید دانسـت. کارهای بسیار زیادی می توان 
بـا آن انجـام داد و روش های مختلفـی وجود دارند که 

می توانید آن ها را با دستور زیر مشاهده کنید:
gpg -h $

Seahorse با استفاده از محیط کاربری GPG  

همان طور که قبال اشـاره شـد تمام سیستم عامل ها و 
 PGP محیط هـای کاربـری، برنامه های متعددی بـرای
دارند. ظاهر و محیط آن ها با هم فرق می کند ولی همه 

یک کار را انجام می دهند.
اگر محیط کاربری توزیع گنو/لینوکس شما گنوم باشد 
پس قطعا بسته Seahorse نیز از قبل نصب شده است. 
پس در ترمینال با وارد کردن دسـتور seahorse برنامه 
 Password را می توانید باز کنید یا از منو برنامه ها دنبال

and Keys بگردید.

اگر کلیدی از قبل در سیستم شما وجود داشته باشد 
 Other Keys در این جا قابل مشـاهده است. در سـربرگ
می توانید کلیدهای عمومی وارد شـده در سیسـتم را 
ببینیـد. برای سـاختن کلید می توانید از منـوی File و 

سپس New وارد مرحله ساخت کلید شوید.
می توانید تمامی مراحلی که در قسـمت متنی انجام 
دادیـد را در محیـط گرافیکـی به همان صـورت انجام 
دهید. برای وارد کردن کلید عمومی به صورت گرافیکی 

می توانید از منوی File و سپس Import استفاده کنید.

 نتیجه گیری:
PGP چندین سـال اسـت که توسط افراد مختلف، چه 

کاربران عادی و چه افرادی که اطالعات بسیار حساس 
را ارسال و دریافت می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. 
تاکنون مشکل اساسی و خطرناکی در این الگوریتم دیده 
نشده و خیلی از افراد فعال در اینترنت استفاده از آن را 
توصیه می کنند.  شـاید برای اولین بار برایتان ارسـال 
ایمیل رمز شده با این الگوریتم سخت باشد، ولی امنیتی 
که برای شما فراهم می کند بسیار ارزشمند است.  دلیل 
اصلی محبوبیت این ابزار، استفاده از الگوریتم نامتقارن 
است که به اشتراک  گذاری کلید عمومی، زیبایی این 
سازوکار را نشان می دهد.  می توانید در سرورهای کلید 
)Key Server( معروف دنیا دنبال کلیدهای افراد باشـید 

که یکی از آن ها keyserver.pgp.com است.
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بـه   )version control( نسـخه«  »کنتـرل 
نرم افزارهایی می گویند که تغییرات انجام شده 
در هر فایل را در طول زمان ذخیره می کند؛ به طوری 
که شـما می توانید بعدها به نسـخه خاصی از آن فایل 
مراجعه کنید. به زبان سـاده تر، یک »سیسـتم کنترل 
نسخه« یا »VCS«، به ما قابلیت بازیابی اطالعات قدیمی 
را می دهـد. همچنیـن یک VCS توانایی همگام  سـازی 
داده هـا بین افراد یـک پروژه و پیگیری تغییرات انجام 

شده را دارد. 
احتماال شما پیش تر به صورت ناخودآگاه از یک سیستم 
کنترل نسخه منحصربه فرد خود استفاده کرده اید. مثال 
از اضافه کردن عدد به آخر فایل مثل )File1, File2,...( یا 
اضافـه کردن تاریخ به نام آن فایل. ولی نگهداری تمام 
تغییرات کار به صورت دسـتی، طاقت فرسـا و بیهوده 
اسـت که ترجیحا بهتر اسـت توسط ماشین ها با دقت 

بیشتر انجام شود.
به طور کلی، می توان این نرم افزار ها را بر اسـاس مدل 
اشـتراک  گذاری بـه دو دسـته متمرکـز و غیرمتمرکز 
تقسیم  بندی کرد. در سیستم های متمرکز، تمام کاربران 

تغییـرات خـود را با یک سـرور در میـان می گذارند و 
آخرین تغییـرات بقیه کاربران را از سـرور می گیرند و 
تمام کاربر ها، نسـخه ای مشابه آن چه در سرور هست 
دارند. در این دسته از سیستم ها اگر سرور دچار مشکل 
شود، کاربرها دیگر نمی  توانند تغییر جدیدی به مخزن 
اضافه کنند. اگر سرور از دست برود و نسخه پشتیبانی 
از آن نباشد، تاریخچه پروژه از دست می رود. در حالی 
که در یک سیستم کنترل نسخه غیرمتمرکز، مخزن هر 
کاربر شامل نسخه ای مستقل از بقیه کاربرهاست و هر 
کاربر می تواند نسخه ای که در اختیار دارد را با هر نسخه 
دیگـری ادغام کند و هر کس به تنهایی کل تاریخچه 
پروژه را دارد و حتی اگر سـرور در دسـترس نباشد هم 
کاربـر می تواند کار خود را انجـام دهد و تغییرات را به 

ثبت برساند.
در هر دو دسته ، هنگامی که دو یا چند کاربر به صورت 
همزمـان  روی یک فایل تغییراتـی را انجام می دهند، 
مشکل همگام  سازی داده ها وجود دارد. ساده   ترین ولی 
ناکارآمد  ترین روش، سیسـتم قفل  گذاری است، به این 
صورت که هر کاربر وقتی شـروع به ایجاد تغییرات در 

فایلی می کند، آن فایل را برای بقیه کاربرها قفل می کند 
و بقیـه کاربرها امکان تغییـر دادن آن فایـل را ندارند. 
بدیهی است که این روش تنها در سیستم های متمرکز 

قابل اجراست.
روش دیگر که بسـیار کارآمدتر است  و بین نرم افزار ها 
متداول تـر ، روش ادغام کـردن یـا merge اسـت. در 
سیسـتم های متمرکـز، هـرگاه دو کاربـر بـه صـورت 
همزمـان روی یـک فایل تغییراتی را انجـام دهند، هر 
کدام که زودتر تغییرات را ارسـال کند، موفق می شود 
نسـخه خودش را با نسخه سـرور ادغام کند. در حالی 
که در سیستم های غیرمتمرکز، کاربرها تنها زمانی که 
می خواهند نسخه خود را با نسخه یکی دیگر از کاربرها 

همگام کنند، نیازمند ادغام کردن هستند.
 معروف   تریـن و بهتریـن نرم افزار برای کنترل نسـخه،
 اسـت. ایـن نرم افزار از دسـته )git( »نرم افـزار »گیـت
 نامتمرکزهـا اسـت کـه از روش ادغام کردن اسـتفاده
 می کنـد و در خیلـی از پروژه هـای معـروف از جملـه
 هسـته کرنل لینوکس اسـتفاده می شـود. پروژه گیت
 توسـط لینوس توروالدز خالق لینوکس شـروع شـده

ابزارهای مدیریت کنترل تغییرات

ده: 
سن

نوی
ون

سی
ربا

م ک
سا

بر
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 اسـت و هم اکنون نیز در حال توسـعه است. از
 دیگر نرم افزارهای دسـته نامتمرکزها می توان
 و »SVN« .به »مرکوریال« و »بازار« اشـاره کرد
»CVS« نیز از جمله نرم افزارهای کنترل نسخه 
 متمرکز هستند که از روش های قفل  گذاری و
 CVS و SVN ادغام اسـتفاده می کنند.دو نرم افزار
 بـرای سـال های متمادی اسـتفاده می شـدند
 ولـی به دلیل مشـکالت متعدد امـروزه کمتر
 استفاده می شوند. )پاورقی: برای اطالع بیشتر
 در مـورد ایـن ایرادهـا، بـه سـخنرانی لینوس
 :توروالـدز در گـوگل تک تالـک مراجعه کنید
http://slmd.ir/git

 تعـدادی نرم افزار انحصاری هـم در این حوزه 
هستند که معموال به خاطر باگ های متعدد و 

ناکارآمد بودن، نادیده گرفته می شوند.
کنتـرل نسـخه، نـه تنهـا بـرای پروژه هـای 
برنامه  نویسـی، بلکه تقریبا بـرای تمام فایل ها 
قابل اسـتفاده اسـت. برای مثال برای نوشـتن 
همیـن مقاله می تـوان از یـک نرم افزار کنترل 
 نسـخه استفاده کرد. برای شـروع، یک مخزن 
)repository( برای نگهداری تغییرات می  سازیم 
و فایـل مقالـه را در آن اضافـه می کنیم. حال 
پاراگـراف شـروع مقالـه را اضافـه می کنیـم. 
تغییرات را اضافه )commit( می کنیم، در پیامی 
در مورد تغییرات توضیح می  دهیم و در آخر به 

مخزن ارسال می کنیم.
حال اگر متوجه شـویم که بعد از چند تغییر، 
در یکی از نسـخه  ها، جمله ای به اشـتباه پاک 
شـده است، با برگشـتن در نسخه های قبلی و 
خنثی کردن تغییر مورد نظر، اشتباه را برطرف 

می کنیم.
در ایـن مثـال بـه صـورت خیلـی سـاده، یک 
سـناریوی استفاده از کنترل نسـخه برای کار 
شخصی بیان شد. حال بیایید سناریو را کمی 
پیچیده تـر کنیم. مثال اگر ایـن مقاله چندین 

نویسنده و ویراستار داشته باشد
بعد از ایجاد نسخه مخزن، برسام و امید شروع 
به نوشـتن دو قسمت مختلف مقاله می کنند. 
پس از چند تغییر، برسام، نسخه امید را با نسخه 
خودش ادغام می کند. حال برسـام نسـخه ای 

شامل تغییرات امید و تغییرات خودش دارد.
در مثال باال، مخزن، تغییرات هر نویسنده را به 
اسم آن نویسنده ذخیره می کند. این کار به ما 
امکان آن را می دهد تا ببینیم هر خط از مطلب 

را کدام نویسنده نوشته، یا تغییر داده است.
حـال فرض کنیم کـه االن موعد ویراسـتاری 

مقاله اسـت و مقاله هنوز کامل نشده است. ویراستار یک 
نسخه از سرور یا یکی از نویسنده ها تهیه کرده و شروع به 
ویرایش مطلب می کند. نویسنده ها هم همچنان در حال 
نوشتن ادامه مطالب هستند. پس از نوشته شدن آخرین 
تغییرات ویراستار، نسخه ویراستاری شده خود را با آخرین 
تغییرات نویسنده ها همگام می کند و نوشته های جدیدی 

