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نرمافزارهای مختلف از مرورگر و دستیارهای
نرمافـزاری مانند کورتانا ،سـیری و مشـابه
ن همراه ،تبلت
آنها گرفته تا سیسـتمعامل ،از تلف 
و ساعت هوشمند گرفته ،حتی تا تلویزیون ،همه و
همه نظارهگر رفتار ،اعمال و گفتار ما هسـتند و در
آیندهای نه چندان دور ،خودرو و حتی پیراهنی هم
که به تن داریم به جمع این ابزار خواهند پیوسـت.
بسیاری از این تجهیزات بدون آنکه ما بخواهیم به
بهانههای مختلـف ،از جمله کمک در بهبود برنامه
و کارایی آن ،همگامسـازی دسـتگاههای مختلف و
یـا بـه منظور به اصطالح تسـهیل در امـور روزمره،
در تکاپوی جمعآوری اطالعات ما هسـتند .شاید با
اسـتفاده از نرمافزارهای آزاد  /متنباز بخشی از این
تالشهـا را بتوانیم کنترل کنیـم .اما وقتی که پای
سختافزار هم به میان میآید ،دستهایمان کامال
بسته است .وقتی پی میبریم که «دوستان بزرگوار»
از طریـق پردازنـده هم بـه جمـعآوری دادههای ما
مشغول هسـتند ،دیگر دلیل واهی تسهیل در امور
روزمـره کامال رنگ میبازد و آسـودگی خاطر برای
لـذت بردن از امور تسـهیل شـده ،جای خـود را به
ترس و ناامنی میدهد.
از چنـد دهـه گذشـته تا همیـن چندسـال پیش،
جمـعآوری دادهها یکـی از دغدغههـای اصلی بود.
بیشـتر سـازمانها هزینه زیادی برای دسترسی به
اطالعـات کاربران صرف میکردند تا بدانند دیدگاه
کاربرانشـان چیسـت ،بینندگان تلویزیونی از کدام
برنامـه رضایـت بیشـتری دارنـد ،کاربـران مختلف
ابزارشـان را بـا چـه کاربردهـای خالقانـهای به کار
میگیرند  ،سیستم در حالتهای خاص چه رفتاری
از خود بروز میدهد و مواردی از این دسـت .امروزه
با گسترش اینترنت و ابزارکهای همراه این نیاز تا

سخننخست

محمددماوندی
سردبیر

حـد زیادی مرتفع شـده و اکنون گرایشها بیشـتر
به کاربرد دادهها سـوق پیدا کرده و دیگر سازمانها
آن قدر اطالعات دارند که دسترسـی آسـان ،بهینه
و سـاختیافته به آنها اهمیت بیشتری پیدا کرده
است.
پیدایـش مدلهای جدید پایگاههـایداده ،مفاهیم
«هوش کسـب و کار» را که سـالها پیش توسـط
ریچـارد میلار ارایه شـده بـود ،وارد دوره جدیدی
میکنـد .آنقـدر اطالعـات داریم که به سـرعت از
تعاریف میگذریم و بتوانیم شـاهد ظهور حوزههای
جدیـدی در پـردازش دادهها باشـیم .هوش تجاری
ابری ،هوش تجاری موبایل و سـایر موارد همه زاده
دپوی انبوه اطالعات است.
در گذشـته گزینههـای محـدودی بـرای ذخیـره و
بازیابـی دادههـا داشـتیم و امـروز شـاهد پیدایـش
پایگاههایداد ه خاصمنظوره هستیم .به لطف عرضه
محصوالت آزاد  /متنباز نیز میتوانیم برای نیازهای
خود به جای اختراع مجدد چرخ بر بهبود چرخهای
موجود تمرکز کنیم .حتی برای بخشهای مختلف
یک سـامانه نیـز میتوانیم فناوریهـای مختلف را
ترکیب و خدمات کارآمدتری ارایه کنیم
ِ
بـزرگ»،
براسـاس آمـار ارایه شـده توسـط «برادر
جسـتجوی عباراتی همچون  Big Dataدر دهسـال
اخیر بیش از  ۱۷برابر رشد داشته است.
تمامـی این نکات ما را بـه درک این نکته رهنمون
میسـازد که بر لبه عصر مدیریت اطالعات و پایگاه
دادهها ایستادهایم و باید منتظر تغییر نگرش ،ابزارها
و کاربردهـای مختلـف دادههـا و اطالعات باشـیم.
تبدیـل دادهها به اطالعـات و اطالعات به دانش در
چشمبرهمزدنی صورت میپذیرد .مدیران به اهمیت
این موضوع پیبردهاند و ذائقهشان تغییر یافته است.

استفاده از یک نمودار تحلیلی ساده ،بدون چالش،
اولویتها را مشـخص میکند؛ هرچند تهیه همین
نمودارهـا نیز مسـتلزم دانـش ،مهـارت و تیزبینی
است.
چگونـه اسـت کـه شـبکه اجتماعی فیسبـوک با
بیـش از  ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰کاربـر فعـال در مـاه،
بـدون اختالل محسـوس ،بـر روی پایگاههای داده
مایاسکیوال استوار است ،ولی در کشور عزیزمان،
هنگام اعالم نتایج کنکور ،خواب بر مدیران سیستم
حرام میشود!؟
بنابراین در وهله اول باید با دوراندیشـی و ترسـیم
چشـماندازی مشـخص بـرای نحـوه مدیریـت و
کاربرد دادههایمان ،بسـتر مناسب را انتخاب کنیم
و بـر اسـاس نیازمندیهـا ،قـرارگاه اطالعـات را
طـوری مشـخص کنیم که با گذر زمـان به آرامگاه
اطالعـات تبدیل نشـود .انتخابی صحیح ،مسـتلزم
شـناختی دقیق اسـت .بدون داشـتن درک کاملی
از نیازمندیهـای فعلـی و آتی و بررسـی جزییات
پایگاهدادهها ،شناخت نواقص و ویژگیهای برتر هر
یک ،هر انتخابی دچار اختالل میشود.
در این شماره به بررسی مدلهای مختلف مدیریت
دادهها و ابزارهای آزاد  /متنباز پرداختهایم تا انگیزه
الزم را جهـت کاربرد پایگاههای داده قدرتمند آزاد
برای متخصصان و مدیران خالق ایجاد کنیم و این
پیـام مهم را به گوش کاربـران متعصب پایگاههای
داد ه انحصـاری برسـانیم کـه اگر حجـم انبوهی از
دادههـا را در اختیـار داریـد و مدیریـت میکنیـد،
اگـر تعـداد تراکنشهای باالیی بـرای خود متصور
هسـتید ،آگاه باشید که اسـتفاده از ابزار انحصاری
و گرانقیمـت ،الزامـا مدیریـت بهتـر را بـه ارمغان
نمیآورد.
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جشن تولد ۳۰سالگی بنیاد نرم افزار آزاد
بنیاد نرم افزار آزاد ،دعوت باز خود را برای شـرکت در جشـن تولدش ،اعالم
کرد .این جشن در غروب شنبه ،یازدهمین روز ماه مهر  ۱۳۹۴در بوستون
برگزار میشـود و از حضور رئیس و موسـس بنیاد نرم افزار آزاد ،اسـتالمن
بهرهمند خواهد شـد .این جشـن نشـان دهنده اوج سـی سالگی است که
دربردارنده بزرگترین کنفرانس «لیبرهپلنت» تا کنون و یک مقاله درباره گنو
در نیویورکر است .عالوه بر اینها ،بنیاد یک کنفرانس کوچک را نیز در نظر
گرفته است که زمانش  ۱۱مهر  ۹۴و در طول روز است .در این کنفرانس،
جامعه نرمافزار آزاد درسهایی که در این سی سال به دست آورده است را
به اشترک میگذارند و برای آینده برنامهریزی میکنند .همچنین احتمال
برگزاری یک مراسـم شـام برای جمع آوری کمک مالی در جمعه  ۱۰مهر
ماه نیز وجود دارد .به عنوان رویدادهای موازی ،در سراسر جهان نیز حامیان،
عالقهمندی خود را به برگزاری یک رویداد محلی برای این تولد بیان کردهاند.
بنیاد از پوشش دادن این رویدادها بر روی بالگ خود یا اتصال آنها به جشن
اصلی خوشـحال خواهد شـد و استقبال میکند .اگر عالقهمند به برگزاری
رویدادی مشابه در منطقه خود هستید با campaigns@fsf.orgتماس بگیرید.

http://sfd.fsug.ir/1394/

روز آزادی نرم افزار
جشـنواره روز آزادی نرمافـزار تهران ،مورخ  ۹مهر  ۱۳۹۴از سـاعت ۹
تا  ۱۶در دانشـگاه صنعتی شـریف ،در دو بخش عمومی و کارگاهها و
با محوریت معرفی ،ترویج ،افزایش کاربرد و اسـتفاده ،جذب مشـارکت
و حمایـت جامعـه و تولیـد در زمینـه نرمافزار آزاد برگزار خواهد شـد.
عالقهمنـدان میتوانند مقاالت و موضوعات پیشـنهادی خود را جهت
ارائـه در بخـش کنفرانس ،یـا کارگاهها تا تاریخ  ۲۰شـهریور از طریق
صفحه ارسال مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند ،تا پس از داوری،
مقاالت برگزیده برای ارائه در روز جشنواره اعالم شوند .کلیه موضوعات
تخصصـی یـا عمومی در حوزه نرمافـزار آزاد قابل پذیرش اسـت .برای
اطالعات بیشتر درباره روش داوری ،معیارهای انتخاب مقاالت و نحوه
تنظیم و ارسال مقاله سایت جشنواره را مطالعه کنید.

http://slmd.ir/kf
http://slmd.ir/gz
تهدیدی برای فایلها با فرد میان ابری
با اسـتفاده روشی به نام «فرد میان ابری» ،مهاجمان میتوانند به واسطه
سرویس همگامسازی ابری ،به فایلهای شما در گوگلدرایو ،دراپباکس و
واندرایو بدون زمر ،دسترسی پیدا کنند.
براسـاس پژوهشهای اخیر که در کنفراکس بلکهت در السوگاس در
 14مرداد  94مطرح شـده اسـت ،نحوه دسترسی به فضای سرویسهای
ذخیرهسازی ابری ،به نمایش درآمده است.
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این دستگاه افکارتان را تایپ میکند
در مقالهای از نشریه مادربرد ،به تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه شالک
اشاره شده است که در آن محققین به تازگی نشان دادهاند میتوان افکار
یک فرد را با چیزی که آن را «مغز به نوشتار» مینامند تبدیل به عباراتی
خوانا کرد .جیسون کبلر مینویسد «این تازه روزهای آغازین این فناوری
است ،الکترودها دقیقا باید بر روی مغز جایگذاری شوند و واژه نامه عبارات
نیز محدود اسـت .با این حال امواج مغزی سـاطع شده از الگوی فکری با
احتمالی بیشتر از شانس به متن تبدیل میشوند» .

http://slmd.ir/ku
آزادرسانی سامانه َترگمان صورت گرفت
سـامانه ترجمه ماشـینی پژوهشـگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز
تحقیقـات مخابرات ایران) موسـوم به «ترگمان» ،بـا امکان ترجمه روزانه
بیش از یک میلیون کلمه ،آزاد رسانی (متن باز) شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،این سامانه
که در راستای حمایت از توسعه صنعت ترجمه ماشینی طراحی و فعال
شده است ،حاصل تالش چند ساله پژوهشگاه با همکاری دانشگاه صنعتی
امیرکبیر است .این گزارش حاکی است ،کدها و مستندات این محصول در
سامانه اشتراک فایل  OpenGit.irکه شامل ابزارهای الزم جهت راهاندازی
یک مترجم ماشـینی آماری دوسـویه انگلیسی/فارسـی اسـت ،بارگذاری
شده است .خدمت ترجمه ماشینی مبتنی بر محصول ترگمان در نشانی
اینترنتی  targoman.irارائه میشود و دسترسی به کدها و مستندات سامانه
ترجمه ماشینی پس از ورود به سامانه آزادرسانی فوق و مراجعه به قسمت
مترجم ماشینی ترگمان و ثبتنام مطابق با ضوابط مربوطه امکانپذیر است.
گفتنی است سامانه ترجمه ماشینی ترگمان امکان راهنمایی ،پاسخگویی به
پرسش کاربران و ارایه اطالعات تکمیلی را دارا است.

http://slmd.ir/kv
آخرین وضعیت شبکه ملی اطالعات تشریح شد
به گفته علیاصغر انصاری بخش اختصاصی شبکه ملی اطالعات ،ارتباط
دستگاههای اجرایی با زیرمجموعه است و این ارتباطات در کشور  80درصد
برقرار شده است .معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطالعات در همایش
معرفی شبکه ملی اطالعات و خدمات مرکز داده استان کرمان اظهار کرد:
تحقق شبکه ملی اطالعات به عنوان زیرساخت ارتباط فضای مجازی کشور
نیازمند شـبکهای متشکل از زیرساختهای ارتباطی با مدیریت مستقل
کامال داخلی ،شبکهای با قابلیت عرضه انواع خدمات امن به کلیه کاربران و
شبکه ای پرظرفیت ،پهن باند و با تعرفه رقابتی است.
همچنین وی افزود که در حال حاضر قریب به  10میلیون پورت پرسرعت
ثابت در کشور راهاندازی و به بهره برداری رسیده است .سیاستهای ابالغی
مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطالعات ،نمونه
جدیدی اسـت و تاکنون به این صراحت نیامده اسـت .وی اظهار داشـت:
دربند  32به کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر
شبکه ملی اطالعات اشاره شده و در این زمینه ماموریتها کامال تفکیک
شده است.

http://slmd.ir/kw

اعطای بیش از  26میلیارد تومان تسهیالت
در قالب فراخوان اول اعطای تسـهیالت از محل وجوه اداره شـده ،اعطای
بیش از  26میلیارد تومان تسهیالت به  73شرکت خصوصی فعال در حوزه
ارتباطـات و فنـاوری اطالعات به تائید کمیته وجوه اداره شـده وزارت ICT
رسید .این را دکتر صمیمی مدیرکل توسعه فناوری و دبیر وجوه اداره شده
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،با اعالم پایان فرآیند ارزیابی و اعطای
تسهیالت در چارچوب فراخوان سال  ،93اعالم کرد.
دکتر صمیمی با اشـاره به اسـتفاده حداکثری از بضاعت فنی موجود در
بخش خصوصی کشور برای ارزیابی طرح های دریافتی ،افزود :با پیشنهاد
کمیته وجوه اداره شده و تائید وزیر ارتباطات ،از این پس نمایندگان نظام
صنفـی رایانه ای و سـندیکای صنعـت مخابرات به صورت رسـمی عضو
کمیتههای تخصصی وجوه اداره شده خواهند شد و تعامل با این تشکل ها
برای معرفی نمایندگان مربوطه در حال انجام است.

http://slmd.ir/ggc5migrate
بهرو ز رسانی بزرگ
نگارش  ۵جیسیسـی در اردیبهشـت ماه عرضه شد و اکنون توزیعهای
دبیان و اوبونتو در فکر بهروز کردن تمام بستههای نرمافزاری خود هستند
تا در نهایت نرم افزارهایشان با این نگارش جدید ،کامپایل شود.
جیسیسـی ،مخفـف  GNU Compiler Collectionبـه معنـی مجموعـه
کامپایلرهای گنو ،کدهای مبدأ نوشـته شـده توسـط برنامهنویسان را به
کتابخانههـا و کدهای اجرایی تبدیل میکنـد .از این مجموعه کامپایلر
برای ساخت هر چیزی ،از لینوکس گرفته تا نرمافزارهای کاربردی ،استفاده
میشود .پنجمین نگارش جیسیسی تغییرات اساسی بیشتری را نسبت
به نگارشهای پیشین معرفی کرده است و نخستین باری است که به طور
کامل از نگارش آخر زبان برنامه نویسی سیپالسپالس پشتیبانی میکند.
برای بهروز کردن بستهها باید تمام آنها را از ابتدا کامپایل کرد.
شماره هفتم ،شهریورماه93
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http://slmd.ir/kb

کشف آسیبپذیری  ۱۸ساله در پردازندهها
آسـیبپذیری  ۱۸سـالهای در پردازندههای  x86اینتل کشـف شده است
که درها را به روی روتکیتها باز میکند .پژوهشـگر امنیتی ،کریسـتفر
دوماس ،روشـی یافته تا بتواند روتکیت را بر روی میانافزار رایانه نصب
کند .این روش از نقضی در طراحی تراشههایی که از سال  1997میالدی
ساخته شده است ،استفاده میکند .این روتکیت حالت مدیریت سیستم
پردازنده ( )System Management Modeرا تحت تاثیر قرار میدهد و امکان
پاک کردن  UEFIیا حتی تاثیر مجدد پس از نصب سیستمعامل را میدهد.
راهکارهای حفاظتی مانند  Secure Bootکمکی نمیکند چرا که با اعتماد
کامل بر  ،SMMامن شدهاند .این روش تنها بر روی پردازندههای  x86اینتل
آزموده شده اما به گفته دوماس ،پردازندههای  AMDهم باید دارای چنین
آسیبپذیریایباشند.

http://slmd.ir/kx

10

لیبرهآفیس  ۵منتشر شد
نسـخه جدیـدی از نرمافزار لیبرهآفیـس ویرایش تازه « »Freshمنتشـر
شـد .این ویرایش معمـوال دارای جدیدترین ویژگیهای موجود در این
مجموعه اداری است و از تمامی ویژگیهای تازه برخوردار است .با وجود
این ،کاربرانی که به پایداری بیشـتر اهمیت میدهند نیز قادر خواهند
بود از ویرایش دیگری با نام « »Stillاسـتفاده کنند که نسـخه گذشته از
مجموعـه اداری لیبرهآفیـس به همراه رفعباگ تا چندین ماه را شـامل
میشود که به جای تمرکز بر افزودن موارد و ویژگیهای جدید بر رفع
نواقـص تکیه دارد .لیبرهآفیس جدیـد از ویژگیهای متنوعی برخوردار
بودهاست که این نسخه را میتوان بزرگترین تغییرات در این مجموعه
نرمافـزار اداری از بـدو تاسـیس بنیاد اسـناد و انشـعاب این مجموعه از
اپنآفیس به حساب آورد.
شماره هفتم ،شهریورماه93

http://slmd.ir/kt

مرحله نخستفراخوان جویشگر بومی
در مرحله نخسـت فراخوان جویشـگر بومی 79 ،پیشـنهاد از  38شرکت
دریافت شده است .نشست شورای راهبری جویشگر بومی با حضور رییس
و اعضـای این شـورا در محل سـازمان فنـاوری اطالعات با دسـتور «ارایه
نتیجه نهایی فراخوان ،بررسی دستورالعمل گرانت پژوهشی ،بررسی نهایی
نظامنامه مدیریت طرح و فراخوان مشاور خارجی» برگزار شد.
دکتر علیرضا یاری مجری طرح جویشـگر بومی معیارهای کالن ارزیابی
فنی پیشنهادها را مشخصات محصول (آماده ،با کمی تغییر آماده ،در حال
توسـعه ،دمو و پژوهش) ،توسـعه داخلی بودن یا استفاده از محصولهای
متن باز موجود ،سـابقه ارایه محصول ،نوع خدمتدهی محصول در حال
حاضر (برخط عمومی و خصوصی ،آفالین) ،شمار کاربران برخط محصول،
یکپارچه با دیگر خدمات شرکت ،امکانات ویژه در مقایسه با رقبا ،معماری
مبتنی بر ابر و سرویس پایه برای خدمات طرح بیان کرد.
همچنین درباره پیشنهادهای رسیده برای فراخوان ،مقرر شد پیشنهادهای
پژوهشـی از غیر پژوهشـی جدا شـده و دانشـگاهها با تاسیس شرکت در
فراخوان طرح جویشگر بومی شرکت کنند ضمن آنکه اولویت نخست با
سرمایهگذاری مشترک خواهد بود.

http://slmd.ir/kz
فایرفاکس صدا را قطع میکند
موزیال در حال کار بر روی ویژگی است تا به وسیله آن بتواند زبانههایی از
فایرفاکس که در آنها موسیقی در حال پخش است را مشخص و با نمایش
دادن یک آیکون به کاربر بر روی زبانه ،امکان قطع صدا را فراهم کند .البته
باید اشـاره کرد که کروم نیز بیش از این امکان مشـخص کردن زبانه در
حال پخش را داشت ،اما قطع کردن صدا در آن خیلی ساده نبود.شدهاند.
اگـر بـه دنبال دیدن این قابلیت در کروم هسـتید باید بـا رفتن به آدرس
 chrome://flagsو کلیـک کـردن بـر روی  #enable-tab-audioآن را فعـال
کنید.
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معرفی پروژه ژاکارد
انقــالب دنیای منسوجات و فـــناوریهای پوشــیدنی در راه است

مترجم:
نیماصحرانشینسامانی

گـروه فنآوری و پروژههای پیشرفته گوگل
در حال تحقیق و توسـعه محصول جدیدی
هستند که میتواند انقالبی جدید را در عصر فنآوری
رقـم بزند .این فعالیت در قالب پـروژه ژاکارد در حال
پیگیری است .هدف پروژه ژاکارد (،)Project Jacquard
ممکن کردن بافت لمسی و تعاملی در هر منسوجی
با اسـتفاده از دسـتگاههای بافندگی صنعتی اسـت.
ژاکارد به طراحان و توسعهدهندگان اجازه میدهد تا
منسوجات حساس به لمس را در محصوالت خود به
کار ببرند و اشیای روزمره مانند لباسها و مبلمان را به
سطوح تعاملی تبدیل کنند.
ریسندگی نخ رسانا
این اتفاق به لطف نخ رسـانای جدید که در همکاری
با شریک صنعتیمان ساخته شده است ،امکان پذیر
شده است.
سـاختار نـخ ژاکارد ،آلیاژهای فلزی نـازک را با الیاف
طبیعی و مصنوعی مانند پنبه ،پلیاسـتر یا ابریشـم
ترکیـب میکنـد .در نهایت نـخ به انـدازه کافی قوی
میشود تا بر روی هر دستگاه صنعتیای بافته شود.
نـخ ژاکارد از نخهـای معمولی که امـروزه برای تولید
پارچه استفاده میشود ،غیرقابل تشخیص است.
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کنترل کند.
الایدیهـا ،هپتیکها (خروجی را به شـکل لرزش
یا فشـار تولید میکنند) و خروجیهای تعبیه شده
دیگر ،بازخورد را برای کاربر ایجاد میکنند و به شکل
یکپارچه آنها را به دنیای دیجیتال متصل میکنند.

بافتن پارچههای تعاملی
با اسـتفاده از نخ رسانا میتوان نقاط لمس یا مناطق
حساس به حرکت را در محلهای دقیق در هر نقطه
از منسوج بافت.
راه دیگـر ،بافتن شـبکهای از حسـگرها در سرتاسـر
منسوج است تا سطحی بزرگ و تعاملی ایجاد شود.

تولید در مقیاس
تولید اجزای ژاکارد مقرون به صرفه اسـت و نخها و
پارچهها را میتوان با استفاده از تجهیزات استانداردی
که در سراسر جهان استفاده میشود بافت.
یک دستگاه بافندگی میتواند ط رحهای مختلفی را
به ازای هر فردی در جهان تولید کند

لوازم الکترونیکی تعبیه شده
اجزای مکمل کامال مهندسی شدهاند تا بتوانند تا حد
ممکن گسسته باشند.
ما تکنیکهای نوآورانهای را توسعه دادهایم تا نخهای
رسانا را به اتصاالت و مدارهای کوچکی (کوچکتر از
دکمههای یک کت) متصل کنیم.
این ابزارهای الکترونیکی مینیاتوری ،فعل و انفعاالت
لمسی و حرکات مختلف را ضبط میکنند .با استفاده
از این دادههای ضبط شـده و الگوریتمهای یادگیری
ماشـین ،امکان استنباط بسیاری از حرکات به وجود
میآید.
دادههـای ضبـط شـده از حرکت و لمس ،به شـکل
بیسـیم به تلفن همراه یا وسـایل دیگر انتقـال داده
میشـود تا طیف گستردهای از توابع ،اتصال کاربر به
خدمات ابـری ،برنامهها یا قابلیتهای تلفن همراه را

ساخت پوشاک متصل
پوشـاک متصل امکانـات جدیدی را بـرای تعامل با
خدمات ،وسایل و محیطها میدهند .این تعامالت را
در هر لحظهای میتوان دوباره پیکربندی کرد.
ژاکارد بوم سـفیدی برای صنعت مد اسـت .طراحان
بدون آن که نیاز به دانستن الکترونیک داشته باشند
میتوانند از آن به جای هر پارچهای استفاده کنند و
الیه جدیدی از قابلیتها را به طراحی خود بیفزایند.
توسعهدهندگان میتوانند هر برنامه و خدمت موجود
را به پوشاک دارای فنآوری ژاکارد خود متصل کنند.
و ویژگی جدیدی را برای بنسازه خود ایجاد کنند.
همچنیـن متولیان اصلی ،در حال توسـعه اتصاالت
سفارشی ،ابزارهای الکترونیکی ،پروتکلهای ارتباطی
و یک زیستبوم از نرمافزارهای ساده و خدمات ابری
هستند.

لیبرهآفیسبرایاندروید
قدرت و آزادی را در اندروید خود احساس کنید

بنیاد مسـتندات به تازگی لیبرهآفیس جدید
را بـرای اندرویـد نیـز عرضه کـرد .این برنامه
بـه کاربران اندروید اجازه میدهد اسنادشـان
را خوانـده و ویرایـش کنند .پیـش از این نیز
نگارشهایی غیررسمی از اوپنآفیس یا حتی
لیبرهآفیس برای اندروید منتشرشده بود و در
نگارشهای نخسـتین برنامهی رسـمی نیز،
تنها امکان مشاهدهی اسناد وجود داشت.

مشاهدهی اسناد در این نگارش از لیبرهآفیس
اندروید احسـاس آزمایشـی بودن را به کاربر
منتقل میکند و به نظر میرسد که هنوز جای
کار زیـادی دارد .مثال بهطور کامل نمیتواند
بین اسـناد شـما در حافظۀ داخلی و خارجی
تفاوتی قائل شود و یا با خدمات ابری هماهنگ
شده و به اسناد داخل آنها دسترسی داشته

نکتهای که
بیشاز همه
این محصول را
از رقبای خود
متمایزمیکند
این است که
لیبرهافیسروی
اندروید از همان
موتور پردازشی
استفادهمیکند
که روی نرمافزار
اصلی وجود دارد

یافتن پروندهها در این نرمافزار نیاز به پیمایش
در سـاختار سـامانه پروندهی کمتر شهودی
اندرویـد دارد و ممکـن اسـت خیلـی از افراد
پـس از برخـورد بـا چنین تجربـهای ،عطای
این برنامه را به لقایش ببخشند .ولی کسانی
که میمانند ،یک مشـاهدهگر اسـناد بسـیار
باکیفیت را مییابند ،به همراه ویرایشگری که
گرچه به اندازهی کافی پایدار است ،ولی برای
اسـتفاده روی نمایشگر کوچک تلفن خیلی
مناسبنیست.
افراد زیادی هستند که از ارائۀ چنین ابزارهایی
خوشـحال شـوند ،از جمله کسانی که عالقه
دارند از ابزارهای آزاد بیشتری در تلفن همراه
خود اسـتفاده کنند .دیگر افـراد هم که نگاه
جدیتـری بـه مقولهی مجموعههـای اداری
دارند ،باید به این نرمافزار نگاه ویژهای داشته
باشند.
شماره هفتم ،شهریورماه93
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مترجم:
احسان ترک

لیبرهآفیس یکـی از نرمافزارهای آزاد
معـروف نـزد کاربـران گنو/لینوکس
اسـت .این برنامـه از نرمافـزار آزاد اوپنآفیس
انشعاب یافته که توسط اوراکل خریداری شد
و پس از آن به دالیلی نامعلوم به بنیاد آپاچی
منتقل و پروانۀ انتشار آن نیز به پروانۀ آپاچی
تغییـر یافت .لیبرهآفیس زمانی از اوپنآفیس
منشـعب شد که شرکت سان توسط شرکت
اوراکل خریداری شده بود .پس از این انشعاب،
بنیادی به نام بنیاد مسـتندات ایجاد شد که
از کارمندان و توسـعهدهندگان سابق شرکت
سان در بخش اوپنآفیس بودند.

نکتهای که بیشاز همه این محصول را از رقبای
خود متمایز میکند این است که لیبرهافیس
روی اندروید از همان موتور پردازشی استفاده
میکنـد که روی نرمافزار اصلـی وجود دارد و
برای مثال میتوان آن را نخستین مجموعهای
دانسـت که میتواند فرمولهای ریاضی را در
اسـناد به درستی نشان دهد .با این حال ،این
نـگارش هنوز یـک مجموعـهی نرمافزارهای
اداری کامل روی تلفنهای هوشـمند نیست
و از طـرف ایـن بنیـاد به عنوان یـک نرمافزار
مشـاهدهی اسناد با امکانات ابتدایی ویرایش،
ماننـد تغییر واژگان ،تغییـر رنگ و نوع قلم و
معرفی شده است.

باشد؛ همچنین قادر نیست مانند گوگل درایو
پشـتیبانی از اسناد را در فضای ابری مختص
به خود یا ابزاری ثالث ،نگه دارد.

معرفی

مکالمه صوتی از طریق

مامـبـل

نویسنده:
مهدیحمیدی

مامبل عالوه بر انتقال صدا ،قابلیت گپ زدن
از طریـق تگهـای  HTMLو انتقـال عکـس
را نیـز فراهـم میکند .عالوه بر ایـن ،مامبل یک API
مخصوص دارد که قابلیتی نظیر  Mumble Overlayرا
ارائه میکند .این قابلیت که قابل ترکیب با  DirectXو
 OpenGLاسـت باعث میشود که در یک بازی مانند
دنیای وارکرفت یا دوتا ،۲صدای مکالمهی دوست خود
را از همان جهتی بشـنوید که شـخصیت او در بازی
قرار دارد .قابلیت اسـتفاده موثر از شبکه تور ،در کنار
رمزنگاری دادههای مربوط به صدا ،امنیتی مثالزدنی
به وجود میآورد .همچنین مامبل سه حالت استفاده
را پشتیبانی میکند :حالت فعال شدن دستی ،حالت
فعال شدن با اوج گرفتن صدا و حالت فعالیت دائم.
توضیـح :مامبـل از دو بخـش تشـکیل شـده ،یک
بخـش سـرور اسـت کـه در مخـازن توزیعهـای
بـر پایـه دبیـان بـه طـور معمـول بـا نـام بسـته
 mumble-serverشناخته میشود و بخش کالینت با
همان نام بسـته  mumbleشـناخته میشود .در ادامه
بـه نصـب و پیکربنـدی  mumble-serverمیپردازیم.
 mumble-serverکه نام دیگر آن  Murmurاست ،قابلیت
دسترسی شخصی یا عمومی را به کاربران میدهد.
نصب :mumble-server
مقـدار حافظـه  ۵۱۲مگابایت برای راهاندازی نسـخه
سـرور کافی اسـت ،آنقـدر که  ۵۰مکالمـه همزمان
بتوانند با کیفیت عالی صورت گیرند .همان طور که
اشـاره شد ،مامبل یک ابزار مستقل از بستر است .به
لطف توقع سختافزاری پایین ،من توانستم کارساز را
روی برد رزبریپای به راحتی نصب و استفاده کنم.
نصب و پیکربنـدی  mumble-serverدر یک
توزیع مبتنی بر دبیان گنو/لینوکس:
دستور زیر را در پوسته گنو/لینوکس خود وارد کنید:
$ sudo apt-get install mumble-server
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تبریک! شما به سادگی یک نسخه سرور از Mumble
را نصب کردید!
پس از نصب ،نیاز اسـت پیکربندیهای نخسـتین را
انجام دهیم .پس دستور زیر را وارد میکنیم:
$ sudo dpkg-reconfigure mumble-server

در بخـش نخسـت از کاربـر پرسـیده میشـود کـه
میخواهد (Daemonدیمِن) مربوط به کارساز مامبل
در هر بار راهاندازی اجرا شود که میپذیریم( .تصویر )1
در بخـش دوم ،دربـاره اولویـت اجـرای فرایند دیمِن
مربـوط به مامبل از کاربر پرسـیده میشـود .هر چه
اولویت این فرآیند باالتر باشد ،سیستمعامل بازههای
زمانی بیشتری را به آن تخصیص میدهد که امکان
ایجاد وقفه بین مکالمات پایینتر میرود( .تصویر)2
و در نهایـت در بخـش سـوم ،گـذرواژه کاربـر ارشـد
پرسیده میشـود .کاربر ارشد قادر است با استفاده از
نام کاربری و این گذرواژه وارد تنظیمات کارساز مامبل
شده و آن را تنظیم کند( .تصویر )3
تنظیمـات پیشـرفته کارسـاز مامبـل در پرونـده
 /etc/mumble-server.iniقـرار دارد .از آن تنظیمـات
میتوان به پورت در حال شنود (که به طور پیشگزیده
مقدار  ۶۴۷۳۸را دارد) ،پیغام خوشآمد گویی ،پهنای
باند ،سیاست جلوگیری از حمالت  ،Brute Forceتعداد
بیشینه کاربران همزمان ،بیشینه طول پیام گپ ،اندازه
تصاویر ارسالی و مخفی شدن در شبکه اشاره نمود.

(تصویر )1

(تصویر )2

(تصویر )3

نصب کالینتها:
کالینتهـای مختلفـی بـرای اتصال به یک کارسـاز
مامبل نوشـته شـدهاند .عالوه بر کالینتهای مربوط
بـه رایانههای رومیزی ،کالینتهای مامبل برای اکثر
بنسـازههای قابل حمل نیز نوشـته شـده اسـت .در
توزیعهایی مانند دبیان و اوبونتو ،نصب این کالینتها
به سادگی اجرای دستور زیر است:
$ sudo apt-get install mumble

(تصویری از محیط مامبل)

نرمافزار آزاد ،به داد
پروندههای پاک شده میرسد

تستدیسک ،ابزار بازگردانی فایلهای پاک شده

اکثر افرادی که سر و کارشان با رایانه است ،به نحوی خاطرهای از پاک شدن ناخواسته پروندههای مورد نیازشان را دارند .در این میان بعضی
از این افراد سـعی در بازیابی دادههای پاک شـده (اصطالحا ریکاوری) نمودهاند که با مشـکالتی مانند عدم بازیابی کامل و . ..روبرو شـدهاند.
م عاملهای متعددی است برده شده .در
ولی کمتر جایی سـخن از نرمافزار آزاد تستدیسـک که ابزاری قدرتمند و قابل اجرا بر روی سیسـت 
این راهنما قصد داریم شما را به صورت عملی با سناریوی بازگردانی دادههای پاک شده از روی حافظههای جانبی مانند دیسک سخت ،فلش،
کارتهای حافظه و آشنا کنیم.

 .۱بارگیری  /نصب:
ابتدا با مراجعه به صفحه دریافت تستدیسک پرونده اجرایی برنامه را دریافت
کنید .خوشبختانه تستدیسک دارای نگارشهای ویندوز ،گنو/لینوکس ،مک،
داس و است.
اگـر کاربـر اوبونتو یا دبیان گنو/لینوکس هسـتید میتوانید با اسـتفاده از رابط
گرافیکی مدیریت بستههای نرمافزاری یا اجرای دستور زیر در خط فرمان اقدام
به نصب این نرمافزار کنید:
sudo apt-get update; sudo apt-get install testdisk

همچنین اگر کاربر سنتاواس یا دیگر توزیعهای گنو/لینوکس مبتنی بر فدورا
هستید ،میتوانید با استفاده از رابط گرافیکی آن توزیع گنو/لینوکس یا اجرای
دستور زیر در خط فرمان اقدام به نصب این نرمافزار کنید:

su; yum update; yum install testdisk
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نویسنده:
بهنامتوکلی

معرفی تستدیسک:
تستدیسـک (به انگلیسی  )TestDiskیک نرمافزار آزاد برای بازگردانی
دادههای پاک شـده اسـت .ایـن برنامه عمدتا بـرای بازگردانی پارتیشـنهای
مفقود شـده اسـت و یا برای قابل راهاندازی (بوتیبل) کردن دیسـکهایی که
این گونه نیسـتند طراحی شده .این اشـکاالت میتوانند به دالیل مختلفی از
جمله خطاهای نرمافزاری ،ویروسها و یا خطاهای انسانی (همانند پاک کردن
جدول پارتیشن به صورت تصادفی) به وجود آیند.
بـا اسـتفاده از تستدیسـک ،میتـوان اطالعـات دقیـق و مشـروحی را در
مـورد دیسـکهای خـراب به دسـت آورد و سـپس آن اطالعـات را به منظور
تحلیـل و بررسـی بیشـتر بـرای یـک متخصـص ارسـال کـرد .تستدیسـک
روی سیسـتمعاملهای مختلفـی از جملـه داس ،وینـدوز ،مـک اواس ده،
گنو/لینوکـس ،فریبـیاسدی ،اوپنبیاسدی ،نتبیاسدی و اجرا میشـود.
تستدیسـک همچنیـن از بسـیاری از طرحبندیهای رایج جدول پارتیشـن
پشتیبانی میکند .از جمله طرحبندیهای امبیآر ،جیپیتی و تعدادی دیگر.
تستدیسک میتواند پارتیشنهای حذف شده را بازیابی کند ،جدول پارتیشن
را بازسـازی کنـد و رکورد راهانـدازی اصلی درایو را بازنویسـی کند .وقتی که
پروندهای از روی دیسک حذف میشود ،فهرست خوشههایی که پرونده اشغال
کـرده بـود هم پاک شـده و پروندههای دیگر میتوانند از این سـکتورها برای
ذخیره اطالعات خود استفاده کنند .اگر پرونده تکهتکه نشده باشد و خوشهها
توسـط پروندههای دیگر استفاده نشده باشند ،تستدیسک قادر است پرونده
مورد نظر را بازیابی کند .این برنامه از فایلسیسـتمهای متعددی پشـتیبانی
میکند و تقریبا میتوان گفت تستدیسـک از همه فایلسیستمهای رایج در
سیسـتمعاملهای مختلف پشتیبانی میکند .در جوالی  ،۲۰۰۸تستدیسک
و فوتورک (در قالب یک برنامه) بیش از  ۱۵۰۰۰۰بار فقط از پایگاه وب اصلی
دریافت شدند.
ایـن برنامههـا بـه قـدری محبـوب هسـتند کـه برخـی از دیسـکهای زنده
گنو/لینوکس از جمله ناپیکس ،جیپارتد ،پارتد مجیک و به صورت پیشگزیده
به همراه تستدیسک عرضه میشوند[ .نقل شده از ویکیپدیا]

گام به گام بازگردانی پرونده(های) پاک شده از حافظه:
پیش از شروع به انجام هر کاری ،باید یادآور شویم که تستدیسک دربردارنده
قابلیتهای بسـیاری اسـت که بازگردانی پروندههای پاک شـده یکـی از آنها
است .تستدیسک با توجه به نوع قابلیت ،از فایلسیستمهای مختلفی پشتیبانی
میکند که فایلسیستمهای پشتیبانی شده جهت قابلیت بازگردانی پروندههای
پاک شده شامل  FAT، NTFS، exFATو خانواده  Extاست .بنابراین خیال ویندوزیها
از بابت پشتیبانی از کلیه فایلسیستمهای حافظههای جانبیشان راحت باشد،
ولی کاربران دیگر سیسـتمعاملها حتما پیش از اسـتفاده از این قابلیت به نوع
فایلسیستم حافظه جانبی مورد نظر دقت داشته باشند.

معرفی

اجرا و بازگردانی پرونده(ها):
اگر از نگارش ویندوزی اسـتفاده میکنید ،باید پرونده تستدیسـک را از حالت
فشـرده خـارج کـرده و پرونـده  testdisk_win.exeرا اجـرا کنید .اگـر کاربر گنو/
لینوکس هسـتید با زدن دسـتور  testdiskدر محیط خط فرمان به عنوان کاربر

1

پس از اجرای برنامه با پنجر ه روبهرو مواجه میشوید .اگر تمایل
داریـد که کلیـه فعالیتهایی که انجام میشـود در یک پرونده
متنی ثبت شـود باید گزینه نخسـت را جهت ایجاد یک پرونده
جدیـد یا گزینه دوم را جهت اضافه شـدن گـزارش های جدید به پروندهای که
از پیش ایجاد شـده اسـت انتخاب کنید .اما اگر نیازی به این گزارش ندارید یا
فایلسیسـتم حافظه جانبی شـما به صورت فقط خواندنی درآمده اسـت ،باید
گزینه آخر یعنی  No Logرا برگزینید.

2
16

در مرحلـه بعـدی از شـما حافظـه جانبـیای کـه قصـد انجـام
فعالیـت روی آن را دارید ،پرسـیده میشـود و باید با کلیدهای
باال/پایین آن را برگزینید.
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ریشـه میتوانید وارد محیط برنامه شـوید (جهت اجرا به صورت کاربر ریشه در
توزیع اوبونتو کافی اسـت از دسـتور  sudo testdiskاسـتفاده کنید) .توجه داشته
باشید که  testdiskدارای رابط گرافیکی نیست ،ولی کار با رابط متنی آن بسیار
ساده و درهمه سیستمعاملها به یک نحو است .پنجره ای مطابق با تصویر .1

3

در مرحله بعد ،تستدیسک نوع جدول پارتیشن حافظه جانبی
را میپرسـد که باید گزینۀ مناسـب را انتخاب کنید .در اینجا
گزینه  Noneکه پیشگزیده است را برمیگزینیم.

4

در مرحله بعدی باید قابلیت مورد نظر جهت انجام روی حافظه
انتخاب شده را انتخاب کرد که جهت بازگردانی پروندههای پاک
شده باید گزینه  Advancedرا برگزید.

5

سـپس فهرسـتی از پارتیشـنهای حافظه جانبی انتخاب شـده
نمایش داده میشـود که باید پارتیشـن مورد نظر را با اسـتفاده
از کلیدهای باال/پایین انتخاب کرده و سـپس با کلیدهای چپ/
راست گزینه  Undeleteرا از گزینههای عملیاتی پایین برگزیده و اجرا کنید.

6

سـپس فهرسـتی از پروندههای پاک شـده روی پارتیشـن مورد
نظر نمایش داده میشـود که با اسـتفاده از دکمههای باال/پایین
میتوانیـد ادامه فهرسـت را مشـاهده کنید .جهـت انتخاب یک
پرونـده خـاص ،روی آن پرونده رفته و عالمت « »:را بنویسـید .همچنین برای
انتخـاب کلیـه پروندههای نمایش داده شـده میتوانید حرف « »aرا بنویسـید.
موارد انتخاب شده به صورت رنگی نمایش داده خواهند شد.

7

سـپس برای رونوشـت گرفتن از پرونـدهای که روی آن قـرار دارید،
میتوانید حرف ( Cسـی بزرگ) را نوشته یا برای رونوشت گرفتن از
پروندههای انتخاب شده (توسط عالمت  :یا نوشتن حرف  )aمیتوانید
حرف ( cسی کوچک) را بنویسید.در مرحله بعدی باید مشخص کنید که پروندههای
انتخاب و رونوشت شده در کجا قرار داده شوند .در این مرحله باید مسیر مورد نظر
را مشخص کنید .الزم به ذکر است که عبارت «( ».یک نقطه) نمایانگر مسیر فعلی
و عبارت «( »..دو نقطه کنار هم) نمایانگر شاخه والد فولدر(پیشین) است .سرانجام
هنگامی که به مسـیر مورد نظر رفتید با نوشـتن حرف ( Cسـی بزرگ) پروندههای
انتخاب شده شروع به رونوشت شدن در آن مسیر میکنند و بدین صورت کار بازیابی
پروندههای پاک شده به پایان میرسد.
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با خیال راحت در وب جستجو کنید

 ۷برتری جستوجوگر داکداکگو
نسبت به گوگل و بینگ
نویسنده:
نیپون ِشر

داکداکگـو ( )duckduckgoیـک موتـور جسـتوجوی وب اسـت کـه
در عملکـرد خـود تا حد زیـادی بر دادههای جمعسپاریشـده همچون
ویکیپدیا تکیه دارد .یکی از نکات مهم این موتور جستوجو (به ادعای خودش)،
عـدم ردگیـری کاربرانش اسـت .این موتور جسـتوجوی وب را میتوان حاصل
نگرانیها پیرامون حریم خصوصی افراد دانست .در صفحه سیاست محرمانگی این
پایگاه وب آمده است که هیچ گونه اطالعات شخصیای را جمعآوری نکرده و به
اشتراک نمیگذارد .بر خالف دیگر موتورهای جستوجو در سیاست داکداکگو
آمده است که تاریخچه جستوجوهای کاربران را ذخیره نمیکند.
از ویژگیهای جستوجو در این موتور ،میتوان به شیوه جستوجوی واژههای
دارای ابهام در آن اشـاره کرد .بر خالف برخی از شـیوههای دیگر جستوجو که
بر پایه بهترین نتایج در صفحه نخست کار میکنند ،داکداکگو تالش میکند
تمام معانی مختلف یک واژه تفسـیرپذیر را در صفحه نخسـت بگنجاند تا نتایج
این صفحه به یک معنی خاص سـوگیری نداشـته باشـد .افزون بر این ،کاربر را
راهنمایی میکند تا مقصود خود را بهتر بیان کند.
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بنابراین ،داکداکگو بسیار جذاب است .در بسیاری از موارد ،همانند موتورهای
جستوجوی دیگری مثل گوگل و بینگ است ،ولی ترفندهایی در آستین دارد
که آن را از رقبایش جدا میکند.
محرمانگی و امنیت
این بزرگترین نقطه تمایز داکداگگو است .برخالف بقیه موتورهای جستوجو
معروف ،داکداکگو هیچ گونه اطالعات شخصی را جمع نمیکند.
همیـن مسـأله باعث میشـود کـه به شـکل پیشگزیـده ،هیچ تاریخچـهای از
جسـتوجو ،نشـانیهای  ipو کوکیها را ذخیره نکند .عالوه بر این ،برای امنیت
بیشتر ،داکداکگو به شـکل خودکار نگارشهای رمز شده ( )HTTPSرا نمایش
میدهـد .البتـه به همینجا محدود نمیشـود و میتوانید با تـور از داکداکگو
استفاده کنید .برای اطالعات بیشتر سری به اینجا بزنید:
https://duckduckgo.com/privacy

جستوجوی منطقهای
کاربـران داکداکگـو میتواننـد نتایج مرتبط با یک منطقه مکانـی را با تغییر
منطقـه بهدسـت آورند .به عنوان مثـال مـن « »quoraرا در حالی که منطقهام
ایاالت متحده امریکا بود ،جستوجو کردم و به نتایج زیر رسید.
بنگ
ایـن یکـی از ویژگیهای برجسـته شـده داکداکگو اسـت که به شـما امکان
میدهد مستقیما جستوجو را روی پایگاههای وب دیگر انجام دهید .مثال من
میتوانم بنویسم « »!gmail quoraو داکداکگو مستقیما برای من « »quoraرا در
حساب  gmailمن جستوجو کند .یا میتوانم بنویسم «»!amazon ps4 controller
و داکداکگو مستقیما به این صفحه میرودhttp://slmd..ir/lz :
هـزاران پایـگاه وب وجـود دارد که برایشـان میانبرهای بنگ وجـود دارد .اگر
نتوانسـتید میانبر بنگ را برای پایگاه وبی پیدا کنید ،خب بسـازیدش .آنطور
که داکداکگو گفته« :هشـدار :اسـتفاده از بنگ روش جسـتوجوی شـما را
برای همیشـه تغییر میدهد .وقت آزاد شـما را بیشتر میکند و امید به زندگی
ک بار که به سـراغ
بیشتـری پیـدا میکنید ».واقعا این جمله درسـت اسـت .ی 
بنگ بروید معتادش میشـوید و دیگر تمام .برای اطالعات بیشـتر http://slmd.
 ir/moرا ببینید.