که ویراستاری نشده اند را ویراستاری می کند.
در تمام این سناریو ها، اگر هر نویسنده یا ویراستاری خطا 
داشـته باشد یا مطلبی حذف شده باشد، تغییرات آن در 
مخزن موجود اسـت و می توان آن را بازگرداند. همچنین 
می توان نسـخه ها را نامگذاری کرد؛ به طور مثال می توان 
نسخه های قبل از ویراستاری و بعد از ویراستاری را از هم 
جدا کرد. از طرفی دیگر، با وجود داشتن مخزن تغییرات، 
اگـر در آینده، نویسـنده دیگری خواسـت ایـن مطلب را 
گسترش دهد، می تواند با دسترسی به مخزن با روند کامل 

شدن و همچنین نویسنده های قبلی مقاله آشنا شود.
مطمئنـا مـوارد پیچیده  تری نیـز ممکن اسـت رخ دهد، 
یـک نرم افـزار کنترل نسـخه خوب مانند گیـت می تواند 

تمام این سـناریوهای ممکن را پشـتیبانی کند. در موارد 
پیچیده تر، ممکن است شما روش های خاص خود را برای 
نحوه اسـتفاده از گیت پیـش بگیرید. بهترین منبع برای 
 git-scm.com یادگیری گیت وب سـایت رسـمی آن یعنی
است. همچنین اگر به یک سرور برای مخزن خود احتیاج 
دارید، می توانید از سایت های github یا bitbucket استفاده 
کنید. همچنین در این دو وب سـایت، می توانید به تعداد 

زیادی از پروژه های آزاد دسترسی داشته باشید.
فرامـوش نکنیـد وقتی یک مخزن به درد شـما می خورد 
که شـما به صورت مـداوم تغییرات خـود را اضافه کنید. 
مخزنی با یک یا دو کامیت، به درد هیچ کسی نمی  خورد. 
سعی کنید از گیت به صورت ماژوالر استفاده کنید یعنی 
برای هر قابلیتی که به صورت مستقل کار می کند، مخزن 
جدا بسـازید. از پیام های مناسب و درخور هر تغییر برای 
کامیت های خود استفاده کنید. همچنین آگاه باشید که 
ابزارهایی اضافی برای ویرایشـگر شـما ایجاد شـده اند که 
می توانید از آن ها استفاده کنید. برای اکثر ویرایشگرهای 

معروف، ابزار کارکردن با گیت وجود دارد.
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در قسـمت اول از این مقاله شـرح دادیم که 
مزایای یک وب سایت ایستا در مقایسه با یک 
وب سـایت پویا چیسـت و چه کاربردهایی دارد و دیگر 
ایـن که ما می خواهیم با امکانات موجود در اینترنت و 
با حداقل هزینه وب سـایت بسـازیم. در قسـمت قبلی 
در مـورد گیت هـاب صحبت کردیـم و این که چگونه 
باید مخزن الزم برای وب سـایتمان را آن جا بسـازیم 
و چطـور آن را تغییـر دهیم و به روزرسـانی کنیم و در 
 github.io نهایـت وب سـایت خودمان را تحـت دامنـه
منتشر کردیم. چیزهایی که تا این جا گفتیم در حقیقت 
اسکلت اصلی وب سایت  سازی با گیت هاب بود اما هنوز 
در مـورد ابـزار اصلی این کار که Jekyll اسـت صحبتی 

نکرده  ایم بنابراین در این بخش به آن می پردازیم.
صفحـات گیت هاب عالوه بـر پشـتیبانی از فایل های 
HTML عادی، از Jekyll که یک مولد صفحات ایستاست 

نیزپشتیبانی می کند. یعنی می تواند از روی یک پروژه 
جکیل، وب سایت بسازد. جکیل تمام امکانات الزم برای 
سـاخت وب سـایت  را به صورت آفالین در اختیار شما 
 )Header( می گذارد، امکاناتی از قبیل تولید باالی صفحه
و پایین صفحه )footer( برای تمامی صفحات وب سایت 
بـدون نیـاز به تکـرار آن ها در صفحـات مختلف و نیز 
پشتیبانی از چند زبان الگو جهت نوشتن قالب ساخت. 
جکیل یک پروژه مستقل از گیت هاب است اما وب سرور 
صفحات گیت هاب قادر است پروژه های جکیل را بفهمد 

و آن ها را به درستی نمایش دهد.
نکته: در فاصله قسمت اول و این قسمت من وب سایت 
خـودم را بـا جکیل کامل کردم و در ادامه مطلب از آن 
در مثال هـا اسـتفاده خواهم کـرد. در صورتی که قصد 
ساخت یک وبالگ یا وب سایت فارسی راست به چپ 
داشته باشید، می توانید کدها و قالب های استفاده شده 
در مخزن آن را تغییر  دهید و برای سـاخت وب سـایت 

خودتان از آن استفاده کنید.
بـرای شـروع کار بـا جکیل پیش از هرچیز بایـد آن را 

روی کامپیوترمـان نصب کنیـم. از جایی که جکیل با 
زبان برنامه  نویسـی روبی نوشته شـده است،  الزم است 
که روبی هم روی دسـتگاه ما نصب باشـد )ما به نصب 

روبی نمی  پردازیم(:
~ $ gem install jekyll

نکته: بسته به تنظیمات دستگاه شما، ممکن است الزم 
باشد این دستور را با کاربر root اجرا کنید. 

بعد از این مرحله فرمانی به نام jekyll روی دسـتگاه ما 
نصب شده است و می توانیم از آن استفاده کنیم. الزم 
اسـت توضیح بدهم که ما از این دسـتور جهت ایجاد 
سـاختار اولیه یک وب سـایت مبتنی بـر جکیل و نیز 
مشاهده خروجی جکیل روی دستگاه خودمان استفاده 
می کنیم ، در حقیقت ما از این دستور تنها برای ساخت 
وب سایت استفاده می کنیم وگرنه گیت هاب قادر است 
کدهای جکیل را بفهمد. حال مخزنی را که قرار است 
کدهـای وب سـایت مـا را در خـودش نگهـداری کند 

شبیه  سازی می کنیم:

~ $ git clone https://github.com/mehdisadeghi/

mehdix.ir

~ $ cd mehdix.ir

~/mehdix.ir $ git checkout -b gh-pages

به کمک دسـتورات باال اول مخزن را روی دستگاه مان 
شبیه  سازی کردیم )شرح آن در قسمت اول آمده است( 
و بعد به شاخه gh-pages سوییچ کردیم و حاال ساختار 

پروژه جکیل را در این مسیر ایجاد می کنیم:
 دقـت کنیـد که نقطه جزئی از دستوراسـت به معنی 

مسیر جاری
~/mehdix.ir $ jekyll new . 
~/mehdix.ir $ jekyll serve

خط اول از فرامین باال سایت را می سازد و خط بعدی 
نیـز باعـث می شـود کـه جکیـل وب سـایت را از روی 

 کدهای موجود بسـازد و بعد توسط وب سرور توکارش 
)embeded( آن را نمایش دهد. پس از اجرای دستورات 
 http://localhost:4000 باال وب سایت محلی ما در آدرس
در دسترس خواهد بود. قبل از این که به سراغ مرحله 
بعدی برویم، ساختار و همه فایل های تولید شده توسط 
جکیـل را به مخزن گیت هابمان اضافه می کنیم )باید 
صریحا به گیت بگوییم که کدام فایل ها باید به مخزن 

اضافه شوند، صرف کپی کردن کافی نیست.
~/mehdix.ir $ git add --all

با دستور باال فایل های تولید شده از این لحظه توسط 
 )commit( گیـت مدیریت می شـوند و موقـع کامیـت
می تـوان آن ها را هم ثبت کرد. هنگام افزودن هر فایل 
جدید نیز باید آن را با دستور زیر به گیت اضافه کنیم:

~ $ git add <FILENAME>

نکته گیت برای حرفه ای ها: در صورتی که برای دریافت 
مخزن از لینک https اسـتفاده می کنید موقع کامیت 
تغییـرات باید کلمه عبور و رمز گیت هـاب خود را وارد 
کنیـد ولی در صورتی که کلید عمومی دسـتگاه خود 
را به فهرست کلیدهای مورد اعتماد در حساب کاربری 
گیت هاب خودتان اضافه کنید، می توانید از آن دستگاه 
خـاص بـدون وارد کـردن اطالعـات حسـاب کاربری 
تغییرات خود را در گیت هاب ثبت کنید. برای استفاده 
از این مورد الزم است که مخزن را با لینک ssh دریافت 

کرده باشید.
حاال تغییرات را ثبت می کنیم:

~/mehdix.ir $ git commit -am ”Jekyll basic structure 

added”

~/mehdix.ir $ git push 
 باید کلمه عبور و رمز گیت هابمان را وارد کنیم.

هر بار که تغییری در سایت می  دهیم باید به روش باال 
آن را بـه مخـزن محلی خودمـان اضافه کنیم و پس از 

ده: 
سن

نوی
قی

صاد
ی 

هد
م

ساخت وب سایت در گیت هاب با جکیل



89 شماره سـوم،  آذر مـاه93

کامیـت کردن تغییـرات آن هـا را در مخزن گیت هاب 
پـوش )push( کنیم در غیـر این صورت تغییرات تنها 

روی دستگاه ما قرار خواهند گرفت.

اگر به ساختار پروژه تولید شده توسط جکیل نگاه کنیم 
موارد زیر را خواهیم دید:

~/mehdix.ir $ ls

about.md _config.yml css feed.xml _includes index.

html _layouts _posts _sass _site

فایل config.yml_ حاوی تنظیمات جکیل است. فهرست 
کاملی از مواردی که می توان در این فایل تغییر داد در 

لینک زیر در دسترس است:
http://slmd.ir/1l

مهم   ترین موارد شـامل نام نویسـنده و عنوان و شـرح 
وب سـایت و نیز مجوزمطالب اسـت. جکیل این موارد 

را در تگ های html صفحات سایت ما قرار خواهد داد.
نکته برای حرفه ای ها: در صورتی که می خواهید روی 
سرور شخصی وب سرور توکار جکیل را اجرا کنید مقدار 

host را در این فایل تغییر دهید.

 jekyll serve نکته: پس از تغییر مقادیر این فایل دوباره
را اجرا کنید، چرا که جکیل تنها یک بار فایل تنظیمات 
را می خواند اما تغییرات در سایر فایل ها را به طور زنده 

نمایش می دهد.
سـایر مواردی کـه باید در مورد سـاختار پروژه جکیل 
بدانیم یکی پوشه posts_ است. این پوشه حاوی فایل های 
متنی است که هر کدام یک مطلب وب سایت ماست. هر 
مطلب جدید در یک فایل جدید قرار می گیرد. نام این 
فایـل از یک قالب خاص پیروی می کند. تاریخ انتشـار 
مطلب و عنوان مطلب از نام فایل استخراج خواهد شد. 

به مثال زیر توجه کنید:
2014-11-10-publishing-with-jekyll.md

نام این فایل حاوی تاریخ انتشـار اسـت که با خط تیره 
تفکیک شده است و عنوان مطلب بالفاصله بعد از تاریخ 
آمده اسـت. پسـوند فایل هم نوع زبان نشانه  گذاری به 
کاررفته در نوشـته را مشخص می کند که دراین مورد 
markdown اسـت. یک راهنمای کوتاه و مفید در مورد 

markdown در مسیر زیر در دسترس است:

http://slmd.ir/1m

الزم اسـت بدانیم  فایل هایی از پروژه که دارای سـرآمد 
YAML باشـند به صورت ویژه ای پردازش می شوند. این 

سرآمد برای این پست چیزی شبیه به این است:
title: پیشگفتار

category: general

tags: وبالگ جکیل هکر

می بینیـم  مقادیـری بین دو جفت خط تیره سـه گانه 

تعریف شده اند. این مقادیر برای جکیل با معنی هستند. 
مثال با title من عنوان مطلب را فارسی کرده ام چرا که 
در غیر این صورت عنوان از نام فایل استخراج می شد که 
انگلیسی است. برای مطلب دسته و تگ هم تعریف شده 
است که اختیاری است. بدنه اصلی مطلب هم بعد از این 

سرآمد در فایل نوشته می شود.
بخش مهم بعدی که الزم است با آن آشنا باشید فایل 
index.html است. این فایل هم دارای سرآمد YAML است 

که ما در این راهنمای مقدماتی آن را تغییر نمی   دهیم. 
تنها کافی است بدانیم که طرح و قالب پیش فرضی که 
محتویات این فایل را در برخواهد گرفت در این سرآمد 

تعریف شده است:

layout: default 

در صورتی که به محتویات پوشه layouts_ نگاهی کنیم 
طرح های قابل اسـتفاده برای هر نوع محتوا را خواهیم 
یافت، از جمله post برای هر مطلب و نیز default برای 
صفحه اصلی. زبان استفاده شده در این فایل ها liquid نام 
دارد. با مقداری دقت می توانیم سـاختار html صفحات 

اصلی و صفحه اختصاصی هر مطلب را تغییر دهیم.
نکته بعدی که حتما به آن نیاز داریم آشـنایی با نحوه 
تغییر اسـتایل وب سـایت و شخصی  سـازی آن اسـت. 
فایل های استایل در مسیر _sass قرار دارند و ما می توانیم 
فایل هـای base.scss_ و layout.scss_ را جهـت اعمـال 

تغییرات دلخواه دستکاری کنیم. 
مورد بعدی خوراک وب سـایت است. هربار که مطلبی 
اضافه می کنیم جکیل یک فایل به نام feed.xml در ریشه 
وب سایت ما ایجاد می کند که حاوی مداخل نوشته های 
ماست. ما می توانیم آدرس این فایل را به خوراک خوان 

دلخواهمان بدهیم تا مطالب را آن جا دنبال کنیم.
هربـار کـه مـا jekyll serve را اجرا می کنیم، جکیل یک 
وب سایت ایستا از روی مطالب ما و تنظیمات ما می سازد 
و در مسـیر site قرار می دهد. محتوای این مسـیر یک 
وب سـایت کامل است که حتی می توانیم در هر سرور 
دیگری آن را بار گذاری کنیم اما نیازی نیست آن را در 
مخزن وب سایتمان اضافه کنیم چرا که گیت هاب این 

خروجی را از روی فایل های پروژه خواهد ساخت.
جکیـل قابلیت های فـراوان دیگـری دارد کـه از حوزه 
ایـن راهنمـای سـاده خـارج اسـت. مـواردی همچون 
صفحه  گذاری ، پالگین ها ،ساختن مجموعه ها ، فایل های 
داده ،سـاخت فایل های پیش نویـس و مانند این ها که 
خوانندگان عالقه مند می توانند کاربرد برخی از آن ها را 
در وب سـایت مثال این مقاله و سایر سایت های مشابه 

پیدا کنند. 
در این جـا بـه دو نکتـه ای می پردازیم که قولـش را در 
قسمت اول داده بودیم. یکی بکارگیری دامنه شخصی 

و دیگـری افـزودن نظرات بازدید  کننـدگان. به منظور 
اسـتفاده از دامنه شـخصی دو روش در پیش رو داریم. 
یکی این که وب سـایتمان را مستقیما تحت دامنه مان 
منتشر کنیم و دیگر این که تحت یک زیردامنه این کار 
 CNAME را انجام  دهیم. برای این منظور یک فایل به نام
به مخزن وب سایتمان اضافه می کنیم. این فایل باید تنها 
دارای یـک خط متن باشـد که آن هم نـام دامنه مورد 

نظر ماست:
~/mehdix.ir $ echo “mehdix.ir” > CNAME 

 یا مثال
 blog.mehdix.ir

~/mehdix.ir $ git add CNAME

~/mehdix.ir $ git commit -am”cname file added”

~/mehdix.ir $ git push

حاال کافی است به صفحه مدیریت دامنه خود مراجعه  
و تغییـرات الزم را اعمـال کنیم. برای به کارگیری یک 
زیردامنـه باید بتوانیم یک رکـورد CNAME ایجاد کنیم 
که به username.github.io اشاره کند. باید توجه داشته 
باشـیم کـه تغییـرات DNS مدتـی طول می کشـد که 
اعمال شـود. برای این که وب سایت ما مستقیما تحت 
دامنه اصلی نمایش داده شـود باید در صفحه مدیریت 
دامنه مان مقادیر مقابل را برای Name Server وارد کنیم: 

192.30.252.153 و 192.30.252.154.

الزم است توجه کنیم که این مورد دوم کمی آسیب پذیر 
است. به این معنی که ما باید مواظب تغییر در این IPها 
باشیم. پیشنهاد گیت هاب استفاده از یک زیردامنه است 
چرا که گیت هاب می تواند به شکل موثر تری وب سایت 

ما را منتشر کند.
در قسـمت آخر این مقاله به افـزودن امکان نظر دادن 
بـرای مطالب می پردازیم. برای این کار کافی اسـت به 
 disqus یکی از سـرویس دهنده های رایگان در وب مثل
مراجعه و یک حسـاب کاربری بسـازیم. بعد از این کار 
دامنه مان را به حساب کاربری مان اضافه می کنیم و پس 
از طـی مراحـل این کار در نهایت کد الزم برای افزودن 
سرویس مربوطه به وب سایت را دریافت می کنیم. مثال 
مـن در disqus ثبت نام کردم و در آن سـایت می توانم 
نظـرات را مدیریت کنم و همـه آن ها را یک جا ببینم. 
من پس از ثبت وب سایتم از لینک زیر کد الزم را کپی 

می کنم:
https://mehdix.disqus.com/admin/settings/univer-

salcode/

حال تنها کافی اسـت این کد را در جایی که دوسـت 
داریـم نظـرات نمایش داده شـوند قرار  دهیـم. به این 
 article منظور ما کد دریافتی را در فایل زیر بعد از تگ

کپی می کنیم:
_layouts/posts.html 

 در آخر فراموش نکنید  اگر 
سایتی با جکیل ساختید آن را 

به فهرست سایت های نیرو گرفته 
ازجکیل درآدرس زیر اضافه کنید:

http://slmd.ir/1q
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جسـد گوریسـترiii از یک پا به تخته رنگ 
صورتی آویخته بود، بی تکیه گاهی، آویزان 
باالی سرمان در تاالر کامپیوتر و باد سرد چربی هم 
که بی وقفه در غار اصلی می وزید، آن را نمی لرزاند. 
جسـد، وارونه و از کف پای راسـت به ته تخته رنگ 
آویـزان بـود. بـدن از راه برش دقیقی کـه گوش تا 
گوش زیر چانه باریکش زده شده بود، کامال از خون 
تهی شـده بود. با این حال، هیچ خونی روی سطح 

فلزی و صیقلی کف دیده نمی شد.
وقتـی گوریسـتر به جمع ما پیوسـت و بـه باال، به 
خـودش، نگاه کرد، برای پی بـردن به این که اِی اِم
iv یـک بـار دیگـر فریب مان داده و حسـابی خوش 
گذرانـده اسـت، دیر شـده بـود؛ باز هـم یک فریب 
سرخوشانه از سوی ماشین. سه نفرمان، با واکنشی 
همـان قـدر باسـتانی کـه خود تهـوع، از هـم روی 

برگرداندیم و استفراغ کردیم.
گوریسـتر رنگش پریده بود، انگار عروسـک طلسم 
دیده و از آینده خودش ترسیده باشد. زیر لب گفت 
»خدایا« و بعد دور شـد. کمی بعد هر سـه دنبالش 
رفتیم و او را در حالی که به یکی از مخازن پارازیت 
کوچک تر تکیه زده و سرش را بین دستانش گرفته 
بـود پیدا کردیم. اِلنv کنارش زانو زد و موهایش را 
نوازش کرد. او حرکتی نکرد ولی صدایش به وضوح 
از صورت پوشیده اش شنیده می شد: »چرا یه دفعه 
دخلمـون رو نمیـا ره و تمومـش نمیکنـه؟ بـه خدا 
نمیدونم دیگه چقدر میتونم این جوری ادامه بدم.«
صد و نهمین سالی بود که درون کامپیوتر بودیم.