حاال اگر منطقه را به روسیه تغییر یدهم ،نتایج به شکل زیر خواهند شد.
پس با یک کلیک ،میتوان نتایج را برای کاربری با منطقه دیگر ایجاد کرد.

صفحات دستهبندی
این یکی از ویژگیهای مورد عالقه من در داکداکگو اسـت .اساسـا میتوانید
صفحات دستهبندی را صدا بزنید تا جواب سریعی را در دسته بندی خاصی پیدا
کنید .این ویژگی با آماده کردن جوابهای سـریع ،متفاوت کوتاه و گزینههای
معنـیدار مربـوط به عبارتی که جسـتوجو کردهایـد ،در زمانتان صرفه جویی
میکند .مثال زمانی که برای « »pressureجستوجو کردم ،دستهبندیهای زیر
را به من نشان داد.
به طور مشـابه زمانی که در مورد « »south park charactersجسـتوجو کردم ،به

این دستهها رسیدم.
عالوه بر این که پاسخهای فوری را ایجاد میکند ،پرونده ارائهای که پیدا کرده
بود نیز خیلی خوب بود.

جستوجوی بدون تبلیغات
با اینکه به شـکل پیش فرض در داکداکگو تبلیغات نشـان داده میشـود ،اما
میتوان آن را با یک کلیک متوقف کرد .برای این کار به مسیر تنظیمات پیشرفته
عمومی تبلیغات بروید و خاموشش کنید.
این که بتوانیم به عنوان یک کاربر امکان کنترل داشته باشیم ،اتقاق مبارک و خوبی
است ،در زمانی که هیچکدام از جستوجوگرهای گردن کلفت هم این ویژگی را
ندارند .البته من باید توضیح بدهم که این تبلیغات بدون جاسوسی ،مرتبط و تمیز
هستند .به همین دلیل من غیرفعالشان نمیکنم ،شاید با این کار بتوانم از شرکت
مربوط به آن پشتیبانی کنم.
شماره هفتم ،شهریورماه93
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شخصی سازی فراوان
داکداکگو به کاربرانش امکان شـخصی کردن ظاهر را میدهد .مثال کاربران
میتوانند قالب ،قلمها و رنگها را عوض کنند .تصویر زیر نمایش نتایج با قالب
«خط فرمان» است ،چیزی شبیه به حالت شب.
علاوه بر این ،کاربران میتوانند زبان را تغییر دهند ،میانبرهای صفحهکلید را
عوض کنند و نشان پایگاههای وب در نتایج را ببینید .آخرین و بهترین امکان
شخصیسازی ،امکان ذخیره تنظیمات به صورت ناشناس است.

ویژگیهای دیگر
در ادامه برخی ویژگیهای جذاب و کوچک داکداکگو را آوردهام.
صفحه نتایج قابل لغزیدن:
پیشگزیده داکداکگو این اسـت کـه نتایج را صفحه بندی نکند ،پس خیلی
ساده میتوان به پایین لغزید و نتایج بیشتری را پیدا کرد .البته اگر نوع صفحه
بندی شده را دوست داشته باشید ،امکان فعال کردنش وجود دارد.
کوتاه کردن و بسط دادن نسانیها:
میتوانید با داکداکگو در یک ثانیه نشـانی هر آدرسـی را کوتاه کرده یا بسط
یافتهاش را پیدا کنید .برای کوتاه کردن تنها کافی است عبارت کلیدی« «�short
 »erرا پیش از آدرس بنویسید و داکداکگو کوتاهشده آن را ایجاد میکند.

جستوجوی داخل سایت
اگرچه گوگل و بینگ هردو امکان جستوجو در داخل وب سایت را دارا هستند،
ولی پیاده سازی داکداکگو سادهتر و کاربر پسندتر است .عالوه بر این ،به ازای
هـر نتیجه جسـتوجو ،گزینه «نتایج بیشتر» را نمایـش میدهد که با کلیک
کـردن رویـش ،داکداکگو تنها نتایج آن پایـگاه وب خاص را نمایش میدهد.
میتوانـم روی هـر نتیجهای بروم ،آنگاه گزینـه «انتخابهای بیشتر» نمایش

به طور مشابه برای بسط دادن یک پیوند از کلیدواژه « »expandاستفاده کنید.
لطف این کار در این است که بدون باز کردن پیوند میتوانید متوجه شوید که
نشانی به کجا میرود.
حسابگر پرداخت:
داکداکگو میتواند به شما کمک کند تا پرداخت ماهانه وام خود را به آسانی
حساب کنید .برای این منظور از کلیدواژه « »loanاستفاده کنید .مثل تصویر زیر:

یابنده دستور آشپزی:
میتوانید دستور پخت غذاهای مختلف را با به کار بردن « »recipeدر جستوجو،
پیدا کنید .داکداکگو دستورات مختلف را در قالبی زیبا به شما نشان میدهد.
درست مثل تصویر زیر:

داده میشود .در این مثال من روی « »IMDbرفتهام.
همان طور که در شـکل مشـخص اسـت ،با کلیک کردن روی «نتایج بیشتر»
فقط نتایج « »IMDbنمایش داده میشود.
خیلی ساده شد ،این طور نیست؟
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یابنده رنگ:
با داشتن کد مبنای شانزده هر رنگی ،میتوانید آن رنگ را پیدا کنید .برای مثال:

بررسی باال بودن پایگاه وب:
داکداکگو در جعبه جستوجوی خود به آسانی امکان بررسی کار کردن یک
پایگاه وب را میدهد.

موسیقی:
در داکداکگو میتوانید به آهنگهای هنرمندان در صفحه نتایج جسـتوجو
گوش دهید .مثال زمانی که « »Eminemرا جستوجو کنم ،میتوانم بدون ترک
کردن صفحه جستوجو ،معروفترین آهنگهایش را گوش بدهم.

طراحی واکنشگرا:
این مورد بیشتر به تجربه کاربری مربوط است تا به ویژگیها ،ولی صفحه نتایج
داکداکگو واکنشگرا است (خود را با اندازه صفحه تطبیق میدهد) .در حالی
که گوگل و بینگ اینطور نیستند .به مقایسه زیر دقت کنید.

یابنده جایگزین:
میتوانید جایگزینهایی را برای برنامهها ،پایگاههای وب ،نرمافزارها یا چیزهای
دیگر ،با استفاده از داکداکگو پیدا کنید.

یابنده رخدادها:
با پرسـش « »event near meدر داکداکگو میتوانید رخدادهای آینده موجود
در اطراف خود را ببینید.

برای آشـنایی با ویژگیهای جذاب دیگر به صفحه ویژگیها بروید .این صفحه
شـامل تعـداد زیادی از ویژگیهای کاربـردی مثل حل کننده مغلوب ،مردم در
فضا و کمیکهای  xkcdدر داکداکگو است.

جریانهای زنده :Twitch
ی ویدیویی بر روی  Twitchباشـید،
اگر دوسـتدار تماشـای جریانهای زنده باز 
داکداکگو این کار را در صفحه جستوجوی خود ساده کرده است.

خالصـه اینکـه بهترین چیز در مـورد داکداکگو ،قـدرت دادن به کاربر برای
کنتـرل اسـت .علاوه بر این کـه خیلی جذاب هم هسـت .فقـط داکش کنید
(!)duck it
شماره هفتم ،شهریورماه93
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معرفی  ۸افزونه کاربردی برای
مرورگر گوگل کروم
اکثـر کاربـران مرورگرهـای پیشرفته امـروزی نیاز دارند تـا از افزونههای
آماده و نوشـته شـده بـرای مرورگرها اسـتفاده کنند تـا برخی تنظیمات
و قابلیتهایـی کـه به صـورت عـادی در مرورگرها وجود ندارد را بـه مرورگر خود
بیفزایند .مرورگرهای امروزی مانند مرورگر گوگل کروم ،فایرفاکس و اپرا یا حتی
سافاری ،این روزها از قابلیت افزودن افزونهها پشتیبانی میکنند و به راحتی قادر
هستید که در این مرورگرها ،افزونههای خود را نصب کنید .در این بین اگر کاربر
گوگل کروم باشـید با فهرسـت بلند باالیی از افزونههای قابل نصب در این مرورگر
مواجه خواهید شد که به راحتی قادر هستند اکثر امور ساده و حتی پیشرفته مورد
نیاز شما در وبگردی را تأمین کنند .این ابزارها که به افزونه یا ابزار توسعه مرورگر
معروف هسـتند ،میتوانند قابلیتهایی را برای مرورگر کروم و یا کرومیوم فراهم
کنند که به صورت پیشگزیده در این مرورگر قابل انجام نیستند .در این مقاله به
بررسی هشت افزونه کاربردی و مفید در مرورگر کروم خواهیم پرداخت که با نصب
آنها ،وبگردی راحتی را تجربه خواهید کرد
با وجود آن که افزودن افزونه جدید به فهرست افزونههای موجود در پایگاه اینترنتی

مرورگر موزیال فایرفاکس بسـیار کندتر از قرار دادن افزونه در فهرسـت افزونههای
گوگل کروم در پایگاه اینترنتی فروشـگاه افزونههای گوگل کروم است ،این مسأله
به دلیل بررسیهای بیشتری است که توسط تیم توسعه مرورگر فایرفاکس برای
افزونههـا رخ میدهـد .بـا وجـود این ،برخی توسـعهدهندگان ممکن اسـت از این
بررسـیهای طوالنی مدت راضی نباشـند .در هر حال ،مرورگر کروم با فهرسـتی
از افزونههـای بزرگ و کوچک همراه اسـت که دسترسـی هر یـک از این افزونهها
به اطالعات شـما در آن مشـخص شدهاست .وقتی قصد نصب یک افزونه را دارید،
بهتر است فهرست دسترسیهای آن افزونه را مطالعه کنید تا اگر مورد اضافی در
اختیـارات آن وجود داشـت ،در نصـب آن افزونه تجدید نظر کنیـد .از ویژگیها و
برتریهای مرورگر گوگل کروم نسبت به مرورگر موزیال فایرفاکس میتوان به عدم
نیاز این مرورگر به راهاندازی مجدد مرورگر پس از هربار نصب افزونهها اشاره داشت.
بـا وجود این که برخی از افزونههـای مرورگر فایرفاکس نیازی به راهاندازی مجدد
ندارند؛ ولی متأسفانه خیلی از آنها هنوز هم برای فعال شدن پس از نصب ،نیاز به
راهاندازی مجدد مرورگر دارند.

نمایش ویدیو از طریق کرو م َکست Chrome Cast
نوعی دانگل اچ دی ام آی (به انگلیسی )HDMI :ساخت شرکت گوگل است که
در  ۲۴ژوئیه  ۲۰۱۳عرضه شد .قیمت کرو م َکست گوگل برابر  ۳۵دالر است
که در مقایسه با رقبای خود نظیر فایر تیوی آمازون ،دارای قیمتی بسیار ارزان
است از کرو م َکست برای پخش خدمات برخط شبکههایی چون نتفلیکس
و سـرویسهای گوگل مانند گوگلپلی و یوتیوب و پروندههای رسـانهای که
روی دستگاههای اندرویدی قرار دارند استفاده میشود .کرو م َکست را میتوان
یـک جایگزیـن ارزان قیمت برای ابزارهای نمایش ویدیو و چندرسـانهای از
طریق تلویزیون دانسـت که رقیب اصلی آن که توسـط اپل ایجاد شده است،
اپـل تـیوی نـام دارد .در مرورگر کروم ،افزونهای قـرار دارد که با نصب آن در
این مرورگر ،هنگام مشاهده یک ویدیو یا شنیدن موسیقی از طریق اینترنت،
میتوانید با استفاده از یک دکمه ،آن را برای ادامه پخش به کرو م َکست ارسال
کنید .در این هنگام اگر کرو م َکسـت شـما از طریق اچدیامآی به تلویزیون و
اینترنت وصل باشد ،قادر خواهد بود تا ادامه آهنگ و ویدیو را در تلویزیون به نمایش بگذارد .این افزونه از طریق صفحه افزونههای گوگل کروم قابل دریافت
و نصب است .گفتنی است این افزونه عالوه بر این که قادر است ویدیو و آهنگ را به کرو م َکستارسال کند ،قادر است که صفحات بازدید شده شما را نیز با
استفاده از کرو م َکست روی تلویزیون نمایش دهد.
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افزونه بالن «»Balllon
اگر از نحوه نوشتن التین کلمه بالن (بادکنک) در نام این افزونه تعجب کردهاید و
گمان میکنید این یک اشتباه تایپی است ،در اشتباه هستید .نام این افزونه از سه
حرف ال انگلیسی تشکیل شده است .شاید این نام به این دلیل به این شکل نوشته
شدهاست که توسعهدهندگان از استفاده از نام بالن به شکل صحیح معذوریت قانونی
داشتهاند .در هر حال نام برنامه به این شکل است و اشتباهی در نوشتن آن رخ نداده
است! این افزونه برای افرادی مناسب خواهد بود که معموال اطالعات زیادی را در
فضاهای مختلف ابری بارگذاری میکنند .برای نمونه اگر شما اطالعات خود را در چند خدمت ابری رایگان مانند دراپباکس ،واندرایو ،گوگل درایو و ...دارید ،با
استفاده از این افزونه خواهید توانست با تنها یک کلیک ،اطالعات خود را به ابر بسپارید .مانند این که اطالعات خود را با یک بالن به ابرها سپردهاید .این ابزار برای
افرادی که از سیستمعامل گوگل کروم استفاده میکنند نیز بسیار کاربردی است .به شکلی که هرگاه بخواهند اطالعاتی را ذخیره کنند ،به جای ذخیره ،مستقیم
در دیسک سخت ،آن را به شکل مستقیم به فضای ابری خود ارسال میکنند که از تمامی خدمات ابری مشهور نیز پشتیبانی به عمل میآورد .برای مثال اگر در
حال مشاهده یک آلبوم تصویری هستید ،میتوانید روی آن کلیک راست موس را فشرده و در فهرست نمایش داده شده ،از طریق گزینه «ذخیره پیوند در»...
آن را در خدمت ابری رایگان و یا پولی مورد نظر خود ذخیره کنید.

یوتیوب را به صورت پنجرههای معلق تماشا کنید Floating YouTube

یوتیوب از آن دسته از خدمات برخط همرسانی ویدیو است که هر چه خدمات مشابه
ایرانی برای آن ایجاد شود ،هرگز نمیتوانند در مقابل امکانات و سطح خدمات و کیفیت
آن دوام آورند ،مگر با جلوگیری از دسترسـی به این خدمت در داخل کشـور که باعث
اجبار کاربران برای مراجعه به خدمات دیگر خواهد شد .یوتیوب خدمتی است که توسط
شرکت گوگل خریداری شده و هماکنون نیز توسط گوگل پشتیبانی میشود و میلیونها
ویدیوی آموزشی ،علمی ،سرگرمکننده و جالب به زبانهای مختلف دنیا در آن قرار دارد.
تمامی ویدیوهای یوتیوب دارای کیفیتهای مختلفی هستند که فراخور سرعت اینترنت،
میتوان یکی از این کیفیتها را برگزید .در سالهای اخیر قابلیت مشاهده ویدیو با کیفیت
چهارهزار «»4Kو نرخفریمهای باالتر از سی فریم برثانیه نیز به یوتیوب افزوده شدهاست که
برتری خاصی به این خدمت همرسانی ویدیوی اینترنتی گوگل بخشیده است .با وجود این ،مشاهده ویدیو در این خدمت از روشهای مختلفی میسر است .چه با استفاده از
ابزار ارزان قیمت کرومکست این دسترسی انجام شود ،چه از طریق مرورگر اینترنتی ،کیفیت این خدمت همرسانی ویدیو تقریبا یکسان و راضیکننده است .نرمافزار کاربردی
آن در اندروید و آیاواس قابلیت خوبی را برای کاربران فراهم میآورد که در آن میتوان یک ویدیو را به صورتی کوچک در پایین و سمت چپ قرار داد .هر چند این قابلیت،
امکان بسیار محدودی است اما با نصب افزونهای در مرورگر اینترنتی گوگل کروم ،قادر خواهید بود که ویدیوهای نمایش داده شده در یوتیوب را به شکل پنجرههای معلق
مشاهده کنید .کاربرد این افزونه برای افرادی است که به مشاهده ویدیو پرداخته و در عین حال کارهای دیگر را نیز در کنار تماشای آن ویدیو انجام میدهند.

اجبار برای گشودن سربرگها در حالت پسزمینه Force Background Tab
برخی مواقع ممکن اسـت برای شـما نیز پیشآمده باشـد که در یک پیام رایانامه
که برایتان ارسال شده ،چندین پیوند به دیگر پایگاههای اینترنتی قرار دارد و شما
مجبورید با کلیک بر هر یک از پیوندها ،به اطالعات این پیوندها دسترسی داشته
باشید .در این مواقع شما هنوز خواندن آن پیام را به پایان نرساندهاید ،ولی میخواهید
پیوندهای فوق در سربرگهای جداگانهای نمایش داده شوند .همچنین در مواقعی
که یک مطلب را مشاهده میکنید که در آن چند پیوند جالب قرار دارد ،با کلیک
روی آن ،به آن پایگاه اینترنتی و یا صفحه موجود در پیوند منتقل خواهید شد و
سـربرگ جدید مقابل شـما قرار گرفته و تمرکز شما را برای مطالعه آن مطلب به
هم میریزد .برای رفع چنین مشکلی ،افزونهای ساده در گوگل کروم قرار دارد که
میتواند تمامی پیوندهای باز شده در سربرگ جدید را به صورت ساکت و در پس زمینه اجرا کند .به این شکل ،آن سربرگها در سربرگ جدید باز میشوند؛ اما تا
زمانی که نخواستهاید ،به آن سربرگ منتقل نخواهید شد.
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معرفی

گشودن چندین پیوند در یک حرکت Linkclump
در برخی مواقع شاید نیاز داشته باشید ،چندین پیوند را به آسانی و با یک کلیک راست
در سربرگهای مختلف باز کنید .برای مثال چند عدد پیوند برای بارگیری چندین
فایل موسیقی در یک صفحه قرار دارد که شما میخواهید به راحتی و با یک کلیک
تمامی آنان را بارگیری کنید .برای این کار تمامی پیوندها را با کلیک راسـت موس
انتخاب کرده و پس از این که در اطراف پیوندها کادر قرمز رنگی کشیده شد ،موس را
رها کنید تا تمامی پیوندها در سربرگهای مختلف باز شوند .برای دریافت این افزونه
نیـز بـه صفحه افزونه دراین پیوند به پایگاه اینترنتی افزونههای گوگل کروم مراجعه
کرده و با کلیک روی دکمه آبی رنگ نصب افزونهها ،آن را نصب کنید.

نمایش تمامی سربرگها در یک سربرگ OneTab
هنگامـی که چندین سـربرگ در مرورگر اینترنتی به صورت همزمـان در حال اجرا
باشند ،معموال سامانه دچار کندی و اختالل میشود .به طوری که کارایی و بازدهی
آن تا مقدار زیادی کاهش خواهد یافت .در این مواقع به دلیل بارگذاری موارد متعدد
مانند تصاویر و ...در حافظه اصلی رایانه ،حافظه پر می شود .با استفاده از افزونه یک
سـربرگ « ،»One Tabهرگاه سـربرگهای زیادی در مرورگر کروم در حال اجرا بود و
کارایی سامانه تحت تأثیر قرار گرفت ،میتوانید روی نقشک این ابزار در نوار ابزار کلیک
کنید تا تمامی سربرگهای درحال اجرا به یکباره بسته شده و تنها یک سربرگ که
فهرسـتی از پیوندها به آن سـربرگها اسـت ،ایجاد شـود .این کار باعث میشود سـربرگهای در حال اجرا در مرورگر بسته شده و حافظه اصلی خالص شود و
همچنین نشانی سربرگها به همراه عنوان آنها برای استفادههای بعدی حفظ شود.