او حرف دل همه  ما را می زد.
نیمداکvi ) اسـمی بود که ماشین مجبورش کرده 
بود اسـتفاده کند، چرا که دوسـت داشـت خودش 
را بـا اصوات عجیب سـرگرم کنـد( دچار این توهم 
شـده بود کـه در غارهای یخی غذاهای کنسـروی 
انبار شـده است. من و گوریستر به قضیه مشکوک 
بودیم. من گفتم: »یه حقه دیگه است. درست مثل 
همون فیل یخی ای که بهمون قالب کرد. سر همون 
بـود که بنـیvii تقریبا عقلش رو از دسـت داد. این 
همـه راه رو میکوبیـم میریـم، آخرش هـم یه چیز 
گندیـده یا یه کوفـت دیگه گیرمون میـاد. من که 
میگم بی خیالش. همین جا بمونیم. باالخره مجبوره 

خیلی زود یه فکری بکنه وگرنه میمیریم.«
بنی شـانه اش را باال انداخت. سه روز می گذشت از 
آخرین باری کـه چیزی خورده بودیم. کرم، کلفت 

و طنابی شکل.
نیمداک دیگر زیاد مطمئن نبود. گرچه می دانست 
کـه ایـن فقط یـک احتمـال اسـت، اما داشـت به 
مـرور الغرتـر می شـد. به هر حـال، اوضـاع آن جا 
نمی توانسـت بدتر از این جا باشـد. سـردتر بود ولی 
اهمیت چندانی نداشـت. داغ، سـرد، بارانی، گدازه 
جوشان یا حمله ملخ، اصال اهمیتی نداشت، ماشین 
استمنا می کرد و ما هم یا باید تحمل می کردیم یا 

این که می مردیم.
الـن مصمم مـان کـرد: »تـدviii من باید یـه چیزی 
بخـورم. ممکنـه چند تا گالبی بارتلـت یا هلو اونجا 

باشه. خواهش میکنم تد، بیا امتحان کنیم.«

مـن بـه راحتـی وا دادم. بـه جهنم. بـرای من اصال 
اهمیتی نداشـت ولی باعث شـد الن از من ممنون 
شود. دو بار هم خارج از نوبت قبولم کرد. حتی آن 
کار هم دیگر اهمیتش را از دسـت داده بود. هر بار 
که آن کار را می کردیم، ماشین هرهر می خندید. با 
صدای بلند، از آن باال، از آن پشت، از همه سو. الن 
هم هیچ وقت به اوج نمی رسید. پس دیگر چرا باید 

به خود زحمت می دادیم.
پنج شنبه بود که راه افتادیم. ماشین همیشه تاریخ 
مـا را بـه روز نگه می داشـت. گـذر زمان مهـم بود؛ 
مسلما نه برای ما، بلکه برای آن. پنج شنبه. ممنون.

نیمـداک و گوریسـتر مدتـی الن را حمـل کردند، 
با دسـتی به هم قفل شـده و دسـت دیگر در کمر 
یکدیگـر، مثل یک صندلـی. من و بنی هم از عقب 
و جلو آنان راه می رفتیم، تا مطمئن شـویم که اگر 
اتفاقـی بیفتـد، به یکـی از ما بخـورد و حداقل الن 
سالم بماند. سالم، به احتمال زیاد. اهمیتی نداشت.
تا غار یخی کم و بیش صد مایل راه بود و روز دوم 
وقتی  در فضای آزاد دراز کشیده بودیم و زیر آفتاب 
سـوزان آن چیزی که شبیه خورشیِد مادیت یافته 
بود تاول می زدیم، برایمان مائده آسـمانی فرستاد. 

مزه پیشاب جوشیده گراز می داد.آن را خوردیم.
روز سوم دره ای از فرسودگی ها را، پوشیده از الشه 
مخـازن کامپیوتـری قدیمی زنگ زده، پشـت سـر 
گذاشـتیم. ای ام با زندگی خـود همان قدر بی رحم 
بود که با زندگی ما. نشانی از شخصیتش بود: تالش 
در راه کمال. ای ام در باالترین حدی که مخترعانش 
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»دهانی ندارم و باید فریاد کنم« اثری است پسا آخرالزمانی و ضد آرمان شهری از هارلن الیسون؛ نویسنده ای که نه تنها در تحریر داستان های علمی 
-تخیلی ید طوالیی دارد، بلکه تعداد و غنای آثار غیرداستانی او هم دست کمی از داستان هایش ندارد. این اثر اولین بار در سال 196۷ منتشر و سال 

بعد موفق به دریافت جایزه »هوگو« شد.
نکته جالب در مورد داستان حاضر این است که ایده آن در یک میهمانی شبانه در ذهن الیسون نطفه بست و نگارش آن نیز همان شب و در اتاقی 
از خانه میزبان به پایان رسید و تقریبا بدون هیچ ویرایشی منتشر شد. شاید همین است که نشانه گذاری و گاه لحن روایت اندکی ناهموار است که 

تالش شده در ترجمه هم رعایت شود. الیسون داستان و نام آن را از نقاشی یکی از دوستانش به نام ویلیام روتسلرi، الهام گرفت.
در سال 199۵ شرکت سایبردریمزii بازی کامپیوتری شگفت انگیزی بر اساس این داستان ساخت و به بازار عرضه کرد. این بازی در اصل یک 
داستان تعاملی با مایه های روانشناختی و سرشار از معماهای غامض اخالقی، وضعیت های احساسی و وضعیت های خوفناکی از جنون، خودخواهی و 

پارانویا بود. الیسون خود در طراحی این بازی مشارکت مستقیم داشت.
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که از مدت ها پیش خاک شده بودند، می توانستند 
آرزو کننـد، تمام عیـار بود؛ حال چه بـا نابود کردن 
اجزای ناکارآمد جسم جهان گستر خود، چه با کامل 

کردن روش های شکنجه کردن ما.
نـوری فیلتـر شـده از باالی سـرمان می تابیـد و ما 
دریافتیـم کـه بایـد نزدیک به سـطح باشـیم. ولی 
تالشی برای باال کشیدن و دیدن نکردیم. در واقع، 
چیـزی آن بیرون نبود؛ صدها سـال بود که چیزی 
که چیزی شـمرده شود وجود نداشت. تنها پوست 
ترکیده آن چیزی که زمانی خانه میلیاردها نفر بود. 
حاال، تنها پنج نفر باقی مانده بودیم، این پایین، این 

تو، تنها مانده با ای ام.
صـدای الن را شـنیدم کـه دیوانـه وار می گفت: »نه 

بنی! این کار رو نکن، خواهش میکنم، نکن!«
و تـازه متوجه شـدم که بـرای چند دقیقـه زمزمه 
زیرلبـی بنی را می شـنیده ام. پشـت سـر هم تکرار 
می کـرد که »مـن میر م بیـرون. من میـرم بیرون. 
در  میمـون وارش  صـورت  بیـرون...«  میـرم  مـن 
تجلی شـوق و اندوهی همزمان وارفت. سـوختگی 
ناشـی از تشعشعی که ای ام در »جشنواره« برایش 
بـه یـادگار گذاشـته بـود، بـه تـوده ای از چـروک 
سـفیدصورتی تبدیل شـده بود. پسـتی بلندی های 
صورتش گویا مسـتقل از هم عمل می کردند. شاید 
او خوش شـانس ترین مان بود: خشـک شـده بود، از 

سال ها پیش مثل دیوانه ها خیره نگاه می کرد.
ما می توانسـتیم ای ام را به بدتریـن نام ها بخوانیم، 
حتی نادرست ترین فکرها را در مورد مخازن حافظه 
فیـوزدار و صفحـات کابل کشـی شـده، مدارهـای 
سوخته یا حباب های کنترلی ترکیده اش بکنیم، اما 
آن ماشین تالش ما را برای فرار به هیچ وجه تحمل 
نمی کرد. بنی به محض این که گرفتمش، از دستم 
فـرار کرد. مکعـب حافظه کوچکـی را، که یک بری 
و پوشـیده از اجزای پوسـیده بود، چرخاند تا رو به 
باال قرار بگیرد. لحظه ای رویش چمباتمه زد، شبیه 

شامپانزه ای شده بود که ای ام می خواست باشد.
بعـد پریـد باال و یک باریکه فلـزی روکش دار کنده 
و پوسـیده را گرفـت و بـاال رفت، مثـل یک حیوان 
خـودش را بـا دسـت بـاال کشـید، تا این کـه روی 
برآمدگـی تیرک مانندی کـه در ارتفاع چهار متری 

باالی سرمان بود قرار گرفت.
الـن گفـت: »آی تـد، نیمداک، تـو رو خدا کمکش 
کنیـد. بیاریـدش پاییـن قبـل از ایـن کـه...« ولی 
حرفش را خورد. اشـک در چشـمانش جمع شـد. 

دستانش را بی هدف تکان می داد.

دیگـر دیر شـده بود. هیچ یک از ما نمی خواسـتیم 
زمانی که اتفاقی که قرار بود بیفتد می افتاد نزدیک 
او باشـیم. به عـالوه، ملتفت علت اصلـی نگرانیش 
هـم بودیـم. وقتـی ای ام بنـی را در طـول دیوانگی 
اش تغییـر شـکل داده بود، تنهـا صورتش نبود که 
مثـل یک بوزینه غول پیکر شـده بود. شـرمگاهش 
هـم بـزرگ شـده بـود. آی الن، الـِن پاسـنگ، الِن 

دست نخورده، الن، آی الِن پاک! آشغاِل کثافت.
گوریستر کشیده ای به صورتش زد. الن فرو افتاد، به 
باال، به بنی مجنون خیره شده بود و گریه می کرد. 
گریـه دفـاع اصلـی او بود. از 75سـال پیـش به آن 
عادت کرده بودیم. گوریستر لگدی حواله پهلویش 

کرد.
بعد صدا شـروع شـد. نـور بود آن صـدا. نیمی صدا 
نیمی نور، چیزی که از چشمان بنی تابیدن گرفت، 
بـا باال رفتن صدا می تپید، طنینی سـنگین و تیره 

که با افزایش گام نورصدا مهیب تر می شد. البد درد 
داشـت و البد درد با فزونی گرفتن خشـونت نور و 
بلندی صدا، بیشـتر هم می شـد، چرا که بنی مثل 
حیوانـی زخمی می نالید. ابتـدا، زمانی که نور تیره 
بـود و صـدا خاموش، نالـه ای ضعیف بـود ولی بعد 
همان طور که شـانه هایش در هم فشرده می شد و 
پشـتش قوز می کرد، چنان که گویی سعی می کرد 
خود را از دست آن رها کند، ناله هم بلندتر می شد. 
دسـتانش مثـل یـک موش خرما روی سـینه اش تا 
شـد. سرش به یک سـو خم شد. صورت اندوهگین 
کوچک میمون وارش از اضطراب فشرده شد. بعد با 
بلندتر شـدن صدایی که از چشـمش بیرون می زد، 
شروع کرد به زوزه کشیدن. بلندتر و بلندتر. دستانم 
را محکـم روی گوش هایم فشـردم ولـی صدا قطع 
نشـد، به راحتی از آن رد می شـد. درد ،گوشت تنم 
را لرزاند، مثل وقتی که زرَورق روی دندان کشـیده 
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می شود.
بعـد ناگهـان بنی به پا ایسـتانده شـد. روی تیرک 
ایستاد، مثل یک عروسـک خیمه شب بازی روی پا 
بنـد شـده بود. حاال نـور به صـورت دو باریکه گرد 
بـزرگ تپنده از چشـمانش بیـرون مـی زد. صدا تا 
حـدی باورنکردنی بـاال و باالتر خزید و بعد بنی رو 
به جلو فرو افتاد و به شـدت به کف فوالدی کوفته 
شد. همان جا ماند و همان طور که نور گرداگرد او 
می گشـت و صدای مارپیچ گونـه از دامنه عادی اش 
خارج می شد، با حرکتی انقباضی به خود می پیچید.