تماشای ویدیو به صورت پنجرههای معلق Panelizer
در یکی از افزونههای گفته شده در این مطلب ،افزونهای را معرفی کردیم که برای
نمایش ویدیوهای یوتیوب به صورت معلق و در پنجرههای کوچک کاربرد داشت.
حال اگر بخواهید ویدیوها و موسیقیهای برخی خدمات برخط مانند نتفلیکس
را در کادری معلق به صورت یک اعالن مشاهده کنید ،میتوانید افزونهای را نصب
کنیـد که ویدیو را در پایین سـمت راسـت نمایش میدهد .برخلاف افزونه مورد
استفاده برای معلق کردن ویدیوهای یوتیوب ،افزونه پنالیزر « »Panelizerقادر است
ویدیو را خارج از چارچوب مرورگر نیز به نمایش بگذارد.
ابزار فوق ،با خدمات مختلفی قابل استفاده است .با استفاده از این افزونه به راحتی
میتوانید ویدیوها را در یک کادر معلق نمایش داده و به دیگر کارهای خود مشغول
شوید .برای دریافت این افزونه باید از طریق این پیوند به پایگاه اینترنتی افزونههای
گـوگل کروم شـده و با کلیک روی دکمه آبی رنگ بـاالی کادر به نمایش درآمده،
افزونه را نصب و استفاده کنید .برای استفاده از افزونه ،ابتدا وارد پایگاه اینترنتی و یا صفحه دارای ویدیوی مورد نظر شده و با کلیک راست کردن روی ویدیو و
مشاهده فهرست ،روی گزینه « »Panelizerکلیک کنید .این کار باعث نمایش ویدیوی فوق به صورت کادری معلق خواهد شد.
تغییرتصویرپسزمینهسربرگ
اگر یک کاربر اینترنت فعال و همواره برخط هستید و در اکثر خدمات اینترنتی فعالیت میکنید ،ممکن است برخی مواقع در استفاده از مرورگر و گشت و گذار در
دنیای اینترنت با کمی کسالت و خستگی مواجه شوید که حوصله شما را سر خواهد برد .در این مواقع ،انجام برخی تنظیمات ظاهری در مرورگر و سفارشی کردن
آن بسیار مناسب خواهد بود .با وجود این اگر تصاویر قالبهای کروم و  ...برایتان خسته کننده میشود ،بهتر است از افزونهی درج تصویر برای سربرگها «tab.
 »picsاستفاده کنید که با اتصال به اینترنت ،تصاویر جدید را بارگیری و بهعنوان تصویر زمینه در سربرگها از آنها استفاده میکند .در هربار استفاده ،تصویری
جدید از اینترنت بارگیری میشود که باعث تنوع در ظاهر مرورگر خواهد بود.
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کسب و کار

اهمیت چرخش آزاد
اطالعاتدولتی
نویسنده:
دکتر جولیا گلیدن

سـازمان ملـل متحـد در تحقیقـات
و پژوهشهـای اخیـر کـه از حـدود
 ۵سـال پیش تا حال ،نیز به این نکته اشـاره
داشـته اسـت کـه اطالعـات آزاد میتوانـد به
گشـودن عرضه ،تولید و انتشـار دانش محلی
جهانی شـود .الزم به ذکر است که گردشآزاد
اطالعات دولتی و اطالعات باز/آزاد برای تمامی
دولتها حیاتی اسـت .موسسـه اطالعـات باز
( )Open Information Foundationبراسـاس
گـزارش شـرکت مککینـزی « ۷بخـش بـه
تنهایـی میتواننـد  ۳میلیـارد دالر در سـال
ارزش افزوده را به واسـطه اطالعات آزاد ایجاد
کنند»« .آزادی اطالعات» و «حق دسترسـی
بـه اطالعـات» ،بـه این معنی اسـت کـه اکثر
شهروندان توانایی دسترسی به بخش اعظمی
از اطالعـات دولتی غیرمحرمانه و حسـاس را
داشته باشند ،که برای شفافیت دولت و از بین
بردن فساد اقتصادی امری حیاتی است .چندان
که آزادی اطالعرسانی و دسترسی به اطالعات
در قرون جدید و پسارنسـانس به «رکن اصلی
دموکراسی» تعبیر میشود.
بیهیچ شـک اطالعـات بـاز و آزاد ،سیاسـت
عمومی بسـیار مهمـی اسـت و دغدغه اصلی
کشورهای در حال توسعه قرار گرفتن در مسیر
صحیح توسـعه و عدالت و شفافسازی است؛
از سـوی دیگر آمار و پژوهشهـای رخداده در
سـازمانهای بینالمللی ،بیانگر آن است که از
مهمترین عوامل در رشـد و توسـعه کشورها،
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«حکمرانی خوب» اسـت .چنان که حکمرانی
خـوب را بنیان توسـعه خواندهانـد .حکمرانی
خوب از جمله مباحث تازهای اسـت که در دو
دهه اخیر توجه پژوهشگران و محافل علمی و
بینالمللی جهان را به سـوی خود جلب کرده
اسـت .بـه ایـن دلیل کـه حکمرانی خـوب به
چرخش آزاد اطالعات بستگی دارد و حکمرانی
خوب نیز از ملزومات توسعه است ،امروزه همه
صاحبنظران به این موضوع معترف هستند که
باید افراد به اطالعات دولتی دسترسی بیشتری
داشته باشند و مسائل مالی و سیاسی در دولت
شکلی شفافتر به خود گیرد.
در تحقیقاتـی جدیـد در کمیسـیونی در اروپا
بـر روی پژوهـش و مطالعـهای کار میشـود
کـه با اسـتفاده از این پژوهش ،بتوان چرخش
آزاد شـکافها را بیـن دولـت و اصحاب عرصه
اطالعرسـانی کاهش دهند و درک متقابل هر
یـک را نسـبت به موضـع باالتر ببرنـد .بر این
اساس آنها افراد را تشویق میکنند تا اطالعات
خـود را به وسـیله نرمافزارهـای آزاد  /متنباز
منتشر نمایند .همچنین دولتها نیز میتوانند
با اسـتفاده از نرمافزارهای آزاد و یا حتی تولید
نرمافزارهای دولتی به شـکل متنباز به آزادی
چرخـه گـردش اطالعـات ،کمک کننـد .این
پژوهـش و مطالعه تا به حال در  ۱۴۰شـهر از
 ۶کشور جهان برای گسترش و توسعه و انتقال
دید مناسـب درباره آزادی اطالعات ،مشـغول
اطالع رسانی و پژوهشهای محلی هستند.

صاحبنظران
به این موضوع
معترفهستند
که باید افراد به
اطالعات دولتی
دسترسیبیشتری
داشته باشند و
مسائل مالی و
سیاسی در دولت
شکلی شفافتر به
خود گیرد.

نـکات کلیـدی به دسـت آمده از سـطح بلوغ
شهرهای مورد پژوهش در زمینه چرخش آزاد
اطالعات را میتوان به موارد زیر خالصه کرد؛
 ۱۷درصـد از آنـان هیـچ گونـه آشـنایی و
ارتباطی با اطالعات آزاد نداشته و با این موضوع
کامال غریبه بودند
 ۲۴درصـد آنـان تجـارب کمـی در مـورد
اطالعـات آزاد داشـتند؛ مانند برخی اطالعات
خـاص و نـه اطالعـات شـهری و یـا اطالعات
سیستماتیک و مهم
 ۴۷درصـد از این شـهرها از تجارب نسـبتا
متوسـط و خوبـی در زمینـه اطالعـات آزاد و
چرخش اطالعات برخوردار بودند .با این حال
سیاسـت مشخصی در قبال انتشار اطالعات و
یا قوانین مرتبط با اطالعات آزاد در آنان وجود
نداشت و همچنین به صورت شفاف مشخص
نبود که چه مواردی باید محرمانه باشد.
 ۱۲درصـد از شـهرها نیز تجربیات پیشـرفته
و باالیـی را در ایـن زمینـه دارا بودنـد؛ از
سیاستهای شفاف و درگاههای اطالعرسانی
اینترنتی شهری ،بسیار خوبی برخوردار بودند
و به طور کلی در شرایط مطلوبی قرار داشتند.
همچنیـن بر اسـاس پژوهش صـورت گرفته
در ایـن پژوهش و مطالعه مشـخص شـد که
 ۱۰درصـد از شـهرها اصـوال دارای سـامانه
اطالعرسـانی یا پایگاه اینترنتی و حتی درگاه
منسـجم ارتباطی برای ارائه اطالعات دولتی و
شـهری نبوده و در زمینه ارائه اطالعات آزاد و

چرخش اطالعات ،پیشـرفت خاصی نداشـتهاند .همچنین  ۱۷درصد از آنان به یک
درگاه ملی اطالعرسانی آزاد برخوردار بودند و  ۴۴درصد از آنان از درگاه محلی برای
ارائه اطالعات آزاد برخوردار بوده و  ۲۹درصد از آنان نیز هم دارای درگاه محلی بودند
و هم درگاه ملی.
در پایان نیز بر اساس قالب انتخابی برای انتشار آمار و اطالعات دولتی و قرار دادن
آن در اختیار مردم ،حدود  ۷۷قالب مجزا در حال اسـتفاده اسـت که برخی از این
قالبهـای انحصـاری و برخی دیگر نیز آزاد  /متنباز بودند .برخی از این قالبها نیز
قالبهای تخصصی برای برخی امور خاص علمی و آماری بودند .پرکاربردترین قالب
را میتوان قالب  CSVکه نوعی قالب صفحه گسترده است ،دانست که قالب  ۶۲درصد
از پروندههای ارائه شده را شامل میشد .قالب بعدی نیز قالب  XMLبود که یک زبان
نشانهگذاری دیگر مانند  HTMLاست .یکی دیگر از قالبهای پرکاربرد دیگر که برای
نگاهداری اسـناد و جداول صفحهگسـترده به کار می رود همان پروندههای برنامه
اکسل مایکروسافت یعنی  XLSبود که با وجود انحصاری بودن در اکثر نرمافزارهای
تحتوب ،گوشیهوشمند و یا آزادی چون لیبرهآفیس قابل ایجاد و مشاهده است
اکثر شهرها اطالعات خود را با استفاده از یک یا دو سه قالب خاص منتشر کردهاند.
بااینحال در رسم زیر میتوانید نموداری از  ۱۰قالب محبوب در ارائه اطالعات آزاد
در این شهرها را مشاهده نمایید؛

براسـاس پژوهش این گروه مشـخص گشته است که حداقل نیمی از شهرها درک
صحیحی از مزایای مرتبط با استفاده از برخی قالبهای مورد استفاده خود ندارند؛
برایناساس اکثر شهرهای مورد پژوهش توسط این پژوهش و مطالعه نشان میدهد
که به جز معدود شهرهای پیشرفته اکثر این شهرها از قالبهای مناسب برای انتشار
اطالعات اسـتفاده نمیکنند .بر اساس استانداردهای جاری بینالمللی برای انتشار
اطالعات به صورت آزاد ،اطالعات باید از قالبهای خاصی استفاده نمایند که برای
محتوایی که قرار است توسط آن ارائه شود کامال مناسب باشند و عالوهبراین موضوع
بهتر است متنباز و آزاد باشند .زیرا اگر وابسته به فناوری و نرمافزار خاصی باشند،
قابلیت انتقال کمتری خواهند داشت؛ به شکلی که اگر نرمافزار ایجادکننده آن پرونده
تغییر یافت به راحتی بتوان به ویرایش و مشاهده آن دادهها پرداخت.
همان طور که اشارهشده استفاده از قالبهای آزاد یکی از بهترین روشهای انتشار
محتواست که تضمین میکند اطالعات عرضه شده بدون وابستگی به نرمافزار خاصی
قادر به مشـاهده و ویرایش باشـند .بدون این ویژگی عمال بخشی از آزادی چرخش
اطالعات محدود به افراد خاصی خواهد شد که دسترسی به نرمافزار مورد استفاده
برای ایجاد پرونده ،داشته و میتوانند از آن استفاده نمایند .بنابراین بهتر است برای

ارائه اطالعات از نرمافزارهای آزاد  /متنباز استفاده شود.
در ابتدا اکثر افراد حتی در گروه پژوهشی مورد اشاره از مدل دادههای پیوندی متنباز
(آزاد)  LODحمایت میکردند که دادههای مورد نیاز را به صورت مجموعهای به هم
پیوسته ذخیره مینمود .همچنین در این مدل از روش آردیاف « »RDFبرای ذخیره
یرفت؛ به این دلیل که این مدل
و بازیابی معنای قابل پردازش توسط ماشین بکار م 
با زبان اکسامال نوشته میشود؛ در تمامی ویرایشگرهای متنی قابل ویرایش است.
بااینحال به دلیل پیچیدگی این مدل و سختی یادگیری ایجاد چنین پروندههایی،
این مدل دیگر توسط افراد غیرحرفهای و عادی استفاده نمیشود ،به اینخاطر این
مدل رواج زیادی در شهرهای مورد پژوهش ندارد.
در طی سالیان مختلف استفاده از قالب زبان نشانهگذاری اکسامال در حال افزایش
است .این زبان قدرت باالیی در نمایش اطالعات مختلف به صورتهای مختلف دارد
که برتری خاصی به آن بخشـیده اسـت .از دیگر مزایای آن میتوان به امکان ارائه
آسان و راحت آن در درگاههای اینترنتی اشاره کرد که حتی میتوان آن را با پایگاه
اینترنتی و دیگر مطالب به صورت درونی ارائه داد .این قالب کاربردهای فراوانی دارد
و از ساختار بسیار سادهای نیز برخوردار است به عنوان مثال اکثر برنامههای گرافیکی
از ساختار اکسامال برای چیدمان عناصر بصری نرمافزار خود استفاده میکنند؛ مانن ِد
گـوگل اندروید که از اکسامال برای طراحی عناصر گرافیکی نرمافزارهای کاربردی
خود بهره میبرد.
یاِسوی « »CSVیا (مقادیر جداشده با ویرگول)
اخیرا قالب جدید و متنبازی با نام س 
مورد استفاده قرار میگیرد که دادههای آن با ویرگول از هم جدا میشوند .پروندههایی
که با استفاده از چنین روشی ایجاد شدهاند را میتوان با استفاده از نرمافزارهای اکسل
یاِسوی را میتوان یکی از محبوبترین قالبها
و کلک ( )calcلیبرهآفیس باز نمود .س 
برای ارائه محتوای صفحهگسـترده دانسـت که به صورت گسترده توسط شهرهای
مورد پژوهش نیز اسـتفاده شـده است .از مزایای آن نسبت به اکسامال میتوان به
سـادگی کار با آن اشـاره کرد؛ عالوهبراین بدون نیاز به نرمافزار خاص و تنها با یک
ویرایشگر ساده نیز قابل ویرایش است .همچنین زبانهایی مثل پایتون و پِرل نیز از
توابع درونی خاصی برای کار با این پروندهها برخوردارند که توسط نرمافزارهای نوشته
شده در این برنامهها نیز میتوان دادههای ذخیره شده در این قالب را پردازش کرد.
بهطورکلی از تمام موارد گفته شده و با وجود مدل ارائه داده پیشرفته  LODو آردیاف
که توسـط اکثر شهرهای مورد پژوهش استفاده نشـدهاند میتوان گذارههای زیر را
نتیجهگرفت؛
یاِسوی را ترجیح
دارندگان اطالعات شهری سادگی و راحتی استفاده از قالب س 
میدهند
یاِسوی در مقابل مدلهایی مثل آردیاف،
طرفداران اطالعات باز همواره از سـ 
پشتیبانی کرده و معتقدند اطالعات آن وضوح بیشتری دارند.
گروه درحالرشد و بزرگی از برنامهنویسان و توسعهدهندگان ترجیح میدهند به
یاِسوی استفاده نمایند که
جای استفاده از بانکهای اطالعاتی و غیره ،از قالب س 
انعطاف بیشتری را برای کار با دادهها ،فراهم میکند.
یاِسوی استفاده نمایند؛ زیرا
شـهروندان عادی آرزو دارند از اطالعات در قالب سـ 
چنین قالبهایی برای اسـتفاده توسـط آنان بسـیار راحتتر و مناسـبتر است تا
استفاده از ساختار پیشرفته اکسامال و آردیاف.
یاِسوی ،نشان میدهد که
اسـتفاده گسـترده از اطالعات ساده و آسانی چون سـ 
قالبی که اطالعات را با پیچیدگی کمتری در خود نگاه داشته و نمایش دهد ،بسیار
بیشتر از قالبهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین کاربران حرفهای
و توسعهدهندگان نیز برای انعطاف و راحتی بیشتر در هنگام برنامه نویسی چنین
قالبهایی را به دیگر قالبها ترجیح میدهند.
شماره هفتم ،شهریورماه93
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دادههایبازبیشتر
برایکاربرانبیشتر....
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 data.govبرایامریکاوجوددارد

۱۰۲شهر

بازدید از سایت «اطالعات باز» انگلستان
در تابستان  ۲۰۱۳صورت پذیرفته
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در روز هکاتون بینالمللی «اطالعات
باز»  2013مشارکت کردند

مجموعه اطالعاتی در سراسر دنیا
توسط دولتها باز شدهاند
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...ارزشبیشتریرا
میتواندبههمراهآورد
سهم مصرفکننده از ارزش
بالقوه اطالعات باز
نرمافزار پزشکی ،سالمتی و
تناسب اندام برای تلفنهای
هوشمند
صرفهجویی برای مسافران با
آگاهی از تغییر زمانبندیها
براساس اطالعات باز
گاز دیاکسیدکربن برای ساختمانهایی
که میتوانند توسط اطالعات باز
شناسایی شوند ،کمتر منتشر میشود

تخمین ارزش بالقوه اطالعات
باز در هفت زمینه است

٪50 +

۱۰۰٫۰۰۰+

 35ساعتدر سال

 3٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰واحد

 ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰دالر

شماره هفتم ،شهریورماه93

29

کسب و کار

 ۱۱نکته برای هنگامی که استارتآپ شما با بازار جدید مواجه میشود

چگونه کسبوکار موفقی را
راهاندازیکنیم
نویسنده:
اسکات گربر

جلب نظر و مجذوب کردن مشتریان
از آن دسته چالشهایی هستند که
اکثـر فعالیـن اقتصادی با آن دسـت و پنجه
ن�رم میکنند .اما حتی اگر ش�ما ی�ک �Busi
 ness Manکامال موفق باشـید ،نیاز به کشف
بازارهـای جدید و مشـتریان جدید خواهید
داشـت .حسـی کـه در ایـن مواقع به شـما
دسـت خواهـد داد حس شـروع دوباره همه
ایـن مراحلی اسـت کـه طی کردهایـد .برای
صرفهجویی در هزینه و زمان ،من از چند تن
از کارآفرینهـای YEC (Young Entrepreneur
 )Councilسـؤاالتی پرسیدم که چه چیزی را
فراتـر از هر چیزی در اولویت قـرار داده اند،
زمانی که میخواسـتند ،مدل خود را مبتنی
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بر مشتریان جدید تغییر دهند.
بهترین جوابهای آنان در زیر آمده است:
بازخورد مشتری:
وقتـی درحالتوسـعه مـدل خـود هسـتید،
ضروری است که شما باعالقه و بهسرعت به
نیازهای مشتریان خود توجه کنید .چیزهایی
که شـما میداندار ثابت آنان هستید؛ زمانی
که وارد میدان جدید میشـود ممکن اسـت
دیگر اینطور نباشد.
ضروری اسـت که در روزها و یا ماههای اول
سـؤاالت و فرمهایی را به مشتریان بدهید تا
از آنـان اطالعاتی را جمع کنید که بهصورت
بالقوه بـرای گرفتن بازخورد مفید هسـتند.
این بازخوردها را تحلیل کنید و بسنجید که

در روزها و
یا ماههای
اول سؤاالت
و فرمهایی را
بهمشتریان
بدهید تا از آنان
اطالعاتی را جمع
کنید

در کجـای کار ایسـتادهاید؛ این اعمال باعث
میشـود که بهسرعت اشـکاالت کار را رفع
کنید و یا چاههایی را پرکنید ،که در صورتی
که شنونده خوبی نباشید؛ ممکن است درون
آنان بیفتید.
دیدی کلی از مشـتری نهایی داشته باشید،
 B2Bیا  B2Cکارهایی اشتباه هستند مسائلی
که باعث میشـود پول خود را دور بریزید یا
منجر به تالشی بیفایده در پایین جاده شود.
پتانسیل شراکت:
قبـل از این که وارد بازار جدید از مشـتریان
شـوم ،تحقیقـات خـود را انجـام میدهـم،
سپس به یکی از شرکا و یا وابستگان تماس
میگیرم تا از آنان مشورت بگیرم.
ایـن کار را با دعوت کـردن از آنان برای یک
ناهار انجام میدهم .من از آنان تمامی خوب
و بد و جزییات کار را جویا خواهم شد.
ایـن بـه یکـی از بزرگتریـن روشهای من
تبدیل شده است تا به استراتژی خود شکل
دهم .به طور کلی اگر شـریکی وجود داشته
باشـد که پلی بیـن خالءهای بـازار جدید و
قدیم من ایجاد کند ،من تالش خواهم کرد
تا آن را کامال آشکار کنم.

من معتقد هسـتم که مشـتریان هـم از این
همگام بودن لذت خواهند برد و این همیشه
مانند آن است که گویی برند مورد عالقه آنان
به آنها انسـانی برخورد کرده و دوسـت آنان
هسـتند .اگر آنان با شـما مچ شوند ،آن وقت
است که به تک تک کلمات شما باور خواهند
داشت.
بررسی تحقیقات اینترنتی:
مطمئن شوید که شما در مورد بازار مناسبی
تحقیق میکنید ،از سـایتهایی مثل آمازون
اسـتفاده کنید وارد دسـتهبندیهای مشـابه
شوید و ببینید که دیگران در مورد محصوالتی
که فعال در بازار هستند چه نظراتی دارند .مثال
مشـکالت و گرفتاری که آنـان با محصوالت
دیگـر دارنـد و یا چیزهایـی که در مـورد آن
محصوالت دوست دارند.
همچنین چک کنید که معمـوال مردم برای
چـه چیزهایی پـول پرداخـت کردهاند و چه
محصوالتی فروش بیشتری داشتهاند ،آمازون
(در ایران دیجیکاال یا …) و  Yelpسـایتهای
خوبی برای انجام این دست تحقیقات هستند.
رقابت:
شاید هرگز نیاز نباشد تا به ارزیابی کلی از رقبا
یا ظرفیت اسمی بازار بپردازید .مهم است که
بدانید رقبای شما تا چه حد قدرتمند هستند،
چهکارهایی را بـه خوبی انجام میدهند ،چه
چیزهایی را به خوبی انجام نمیدهند ،خودتان
را از بـازار چگونـه میتوانیـد افتـراق دهید و
اینکه بازار هدف چه قدر بزرگ است.
همچنین شما نباید چنین تصور کنید که قرار
است به شکلی خیرهکننده از رهبر فعلی بازار
بزرگتر شوید.
مشتریان فعلی شما:
کاربـران و مشـتریان فعلـی در حـال حاضـر
اعتمـاد الزم را بـه برند شـما دارند ،مطمئن
شـوید که هرگـز آنان را در هنـگام انجام این
تغییرات ناامید نکنید (بیگانه نشـمارید) زیرا
این مشـتریان سـابق شما هسـتند که باعث
شـدهاند که چیزی که امروز هستید؛ باشید،
با این حال سـعی کنید خود را در چیزی که
هستید ایزوله نکنید!
پتانسیلتغییرات:

هنگامیکه زمان آن فرا میرسد تا مدل خود را
مبتنی بر مشـتریان جدید بنا نمایید ،باید
روی این موضوع تمرکز کنید که شما قرار
اسـت برند جدید را معرفی کنید که بتواند
مخاطبیـن جدید را تحت تأثیـر خود قرار
دهد .این کار ممکن اسـت برای سازمانها
که قصد تغییر هویـت دارند چالشبرانگیز
باشـد که هویت زیبای خود را حفظ کنند
و همینطـور بتواننـد موارد جدیـد و قابل
قبولی برای عرضه داشته باشند.
هنگامیکـه شـما مراحل تکامل به سـمت
بـدل شـدن به یک برنـد و هویت جدید را
طی میکنید ،نیاز دارید تا نام تجاری خود
را در موضوعـات جدید جـای بیاندازید ،از
بـازار جدید که قصـد ورود به آن را دارید،
یک مصاحبه از افراد داشته باشید تا درک
درست و جامعی از نیازها و ترجیحات آنان
داشـته باشـید .این به شـما کمک خواهد
کرد که اگر شـرایط در بازار جدید بحرانی
شد بتوانید از پس بحران پیشآمده برآیید.
نیازها را از نو تعریف کنید:
شـما بایـد وقـت بیشـتری را صـرف کنید
و تلاش بیشـتری نماییـد تـا به مشـتری
جدید دسـت یابید .با تالشی بسیار بیشتر
از زمانـی کـه بایـد بـرای جلب مشـتریان
فعلـی خود را انجـام دهید .مـردم معموال
خیال میکنند ،که تغییر بازار و کسـب به
هدفی جدید بسـیار ساده اسـت؛ اما اغلب
فراموش میکنند که تالش برای دستیابی
بـه بازارهای جدید ،همیشـه بـرای آنان و
اطرافیانشان تالش بزرگی بوده است.
درباره اولین بازاری که تجارت شما در آن
کلیـد خورد فکـر کنید .ایـن کار به همان
انـدازه نیـاز به تلاش دارد که هنـوز برند
شـما شناخته شـده نبود .در هر حال شما
نیاز دارید تا نیازهای تجاری خود را از نوع
تعریف کنید.
دیدگاه از زمینههای دیگر :
روش معمـول بـرای تحقیـق در مورد یک
مارکـت بهراحتـی بـا نـگاه کردن بـه روند
مشـتریان در زمینه کاری شـما و پرسـش
سـؤال از مشـتریان فعلی قابل انجام است،
که چه چیزی را میخواهند در آینده شاهد
باشـند .بهجای آن که خـود را طبقهبندی

کنیـد! تلاش کنیـد تا دیـد مناسـبی ،از
موضوع کاری خود به وسیله مطالعه دیگر
شـرکتها در زمینه مشـابه خود بهدسـت
آورید .از تجربیات آنان بیاموزید و از نحوه
ورود آنان به بازار جدید و راهحلهای آنان
کسب تجربه کنید.
تجزیه و تحلیل کامل بازار:
شـما نیـاز داریـد کـه تشـخیص دهید که
چـه چیـزی واقعـا نیاز اسـت ،ایـن کار را
بـا مطالعـه و تحقیـق دقیـق و جمعآوری
اطالعات به دست خواهید آورد .شما نباید
این تصمیمات را سرسری بگیرید.
یک مطالعه درست میتوان از چالشهایی
کـه ممکن اسـت برای شـما اتفـاق بیفتد
پردهبرداری کند .پس شـما میتوانید آنان
را پیشبینی کنید و محصول و کمپین خود
را بهصورت مناسبی برنامهریزی کنید.
پیامهای استراتژیک:
مطمئـن شـوید کـه پیـام خـود را درمـورد
محصوالت بهدرسـتی به مخاطبیـن انتقال
میدهیـد .اگـر شـما میخواهیـد کـه بین
محصـول جدیـد کـه در بـازار قدیـم عرضه
میکردید و محصوالت جدید در بازار جدید،
تمایز قائل شـوید؛ باید در پیامهای شما این
هدف و منظور کامال روشن باشد.
توسـعه یک محصول شمار را آماده میکند
بـا این فرصت که بتوانید مشـتریان فعلی را
درباره رشد ،مسیر شما و قدرت خالقیتتان،
هیجـان زده کنیـد .بااینحـال اگر موقعیت
مناسـبی را نتوانیـد فراهـم کنیـد ،موفـق
نخواهید بود.