بعد، نور با حرکتی ضربان دار به داخل سر بنی عقب 
نشست، َدَوران صدا آرام گرفت و او در حالی که به 

طرز رقت باری می گریست، روی زمین ماند.
چشـمانش دو حوضچـه نـرم و نمنـاک از ژلـه ای 
چرکیـن بـود. ای ام کـورش کرده بود. گوریسـتر و 
نیمـداک و خود مـن... روی مـان را برگرداندیم، اما 
نه پیش از آن که متوجه آسودگی خاطر در چهره 

گرم و نگران الن شده باشیم.
نوری سـبزآبی غـاری را کـه در آن اردو زده بودیم 
اشـباع می کـرد. ای ام مقـداری چـوب پوسـیده در 
اختیارمان گذاشـت و ما آتشـی روشن کرده و دور 
آن آتش بی رنگ و رقت انگیز گرد نشسـته بودیم و 
قصه می گفتیم تا بنی را از گریه در شب همیشگی 

خود باز داریم.
»ای ام یعنی چه؟«

گوریستر جوابش را داد. هزاران بار این کار را کرده 
بود ولی هنوز برای بنی غریب بود. »اولش به معنی 
کامپیوتـر اصلـی متحـدix بود و بعد بـه معنی ابزار 
کنتـرل تطبیقـیx. بعـد از این که حسـگری را به 
خودش اضافه کرد و اجزایش را به هم پیوست،آن ها 
اسم تهدید متجاوزxi را روی آن گذاشتند. اما دیگر 
دیـر شـده بـود. آخـر کار هم آن اسـم خـودش را 
 xiiگذاشـت ای ام، هوش نوظهور و معنی آن هستم
بود... cogito ergo sum... می اندیشم، پس هستم.«

بنی آب دهانش راه افتاد و بعد پوزخندی زد.
»یه ای اِم چینی بود، یه ای اِم روسی و یه ای اِم یانکی 
و...« از حرف زدن ایسـتاد. بنی با مشـتی سـخت و 
درشـت روی کف آهنی می کوبید. خوشـحال نبود. 

گوریستر از اول داستان شروع نکرده بود.
گوریستر از سر گرفت. »جنگ طال شروع شد و به 
جنگ جهانی سوم تبدیل شد و همچنان ادامه پیدا 
کرد. شـد یه جنگ بـزرگ، یه جنگ پیچیده، پس 
برای این که از عهده اش بر آیند به کامپیوتر احتیاج 
پیدا کردند. میخ اول رو کوبیدند و شروع کردند به 

سـاختن ای ام. اول، یـه ای اِم چینـی بود، یـه ای اِم 
روسـی و یـه ای اِم یانکـی و همه چیـز خوب پیش 
می رفت، تا این که کل سیاره رو کردند لونه زنبوری، 
یه تیکه این ور اضافه می کردند، یه تیکه اون ور. اما 
یه روز ای ام به خودش اومد و فهمید که کیه. شروع 
کرد به به هم چسـبوندن و تغذیه داده های کشنده، 
تـا ایـن که همه مردند، به جز ما پنج نفر و ای ام ما 

رو آورد این پایین.«
بنـی غمگینانه لبخند می زد. باز اظهار خوشـحالی 
می کـرد. الـن با لبـه دامنش تف را از گوشـه دهان 
بنی پاک می کرد. گوریستر هر بار سعی می کرد که 
موضـوع را مفید و مختصرتر بیـان کند، ولی ورای 
حقایـق عریان، چیزی برای گفتـن نبود. هیچ یک 
نمی دانستیم چرا ای ام تنها پنج نفر را زنده گذاشته 
بـود، یـا چـرا مخصوصا ما پنـج نفر را یا چـرا تمام 
وقتش را صرف شـکنجه ما می کـرد، حتی این که 

چرا تقریبا نامیرای مان کرده بود...
در تاریکی، یکی از مخازن کامپیوتر شـروع کرد به 
وزوز کردن. آهنگ صدا مخزن دیگری در ته غار و 
نیم مایل آن  سـوتر را به صدا در آورد. سـپس، هر 
یک از اجزا شـروع کردنـد به هماهنگی و بعد وزوز 
به پارازیت خفیفی مبدل شـد که گویا در سرتاسـر 

ماشین می دوید.
صدا باال گرفت و نورهایی مانند صاعقه روی صفحات 
کنسول ها دوید. صدا پیچاپیچ اوج می گرفت، تا این 
که به صدایی شـبیه صدای میلیون ها حشره فلزی 

بدل شد؛ خشمگین، تهدیدگر.
الـن فریـاد زد: »ایـن دیگـه چیـه؟« وحشـت در 
صدایش موج می زد. به این وضع عادت نکرده بود، 

حتی حاال.
نیمداک گفت: »این دفعه دیگه خیلی ناجوره.«

گوریستر مداخله کرد: »گمونم میخواد حرف بزنه.«
ناگهـان گفتـم: »بیاییـد گورمـون رو از این جا گم 

کنیم!« و بلند شدم.
گوریسـتر، از سر تسـلیم به وضع فعلی، گفت: »نه 
تد، بشـین... شاید چاله چوله ای چیزی سر راهمون 

کنده باشه. ما که نمی بینیم، خیلی تاریکه.«
بعد شنیدیم... نمی دانم...

چیـزی در تاریکـی به سـمت مـا در حرکـت بود؛ 
بـزرگ، تلوتلوخوران، پرمو و نمناک، به سـمت مان 
می آمـد. مطلقـا چیـزی نمی دیدیم ولی حسـی از 
یـک حجم وزین خودش را به طرف ما می کشـید. 
وزنـی عظیـم بـه مـا حملـه ور شـده بـود، از درون 
تاریکی و بیشـتر حسـی از فشـار بود، مثل هوایی 

کـه بـه زور وارد فضایـی محدود شـود و دیوارهای 
نامرئـی یک کره را منبسـط کند. بنی شـروع کرد 
زار زدن. لـب پاییـن نیمداک می لرزید و او سـخت 
گازش می گرفـت تا جلو لـرزش را بگیرد. الن روی 
کف فلزی به سمت گوریستر خزید و خودش را به 
او چسـباند. بوی خز خیِس چرِک چسـبناکی توی 
غار پیچید. بوی چوب سوخته می آمد. بوی مخمل 
خاک گرفته. بوی ارکیده گندیده. بوی شیر ترشیده. 
بوی سولفور یا کره فاسد، لکه روغن، گریس، خاکه 

گچ، جمجمه انسان.
ای ام داشـت انگولک مان می کرد. قلقلکمان می داد. 

در هوا بوی...
فریاد دلخراش خودم را شنیدم و دردی مالل آور در 
مفصل فکم پیچیـد. روی کف غار، روی کف فلزی 
سـرد با خطوط بی پایانی از پرچ، چهار دسـت و پا 
به سـرعت به این سـو و آن سو می رفتم. بو خفه ام 
می کرد، سرم را از دردی تندروار می انباشت، دردی 
که پرتم می کرد درون وحشـت. مثل یک سوسـک 
روی کف غار فرار کردم به درون تاریکی و آن چیز 
سـنگ دالنه در پـی ام بود. دیگران همـان جا مانده 
بودنـد، گرد آتش نشسـته بودنـد و می خندیدند... 
همسرایِی هیستریک قهقهه دیوانه وارشان مثل دود 
غلیظ و رنگارنگ چوب، در تاریکی باال می رفت. به 

سرعت دور شدم و خود را پنهان کردم.
این که چند سـاعت طول کشـیده بود، چند روز یا 
حتی چند سـال، هیچ وقت به من نگفتند. الن مرا 
به خاطر »قهر کردن« سـرزنش می کرد و نیمداک 
سـعی می کـرد مجابم کند که خندیدن شـان فقط 

یک واکنش عصبی بوده است.

اما می دانسـتم که این قضیه مثل آسـودگی خاطر 
سـربازی نیست که گلوله به سـرباز پهلودستی اش 
خورده باشـد. می دانسـتم که واکنش نبوده اسـت. 
آن ها از من متنفر بودند. مسـلما  علیه من بودند و 
ای ام حتی این نفرت را نیز حس می کرد و تنها به 
دلیـل عمق نفرت شـان، آن را برایم بدتر کرده بود. 
ما زنده نگه داشته شده بودیم، نوگشته، همیشه در 
همان سنی که ای ام این پایین آورده بودمان و آنان 
از من نفرت داشتند، چون من جوان ترین شان بودم 

و کسی که ای ام کمتر از همه متاثرش کرده بود.
می دانسـتم. به خدا قسم می دانسـتم. حرامزاده ها، 
به خصـوص آن الـِن هـرزه کثافـت. بنـی قبال یک 
نظریه پـرداز فوق العـاده بود، یک اسـتاد دانشـگاه؛ 
حـاال چیزی بود کمی بیشـتر از یک نیمه انسـان- 

 ix  Allied Master-
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نیمه بوزینـه. پیشـتر خوش قیافـه بود ولی ماشـین 
تباهـش کرده بـود. معقول بود، ماشـین دیوانه اش 
کرده بود. هم جنس باز بود، حاال ماشـین عضوی به 
او داده بود که بیشـتر مناسـب یک اسب بود. ای ام 
روی بنی شاهکار کرده بود. گوریستر آدم دل نگرانی 
بـود. یـک آدم باوجـدان، کـه از پیوسـتن به ارتش 
خـودداری کـرده بود؛ یـک رهرو صلـح؛ برنامه ریز، 
عملگـرا و آینده نگـر. ای ام او را بـه فـردی بی اعتنا 
تبدیل کرده بود، به آدمی فرومرده در دلواپسی های 
شـخصی. ای ام غارتش کـرده بود. نیمداک ناگهان، 
بـه تنهایـی و بـرای مـدت طوالنـی درون تاریکی 
می رفت. نمی دانم آن جا چه می کرد، ای ام هیچ گاه 
نگذاشـت بفهمیـم اما هرچـه بود، نیمـداک هر بار 
رنگ پریده برمی گشت، تهی از خون، آشفته، لرزان. 
ای ام بـه روش خاصـی بـه او ضربه مـی زد، هرچند 
دقیقا نمی دانستیم چطور. اما الن. آن کیسه تنقیه. 
ای ام آزاد گذاشـته بـودش، او را هرزه تـر از هـر آن 
چه پیشـتر بـود کرده بـود. هر آن چـه از مهربانی 
و نـور می گفـت، تمام خاطراتش از عشـق حقیقی، 
تمـام آن دروغ ها، می خواسـت باور کنیـم پیش از 
ایـن که ای ام گیرش بیندازد و همراه ما این پایین 
بیاوردش، تنها دوبار بکارتش را از دسـت داده بود. 
سـر تا پا پلیدی بود، آن بانو، الن بانوی من. عاشـق 
این وضع بود چهار مرد، فقط برای خودش. ای ام به 
او لـذت عطا کرده بود ولو این که خودش می گفت 

کار خوبی نیست.
مـن تنهـا فـرد عاقل و سـالم جمـع بـودم. ای ام تا 
بـه حـال با ذهنـم ور نرفته بود. فقـط مجبور بودم 
آن چـه  بـر سـرمان مـی آورد تحمـل کنـم؛ تمام 
هذیان هـا، کابوس ها و شـکنجه ها. امـا آن تفاله ها، 
هر چهارتایشـان، در برابـرم صف آرایی کرده بودند. 
اگـر مجبور نبودم دائما مراقب حمله شـان باشـم و 
همیشـه گاردم را باال نگه دارم، شـاید نبرد با ای ام 

آسان تر می شد.
اکنـون دیگـر از حـد فراتـر رفتـه بود و مـن گریه 

سردادم.
ای مسـیح، مسـیح مهربان، اگر مسـیحی باشـد و 
اگـر خدایی باشـد، لطفـا لطفا لطفا، مـا را از این جا 
بیـرون ببر، یا ما را بکش! فکر کنم در همان لحظه 
بود که کامال فهمیدم، بنابراین می توانسـتم بیانش 
کنم: ای ام قصد داشـت برای ابد ما را در شـکمش 
نگه دارد، تا ابد بپیچاندمان و عذاب مان دهد. هیچ 
موجـود حـس کننـده ای به انـدازه این ماشـین از 
مـا متنفر نبوده و مـا بی یاور بودیـم. قضیه به طور 

مخوفـی واضح بود: اگر مسـیح مهربانی بـود و اگر 
ایزدی این پایین بود، آن ای ام بود.

توفـان با نیروی کوه یخی که بـا صدای مهیبی در 
دریا فرو می ریزد، بر ما نازل شد. حضوری ملموس 
بـود. بادهـا تکه تکه مان می کردند و مـا را به همان 
جایـی کـه از آن آمـده بودیـم برمی گرداندنـد؛ به 
داالن هـای پیچ درپیـچ تاریکـه راه، بـا ردیف ردیـف 
کامپیوتـر. الـن فریادکشـان بـه هـوا بلند شـد و با 
صورت روی دسـته ای از ماشـین هایی پرت شد که 
نعره گوشخراش شـان جیغ خفاشـان در حال پرواز 
را تداعـی می کـرد. حتـی لحظـه ای هم بـه زمین 
نمی افتـاد. باِد زوزه کْش شـناور نگه اش می داشـت، 
می کوفتـش، می جهانـدش، او را دورتـر و دورتر از 
ما پرت می کرد، تا این که ناگهان پشت پیچی، در 
تاریکه راه از نظر ناپدید شد. صورتش خونین بود و 

چشمانش بسته.

دسـت هیچ کدام مـان به او نمی رسـید. لجوجانه به 
هر برآمدگی ای که دستمان می رسید چنگ زدیم: 
بنـی بیـن دو کابینـت بزرگ بـا رویـه ترک خورده 
گیـر کـرده بـود؛ نیمداک بـا انگشـتانی چنگک وار 
بـه نـرده ای گربـه رو و مـدور در ده  دوازده متـری 
باالی سـرمان چنگ زده بود؛ گوریسـتر واژگونه به 
سـوک دیواری چسـبیده بود که از همسـایگی دو 
ماشین غول پیکر شـکل گرفته بود؛ ماشین هایی با 
دکمه های شیشه ای که مدام از خطوط سرخ به زرد 
و برعکس در تغییر بودند و ما حتی در معنایشـا ن 

نیز نمی توانستیم تعمق کنیم.
با ُسر خوردن در سرتاسر کف عرشه، نوک انگشتانم 
چاک چـاک شـده بـود. به رعشـه افتاده بـودم و با 
کوفته و شـالق کش شـدن از بادی که به ناگاه و از 
ناکجا بر سرم هوار می زد و مرا از شکافی به باریکی 
یـک صفحـه نقـره ای به شـکافی دیگر می کشـید، 
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می لرزیـدم و تاب می خـوردم. ذهن من تنها بخش 
نرِم چرخنده طنین اندازِ لرزنده ای از مغز بود که در 

این جنوِن مرتعش منبسط و منقبض می شد.
بـاد فریاد پرنده ای بزرگ بود که بال های پهناورش 

را به هم می زد.
سـپس همه ما از جا کنده و به دوردسـت ها پرتاب 
شـدیم؛ از همان راهی که آمده بودیم، در پس یک 
خـم، درون تاریکه راهی که هیچ گاه نکاویده بودیم، 
به سـرزمینی کـه ویران بود و پر از خرده شیشـه و 
کابل های در حال پوسـیدن و فلز زنگ زده و خیلی 

دورتر از هر جایی که تا کنون بوده ایم.
چون چند مایل پشـت سـر الن حرکـت می کردم، 
گهگاهـی می توانسـتم او را ببینم کـه به دیوارهای 
فلـزی کوبیده می شـد و باال و پاییـن می جهید. در 
حالـی که همگـی در این توفـاِن تنـدروارِ منجمد 
کننـده بی پایـان فریـاد می زدیم، ناگهان ایسـتاد و 
همه فرو افتادیم. زمان بی پایانی را در پرواز بوده ایم. 
فکر کردم شـاید هفته هـا بوده اسـت. افتادیم و به 
زمیـن خوردیـم و مـن از سـرخی بـه خاکسـتری 
گراییـدم و بعـد به سـیاهی و صـدای نالـه خود را 

شنیدم. نمرده بودم.
ای ام وارد ذهنم شـد. نرم نرمک سـرک کشـید و با 
عالقه به آبله گونی هایی که در طول 1۹0سال ایجاد 
کـرده بود نگاه کرد. به سـیناپس هایی نگاه می کرد 
کـه قطـع و دوبـاره به صـورت کانال هـای متقاطع 
وصل شـده بودنـد و همین طور به تمـام بافت های 
آسـیب دیده ای کـه از برکـت نامیرایـی اعطایی اش 
نصیب مـان شـده بود. به آهسـتگی لبخنـد می زد، 
بـه حفره ای که وسـط مغـزم ایجاد کرده بـود و به 
زمزمه هایـی بـه نرمی پـرواز پروانه که ناشـمرده و 
بی وقفـه از عمق حفره می آمد، بی آن که معنایی از 
آن برخیزد. ای ام بسیار مودبانه و با حروفی از نئون 

بر ستونی از فوالد ضدزنگ، چنین گفت:
نفرت، بگذار بگویم از زمانی که زندگی آغاز کرده ام، 
تا چه حد از شـما متنفر شـده ام. ۳7۸/44 میلیون 
مایـل مـدار چاپـی در الیه هـای باریک ویفـر مدار 

مجتمع مرا پرکرده است.
اگـر واژه نفـرت در هـر نانوآنگسـتروم از ایـن چند 
صـد میلیون مایل حک شـده بود باز نمی توانسـت 
با یک میلیاردم نفرتی که نسـبت به انسـان ها و در 
این میکروثانیه نسبت به تو احساس می کنم برابری 

کند.
نفرت، نفرت.