مهم است که
بدانیدرقبای
شما تا چه حد
قدرتمندهستند،
چهکارهایی را
به خوبی انجام
میدهند ،چه
چیزهایی را به
خوبی انجام
نمیدهند

تغییرات در فروش و خدمات:
بـه چالشهـای کلـی در رابطـه بـا فشـارها
بین مشـتری و تیم خدمات چشم نپوشید.
شـما به افراد مشـخصی آمـوزش دادهاید تا
محصـول خاصـی را به فروش برسـانند یا با
مشـتریان خاصی مواجه شـوند .حال زمانی
کـه مدل خود را تغییـر میدهید ،باید خود
را آمـاده کنید تا چرخـهی فروش ،تغییرات
محصوالت و خدمات را بهروز نمایید .حتی
مجبور خواهید بود تا چرخهی توزیع ،فروش
و یـا خدمات پس از فـروش را از نوع تنظیم
نمایید.
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کسب و کار

تجربیات مدیرعامل ردهت از
چندینسال مدیریت
نویسنده:
برایانبرنشوزن

در خلال جشـنی که برای انتشـار
کتـاب «»The Open Organization
توسـط جیـم وایتهارسـت (مدیرعامـل
شـرکت ردهت) در حال انجـام بود ،بیش از
بوکارهای کوچک
 ۴۵۰نفر از رهبران کسـ 
و بـزرگ و فعالیـن بـازار در یـک کنفرانـس
مجـازی اینترنتی دور هم جمع شـده بودند
تا به سخنان مدیرعامل شرکت ردهت درباره
مدیریت تغییرات سـریع رخ داده در اقتصاد
در آینده و حال صحبت نمایند.
شـروع پرسـیدن سـواالت در ابتـدا از جانب
لینـدا مرینوس صـورت گرفت که سـردبیر
نشریه تجاری هاروارد است .سوال او این بود
که «آیا برای نوشتن کتاب خود از نرمافزاری
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متنباز بهره جستهاید؟» وایتهارست سریعا
پاسـخ داد کـه «بله ،مـا کار را با اسـتفاده از
نرمافزار آزاد انجـام دادیم ،از لیبرهآفیس که
یک واژهپرداز محبوب متنباز اسـت استفاده
کردهایم .و درحالی که میکروفون را با هیجان
زیاد در دسـت خود میفشرد گفت« :و البته
ماجراهای جالبی در اینباره دارم».
سازمانهای آزاد (باز) در عمل
مثل تمامی محصوالت شرکت ردهت کتاب
سازمانهای آزاد هم ناشی از تالش مشترک
همه همکاران در ردهت است که به واسطه
تجـارب و بینـش آنان شـکل گرفته اسـت.
کتـاب فوق را میتوان چکیـدهای از تجارب

بله ،ما کار را
با استفاده از
نرمافزار آزاد
انجام دادیم ،از
لیبرهآفیسکه
یک واژهپرداز
محبوبمتنباز
است استفاده
کردهایم

و آموختههای وایتهارسـت در عرض هفت
سـال مدیریـت وی بـر ردهت دانسـت .این
کتاب چراغ راهی اسـت بـرای مدیران دیگر
موسسـات مرتبط با مـدل آزاد  /متنباز که
چگونـه بتواننـد با حفـظ شایستهسـاالری،
اصـول همـکاری و شـفافیت خـود را بـرای
رویارویـی بـا قـرن ۲۱ام آمـاده کننـد؛ بـه
بهطوریکه وایتهارسـت معتقد اسـت این
کتـاب در مـورد مـواردی اسـت کـه او تا به
حال آموخته است .همانند بخشهای دیگر
دنیای آزاد  /متنباز این کتاب نیز برای نقد و
بررسی در اختیار عموم بوده است؛ تا این که
باالخره به تدریج منتشر شود.
خوانندگان میتوانند نظرات و پیشـنهادات

خـود را درمـورد هـر بخشـی از مطلـب در
کتاب به واسطه قابلیت کامنت «»Comment
لیبرهآفیس بیافزایند؛ که به خوانندگان اجازه
حاشیهنویسـی بر مطالب را خواهد بخشید.
بـا این حـال زمانی کـه جیم وایتهارسـت
میخواست آنان را چاپ کند ،در مکانهایی
که انتظار میرفت باشـند ،حضور نداشـتند.
آنهـا به بخـش زیرین صفحـات میافتادند
ولی جیم وایتهارست میخواست آنان را به
قسـمتهای کناری و حواشی کتاب منتقل
کند ،درست همان طور که دلش میخواست
و در هنـگام کار بـا صفحهنمایش مشـاهده
میکرد.
بنابراین او ایده جدید خود را برای بهبود این
قابلیـت در لیبرهآفیـس با همـکاران و دیگر
توسعهدهندگان در ردهت ،در میان گذاشت
که عرض چند هفته یکی از توسعهدهندگان
نرمافزارهای آزاد در شـرکت ردهت کائوالن
مکنامـارا ایـن ایـده را بـرای نسـخه جدید
لیبرهآفیـس پیاده کرد( .به نظر میرسـد در
دنیـای نرمافزارهـای آزاد  /متنباز نیز حرف
مدیران زودتر مورد توجه قرار میگیرد!)
جیم میگوید «در واقع دیگر چنین قابلیتی
را در خـود نرمافـزار لیبرهآفیـس داشـتیم،
روزی فقـط یـک بهروزرسـانی در (توزیـع)
فـدورای خود مشـاهده کـردم ،کـه در واقع
همـان ویژگـی مورد انتظار من بـود!» با این
حال جیم وایتهارسـت تنها کسی نبود که
از ایـن قابلیـت منفعت میبـرد ،بلکه پایگاه
اینترنتی  ZDNetنیز افزوده شدن این قابلیت
را بـه عنـوان «قـدم حقیقـی و روبهجلـو»
جشنگرفته بود.
قطعـا ایـن کتـاب از ایـن جهت بـرای جیم
وایتهارسـت مهم است؛ زیرا او داستانهای
زیادی را در مورد آموختههایش در آن آورده
اسـت که وی امیدوار بوده برای سازمانهای
آزاد (باز) مهم هستند( .براساس این ایدهای
که میگوید؛ پروژههای آزاد  /متنباز الگویی
را ارائـه میدهنـد که موفقیت سـازمانها را
تضمیـن میکنـد ).به صورت کلـی کتاب با
هدف آموزش مدیران و دیگر رهبران نوشته
شده است تا به آنان یادآوری کند ،تا چه حد
مدیریـت و ایدههای سـنتی ناقص بوده و به
طور فزاینده دیگر حرفی برای گفتن ندارند.
جیم وایتهارست میگوید «دنیایی که ما در
حال اعمال مدیریت در آن هستیم ،با دنیای

قدیمـی و سـنتی دیـروز کـه در آن آموزش
دیدهایم؛ کامال متفاوت اسـت .اما پروژههای
آزاد  /متنباز موارد جدیدی را در چنته دارند؛
راههای جدید برای سازماندهی ،همکاری و
رهبری یک تیم ».به عنوان مثال و در موردی
که برای نرمافـزار لیبرهآفیس صورت گرفته
بود؛ جیم وایتهارسـت موفق شـد با فشـار
بر کارکنان خـود بتواند چنین قابلیتی را به
نرمافـزار مجموعه دیگری اضافه کند .چنین
امکانی برای نرمافزارهای انحصاری و غیرآزاد
وجود نـدارد و فرد نمیتوانـد به کدهای آن
دسترسی داشته باشـد .بنابراین دانش افراد
در یـک شـرکت میتواند برای شـرکتهای
دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد که منجر به
همکاری بهتر شرکتها نیز میشود.
بـا تمـام این تفاصیـل ،جیبم وایتهارسـت
معتقـد اسـت در سـازمانهای آزاد
تصمیمگیریها به صورت دموکراتیک نیست
و برخـی موارد زور و قدرت کامال بین اعضاء
تقسـیم نخواهد شد و در ساخت و همکاری
و تولیـد و راهانـدازی یـک پـروژه ،اولویت با
کسـانی خواهد بود که در این مسائل زودتر
حاضر بودهاند .جیم وایتهارسـت میگوید:
«صادقانه بگویم ،صدای برخی افراد بیشتر از،
دیگر افراد شنیده میشود ».که این موضوع
بر اسـاس شـهرت اسـت .اکثر افراد شـهرت
خود را با استفاده از گفتگو و مکالمه به دست
آوردهاند؛ جیم وایتهارست هم معتقد است
که مکالمه و گفتگـو در دنیای آزاد  /متنباز
یکـی از دالیـل شـهرت افراد بـوده و یکی از
اساسـیترین روشهای جدا کردن سره را از
ناسـره به شـمار میرود .به طور کلی یکی از
روشهایی که افـراد در جامعه آزاد  /متنباز
محبـوب و مشـهور میشـوند نوع و سـطح
ارتباط آنان با افراد جامعه است که منجر به
این محبوبیت خواهد شد.
جیم وایتهارست با خنده میگوید «ما یک
سازمان کومبایا « »kumbayaنیستیم ،روش
سـنتی طوفانمغزهـا ،جایی که افـراد همه
ایدههـای خود را مطـرح میکنند تا یکی از
آنان برگزیده شـود دیگـر روش خوبی برای
تصمیمگیری نیسـت؛ بلکه مباحث ساینده
و مکالمات هسـتند کـه باعث اتخاذ تصمیم
درسـت میگردنـد ».وی میافزاید که شـما
بـه پوسـتی کلفت هـم احتیاج داریـد؛ تا به
نظـرات و ایدههای آنان توجه کنید و از بین

ایـن نظـرات و ایدهها ،نظرات خوب و برتر را
انتخاب نمایید .این موضوع نیازمند آن است
کـه توجه و وقت بیشـتری را صرف دقت به
نظرات دیگران نمایید .وی معتقد است ،این
روش ،یکـی از روشهای جدیدی اسـت که
در پروژههای منبعباز از آن استفاده میشود.
همچنین جیم وایتهارسـت اشاره میکند
که شـما کدهایتان نیستید ،از منظر او افراد
برای پیشـرفت پـروژه خود باید احساسـات
شخصی را کنار گذاشته و نظرات دیگران را
به خوبی بشنوند و انتقادات را جدی بگیرند و
اجازه ندهید انتقاد شما را به هم بریزد بلکه با
روحیه ای شاد با آن مواجه شوید.
همچنیـن بـه عنوان یـک نصیحـت عرض
میکنـم که کینه بـه دل نگیرید .عصبانی و
نگران ماندن از یک اشتباه میتواند کار آتی
شما را هم تحت تاثیر قرار دهد .اشتباه را از
ذهن خود بیرون کنید  .بر این مساله که در
آینده به بهترین شـکل کارها را انجام دهید
متمرکز شوید .به طور کلی انتقاد امر مهمی
اسـت و بهتر اسـت آنچه را که شـنیدهاید
مـورد تجزیه و تحلیـل و ارزیابی قرار دهید،
مشـخص کنید که آیا این یک انتقاد معتبر
و صحیح اسـت یا خیر و تصمیم بگیرید که
چـکار می توانیـد بکنید که مشـکل را حل
کنیـد یا اشـتباه را اصلاح کنیـد[ .اگر این
موضوع شـکایتی است که شـما مرتبا آن را
می شنوید باید فکر کنید که شما از شرایط و
وضعیت به وجود آمده چه چیزی می توانید
یاد بگیرید که این کار دوباره رخ ندهد].
جیـم وایتهارسـت رو بـه مخاطبیـن در
کنفرانس مجازی متذکر شد که تبدیل شدن
به یک شـرکت متنباز دیگـر یک مزیت به
شمار نمیرود بلکه به بقای شرکتها مرتبط
گشته است .مادامی که شرکتهای بیشتری
مباحث ساینده و در حال خدمتمحور شـدن هسـتند ،بهتر
مکالماتهستند است ،شرکتهای دیگر نیز به چنین مواردی
که باعث اتخاذ
اهمیـت دهنـد تا بتواننـد بـه موفقیتهای
تصمیمدرست
بیشتری دستیابند.
میگردند .وی
در آخر اینجاست که وصله نرمافزاری برای
شما
میافزاید که
یک پردازشـگر کلمه یـا مدیریت یک کتاب
به پوستی کلفت برای یک رهبر یکسـان خواهـد بود .تمامی
هم احتیاج دارید؛ اینهـا به این بهروزرسـانی نیـاز دارند؛ یکی
تا به نظرات و
بهروزرسـانی نرمافـزار و دیگری بهروز کردن
ایدههای آنان
بـرای بهبود قابلیت رهبری و کار جمعی در
توجهکنید
یک جمع و بهصورت گروهی.
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اپل را نیز ،از متنباز شدن گریزی نیست

متنباز شدن دیگر اختیاری

نیست حتی برای اپل
نویسنده:
کلینتفینلی

مهمترین نکته کنفرانس توسـعهدهندگان
اپل در سراسر جهان تنها مختص به معرفی
نسـخههای جدیـدی از اواس-ایکـس و آی-اواس یا
حتی سرویس جدید اپل با نام اپل موزیک نبود بلکه
زمانی بود که معاون اپل مهندسی کریگ فدریگی به
روی صحنـه آمد و اعالم کرد که سـوئیفت «»Swift
زبان برنامهنویسی اختصاصی اپل متنباز گشته است.
نکتـه هیجانانگیـز ماجـرا ایـن اسـت کـه اکثـر
توسـعهدهندگان در حـال حاضر به سـمت توسـعه
محصـوالت بـا بهرهگیـری از ابزارهـای آزاد  /متنباز
سـوق یافته و اسـتفاده از این ابزارها طی پنج سـال
گذشته افزایش قابل توجهی داشته است .همچنین
اپل کاربران را به این سـو سـوق داده اسـت که بهتر
اسـت از برنامههـای خانگـی اپـل اسـتفاده کننـد و
ابزار شـخص ثالثی چـون ادوبی فلش دوری گزینند
چون معتقد اسـت ابزاری بیمنفعت هسـتند .اما به
نظر نمیرسد حتی اپل هم بتواند جلوی گزینههای
شخص ثالث بایستد؛ به این دلیل که ابزارهای شخص
ثالث بسـیاری در دسـترس هسـتند که برای انجام
امـور توسـعهای در اپل به کار بیایند پـس اپل برای
جلوگیری از استفاده از دیگر ابزارها باید ابزار خود را
متنباز میکرد.
با متنباز شـدن سـوئیفت توسـط اپل ،این شـرکت
بـه توسـعهدهندگان در دیگـر سیسـتمعاملها این
امـکان را نیز داده اسـت تا به ایجـاد برنامههای خود
برای سیسـتمعامل دیگـر نیز با اسـتفاده از کدهای
سـوئیفت بپردازنـد؛ کـه منجـر بـه ایجـاد ویرایش
مشـابه از برنامههای کاربردی اپل در سیسـتمعامل
هـای نوپایی مثل اوبونتو تاچ نیـز خواهد بود به این
شکل که میتوان کاری کرد که برنامههای کاربردی
آی-او-اس و نوشته شده در سوئیفت را در اوبونتو تاچ
اجرا کرد و یا هر سیستمعامل دیگر.
به طور قطع سوئیفت در حال رشد است اما زبانهای
برنامهنویسـی مشـابه دیگری نیز وجود دارند که در
چند سـال اخیر توسعه داده شدهاند .به عنوان مثال
فیسبوک با زبانهای  Dو  Hackدر حال خطا و آزمون
اسـت و گوگل نیز زبان جدید  Goرا در آستین دارد.
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در این بین بنیاد موزیال نیز بیکار نبوده و زبان  Rustرا
توسعه میدهد .هر یک از این زبانهای برنامهنویسی
دارای قوت و ضعف مختص به خود هسـتند .هرچه
باشـد آینده در اختیار چنین زبانهایی اسـت که به
طور ایدهآل اکثر آنان متنباز هسـتند .از گزینه اپل
گرفته تا گزینه موزیال.
مایکروسـافت نیـز سـال گذشـته اعلام کـرد کـه
چارچـوب داتنـت را متنبـاز خواهد کـرد و با با نام
«ویژوالاسـتودیو کد» ،قصد گسترش نفوذ ابزارهای
توسـعه نرمافزار خود به دیگر سیسـتمعاملها دارد.
مایکروسـافت همچنین تالش زیادی برای اسـتفاده
کاربـران و توسـعهدهندگان دیگـر سیسـتمعاملها
از محصـوالت توسـعهای و زبانهای خـود دارد و در
حال حاضر در حال تالش برای فراهم کردن امکانی
برای نصب برنامههای نوشته شده توسط داتنت در
سیستمعاملهای آی-او-اس و او-اس-ایکس است.
به طـوری که حتی بتوان برنامههـای آیاواس را در
ویندوز و یا اواسایکس و با استفاده از ویژوال استودیو
نوشته و به راحتی در آی-او-اس اجرا کنند .بنابراین
با چنین شرایطی اپل چارهای نداشت جز این که زبان
برنامهنویسی جدید خود را به یک زبان توسعهپسند،
تبدیل کند.
با این حال اپل در اسـتفاده از متنباز قریب نیسـت.
آنها از داروین که انشـعابی از بیاسدی اسـت بهره
گرفتـه و سیسـتمعامل او-اس-ایکـس را بـه یـک
سیستمعامل شبه-یونیکس تبدیل کردند در ضمن
وبکیـت را نیز با اسـتفاده از توسـعه پـروژه متنباز
کیاچتـیامال ایجـاد کردند که موتـور اصلی برنامه
کانکـرور بـود کـه با تبدیـل بـه وبکیت بـه موتور
اصلی سافاری و بعدها کروم مبدل گشت .همچنین
«سامانه عمومی چاپ در یونیکس»  CUPSهم ابزاری
است متنباز که توسط اپل توسعه دادهمیشود و در
سطح گسـتردهای در توزیعهای گنو/لینوکس مورد
استفاده است.
در هر حال اکثر توسـعهدهندگان اپل از سـوئیفت و
 Objective Cاستفاده خواهند کرد ولی اپل میخواهد
تا با متنباز کردن سـوئیفت سـر مایکروسافت را در

زمینه نوشـتن برنامههای بومی سیستمش ببرد و با
به جان خریدن ریسـک اسـتفاده از زبان بومی خود،
در رقابتی چون اندروید به تقویت زبان خود بپردازد
حتی اگر در سیستمعامل دیگری نیز استفاده شود.
تا چه حد متنباز است؟
اپل قرار اسـت هسـته اصلی این زبان و تمامی موارد
مرتبـط هـم چـون کامپایلـر را تحت مجـوز خاص
خودش متنباز نماید که نشـاندهنده این است که
تا چه مقدار متنباز خواهد بود .به نظر میرسـد هم
چون فیستایم که تا مدتی متنباز شد ،سوئیفت هم
از حالت متنباز خارج شود یا همانند جاوا به صورتی
محدود باشـد .بـا این حال اسـتفاده از ایـن زبان در
سیسـتمعامل دیگر ،برای سوئیفت یک تغییر بزرگ
خواهد بود.
اپـل بدون نیت ،خود به اجرای برنامههای سـوئیفت
در گنو/لینوکس کمک کرده اسـت ،با متنباز شدن
زبان سوئیفت کاربران و توسعهدهندگان لینوکس به
راحتی میتوانند از نحوه کار آن آشنا شوند و یا حتی
بـا اسـتفاده از آن زبانهای دیگر ماننـد  Rustموزیال
را ارتقـاء دهند .با این وجود بـرای اجرای برنامههای
آی-آواس و اواس-ایکـس در گنو/لینوکـس نیـاز به
متنباز شـدن کوکو (رابط برنامهنویسی) نیز هست.
کوکو ( )Cocoaرابط برنامهنویسـی شیءگرای محلی
اپـل بـرای سیسـتمعامل اواس ده اسـت ..ایـن کار
الزم اسـت؛ تـا کاربران بتوانند به اجـرای برنامههای
آی-آواس بپردازند .اپل در این مورد حرفی نگفته و یا
نگارنده چیزی نشنیده است.
در هـر صـورت در اسـتفاده از سـوئیفت نیـز نبایـد
بسـیار خوشبین بود! با این حال متنباز شدن زبان
یـا نرمافزارهایـی ایـن چنین که شـرکتهای بزرگ
پشـت آنان هسـتند برای مطالعه کدمنبع آنان و یا
استفاده از روشها و الگوریتمهای مورد استفاده آنان
و بهرهگیری درست از این روشها باعث بهبود دیگر
گزینهها نیز خواهد شد .هرچند که برنامهنویسی این
روزها بدون دیدن اخطاری از جانب یک وکیل کامال
کم پیشمیآید
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جامعه کاربری