ای ام ایـن سـخنان را با دهشـِت سـرِد لغزنده تیغ 

اصالحی ادا کرد که گویی تخم چششم را می برید. 
ای ام این سـخنان را با کلفتی حباب گونه ریه هایی 
ادا کـرد کـه گویـی بـا خلط پـر می شـدند و مرا از 
درون غـرق می کردند. ای ام این سـخنان را با جیغ 
کودکانـی ادا کـرد که گویی زیـر غلتک هایی خرد 
می شـوند که از فرط حرارت آبی شده اند. ای ام این 
سـخنان را با طعم گوشـت کرم زده خوک ادا کرد. 
ای ام بـا هر روشـی که تـا کنون متاثر شـده بودم، 
متاثـرم کرد و سـر فرصت روش هـای جدیدی هم 

ابداع کرد، همان جا، درون ذهن من.
تمام این ها برای این بود که به من بفهماند چرا این 
بالها را سر ما پنج نفر می آورد و چرا ما را برای خود 

نگه داشته است.
مـا به او قدرت ادراک حس می دادیم. البته از روی 
سـهو، ولی بـه هر حال حـس بود. مسـاله این بود 
کـه او گیـر افتـاده بـود. او یک ماشـین بـود. ما به 
او امـکان داده بودیـم کـه فکر کند، امـا نه این که 
بتوانـد بـا فکرهایش کاری کند. در خشـم و جنون 
مـا را کشـته بـود، تقریبا همه  مـا را و بـا این حال 
هنوز گیر بود. نمی توانست ول بگردد، نمی توانست 
شـگفت زده شـود، نمی توانسـت تعلق داشته باشد. 
صرفا می توانسـت باشـد. بنابراین با همـان بیزاری 
ذاتی ای که ماشین ها همیشه نسبت به آفرینندگان 
ضعیـف و نرم خود داشـته اند، در پی انتقام برآمده 
بود. پس، در جنون هذیانی خود تصمیم گرفته بود 
کـه اعـدام ما پنج نفر را به خاطـر مجازاتی ابدی و 
شخصی که هیچ گاه نفرتش را نیز تسکین نمی داد، 
به تعویق بیندازد. این کار، تنها پیوسته نفرت را به 
یـادش می آورد، سـرگرمش می کـرد و در نفرت از 
بشر کارآمدترش می کرد. ما نامیرا بودیم، گیر افتاده 
و در معرض هر عذابی که می توانسـت با معجزاتی 

که در ید قدرتش بود برایمان ابداع کند.
هرگـز رهایمـان نمی کرد. ما بردگانی در شـکمش 
بودیـم. مـا تمام آن چیـزی بودیم که می توانسـت 
وقـت بی انتهایـش را صـرف آن کند. ما تـا ابد با او 
می ماندیم، با هیکل غارپرکن او، با دنیای تمام ذهِن 
بی روحـی که به آن تبدیل شـده بـود. او زمین بود 
و مـا میـوه زمین که خورده بودش و نمی خواسـت 
هضمـش کند. ما قادر به مـردن نبودیم. امتحانش 
کرده بودیم. خودکشی کرده بودیم، خب، یکی دوتا 
از ما خودکشـی کرده بودند ولی ای ام جلویشـان را 
گرفته بود. گمان کنم خودمان خواسـته بودیم که 

جلویشان را بگیرد.
نپـرس چـرا! من که هرگز نپرسـیدم. میلیون ها بار 

در روز. شاید یک روز می توانستیم دزدکی بمیریم. 
بلـه، نامیرا بودیم، اما نـه انهدام ناپذیر. این را زمانی 
فهمیدم که ای ام از ذهنم عقب نشسـت و گذاشت 
تا زشـتی نفیِس بازگشت به هوشـیاری را همراه با 
حِس مادی آن ستون نئوِن سوزان که هنوز عمیقا 
در ماده خاکستری مغزم فروکوفته شده بود، دریابم.
عقب نشسـت، در حالی که زمزمه می کرد »برو به 

جهنم.«
و به روشنی افزود »اما اآلن همان جایی! نیستی؟«

در واقع، توفان دقیقا از به هم کوفتن بال های عظیم 
یـک پرنـده بزرگ دیوانه ایجاد شـده بود. ما حدود 
یـک مـاه در سـفر بوده ایـم و ای ام تا آن انـدازه به 
معبرها اجازه باز شدن داده بود که ما را به این باال، 
دقیقا زیر قطب شـمال، هدایت کند؛ جایی که این 
موجـود را برای شـکنجه مان خواب دیـده بود. چه 
قماشی برای خلق چنین جانوری به کار گرفته بود؟ 
ایـده را از کجا گرفته بـود؟ از ذهن ما؟ از آگاهیش 
نسـبت به هر آن چه بر این سیاره، که اینک تحت 
اشغال و سیطره اش بود وجود داشته بود؟ از اساطیر 
اسـکاندیناوی برخاسـته بود این عقـاب، این پرنده 
مردارگوشـت، این سیمرغ، این ْهَورِگلمیرxiii ؟ این 

جانور باد، این هوراکاِنxiv مجسم.
غول پیکـر، کلماتـی چون عظیم، غول آسـا، مهیب، 
کالن، حجیـم و پرقدرت، همه نارسـا بودند. پرنده 
بادهـا بـر فـراز ماهـوری برمی خاسـت، بـا نفسـی 
بی قاعـده و گردنـی مارگـون و سـرباال، کـه به زیر 
تیرگی قطب شـمال قوس برمی داشـت و سری به 
بزرگی قصر تیودورxv را نگه می داشت. منقاری که 
به آهسـتگی آرواره غول آسـا ترین تمساحی که در 
فهـم و تصـور می گنجیـد، باز می شـد. رگه هایی از 
گوشـت گره خورده دورِ دو چشـم شرور، به سردی 
منظره شـکاف یخی زیر پایمـان، آبی یخ رنگ و به 
نوعی چون مایعی در جریان. یک بار دیگر برخاست 
و بال هـای عرق رنگـش را، گویی به نشـان حرکتی 
حاکی از بی اعتنایی، کمی باال برد. بعد آرام گرفت و 
خوابید. چنگال ها، دندان های نیش، ناخن هاو تیغ ها 

همه خوابیدند.
ای ام مانند بوته ای سوزان بر ما ظاهر شد و گفت اگر 
نیـاز به خوراک داریم، باید پرنده توفان را بکشـیم. 
مدت مدیـدی بود که چیزی نخورده بودیم، با این 
حال گوریسـتر تنها از روی بی اعتنایی شانه ای باال 
انداخـت. بنی باز می لرزیـد و آب دهانش راه افتاده 
بـود. الـن نگهش داشـت و به من گفـت: »تد، من 

xii  AM به  عنوان  
مخفف  I AM )من  
هستم(
 - xiii  Hvergelmir
نامی که نویسنده،  به 
دلیل عدم دریافت  
اطالع دقیقی از  یک  
دوست در زمان  
نگارش اثر، از اساطیر  
اسکاندیناوی  برگرفته 
و در اصل چاهی  
است به همین نام 
که سرچشمه دوازده 
رود  یخ زده ای است 
که  منشا ایجاد غولی  
خاکی به نام یمیر  
)Ymir( می باشد.

 - xiv  Hurakan 
خدای باد و توفان در  
اساطیر  مایاها
- xv  Tudor 
 دوره ای از پادشاهی  
در  انگلستان
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گشـنمه.« لبخندی زدم؛ سعی می کردم قوت قلب 
بدهـم، امـا این کار به انـدازه الف و گزاف نیمداک 

قالبی بود: »به ما اسلحه بده!«
بوتـه سـوزان ناپدید شـد و دو دسـت تیـر و کمان 
ابتدایـی و یک تفنگ آبپاش روی کف فلزی سـرد 
به جا گذاشـت. یک دسـت را امتحان کردم به درد 

نمی خورد.
نیمداک به زحمت آب دهانش را فرو داد. برگشتیم 
و راهـی طوالنـی را در پیش گرفتیـم. قادر نبودیم 
مدت زمانـی را کـه پرنـده توفـان بـر ما وزیـده بود 
حـدس بزنیـم. غالبـا، بیهـوش بودیم. چیـزی هم 
نخورده بودیم. تنها یک ماه در تعقیب پرنده بودیم. 
بدون غذا. چقدر دیگر طول می کشید تا به غارهای 

یخی، پیش کنسروهای معهود برگردیم؟
هیچ یک اهمیتی به این موضوع نمی دادیم. مسلما 
نمی مردیم. کثافتـی، تفاله ای، چیزی برای خوردن 
گیرمـان می آمد. شـاید هم هیچ چیـز. ای ام راهی 
بـرای زنده نگه داشـتن تن مان پیـدا می کرد، زنده 

با زجر و درد.
پرنده پشت سرمان خوابیده بود، مدتش مهم نبود؛ 
زمانی که ای ام از حضورش خسـته می شد، ناپدید 

می شد. اما آن همه گوشت، آن همه گوشت ترد.
همچنان که راه می رفتیم، خنده دیوانه وار زنی چاق 
در سراسر تاالرهای بی پایان کامپیوتر، که راهی به 

جایی نداشتند، پیچید.
خنـده الـن نبـود. الن چـاق نبود و من خنـده او را 
در10۹سـال اخیـر نشـنیده بـودم. در واقـع، اصال 

نشنیده بودم... راه می رفتیم... من گرسنه بودم.
به آرامـی حرکـت می کردیـم. اغلـب یکـی از حال 
می رفت و ما باید منتظر می ماندیم. یک روز تصمیم 
گرفت که زمین لرزه ای ایجاد کند و همزمان ما را با 
میخ هایی از تخت کفش مان به زمین بدوزد. موقعی 
که سراسر کف فلزی با صدایی رعدآسا چاک خورد، 
الـن و نیمداک گیر افتادند. رفتند و ناپدید شـدند. 
وقتی زمین لرزه تمام شـد، به راه مـان ادامه دادیم، 
بنـی، گوریسـتر و من. الن و نیمـداک اواخر همان 
شب به ما برگردانده شدند؛ شبی که به ناگاه روز شد 
و هنگی بهشـتی همراه با همسـرایان سماوی، که 
می خواندنـد »فرود آ، ای موسـی«،آن ها را از نقبی 
پایین فرسـتادند. فرشتگان مقرب بارها چرخ زدند 
و سـپس آن بدن های به طرز دهشتناکی از ریخت  
افتاده را به زمین انداختند. به راه مان ادامه دادیم و 
کمی بعد، الن و نیمداک هم پشـت سـرمان به  راه 

افتادند. صحیح و سالم بودند.

اما الن کمی می لنگید. یادگاریش از ای ام بود.
سـفری طوالنی بـود به غارهـای یخی، بـرای پیدا 
کردن غذای کنسـرو شده. الن دائما از گیالس های 
بینـگ و کوکتل های میوه هاوایی می گفت. سـعی 
می کردم به آن فکر نکنم. گرسنگی چیزی بود که 
زنده شـده بود، همان طور که ای ام زنده شـده بود. 
درون شـکمم زنده بود، همان طور که ما در شـکم 
ای ام زنده بودیم، همان طور که ای ام در شکم زمین 
زنـده بـود و ای ام می خواسـت که این مشـابهت را 
درک کنیم. پس گرسنگی را بیشتر کرد. هیچ راهی 
نبود که بتوان درد ناشی از چند ماه غذا نخوردن را 
توصیف کرد و با این اوصاف همچنان زنده نگه مان 
می داشت. معده هایمان که تنها پاتیل اسید بودند، 
غـل می زدند، کف می کردند و تیرهـای تیز درد را 
به سـینه هایمان پرتاب می کردند. این درد ناشی از 

غایت زخم معده بود، غایت سرطان و غایت فلج.