تدابیری که دولتها میتوانند برای
ترویج نرمافزار آزاد به کار گیرند

مترجم:
مهدیبیگی

این مقاله سیاستهایی را برای تاثیرگذاری
عمیق و پایـدار تالشهایی که برای ترویج
نرمافـزار آزاد در سـطح دولت و بـه طبع آن هدایت
کشور به سمت نرمافزار آزاد انجام میشود پیشنهاد
میدهد.
هدف یک دولت ساماندهی جامعه برای فراهم کردن
آزادی و رفـاه مـردم اسـت .یکـی از جنبههـای این
ماموریت در زمینه محاسـبات کامپیوتری ،تشویق
کاربران برای پذیرفتن نرمافزار آزاد اسـت :نرمافزاری
که آزادی کاربران احترام میگذارد.
ی کاربرانی را
یـک نرمافزار انحصاری (غیـرآزاد) آزاد 
که از آن استفاده میکنند پایمال میکند .این یک
مشکل اجتماعی است که دولت باید برای ریشهکن
کردنش تالش کند.دولت باید برای حفظ حاکمیت
خود بر محاسباتش بر استفاده از نرمافزار آزاد اصرار
کنـد .تمـام کاربـران مسـتحق این هسـتند که بر
محاسباتشان کنترل داشته باشند اما دولت در مقابل
مردم مسـئول اسـت که کنترل خـودش را بر روی
محاسباتی که از طرف مردمش (و با دادههای آنها)
انجام میدهد حفظ کند .بخش زیادی از فعالیتهای
دولتی اکنون بر محاسبات کامپیوتری استوار است و
کنترل این فعالیتها در گرو کنترل کردن محاسبات
صورت گرفته اسـت .از دسـت دادن این کنترل در
ادارهای که ماموریتهای حیاتی دارد میتواند امنیت
ملی را به مخاطره بیاندازد.
مهاجرت ادارات دولتی به نرمافزار آزاد فواید ثانویهای
را نیز به دنبال دارد ،مانند صرفه جویی در هزینهها و
تشـویق و توسعه کسب و کارهای محلی مبتنی بر
پشتیبانینرمافزار.
در این متن «نهادهای دولتی» به تمامی بخشهای
دولتی مانند بخشهای عمومی شـامل مدرسـهها،
نهادهایمشارکتیعمومیوخصوصی،فعالیتهایی
کـه دولت پشـتیبانی میکنـد مانند مدرسـههای
خصوصـی و شـرکتهای خصوصیای که توسـط
دولت کنترل میشـوند یا با اجازه ویژه یا دسـتورات
دولتی کنترل میشوند ،اشاره میکند.
آموزش
مهمتریـن سیاسـت در این میان مربـوط به بخش
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آموزش است چرا که آینده کشور را به راحتی شکل
میدهد:
فقط نرمافزار آزاد آموزش داده شود:
تمام فعالیتهای آموزشـی یـا حداقل آنهایی که
توسـط نهادهـای دولتـی ارائه میشـوند باید تنها
نرمافـزار آزاد را تدریس کنند (بنابراین آنها هرگز
نبایـد دانش آمـوزان را به سـمت اسـتفاده از یک
نرمافزار غیرآزاد ترغیب کنند) همچنین باید دالیل
مدنیای که باعث اصرار بر اسـتفاده از نرمافزار آزاد
میشـود را بـه دانش آمـوزان آمـوزش داد چرا که
آموزش نرمافزار غیرآزاد آموزش وابستگی است که
این در تضاد با اهداف یک مدرسه است.
دولت و مردم
همچنین سیاسـتهای دولت در مورد اعمال نفوذ
بر نرمافزارهایی که شـرکتها و سایر افراد استفاده
میکنند نیز بسیار حیاتی است:
هرگز اجباری بر استفاده از نرمافزار انحصاری وجود
نداشته باشد:
قوانین و شیوههای اجرای بخش دولتی باید تغییر
کنـد به نحـوی که آنها هرگـز سـازمانها و افراد
مسـتقل را مجبور به اسـتفاده از نرمافـزار غیرآزاد
نکنند یا بر آنها فشـار وارد نکنند .همچنین آنان
بایـد جوامـع و شـیوههای عمومـیای کـه چنین
پیامدی را به دنبال دارند دلسرد کند (مانند .)DRM
تنها نرمافزارهای آزاد توزیع شوند:
هنگامی که یک نهاد دولتی نرمافزاری را برای عموم
منتشر میکند مانند نرمافزارهایی که در صفحات
وبشان ارائه یا مشخص میشود این نرمافزارها باید
به عنوان نرمافزار آزاد توزیع شوند و باید توانایی اجرا
در بسترهای تماما مبتنی بر نرمافزار آزاد را داشته
باشند.
وبسایتهای دولتی
وبسـایتهای نهادهای دولتـی و خدمات مبتنی
بر شبکه باید به گونهای طراحی شوند که کاربران
بدون لطمه خوردن بتوانند از آنها استفاده کنند.

تماما با استفاده از نرمافزار آزاد.
قالبها و پروتکلهای آزاد
نهادهـای دولتـی تنهـا بایـد از قالبهـا و پروتکلهـای
ارتباطیای استفاده کنند که به خوبی توسط نرمافزارهای
آزاد پشتیبانی شوند ترجیحا با مستندات و قواعد منتشر
شده( .منظور ما از این قسمت «استانداردها» نیستند زیرا
این قواعد باید در مورد اجزای منطبق با اسـتاندارد و نیز
اجزای غیر منطبق اعمال شوند)
باز کردن بند مجوزها از پای کامپیوترها
فـروش کامپیوترهـا نبایـد نیازمنـد خریـد یـک نرمافزار
انحصـاری باشـد .فروشـنده بایـد از طرف قانـون ملزم به
پیشنهاد گزینه خرید کامپیوتر بدون نرمافزار انحصاری و
بدون پرداخت هزینه مجوز به خریدار باشد.
تحمیل هزینهها اشـتباه دیگری اسـت کـه در این میان
رخ میدهـد و نباید توجه مـا را از بیعدالتی ذاتی موجود
در نرمافزارهـای انحصاری منحرف سـازد .از دسـت دادن
آزادیای که نتیجه اسـتفاده از آن نرمافزارهاسـت .با این
حـال سواسـتفاده از اجبار کاربران بـرای پرداخت ،برتری
ناعادالنه دیگری را شامل حال توسعهدهندگان نرمافزارهای
انحصاری میکند که برای آزادی کاربران مضر است .برای
یک دولت شایسـته است که جلوی چنین سواستفادهای
را بگیرد.

حاکمیتمحاسباتی
برخی سیاسـتها ،حاکمیت محاسـباتی دولت را به
مخاطره میاندازند .نهادهای دولتی باید کنترلشان را
بر محاسـباتی که انجام میدهند حفظ کنند نه این
کـه این کنترل را به بخـش خصوصی واگذار نمایند.
این اصول در مورد تمام کامپیوترها از جمله تلفنهای
هوشمند نیز صدق میکند.
مهاجرت به نرمافزار آزاد
نهادهای دولتی باید به نرمافزار آزاد مهاجرت کنند و
نباید نرمافزارهای انحصاری را نصب و یا به استفاده از
آنها ادامه دهند مگر به شـکل موقتی و زودگر .تنها
یک نهاد باید قدرت اعطای مجوز استفاده از نرمافزار
انحصاری به شکل موقتی را داشته باشد آن هم تنها
در شرایطی که دالیل قانعکننده برای این کار وجود
داشته باشد .هدف این نهاد باید به حداقل رساندن این
استثنائات تا رسیدن به مرز صفر باشد.
توسـعه راه حلهای آزاد مربـوط به فناوری
اطالعات
وقتـی که یک نهاد دولتی برای توسـعه یک راه حل
محاسـباتی هزینه میکنـد قرار داد بایـد پیمانکار را
مجبـور به ارائه نتیجه به عنـوان نرمافـزار آزاد نماید
همچنین طراحی باید به شکلی باشد که یک شخص
ثالث بتواند نرمافزار را بر روی یک سکوی صد در صد
آزاد اجرا کند و توسـعه دهد .ایـن مورد باید در تمام
قراردادهـا الزامی باشـد .در نتیجه اگر توسـعهدهنده
موافق این الزامات نبود نتوان برای آن کار هزینه کرد.
انتخاب کامپیوترها برای نرمافزار آزاد
وقتـی کـه یک نهـاد دولتی اقـدام به خرید یـا اجاره
کامپیوتـر میکنـد بایـد از بیـن مدلهایی کـه ( در
کالس خودشـان ) نزدیکترین سازگاری را برای کار
بـدون هیـچ گونه نرمافـزار انحصاری دارند دسـت به
انتخـاب بزند .دولت باید برای هـر رده از کامپیوترها
یک فهرسـت مجاز با توجه بـه این معیار تهیه کند.
مدلهایـی که هـم برای دولت و هم عمـوم مردم در
دسترس باشند باید به مدلهایی که تنها برای دولت
در دسترس هستند ترجیح داده شوند.
مذاکره با تولید کنندگان
دولت باید به شکل فعال در تمامی حوزههای مربوطه
با تولیدکنندگان در مورد ارئه محصوالت سختافزاری
قابـل قبولی کـه نیازمند اجـرای نرمافـزار انحصاری
نباشـند در بـازار (هم برای بخش دولتـی و هم برای
عموم مردم) مذاکره کند.

اتحاد با سایر دولت ها
دولـت بایـد از سـایر دولتهـا نیـز بـرای مذاکـره به
شـکل جمعی با تولیدکننـدگان در مورد محصوالت
سختافزاری مورد قبول دعوت به عمل آورد چرا که
احتمال موفقیت به شکل جمعی بیشتر است.
حاکمیت محاسباتی II
حاکمیت محاسباتی (و امنیتی) دولت شامل کنترل
بر کامپیوترهایی که کارهای دولتی را انجام میدهند
نیز میشـود .این حاکمیت شامل پرهیز از استفاده
از خدمـات نرمافزار به عنوان سـرویس دهنده (مگر
این که سـرویس توسـط یک نهاد دولتی مربوط به
همان شـاخه از دولت ارائه شـود) و همچنین سـایر
شیوههایی که از میزان کنترل دولت بر محاسباتش
میکاهد خواهد شد.
دولت بایـد کامپیوترهای خودش را کنترل
کند
هـر کامپیوتـری کـه دولـت اسـتفاده میکنـد باید
متعلق به همان شاخه از دولت باشد یا توسط همان
شـاخه اجاره شـده باشـد و آن شـاخه نیز نباید به
مجموعههای دیگـر حق تصمیمگیری در مورد این
که چه کسی دسترسی فیزیکی به کامپیوتر داشته
باشد ،چه کسی مسئولیت نگهداری (سختافزاری یا
نرمافزاری) را داشته باشد یا چه نرمافزاری باید روی
آن نصب شده باشد را اعطا نماید .اگر کامپیوتر قابل
حمل نباشد در آن صورت درهنگام استفاده باید در
محلی قرار گرفته باشد که در تملک دولت باشد (به
شکل ملکی یا اجارهای)
ترغیب به توسعه
سیاسـتهای دولـت بر توسـعه نرمافزارهـای آزاد و
غیرآزاد تاثیرگذار است :
پشتیبانی از نرمافزار آزاد
دولـت بایـد با روشهایـی توسـعهدهندگان را برای
ایجـاد یا بهبود نرمافزارهـای آزاد و فراهم کردن آن
برای عموم تشـویق کند .مانند معافیتهای مالیاتی
و سـایر انگیزههـای مالـی .به صورت مخالـف  ،این
انگیزههـا نبایـد بـرای توسـعه ،توزیع یا اسـتفاده از
نرمافزارهای انحصاری وجود داشته باشند.
عدم حمایت از نرمافزار غیرآزاد
بـه شـکل خـاص ،توسـعهدهندگان نرمافزارهـای
انحصـاری نبایـد توانایـی اهـدای نسـخههایی از
نرمافزارشـان را بـه مـدارس و در قبـال آن تقاضای

تخفیف مالیاتی در قبال ارزش اسمی نرمافزارشان را
داشته باشند .نرمافزارهای انحصاری نباید در مدارس
قانونی باشند.
ضایعات الکترونیکی ()E-waste
نرمافزارهای قابل جایگزینی
بسـیاری از کامپیوترهای مـدرن به گونهای طراحی
شدهاند که جایگزین کردن نرمافزارهای پیشفرض
در آنان با نرمافزارهای آزاد غیرممکن باشد بنابراین
تنها راه آزاد سازی آنها دور انداختن آنهاست .این
عمل برای جامعه مضر است.
بنابرایـن این کار باید غیرقانونی باشـد یا حداقل به
شـکل قابل مالحظـهای بـا اسـتفاده از مالیاتهای
سـنگین محدود شـود .این محدودیت باید بر روی
فـروش ،واردات یـا توزیع عمده کامپیوترهای نو (نه
دست دوم) یا محصوالت کامپیوتریای که در مورد
اتصاالت سختافزاری شان پنهان کاری میکنند یا
برای توسـعه  ،نصب و یا جایگزینی کل سیسـتم یا
هریـک از نرمافزارهای نصب شـده که تولید کننده
توانایی بهروزرسانی آن را داشته باشد محدودیتهای
عمدی ایجاد میکنند اعمال شـود .به طور خالصه
تمام دستگاههایی که برای نصب یک سیستم عامل
متفاوت نیاز بـه « »jailbreakingدارند یا آنهایی که
اتصاالت مورد استفاده برای برخی لوازم جانبی شان
مجهول است.
بیطرفی در فناوری
بـا تدابیـر ذکر شـده در این مقاله  ،دولـت میتواند
کنتـرل خویـش بـر محاسـباتش را بازگردانـد و
شـهروندان ،کسـب و کارها و سـازمانهای کشور را
به سوی کنترل بر روی محاسباتشان رهنمون سازد.
هرچنـد مخالفتهایی وجود دارد کـه این امر اصل
بیطرفی در مورد فناوری را نقض میکند.
ایده بیطرفی در فناوری این است که دولت نباید به
شـکل دلخواه تمایالت خودش را در موارد تکنیکی
اعمال کند .هر چند درسـتی این اصل اعتراضپذیر
اسـت اما این اصل به مواردی محدود اسـت که تنها
مشـکل موجود در آنها مشکل فنی است .تدابیری
که در این مقاله از آنها دفاع شـده در مورد مسائل
اخالقـی ،اجتماعی و خطرات سیاسـی هسـتند .در
نتیجه ایـن رهنمودها خارج از چهارچوب بیطرفی
در فناوری هستند.
تنها کسانی که خواستار درهم شکستن یک کشور
هستند میتوانند پیشـنهاد دهند که دولتشان در
مـورد حاکمیتـش یـا آزادی شـهروندانش بیطرف
باشد.
شماره هفتم ،شهریورماه93
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نقش جامعه و دولت در حمایت از نرمافزار آزاد
نویسنده:
سعیدعلیجانی

در این نوشـتار سـعی شـده ابتدا به
صـورت اجمالی وضع کنونی ،اهداف
و دسـتاوردهای دولـت در اسـتفاده ،ترویج و
توسـعه نرمافزار آزاد در ایران تحلیل شود .در
«شـناخت جایگاه دولت و جامعه در حمایت
از نرمافزار آزاد» این اهداف با واقعیت مقایسه
شده و در نهایت «راهکار پیشنهادی» نوشته
شده است.

نویسنده:
مسعودصدرنژاد

اهداف و دستاوردهای دولت
اگر دسـتاوردهای سـازمان فناوری اطالعات
را در راسـتای اهـداف دولـت در نظر بگیریم
میتـوان ایـن اهـداف را در سـه دسـته کلی
تقسـیمبندی کـرد .دسـته اول اسـتفاده از
نرمافزار آزاد اسـت .حتـی از واژه بهکارگیری
در نام این تشکیالت استفاده شده است ،که
نشـاندهنده اهمیت این هدف برای سازمان
فنـاوری اطالعـات اسـت .دسـته دوم ترویج
استفاده از نرمافزار آزاد است به این معنی که
دیگـران هم از نرمافزار آزاد اسـتفاده کنند و
دسـته سوم توسـعه نرمافزار آزاد است .پیش
از اینکه به بررسی خود این اهداف بپردازیم
برای هر کدام یک مثال بارز خواهیم آورد.

38

شماره هفتم ،شهریورماه93

اسـتفاده از سیسـتمعامل اوبونتـو روی
کامپیوترهـای دسـکتاپ کارکنـان سـازمان
فنـاوری اطالعـات یـک گا ِم رو بـه جلـو در
راسـتای اسـتفاده از نرمافزار آزاد بوده اسـت.
افزایـش آگاهـی جامعـه از طریـق برگزاری
همایشها یا حمایت از گروههایی نظیر الگ
تهران میتواند در راسـتای ترویج استفاده از
نرمافزار آزاد باشـد .حمایت از سیسـتمعامل
بومی زمین هم میتواند در راسـتای توسـعه
نرمافزار آزاد شناخته شود.
جهانیسازی
نرمافزار آزاد بخشی از فرایند جهانیسازیست.
جهانیسـازی به معنای متصل کـردن تمام
مـردم دنیـا بـه یکدیگـر و حـذف مرزهـای
جغرافیایـی .یعنـی فراهـم کردن شـرایطی
کـه مـردم دنیا فـارغ از زبـان ،ملیت ،مذهب
و ...بتوانند با یکدیگر تعامل داشـته باشند و
درکنار هم و با هم زندگی کنند .کشـورهای
توسـعهیافته کـه اغلب شـعار جهانیسـازی
میدهنـد ،برخلاف ادعـای خـود عمـل
کردهاند چرا که روزبهروز سـفر به کشورهای
توسـعهیافته سـختتر میشـود و مرزهـای

جامعه نرمافزار
آزاد خلق یک
نرمافزار را برای
رفع یک نیاز
مشترک ،هدف
قرار داده است و
امروزه نمیتوان
روینرمافزارهای
آزاد برچسب
کشور یا شرکت
بهخصوصی را
زد.

بین کشـورها پررنگتر میشـود اما نرمافزار
آزاد بدون آنکه شـعار جهانیسـازی را داده
باشـد ،به کمـک اینترنت مردم تمـام دنیا را
بـه هم متصـل کرده اسـت .باالترین شـکل
تعامـل ،تعامـل برای رسـیدن بـه یک هدف
مشـترک اسـت و این در نرمافـزار آزاد نمود
پیدا کرده است .زیرا جامعه نرمافزار آزاد خلق
یـک نرمافزار را برای رفع یک نیاز مشـترک،
هدف قرار داده اسـت و امروزه نمیتوان روی
نرمافزارهای آزاد برچسـب کشـور یا شرکت
بهخصوصی را زد.
شـناخت جایگاه جامعـه و دولت در
حمایت از نرمافزار آزاد
دولتهـا ،جامعـه و شـرکتها انگیزههـای
متفاوتـی برای حمایت از نرمافـزار آزاد دارند
چرا که نیاز آنها برای استفاده از نرمافزار آزاد
متفاوت اسـت .اگر نیاز هر کدام به درسـتی
تشـخیص داده شـود میتـوان دربـاره نقاط
اشـتراک آنها بحث کرد و ایـن اهداف را در
راستای هم قرار داد .هدف دولتها از استفاده
از نرمافـزار آزاد معمـوال بـه امنیـت بیشـتر
اطالعاتشـان مربوط میشـود .شـرکتها به

دنبال راهحلهای کمهزینهتر و قابل اعتمادتر
بـرای حل مسـائل خود هسـتند و جامعه به
دنبال راهکاریست که نیازهای خود را برطرف
کند.
بخش قابل توجهی از قدرت و ثروت به ترتیب
در اختیار دولتها و شرکتهاسـت ،در حالی
کـه توسـعه نرمافـزار آزاد نیازی بـه قدرت و
ثروت ندارد .به این معنی نیسـت که این دو
نمیتوانند به توسعه نرمافزار آزاد کمک کنند
بلکه به این معنیسـت که نرمافزار آزاد بدون
قدرت دولتها و ثروت شرکتها هم میتواند
توسـعه یابـد همان طور که بـدون این دو به
جایگاه کنونی خود رسیده است.
اگر دولت متوجه سهم کم قدرت در توسعه
نرمافزار آزاد باشـد ،جایگاه خود را تشـخیص
میدهـد و بـه انـدازه سـهم خـود و در جای
مناسـب ،مسـئولیت اجتماعـی خـود را ایفا
میکند .اگر چنین شود ،دولت متوجه میشود
که مجبور کردن افراد یک سازمان دولتی به
نصـب اوبونتـو روی کامپیوترهای شـخصی
خود ،کمکی به توسعه نرمافزار آزاد نمیکند،
به دلیل این که استفاده افراد به عنوان کاربر
نهایی از یک سیستمعامل آزاد نقش چندان
موثـری در توسـعه نرمافـزار آزاد نخواهـد
داشـت .همچنیـن ایجاد یا حمایـت از ایجاد
سیسـتمعامل زمین به دلیل عدم استفاده از
این سیستمعامل توسط شرکتهای مبتنی
بـر ابـر ،چه در داخـل و چه در خارج کشـور
کمکی به توسـعه نرمافزار آزاد نمیکند نه به
این خاطر که لزوما این سیستمعامل ضعیف
عمـل کرده یـا کم هزینه شـده ،بلکه به این
دلیل که این سیسـتمعامل از ابتـدا هم قرار
نبوده توسـط مردم جهان مورد استفاده قرار
بگیـرد و یک سیسـتمعامل ملی/بومی بوده.
این در حالیسـت که یکی از افتخارات دولت
استفاده از سیستمعامل غیربومی اوبونتو است
که بخش قابل توجهی از توسـعه آن توسـط
جامعـه کاربـری آن از سراسـر جهان صورت
میگیـرد .ابهامی کـه در واژه ملی قـرار دارد
آیا ناشی از عدم شناخت ماهیت نرمافزار آزاد
و ارتباط آن با فرایند جهانیسـازی است؟ آیا
اجباری در کار است که دستگاههای دولتی از
این اسـامی برای دریافت تایید نام سازمان و
پروژههای آزاد استفاده میکنند؟
راهکار پیشنهادی

در بخش قبل گفتیم نرمافزار آزاد به قدرت و
ثروت نیاز ندارد .نرمافزار آزاد به جای این دو به
جامعه مشارکتکننده نیاز دارد .نرمافزارهای
آزاد در سراسـر دنیا توسـط جوامـع کاربری
تولید ،آزمایش و منتشر میشود و شرکتها
و دولتها تنها حامی این جوامع و گروههای
کاربری هستند .پرسشی که در اینجا مطرح
میشـود اینسـت که پس دولت چه نقشـی
میتواند در توسعه نرمافزار آزاد داشته باشد؟
به این پرسـش در دو بخش جداگانه پاسـخ
میدهیم .بخش اول شناسایی نیازهای جوامع
و رفع بخشی از آن که در توان دولت میباشد
و بخش دوم تالیف سیاستهای درست است.
شناسـایی نیازهـای جوامـع و رفع
بخشی از آنها
برای مورد دوم به یک دایرکتوری از پروژههای
نرمافـزار آزاد و دانش آزاد از سراسـر دنیا نیاز
هسـت بـرای همیـن ابتـدا بایـد معیارهایی
مشخص شود که بر اساس آن هم آزاد بودن
پروژههـا و هـم صالحیـت آنها چـه از نظر
فنـی و چه از نظر توان اجرایی مورد بررسـی
و تاییـد قـرار بگیرد .بعد از تهیـه دایرکتوری
گام بعد مشـخص کردن نیازهای هر پروژه و
حیطه تخصصی هر کدام هسـت .برای مثال
سـایت گنو ،النچپـد ،داکداکگو ،ویکیپدیا
و ..امـکان ترجمه به صورت گروهی را فراهم
کردهانـد و هـر فـردی که به زبان انگلیسـی
مسلط باشـد ،میتواند به این پروژهها کمک
کند .ممکن اسـت بعضی از پروژهها نیازمند
گرافیست ،بعضی ایجاد مستندات فنی ،بعضی
برنامهنویس یا حتی حمایت مالی (سیسـتم
دونیشـن را هم شـامل میشـود) و . ..داشته
باشـند .بعـد از طبقهبندی نیازهـا باید برای
هر پـروژه و تخصص راهنمایی تهیه کرد که
شامل روال مشارکت در آن پروژه باشد .البته
تمام نیازها در این طبقهبندی قرار نمیگیرد.
برخـی نیازها ممکن اسـت حالت خاصتری
داشته باشـد ولی نکته مهمی که وجود دارد
اینست که نیاز را افرادی تشخیص میدهند
که در این پروژهها کار میکنند نه نگارندگان
این مقاله یا کارکنان سازمانهای دولتی.
جمعبندی مراحل پیشنهادی برای ایجاد
بستر شناسایی نیازهای جوامع و حمایت
از آنها بدین است:

صفـر -مشـخص کـردن معیارهـا و
حداقلهـای مورد نیـاز بـرای آزاد بودن یک
پروژه و صالحیت فنی و اجرایی آن
یـک -تهیه دایرکتوری جوامع و پروژهها و
معرفی آنها
دو -دسـتهبندی جوامـع فعـال در حـوزه
نرمافزار یا دانش آزاد
سوجو از
سـه -بررسـی نیازها از طریق پر 
فعالین آن حوزه
چهـار -طبقهبنـدی نیازهـا بـر حسـب
تخصصها یا منابع مالی مورد نیاز
سیاستها
هرچنـد مهاجرت دولـت و توابع آن از جمله
مـدارس و سـازمانها و شـرکتهای دولتـی
بـه نرمافـزار آزاد میتوانـد فوایـدی از جمله
ذخیره شدن منابع مالی و تشویق و گسترش
شرکتهای پشتیبان نرمافزار در داخل کشور،
اثر نکـردن فشـارهای دولتها بـرای تحریم
ایران توسط شرکتهای انحصاری و . ...داشته
باشـد اما ماموریت اصلی دولت سـازماندهی
جامعـه بـرای آزادی و سـعادت مردم اسـت.
یکـی از جنبههـای ایـن آرمـان در حیطـه
کامپیوتر تشویق کاربران به فراگیری نرمافزار
آزاد یعنـی نرمافزارهایی که به آزادی کاربران
احترام میگذارند ،است در حالی که نرمافزار
انحصاری آزادی کاربرانش را پایمال میکند و
این یک مشـکل اجتماعیست که دولت باید
آن را ریشهکن کند.
مهمترین سیاسـت در حـوزه آموزش مطرح
مجبور کردن
است زیرا آموزش آینده یک کشور را میسازد.
افراد یک
سازمان دولتی به فعالیتهـای آموزشـی و افراد مرتبـط با امور
نصب اوبونتو روی آموزشی باید فقط نرمافزارهای آزاد را تدریس
کننـد و نبایـد هیچوقـت دانشآمـوزان را به
کامپیوترهای
استفاده از نرمافزارهای انحصاری عادت دهند.
شخصی خود،
کمکی به توسعه این افراد باید دالیل اجتماعی پافشـاری روی
نرمافـزار آزاد را آموزش دهند چرا که آموزش
نرمافزار آزاد
نمیکند ،به دلیل نرمافـزار انحصاری آموزش وابستگیسـت که
این با ماموریت مدارس در تضاد است.
این که استفاده
افراد به عنوان
جستارهای وابسته
کاربر نهایی از
یکسیستمعامل آخرین نسـخه مقاله بـه همراه اسلایدهای
آزاد نقش چندان این مقاله ،ارائهشـده در نشسـت هماندیشی
موثری در توسعه توسـعه بکارگیـری نرمافـزار آزاد/متنبـاز در
کشـور در ویکی بنیاد دانش آزاد در دسترس
نرمافزار آزاد
عالقهمندان قرار گرفته است.
نخواهد داشت
شماره هفتم ،شهریورماه93
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جامعه کاربری

گفتگو با بابک فرخی توسعهدهنده سوالریس و  BSDو مرور
فناوری در دهه هفتاد

زندگی باشیطانک
قــــرمـــز

نویسنده:
امیرحسینحسینیپژوه

به هر شـرکتی که پا میگذاشـت دیگر حتی الزم نبـود توضیحی بدهد .کافی
بود بگوید تمام سیسـتمهای سـازمان را به  BSDتغییر دهید تا بدون هیچ شرط
و شـروطی آن را بپذیرند .پشتوانه سالها کار تخصصی در پروژههای داخلی و
ارتبـاط با چهرههای بینالمللی او را در حـوزه کاری خودش آوازه خاص و عام
کرده بود .به قول خودش« :همیشه برای همه مرموز و عجیب بودم».
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یک اتاق کوچک خنک و پر نور و درخشان در شرکت ایمن
پردیس خانه اول بابک فرخی است .ترجیح میدهد به جای
سـر و کلـه زدن بـا آدمها یا وقت گذراندن در شـبکههای اجتماعی
در این اتاق کوچک پشـت آیمک  ۲۷اینچیاش بنشـیند و آخرین
پیشنویسهـای  IETFرا مطالعـه کنـد و نظرش را درباره اسـتاندارد
«مانیتورینگ کیفیت شبکههای موبایل در ابعاد بزرگ» بنویسد یا
در کنـار کارمند روسـی  nginxو کارمند آمریکایـی  netflixدر بهبود
عملکرد الگوریتمهـای  IP forwardingبـه «پیرمردهای بیاسدی»
کمک کند .تا این حد که همسـرش میگوید«:گاهی اوقات بچهها
هم میترسـند به اتاقش بروند که مبادا آن خلوت را به هم بزنند».
کنار دستش یک لپتاپ سونی نیز قرار دارد که هنوز منتظر آپدیت
وینـدوز دهاش اسـت .همـان لحظـه با خوشـحالی در حال توسـعه
سیستمعامل شرکت نیز هست و وقتی تمام این کارهای بزرگ را نه
مانند یک کار دشوار بلکه مانند یک سرگرمی نشاطآور شرح میدهد.
کتابهایی زیادی سمت راست میزش روی هم چیده شده از فرهنگ
سامورایی تا جامعه شناسی و تاریخ باستا و فلسفه و رمان را میتوان
در میان آنها مشاهده کرد .یک کیندل در شرکت دارد و یکی در
خانه و میگوید« :برای من وظیفه اسـت که هرشـب قبل از خواب
کتاب بخوانم»
بـه نظر بابک فرخی لینوکس بـرای یک محیط «کاتینگ اج» بوده
و برای توسـعه و پیشـروی مناسـبتر اسـت  .او هرگز در جمعهای
لینوکسـی پا نگذاشـته و خـودش میگوید اجتماعی نیسـت .روی

هیـچ نرمافزاری تعصب ندارد .جملهای که بارها برای
ابزارهـای مختلـف تکرار میکند این اسـت که «من
هم خیلی باهاش خوشحالم» و این تنها دلیلش برای
کار کردن با نرمافزار یا سـختافزاری اسـت .به قول
خودش ترجیح میدهد به جای آدمها با ماشینها سر
و کله بزند « ۳۶سـاعت میشینم پای کامپیوترم که
یک مشکلی را حل کنم و واقعا هم خسته نمیشم و
هرچه جلوتر میروم موتورم گرمتر میشود ولی حرف
زدن با آدمها و مذاکره و فروش اذیتم میکنم ترجیح
میدهم در را ببندم و یک مشکل جهانی را حل کنم».
آپادانا
اوایل دهه  ۷۰اسـت و بابک سـالهای دبیرسـتان را
سـپری میکنـد .روزهایی که رایانـه محصولی نو در
خانههای ایرانی به حسـاب میآیـد و به راحتی قابل
خریـد نیسـت .اولیـن رایانه عمرش کـه یک آمیگا
 ۵۰۰اسـت را در خانـه یکی از دوسـتانش مییابد و
هرگز فکرش را نمیکرد  ۲۴سال بعد فرزندان همین
دستگاه بهترین همدمش شوند .آن زمان وقتی کسی
رایانـهای را میخرید نه خبری از فیلمهای با کیفیت
بـود نـه اینترنتی بنابراین بیشـتر از آن که یک رایانه
جنبه مصرفی داشـته باشـد دسـتگاهی بود که افراد
کمـی از آن برای سـاخت برنامه اسـتفاده میکردند.
میگوید« :همیشه دوست داشتم یک چیزی بسازم»
برای همین سـعی میکند یکی از زبانهای رایانهای
را یاد بگیرد و اتفاقی با زبان اسـمبلی موتوروال آشـنا
میشـود .میگوید« :از شانس بد من اولین زبانی که
یاد گرفتم اسـمبلی بود ،زبان سـختی است اما برای
مـن هیجان انگیز بود» .برنامهنویسـی با ایـن زبان را
شروع میکند و اتفاقا نرمافزارهای جالب و خوبی هم
مینویسد.
مدتی بعد اولین رایانه شـخصی را میبیند .یک PC
 8088 XTاسـت .میگویـد« :مال یکـی از اقوام بود
رفتیم در خیابان جمهوری یک شـرکتی که دو سـه
نفـر از آمریـکا آمده بودنـد و رایانههای  ۲۸۶دسـت
دوم میفروختنـد بـا مانیتـور  EGAکـه رزولوشـنش
 ۳۲۰در  ۲۰۰بـود .االن فکـر کنم یک اپل واچ از این
بیشتر باشد» .در اولین کار میخواهد برای آن هم با
اسمبلی برنامه بنویسد اما متوجه میشود معماری آن
بـا موتـوروال فرق میکند به هر حال کمکم شـروع
یادگیری اسـمبلی اینتل میکنـد .میگوید« :کتابی
مال پیتر نورتون بود که من سـمپلها رو مینوشـتم
بعد توسعه میدادم ،فایل منیجر ،ادیتور و امثال اینها
را روی سیسـتم عامل داس ۵و داس  ۶مینوشـتم».
مدتـی بعد یکی از دوسـتانش مسـیر یادگیـری او را
تغییـر داده و زبان سـی را بـه او معرفی میکند .یک

کتاب فارسـی همـدم او در یادگیری این زبان جدید
میشود .میگوید« :دیدم چقدر من با اسمبلی مکافات
میکشیدم» با  turbo Cو از آن طریق با نرمافزار دیگر
همین مجموعه یعنی  turbo pascalآشـنا میشـود و
شروع به یادگیری پاسکال میکند .تمام این اتفاقات
در طی دو الی سه سال روی میدهد و تنها منبعاش
هم کتابهای این و آن اسـت .میگوید« :یک کتاب
بنفش رنگ انگلیسی به من داد که پاسکال  ۵/۵را یاد
مـیداد دیدم چقدر از سـی راحتتر اسـت» و مدتی
بعد از طریق دوسـتان دبیرسـتانش با بیسـیک آشنا
میشـود .در حقیقت به قول خودش مسیر یادگیری
برنامهنویسی را برعکس میرود.
در دوران دبیرسـتان یکـی از دوسـتان بابـک که در
الکترونیک سر رشته دارد بردی طراحی میکند .این
برد به پورت پرینتر وصل میشود و با آن میتوان دو
رایانـه را از طریـق باند  FMبه هم وصل کـرد و از این
طریق فایل جابجا کرد .دستگاهی که کارکردش برای
االن هم عجیب است« .ما اون موقع  FMمودوالسیون
میدانسـتیم و روی پـورت پرینتـر هـم بلـد بودیـم
برنامهنویسی کنیم برنامه را با کوییک بیسیک نوشتیم
که اینترفیسـی که با پـورت پرینتر صحبت میکرد
بـا اسـمبلی بـود» به همین نحـو سـالهای انتهایی
دبیرستان با خرده فعالیتهایی در زمینه برنامهنویسی
طی میشود.
آن روزهـا اینترنتـی در کار نبـود اما شـبکههایی به
نـام  BBSیـا  Bulletin board systemوجود داشـتند که
رایانهها را از طریق ترمینال به هم متصل میکرد .او
با مودمش که  ۲۴۰۰بیت بر ثانیه سـرعت داشت به
شـبکه بیبیاس مروا وصل میشد .میگوید« :وقتی
آدم یاد این خاطرات میافتد خندهدار به نظر میآید
اما ما با این مودم چه کارا که نکردیم و چه فایلها که
از این  BBSدانلود نکردیم»
به سرعت پای اینترنت به ایران باز میشود اما اینترنت
آفالین .بابک فرخی که دبیرسـتان را تمام کرده یک
روز در مجلـه رایانـه بـا سـرویس ایمیل آپادانا آشـنا
میشـود و بعد از تماس با سـپهر محمدی مدیر این
شرکت تک نفره در خیابان پامنار در حوالی بازار تهران
مالقات میکند .اولین تصورش از شـرکت را اینطور
میگوید« :دیدم یک مرد اسـت بـا دو کامپیوتر و دو
میـز» این شـرکت به مـردم آدرس ایمیل میدهد و
روزی یک بار به شـبکه دایالآپ آمریکا وصل شـده
و ایمیلها را میفرستاد و میگرفت و کیلو بایتی ده
تا  ۱۵تومن پول دریافت میکرد .این آشنایی ناگهانی
باعث میشود بابک فرخی ادامه تحصیل را رها کرده
و به دنبال عالقهمندی و رؤیای خود در آپادانا شروع
به کار کند .خانواده هم که عشق و عالقه بابک را که

میبینند تسلیم تصمیم او میشود و به او برای ادامه
تحصیل اصرار نمیکنند.
سال ۷۴است .شرکت آپادانا سعی میکند فعالیتهای
قبلی خود را توسـعه دهد .بابک روی وینـدوز NT 3.5
یک برنامه مینویسـد کـه ایمیلهای دریافت شـده
شرکت آپادانا در روز را اصطالحا دیسپچ کرده و همه
را در قالـب یک فایل در مـیآورد آنها این فایل را با
 FTPمیگرفتند .آن زمان ویندوز  3.1شبکه  DialUpو
استانداردهای  TCP/IPرا نداشت بلکه با یک برنامه ثالث
به نام  trumpetاین امکان اضافه میشـد و کاربران با
برنامه  pegasus mailایمیلهایشان را مینوشتند و به
شبکه آپادانا میفرستادند .بابک هم به همراه سپهر هر
شـب آنها را با  telnetروی یک ماشـین یونیکس در
آمریـکا با  FTPآپلود میکردند میگوید SSH« :اختراع
نشـده بود فایـل را میگذاشـتیم با اجرا کـردن یک
کامند ایمیلها میرفت بعد جوابش که میآمد سـر
یک ساعت دانلود میکردیم» .میگوید« :حاال بگذریم
که چقدر باگ داشت و ایمیل یکی را در میل باکس
دیگری میگذاشـتیم» و این  ۵۰کاربر میدانستند
کـه سـاعت شـش بعـد از ظهر بایـد وصل شـوند و
ایمیلهایشان را بگیرند .میگوید ۸« :تا مودم داشتیم
با  ۸تا خط تلفن گاهی کسی تاجر بود و زنگ میزد
که تو رو خدا االن وصل شوید ایمیل مهم دارم».
ایـن دوران به سـرعت بـاد میگذرد و پـای اینترنت
ماهوارهای به کشور باز میشود .از شرکت دادهپردازی
یک خط ارسال کننده دایالآپ و یک دریافتکننده
ماهوارهایمیخرند.ایمیلآنالینمیشودولیاینترنت
هنوز آفالین است برای همین با سرویسهایی به نام
 web to mail gatewayاین مشکل را بر طرف میکنند.
کافـی بود بـه یک آدرس خـاص  URLرا ایمیل کنید
تـا فایلهای اچتـیامال را به ایمیل اتچ کـرده و برای
شما بفرستد .مدتی بعد که کارشان میگیرد دفتر را از
بازار به قیطریه منتقل میکنند و تعدادشان به  ۴نفر
افزایش مییابد.
مکعب مرموز
یـک روز یک مکعب کوچک مسـیر زندگی حرفهای
بابک را تغییر میدهد .یکی از شـرکتهای همکار با
یکی از کامپیوترهایش به مشـکل میخـورد و آن را
برای آپادانا میفرستند تا شاید آنها بتوانند دستگاه
را درسـت کنند .مشـکل از این قرار اسـت که فالپی
دیسک در دستگاه گیر کرده و هیچ دکمهای هم روی
آن نیست تا آن را با فشردن دکمه خارج کنند .ورود
ناگهانی یـک  SPARCstation IPXبه مجموعه آنها که
تشنه آموختن هستند اوضاع را به هم میریزد.
یک هفته با این دستگاه کار میکنند تا متوجه مشکل
شماره هفتم ،شهریورماه93

41

جامعه کاربری

به وجود آمده میشوند .سیستمعامل این دستگاه Sun
 2/6 OSبـود و بـرای خـروج فالپی باید دسـتور eject
را در کامندالیـن مینوشـتند .با ایـن حال طعم یک
فنـاوری جدید و یک دنیای متفـاوت از ویندوز برای
آنها شـیرین است و سـعی میکنند با زیرکی آن را
مدت بیشتری پیش خود نگه دارند .چشمانش برقی
میزند و با شور میگوید« :خیلی هیجان انگیز بود» و
واژه «خیلی» را چند ثانیه میکشد با این امید که ما
هم میزان اشتیاقش در آن روز را درک کنیم.
شـروع به یادگرفتن سـوالریس میکننـد و تصمیم
میگیرنـد یک وب سـرور برای آن بنویسـند چون
نمونه اصلی چندان راضیکننده نیست .از آن به بعد
تا امروز دورادور سـوالریس را دنبال کرده و تا قبل از
سال  ۹۰هرکس که پروژهای در این زمینه دارد پیش
او میآید .میگوید« :من خیلی به سان عالقه داشتم
چون فاندر سـان آقای بیل جوی را دوست دارم ،بیل
جوی یک آدم خیلی باهوش اسـت کـه  Vimو Cshell
را ساخت انصافا هم سوالریس یک سیستمعامل پدر
مـادر دار روی سـختافزار پـدر مـادر دار اسـت» رم،
سـیپییو و هارد دستگاههای سوالریس هات پالگ
است یعنی میتوان اجزای رایانه را در حالی که روشن
اسـت تغییـر داد .این مفهوم را خـودش خیلی بهتر
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توضیـح میدهد .میگوید« :مثال سـان فایر ۲۵۰۰۰
یک چیزی اندازه یخچال سـاید بای سـاید است که
درش باز میشود و میتوانید داخلش شوید مثال ۲۵۶
سـیپییو دارد ،با کنسـول کار میکنید که میگوید
سـیپییو شـماره  ۵۳از کار افتاد روی هر سیسـتم
دیگر وقتی سیپییو از کار میافتد یعنی سیستم از
کار افتاده ،اما اینجا شما سیپییو را عوض میکنید
دوباره روی کنسـول مینویسـد سیپییو شماره ۵۳
آنالین شد .دستگاههای سان معروف است که وقتی
روشنش میکنی  ۴۰دقیقه طول میکشد باال بیاید
و دیگر خاموشش نمیکنی» درباره مزایای سوالریس
میگوید« :دسـتگاه سـیتی اسـکنی trusted solaris
وجـود ندارد که درش سـوالریس نباشـد یا تراسـت
سـوالریس سیستمعاملی است که پنتاگون استفاده
میکنـد بـرای اون قدیمیتری که با سـوالریس کار
کـرده لینوکـس عجیب اسـت لینوکـس یک هیپی
به حسـاب میآید وقتی پیشـش از مزایای لینوکس
صحبت کنید ناراحت میشود»
با همکارش سپهر محمدی سعی میکنند یونیکس
را روی رایانههـای معمولـی  PCهم نصب کنند برای
همین راهی مغازههای تهران میشوند و در یک مغازه
سـیدی فروشـی در چهارراه ولیعصر دست تقدیر

آنها را به صورت اتفاقی به لینوکس سوزی میرساند.
ملیت و زبان آلمانی این توزیع دردسـر ساز میشود.
از روی ناچاری و با عالقه شـروع به یادگیری آلمانی
میکند تا شاید زبان این توزیع را بفهمد و بتواند طعم
لینوکس را بچشـد .مدتی بعد با پذیرش شکست اما
همچنان مشـتاق به دنبال توزیع دیگری میرود و با
 Slackwareآشنا میشود .این نخستین توزیعی بود که
توانسـت در سـال  ۷۵به لطف محلی کـه در آن کار
میکـرد از اینترنت دانلود کنـد .آن زمان روش نصب
یک توزیع به این صورت بود که ابتدا باید یک کرنل
یک و نیم مگابایتی را از روی فالپی بوت میکردند تا
آن هسته لینوکس ،درایور سیدی رام دستگاه را لود
کند .میگوید« :کرنل  ۲تازه آمده بود ،برای همین کار
چهار پنج روز سر و کله زدیم» لینوکس هیچ کدام از
سختافزارهای آنها را نمیشناسد و با مصیبت یک
کارت شـبکه  Novel NE2000از بـازار رضا میگیرند تا
در نهایت به اینترنت وصل میشـوند .کارت گرافیک
هم شناسـایی نمیشـود .با خنده میگوید« :هی ما
کامپایل میکردیم از اون موقع من کامپایل کردنام
خوب شـد» در همین روزها یکی از دوسـتانش یک
ردهت نسخه  ۴را از آمریکا میآورد .میگوید« :رابط
کاربریاش بهتر بود و کمی آدم حسـابیتر بود هنوز

سیدیاش را دارم»
بـا این حال ترجیح میدهند سیسـتمهای شـرکت
روی وینـدوز  NTبماننـد و برنامههـا را تحـت ویژوال
اسـتودیو توسعه دهند .میگوید« :بعد که به شرکت
دیگـری رفتـم کمکـم این اعتمـاد به نفـس را پیدا
کـردم که سـاختار را روی یونیکس بیـاورم» هرچند
با جاوا هم برنامهنویسی میکند اما این زبان به هیچ
وجـه نمیتوانـد او را راضی کند و از محیط گرافیکی
 AWTبـه بـدی یـاد میکند و وقتی میبینند سـی
تمام نیازهایشان را پاسخ میدهد ترجیح میدهند به
ترنـد آن روزها توجهای نکنند .میگوید« :جاوا از آن
تکنولوژیهایی بود که از زمان خودش جلوتر بود و به
درد نیاز ما نمیخورد».
در آپادانـا بـا  CGIیک بولتن بـرد طراحی میکنند و
نامش را نمایه میگذارند .این سـرویس یکی از برگ
برندههای آپادانا میشـود ،یک سـایت داخل شـبکه
که مردم در آن لینک به اشتراک میگذاشتند .دیگر
محصولشان یک سرویس چت است که سرورش را با
جاوا مینویسند و کالینت ویندوزش را با دلفی .اینها
ایدههایـی بود که از شـبکههای  BBSبه ارث گرفتند.
چند سـال بعد  ICQو بعدش  YAHOO pagerیا همان
مسنجر معروف وارد رقابت شد.
تـا این که یک روز در گشـت و گذارهایش با NetBSD
آشنا میشود .میگوید« :خیلی پایدار تر بود و حداقل
مـن راحتتر بـا آن کار میکـردم»  FreeBSD 3.3آغاز
ماجرای او با خانواده یونیکس است .با این که لینوکس
و سـوالریس را هم دنبال میکرده و حتی در توسـعه
سوالریس مشارکت کرده اما از آن سال به بعد تا امروز
سیسـتمعامل مورد عالقهاش بـرای سـرور FreeBSD
میشود .به واسطه همین پروژه با آدمهای مختلفی در
کشـورهای دیگر دوست میشود .میگوید« :االن هم
هرکاری انجام میدهم یک ربطی به  BSDدارد».
مهاجرت
مدتی بعد حدود سال  ۸۰شرکت آپادانا را ترک میکند
و به داتک میرود و از همان ابتدا تمام سیسـتمها را
بر پایه یونیکس بنا میگذارد .روزی که آپادانا را ترک
میکند سیسـتم اینترنت تازه از  ۱۴کیلوبیت به ۲۸
کیلوبیت رسیده است .آن روزها تازه موزیال مرورگرش
را عرضـه کـرده .میگویـد« :آن موقـع از همـه بهتر
اینترنت اکسپلورر بود ،عالی بود ،اکتیو ایکس و تمام
فناوریها رو هم ساپورت میکرد و موزیال خیلی درب
و داغان بود حتی من آن زمان اولین دسـتگاه اپل را
که دیدم بهترین مرورگرش اینترنت اکسـپلورر بود»
هرچنـد زمانه به این نرمافزار وفـا نکرد و اکنون جزو
بدترین مرورگرهای دنیا است.