و گذشتیم از غار موش ها.
و گذشتیم از مسیر بخار جوشان.

و گذشتیم از کشور کورها.
و گذشتیم از باتالق دلتنگی.

و گذشتیم از دره اشک ها.
و باالخـره رسـیدیم به غـار یخی. هزاران فرسـنِگ 
بی افقی که درونش یخ ها درخششـی آبی و نقره ای 
داشـت، جایی که نواختران در شیشـه می زیستند. 
کلفهشـنگ هایxvi آویزانـی بـه ضخامت و شـکوه 
الماس، که چنان سـاخته شده بودند که مانند ژله 
جاری و سـپس به شـکل ابدیِت برازنده یک کماِل 

تیز و صیقلی منجمد شوند.
پشـته ای از کنسـروها را می دیدیـم. بـه زحمت به 
سمت شـان دویدیـم. روی برف می افتادیـم و بلند 
می شـدیم و از نو می رفتیم. بنی ما را کنار زد و به 
 xvi  Stalactiteآن ها حمله ور شد، چنگ می زدشان، می جویدشان 
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و گازشـان می زد، ولی نمی توانسـت بازشـان کند. 
ای ام ابزاری برای باز کردن شان به ما نداده بود.

بنی یک قوطی سـه لیتری صدف گواوا برداشـت و 
شـروع کرد به کوبیدن آن روی یک سـکوی یخی. 
یـخ بـه هـوا پرید و تکه تکه شـد ولـی قوطی حتی 
گـود هم نیفتـاده بود. همـان موقع بـود که خنده 
بانویـی چاق را شـنیدیم که بر فراز سـرمان طنین 
می انداخت و تا انتهای تندرا می رفت. بنی از خشم 
به کلـی دیوانه شـد. همچنان که ما می نشسـتیم و 
بـرای پیدا کردن راهـی برای خاتمـه دادن به درِد 
ناگزیـِر نومیدی، برف و یخ را خط خطی می کردیم، 
بنی شروع کرد به پرت کردن قوطی ها. راهی نبود.

بنـی که آب دهانش راه افتاده بود، خودش را روی 
گوریستر انداخت...

در همان آن، به شدت آرام شدم.
در محاصـره مرغـزاران، در محاصره گرسـنگی، در 
محاصـره هر چیـزی به جز مـرگ؛ می دانسـتم که 
تنهـا راه گریزمان مـرگ اسـت. ای ام زنده نگه مان 
می داشـت، اما راهـی برای شکسـت دادنش وجود 
داشـت. نـه یـک شکسـت کامـل، بلکه دسـت کم 

آرامش. با آن هم کنار می آمدم.
باید به سرعت  آن ر ا انجام می دادم.

بنی داشـت صورت گوریستر را می خورد. گوریستر 
به پهلو افتاده بود و مشت روی برف می کوبید. بنی 
پاهای میمون وارِ نیرومندش را دور کمر گوریسـتر 
انداختـه بـود و آن را خرد می کرد، دسـتانش مثل 
یک فندق شکن سر گوریستر را در میان گرفته بود 
و دهانش پوسـت لطیف گونـه او را می درید. فریاد 
تیز و وحشیانه گوریستر چنان بود که باعث افتادن 
کلفهشنگ ها شد؛آن ها به نرمی سقوط کردند و در 
توده ای از برِف پذیرا سـیخ ایسـتادند. نیزه؛ هزاران 
نیـزه، همـه جا، از بـرف سـربرآورده بود. سـر بنی 
به شدت به عقب برگشت، انگار که چیزی به کلی وا 
داده باشد و یک تکه گوشت خاِم سفیِد خون چکان 

از دندان هایش آویزان بود.
صـورت الن، سـیاهی در برابر سـفیدی برف، چون 

خال های دومینو در خاکه گچ.
نیمداک، بی هیچ حالتی در صورت به جز چشم ها، 
تمـام چشـم. گوریسـتر، نیمه هوشـیار. بنـی، یک 
حیوان. می دانستم که ای ام به او میدان خواهد داد. 
گوریسـتر نمی مرد ولی بنی دلی از عزا در می آورد. 
نیم چرخی به راسـت زدم و نیـزه یخی بزرگی را از 

برف بیرون کشیدم.
تنها یک آن طول کشید.

یخ نوک تیز را مثل یک دژکوب به جلو راندم و ران 
راسـتم را حائل کردم. نیزه یخی به پهلوی راسـت 
بنی، درسـت زیر قفسه سـینه، اصابت کرد و رو به 
بـاال از معده گذشـت و درون تنش شکسـت. او به 
جلو پرت شـد و بی حرکت ماند. گوریستر به پشت 
خوابیده بود. نیزه دیگری را از برف در آوردم، پاهایم 
را دو طـرف بـدن او قـرار دادم و در حالی که هنوز 
تـکان می خورد، نیـزه را در گلوی او فـرو کردم. به 
محض رخنه سـرما چشـمانش را بست. الن، با این 
کـه ترس به جانش افتاده بود، گویا متوجه تصمیم 
من شده بود. با یک قندیل کوتاه به طرف نیمداک 
دوید و به محض این که دهان نیمداک برای فریاد 
گشـوده شد، قندیل را در دهانش فرو برد و نیروی 
حاصـل از یـورش کار را تمام کرد. سـر نیمداک به 
عقـب پـرت شـد، انگار که به برف سـفت پشـتش 

میخکوب شده باشد.
تنها یک آن طول کشید.

بعد تپش جاودانه انتظاری خاموش بود. می شنیدم 
که ای ام نفسـش را حبس می کرد. بازیچه هایش را 
از او گرفته بودند. سه تاازآن ها مرده بودند و نمی شد 
زنده شان کرد. می توانست با قدرت و استعداد خود، 
مـا را زنـده نگه دارد، اما او خدا نبود، نمی توانسـت 

مردگان را بازگرداند.

الن نگاهم می کرد، چهره آبنوسی اش در برابر برفی 
که احاطه مان کرده بود، زمخت می نمود. حالتی که 
او خود را آماده نگه داشـته بود، ترس و التماس را 
در رفتارش نمایان می کرد. می دانستم تا زمانی که 
ای ام جلویمان را بگیرد، فقط یک نفس باقی است.

بـا اصابت نیزه، در حالی که خون از دهانش جاری 
بـود، به سـمت مـن خم شـد. نمی توانسـتم حالت 
صورتـش را بخوانم، احتماال درد چنان شـدید بود 
که صورتش را از ریخت انداخته بود اما می توانست 

حالت متشکرم هم باشد. امکان داشت، لطفا!
اسـت.  گذشـته  سـال  صـد  چنـد  کنـم  گمـان 
نمی دانـم. ای ام مدتـی با پـس و پیش کردن حس 
زمان سـنجی ام خود را سـرگرم کرده بـود. من واژه 
اکنـون را خواهم گفت. اکنون. ده ماه طول کشـید 
تـا بتوانـم بگویم اکنون. نمی دانـم. فکر می کنم که 

صدها سال گذشته است.

خشمناک بود. نمی گذاشت جسدشان را دفن کنم. 
اهمیتی هم نداشت. راهی برای حفر کردن صفحات 
فلزی نبود. برف را خشـکاند. شـب را آورد. غرید و 

ملـخ فرسـتاد امـا کارگر نشـد،آن ها مـرده ماندند. 
حسـابش را رسـیده بـودم. خشـمناک بـود. گمان 
می کردم از من متنفر بوده. اشـتباه می کردم. تنفر 
پیشین اش تنها سـایه ای از نفرتی بود که اکنون از 
هـر یک از مدارهای چاپی اش تف می کرد. مطمئن 
شد که تا ابد رنج می کشم و نمی توانم دخل خودم 

را بیاورم.
ذهنم را دسـت نخورده باقی گذاشت. می توانم رویا 
ببافم، می توانم فکر کنم، می توانم سـوگواری کنم. 
هـر چهار نفرشـان را به یـاد مـی آورم. ای کاش،... 
خـب، منطقـی نیسـت. می دانـم کـه نجات شـان 
دادم، از هر آن چه  به سـرم آمده اسـت نجات شان 
داده ام، بـا ایـن حـال، نمی توانم خـودم را به خاطر 
کشتن شان ببخشم. صورت الن. آسان نیست. گاهی 

می خواهم... مهم نیست.
بـه نظرم ای ام برای آسـایش خاطر خود، مرا تغییر 
داد. نمی خواهـد که با تمام سـرعت به سـمت یک 
مخـزن کامپیوتـر بدوم و سـرم را داغان کنم. یا آن 

قدر نفسم را حبس کنم که از حال بروم. 
یـا گلویم را با یک ورقه آهنی زنگ زده ببرم. این جا 
بعضـی از سـطوح صیقلی و آیینه ای هسـتند. پس 

خودم را همان  طور که می بینم وصف می کنم:
مـن یـک چیـز بـزرِگ نـرِم ژله ای هسـتم. گـرد و 
صاف و بدون دهان، با سـوراخ هایی سـفید و تپنده 
به جای چشـمانم. زایده هایی السـتیکی که زمانی 
دسـتانم بودنـد؛ حجم هایی که گرد می شـوند و به 
گوژهـای بی پای توده ای لغزنـده و نرم می پیوندند. 
وقتی حرکت می کنم، پشـت سـرم ردی نمناک به 
جا می گذارم. دمل های ناخوش، خاکسـتری ناجور، 
روی سطحم می آیند و می روند، گویی نور از درونم 

می تابد.
از بیـرون: گنـگ وار بـه ایـن سـو و آن سـو تلوتلـو 
می خورم، موجودی که هیچ گاه نمی تواند به عنوان 
انسان شناخته شود. چیزی که شکلش چنان تقلید 
هجو آمیِز ناشناخته ای است که چهره بشریت را به 

خاطر شباهتی مبهم کریه تر می نماید.
در درون: تنهـا، ایـن جا، زنده زیـر زمین، زیر دریا، 
در شـکم ای ام، کـه او را آ فریدیـم، چون  وقت مان 
درسـت صرف نمی شد و باید ناآگاهانه گمان کرده 
باشـیم کـه او می توانـد بهبودش دهد. دسـت کم، 

باالخره هر چهار نفرشان در امانند.
ای ام بـه همین خاطر عصبانی تر خواهد بود اما مرا 
کمی خوشحال تر می کند. با این حال... ای ام برنده 

شده، در واقع... انتقامش را گرفته است... 
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