 ۴سال در قامت مدیر فنی در داتک میماند .میگوید:
«یک پسر جوان کم سن و سال بودم که چون از این
چیزها سـر در میآوردم اسـمم شد مدیر فنی وگرنه
نـه مدیریت بلـد بودم نه چیزی» .بـا این حال موفق
میشـود تمام ساختار سیسـتمهای رایانهای شرکت
داتـک را تحت  BSDنصب کند  .درباره سـاختار BSD
میگوید« :تر و تمیزتر است شما در لینوکس برنامه
کـه نصـب میکنیـد تنظیماتـش را در  etc/میریزد
اما بیاسدی میگوید تمام روت مال سیسـتمعامل
اسـت بـرای همیـن لینوکس هـم مثل وینـدوز بعد
از یـک مـدت چـاق میشـود و همـه چیـز قاطـی
میشـود بعد از مدتـی میرویـد در  etcحجم زیادی
 configurationفایـل میبینید میرویـد در  binتعداد
زیـادی فایـل باینـری میبینید امـا در بـیاسدی و
سـوالریس این طوری نیسـت همه مـیرود در usr//
 localو هـر وقـت خواسـتی ایـن پوشـه را کال پـاک
میکنی سیستمعامل نو میشود» او درباره مزیتهای
بـیاسدی ادامه میدهد« :چیزی به نام  portداریم و
من نرمافزارهایم را از فایلهای باینری نصب نمیکنم
از سـورس کد هم نصب نمیکنم که پیچیدگیهای
وابسـتگی داشـته باشـد یـک چیـزی بیـن پکیج و
سـورس اسـت موقع کامپایل تصمیم میگیری چه
آپشـنهایی روشن باشـد و به چه کتابخانهای لینک
شـود لینوکس هم مزایای خـودش را دارد اما با BSD
خیلی خوشـحالترم» با این حال منکـر برتریهای
لینوکس هم نمیشود و معتقد است وقتی بخواهد از
پایگاهدادههای اوراکل اسـتفاده کند هیچ وقت سراغ
 BSDنمیرود.
در نزدیکی سـال  ۸۱مخابرات سـرویس  E1را شروع
میکنـد و اوضاع دایالآپ مقداری بهتر میشـود .در
همان سـالها داتک با مشـارکت شـرکتی دیگرISP ،
شده و بحث  PAPو اینترنت  ADSLبه اتفاق روز جامعه
فناوری اطالعات ایران تبدیل میشود .بابک در نوشتن
طرح  ADSLهم مشـارکت میکنـد اما همان روزها از
داتک بیرون میآید.
ازدواج
سـال  ۸۴به شـاتل میرود هرچند دو سـال بیشـتر
آنجا نمیماند .به قول خودش شیب شاتل خیلی زود
برایش مالیم شـد و دیگـر آنجا کار کردن جذابیتی
نداشت .این را میاندازد تقصیر این که شرکت بیش
از آنکه به مسـائل فنی اهمیت دهد ،دنبال بیزینس
خودش بود .به محض ورودش روی تمام ساختار آنجا
 FreeBSDنصب میکند .میگوید« :این طوری شد که
هرجـا که رفتم یک ردپایی به جا گذاشـتم» مجبور
میشود هرآنچه میداند را به دیگران هم یاد بدهم تا

در صورت ترک شـرکت مشکلی پیش نیاید .این یاد
دادنها باعث میشـود تا سـال  ۸۹شروع به آموزش
بـیاسدی بـا همـکاری  BSDCertificationGroupکه
مقـر اصلیاش در آمریکا بود بکند .نماینده رسـمی
این مؤسسـه میشـود .روند هم به این صورت است
که امتحان میگرفتند و پاسـخها را برای مؤسسـه
اصلی ارسال میکردند .با همین روش اکنون  ۳۰نفر
در ایران مدرک رسمی  BSD-Aدارند و بعد از آمریکا
ایران دومین کشور از نظر جمعیت متخصصان BSD
اسـت .با این حال مشـغله کاری نمیگذارد این کار
را ادامه دهد.
در همان سالهایی که در شاتل است با حنانه حاج
سـید جوادی آشـنا میشـود و در سـال  ۸۵ازدواج
میکنـد .این ازدواج بعدهـا در زندگی کاریاش هم
تأثیـر مثبتـی میگـذارد .از نظـر او بابک یک گیک
اسـت .میگویم زندگی با یک گیک چگونه اسـت؟
سکوت سختی میکند .شور و شوق اولیه از صدایش
رخـت بر میبنـدد و آرام میگویـد« :اوایلش خیلی
سخت بود» بعد از کمی سکوت ادامه میدهد« :من
خیلـی با مهندسـین همکار بودم ولـی بابک با بقیه
متفـاوت بـود اون هیچ وقت سـاعت کاریاش تمام
نمیشـود .روز تعطیـل و مسـافرت برایـش تعریف
ندارد» میخندد « :البته االن خیلی بهتر شـده» او
ادامـه میدهد« :با گذر سـالها مـن درک کردم که
بایـد این فضا را بـه او داد ،تفاوتهای بین ما خیلی
زیاد است با وجود این به یک نقطه مشترک رسیدیم
مـن نه با خودش با کارش هـم ازدواج کردم» بابک
میگوید« :من با این تضاد همیشه دست به گریبانم
این که برای پیشرفت باید خودت را پرزنت کنی و در
جمع باشی خیلی وقتها مقاله میدهم وقتی موقع
سخنرانی میشود پشیمان میشوم»
حنانه حاج سـید جوادی در شاتل مهندس نرمافزار
اسـت که بعد به کیشویر میرود و مدیریت پایگاه
دادههـای اوراکل آنجا را در دسـت میگیرد .چهار
سـال بعد وقتی شـرکت ایمن پردیـس را راهاندازی
میکنند به خواست بابک مدیرعامل شرکت میشود
تا همچنان فقط کارهای فنی در دست بابک بماند.
میگویـد« :نظـرش ایـن بـود کـه مـن آدم اجرایی
هستم» میخندد« :شاید هم میخواست همه چیز
را گـردن من بیندازد» .بابک میگوید« :من حوصله
کارهـای اجرایی را نداشـتم و خـودم را در این اتاق
حبس کردم تا جایی که امکان داشـته باشـد سعی
میکنم پای کامپیوترم باشـم و خیلی با آدمها سـر
و کله نزنم»
سـال  ۸۶بابـک فرخـی تصمیـم به نوشـتن کتاب
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این کار یک سال طول میکشد .همسرش میگوید:
«آن کار خیلـی زمـان بر و سـخت بود یک سـال از
عمرش را گرفت سـاعت هشـت از شرکت میآمد و
بعد از کمی اسـتراحت تا چهـار پنج صبح روی این
کتاب کار میکرد و بعد دوباره هفت صبح میرفت.
هدف هر دوی ما این بود که این کار انجام شود».
وقتی میپرسم چرا کتاب را به زبان انگلیسی نوشت
میگویـد« :ایـن بـرای من یـک چالش بـود دنبال
پـول و معروفیـت نبـودم فقـط دنبال این بـودم که
این کار دشـوار را انجام دهم میدانسـتم خیلی کار
سـختی اسـت» .کتاب هنوز هم فروخته میشود و
هر ماه انتشـارات مبلغی را برای فرخی میفرسـتد.
اصرار انتشـارات برای نسـخه دوم کتاب متناسب با
فریبیاسدی  ۱۰مؤثر واقع نمیشود و بابک دیگر
سراغ نوشتن کتاب نمیرود.
سلطان BSD
تجربـه زیـادش در کار بـا  BSDو تولیـد بسـتههای
متعدد برای این سیستمعامل باعث میشود یکی از
توسعهدهندگان اصلی به او پیشنهاد بدهد که رسما
توسـعهدهنده بیاسدی شـود و بـه  CVSاین پروژه
دسترسـی داشته باشـد .او طی این مدت نزدیک به
 ۸۰پکیج را نگهداری میکرد.
بعد از شاتل دوباره به داتک بر میگردد و چهار سال
هـم در آنجـا میماند .درباره این تغییر شـغلهای
متعدد میگوید« :هر کجا کار روتین میشد دوست
نداشـتم میخواسـتم همیشـه شیبی داشـته باشد
و شـاتل خیلی سـریع شیبش تمام شـد» در داتک
تصمیم میگیرد مشاور باشد و دورادور نظارت داشته
باشد اما به اصرار شرکت دوباره معاون فنی میشود
و چهار سال بعد متوجه میشود درگیر همان چیزی
شـده که نمیخواسـته است .سـال  ۸۸از داتک هم
خارج میشـود و برای دو سـال با شـرکت بیستاک
کار میکند .میگوید« :بیستاک کار  VoIPمیکرد و
این برای من یک فضای جدید بود» آنجا مدیر فنی
میشـود اما با این تفاوت که این بار برخالف شـاتل
و داتک از ابتدای کار با شـرکت نیسـت و سـاختار
فنی شرکت پیش از این درست شده است .میگوید:
«وقتی من رسیدم قسمت فنی کار تمام شده و فقط
نگهـداری مانـده بـود» روی سـرورهای آنجا فدورا
نصب است اما به درخواست بابک فرخی و به خاطر
رفتن مسئول سیستمها ،تمام آنها پاک شده و فری
بیاسدی میشود .دیدگاه مدیریتی و طبعا محافظه
کارانهاش در نگهداری سیستم به خوبی نمایان است.
میگویـد« :من با فدورا هیچ وقت نتوانسـتم ارتباط
برقرار کنم چون خیلی شکننده بود من از دنیای BSD
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و سوالریس به پایداری عادت داشتم و فدورا خیلی
روی لبـه فناوری بود تا چیـزی را آپگرید میکردی
سیسـتم خراب میشـد من اگر بخواهم از لینوکس
استفاده کنم حداقل دبیان استفاده میکنم»
آنجـا هـم خیلی زود شـیبش تمـام شـد میگوید:
«دیـدم هرجا میروم شـیبش تمام میشـود گفتم
چـه کار کنـم کـه تمـام نشـود» تصمیـم میگیرد
شـرکت خـودش را راه بینـدازد .بنابرایـن شـرکت
ایمیـن پردیس را که دو سـال قبـل کارهای ثبتش
را انجـام داده بودنـد فعال میکننـد .میگوید« :من
اصال به مدل اسـتارتآپی اعتقـاد ندارم این که یک
نفر با ایده بیاید پیش سـرمایهگذار بعد او هم پول
بدهـد یک دفتر بخرد بـا میز پینگپونگ و فوتبال
دستی اینجا جواب نمیدهد .ما مشتری داشتیم کار
هم داشتیم برای این که جنبه قانونی داشته باشیم
شخصیت حقوقیمان را ثبت کردیم یک جایی باید
بـه جمعیتمان اضافـه میکردیم که مجبور شـدیم
دفتر بخریم همیشه اعتقاد داشتم هسته شرکت باید
کوچک بماند اصال هم دنبال رشـد قارچی و فضای
استارتآپی و سر و صدا نیستیم»
کارش را بـا مشـاوره دادن شـروع میکنـد بعـد
کالسهای متعددی برگزار میکند .میگوید« :اصال
فکر نمیکردم اینقدر استقبال بشود من پنجشنبه
جمعههـا هم میآمدم درس مـیدادم یهو از نیروی
انتظامـی زنـگ میزدند کـه میخواهیـم  ۲۰نفر را
بفرسـتیم  BSDیاد بگیرد» شهرستانیها در روزهای
تعطیل درخواست بوتکمپ میکنند و هر شرکتی
که میخواهد به کارمندانش سـوالریس یا  BSDیاد
دهد اول سـراغ بابک فرخی میرود .تجربه چندین
سـاله کار در شـرکتهای مختلف برای او دستاورد
بزرگی شـده اسـت .کار آنقدر سـنگین و انرژیبر
اسـت که بعد از اجرای موفق چندین دوره آموزشی
آن را متوقـف میکند .میگویـد« :آموزش را خیلی
دوست دارم هر از چندگاهی سعی میکنم بچههای
شرکت را جمع کنم به آنها چیزهای جدیدی را که
آشنا شدهام یاد بدهم».
علت اسـتفاده نکردنـش از لینوکس دالیل متفاوتی
دارد .گاهی کامال فنی است و گاهی اخالقی .از نظر او
لینوکس به نسبت  BSDبیش از حد ناپایدار و آشفته
اسـت و برای سرور مناسب نیست .دلیل دیگرش را
ایـن طور میگویـد« :من یکـی از ناراحتیهایم این
است که این آقای توروالدز خیلی بد دهن و بیتربیت
اسـت اصال خوشم نمیآید .در  BSDیک سری آدم
جنتلمن باشـخصیت اصال نه حاشـیه دارند نه برای
مطرح کردن خودشـان به کسـی فحـش میدهند.
مثلا دکتـر مارشـال کک مککیوسـتیک و آقـای

جرج نویل و آقای دکتر رابرت واتسون کتابی به نام
طراحی و پیادهسـازی سیستمعامل فری بیاسدی
دارنـد .کتابهایشـان را میخوانی لذت میبری من
چون با این سـه نفـر در ارتباطم بسـیار جنتلمن و
اهل کمک هستند تو سؤال احمقانه بپرس با حوصله
جواب میدهد» ادامه میدهد« :سیسـتم بیاسدی
را بیشـتر میپسـندم که قائل به شـخص نیسـت و
سیسـتم دموکراتیک اسـت در لینوکس ،توروالدز با
آلن کاکس دعوایش میشود و بهبودی را که کاکس
در هسته انجام داده را چون با هماهنگی او نبوده بر
میگرداند و دوباره همان اشـکال بـد را میگذارد».
از نظـر او الیسـنس بـیاسدی بهتـر از جیپیال
اسـت .در این باره میگویـد« :چون وقتی میگویی
آزاد یعنی آزاد ،جیپیال آزادی مشـروط دارد که از
نظر من جالب نیست .بیاسدی میگوید اگر اسرار
تجاری داری سـورس کد را منتشـر نکـن ما زورت
نمیکنیم برای همین سونی و خیلیهای دیگر از آن
استفاده میکنند با این حال اکثر شرکتهایی که از
کدهای تحت الیسنس بیاسدی استفاده میکنند
روی همان پروژهها مشـارکت میکنند و مشکلی با
کانتریبیوت کردن ندارن و حتی ریپوزیتوری فورک
شـده ندارنـد امـا ایـن الیسـنس حالشـان را خوب
میکند»
مشـخص اسـت که تمام انتخابهایش تخصصی و
به دور از تعصب اسـت .میگوید« :بیشتر از ده سال
اسـت کـه زندگـیام در مک اسـت و وینـدوز را به
خاطـر آفیسـش دارم فن ویندوز نیسـتم اما معتقد
هم نیستم ویندوز آشغال است لزوما از نرمافزارهای
متنبـاز و آزاد اسـتفاده نمیکنـم یکسـری نرمافزار
تجاری دارم که روی ویندوز و مک است و میتوانم
خودم را وفق دهم اما نمیآیم خودم را عذاب بدهم
میروم  ۲۰دالر پول میدهم تا پستباکس را جای
تاندربرد استفاده کنم .هیچ وقت روی میزکارم BSD
نصـب نمیکنم چـون مک بهتر اسـت و قطعا هیچ
وقت نسخه سرور مک یا ویندوز را روی سرورم نصب
نمیکنـم ،قطعـا اوراکل را روی  BSDنصب نمیکنم
 NetBSDروی  ۳۰پلتفـرم مختلـف اجـرا میشـود
اینها هرکدام قطعات پازل هستند که باید در جای
خودش بگذاری».
از آپادانا تا ایمن پردیس
بابک فرخی حاال مدیر فنی شرکت «ایمن پردیس»
اسـت .شـرکتی کـه محصـول «فرعـیاش» یعنـی
«بیسفون» معروفترین اپلیکیشـن ارتباطی ایرانی
اسـت .خیلیها این نرمافزار ،رسـانه اصلیشان شده
و برای خود صفحه رسـمی سـاختهاند .تعـدادی از

نامه سرگشاده مدیرعامل موزیال به
مدیرعاملمایکروسافت

ساتیا :من دارم درباره یکی از جنبههای بسیار مخرب ویندوز  ۱۰به تو نامهنگاری
میکنم .بهطور صریحتر این که به نظر میرسـد تجربه بهروز رسـانی به گونهای
طراحی شده که انتخابی که کاربرانتان درباره تجربه اینترنتیای که میخواهند کردهاند را
دور انداخته و با تجربه اینترنتیای که مایکروسافت میخواهد داشته باشند جایگزین کند.
هنگامی که نخستین بار تجربه بهروز رسانی ویندوز  ۱۰را دیدیم که کاربران را با پایمال
کـردن موثـر ترجیحات کاربری موجودشـان برای مرورگـر وب و دیگر کارههایشـان ،از
انتخابهای خود بازمیدارد ،با تیم شما تماس گرفتیم تا در مورد این مشکل بحث کنیم.
متأسفانه این امر منجر به هیچ پیشرفت معنیداری نشد.
ممنونیم که هنوز به صورت فنی این امکان وجود دارد که تنظیمات و پیشگزیدههای
پیشین افراد نگاه داشته شود ،ولی طراحی تجربه کلی بهروز رسانی و تنظیمات و رابطهای
برنامهنویسی پیشگزیده بهگونهای تغییر یافته که این کار را مبهمتر و سختتر کند .حاال
افراد برای برگرداندن انتخابهایی که پیشتر در نگارشهای قدیمیتر ویندوز ایحاد کرده
بودند نیاز به بیشتر از دو بار کلیک موشی ،پیمایش در میان محتویات و مقداری مهارت
فنی دارند .این کار گیجکننده و دشوار است و به آسانی قابل از بین رفتن.
فلسفه وجودی موزیال ،آوردن انتخاب ،کنترل و فرصت برای همه است .فایرفاکس و دیگر
محصوالتمان را برای این منظور ساختهایم .موزیال را به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی
برای این منظور ساختهایم .و کار میکنیم تا تجربه اینترنتی ،ورای محصوالتمان تا جایی
که میتوانیم این ارزشها را ارائه دهند.
گاهـی پیشرفتهـای بزرگـی میبینیـم ،جایـی کـه محصـوالت مصرفـی به افـراد و
انتخابهایشـان احترام میگذارند .با این حال ،با به بازار آمدن ویندوز  ۱۰عمیقا ناامید
شدیم که دیدیم مایکروسافت چنین گام چشمگیری رو به عقب برداشته است.
این تغییرات ما را به دلیل این که سـازمانی هسـتیم که فایرفاکس را میسـازد ناراحت
نمیکند .اینها به این دلیل ناراحتکننده هستند که میلیونها کاربر ،ویندوز را دوست
دارنـد و همانهایـی هسـتند که انتخابهایشـان نادیده گرفته شـده اسـت ،و به دلیل
پیچیدگی افزوده شدهای که در راه هرکسی که هرگاه بخواهد انتخابی متفاوت از آنچه
مایکروسافت میپسندد داشته باشد ،گذاشته شده است.
قویا به شما توصیه میکنیم که تاکیک تجاری خود را مورد بازنگری قرار داده و با سادهتر،
واضحتر و شـهودی کردن حفظ انتخابهایی که مردم تا کنون کردهاند در تجربه بهروز
رسـانی ،دوباره به حق آنها برای انتخاب و کنترل آسـانتر تجربه برخطشـان احترام
بگذارید .تنظیم انتخابها و ترجیحات جدید باید برای مردم سادهتر باشد ،نه فقط برای
محصوالت دیگر مایروسافت ،بلکه از طریق رابطهای برنامهنویسی تنظیمات پیشگزیده
و رابطهای کاربری.
لطفا در ویندوز  ،۱۰انتخاب و کنترلی که کاربرانتان مستحق آن هستند را بهشان بدهید.
خالصانه،
کریس بیرد| مدیرعامل موزیال
شماره هفتم ،شهریورماه93
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مترجم:
دانیال بهزادی

کانالها روزی  ۴هزار دنبال کننده جدید دارند .بیسـفون  ۴سـال پیش
بر اساس یک ایده بلند پروازانه شکل گرفت ،آن را با شرکت بیستاک در
میان گذاشتند و شروع کننده یک جریان جدید شدند .میگوید« :مدیر
بیستاک هم انسان جسوری بود و از این که به ما بخندند نمیترسید با
چراغ کامال خاموش کاری را شروع کردیم که در آن تخصصی نداشتیم
چون نرمافزار بک اِند و سروری خوب تولید میکنیم اما در حوزه موبایل
اصلا .رفتیم سـراغ کسـانی که بلـد بودند امـا دیدیم آنهایـی که ادعا
میکردند خیلی در این حوزه سـوار کار نیسـتند بـرای همین خودمان
آسـتینها رو بـاال زدیم ».او حتـی برای این کار خودش برنامهنویسـی
موبایل یاد میگیرد و شروع به کدنویسی میکند .میگوید« :خود من از
اسمارت فون فراری بودم اما با  Objective-Cروی اپل کد نوشتم االن هم
تیم  ۱۸نفره تقریبا تمامشان از این جا شروع کردند» .درباره جو شرکت
ایمن پردیس میگوید« :اتمسـفر ما خیلی اتمسفر خاصی است همه با
آغوش باز میخواهند به هم چیز یاد بدهند».
حاال بدون این که از بیسـفون درآمدی داشـته باشـند به خوبی در حال
توسـعه آن هستند .میگوید« :بیسفون به عنوان سرگرمی شروع شد و
هنوز هم همینطور اسـت و به شـدت هم برایش هزینه میکنیم ولی
پولمان را از جای دیگری در میآوریم البته بیسفون هم قرار است پول
درآورد ».کار اصلی شرکت فروش یک سیستم  CGNاست که در سطح
 Carrierعملیـات  Natانجـام میدهـد .اپراتورهای موبایل و شـرکتهای
مهمی از این سـرویس استفاده میکنند .کار این محصول این است که
بـرای مهاجـرت به  IPv6زمـان میخرد .میگوید « :مهاجرت به نسـخه
 ۶زمانبر اسـت بـرای این زمان جابجایی اپراتورهـا دچار کمبود آیپی
هستند و باید ن َت کنند منتهی نت برای کاربر نهایی طراحی شده نه در
مقیاس بزرگ .ما محصولی درست کردیم که در ابعاد بزرگ میتواند نت
انجام دهد بدون این که سرویس کاربر را تحت تأثیر قرار دهد و این یعنی
میلیونها نشست و چند ده میلیون بسته در ثانیه بدون این که کیفیت
پایین بیاید در دنیا این کار انگشت شمار است» در  ۱۸سال گذشته کار
اصلی بابک فرخی شـبکه و برنامهنویسـی بوده در حوزههایی هم مثل
روتینگ شبکه آشنایی پیدا کرده است.
یکـی از محصـوالت شـرکت  Net OSنـام دارد کـه یـک سیسـتمعامل
مبتنی بر  FreeBSDاسـت و برای کارهای شـبکه و روتینگ بهینه شـده
اسـت .یک فلش کوچک را میان دو انگشـتانش میگیرد و به ما نشـان
میدهـد .میگویـد« :اگر از اینترنت رایتل اسـتفاده میکنیـد از این رد
میشـود» این سیسـتمعامل برای پردازندههای زئون اینتل بهینه شده
تا از دسـتورالعملهای بیشتری پشتیبانی کند و مثالا محاسبات وکتور
بـه جـای نرمافـزار درون پردازنده پردازش شـود .به ترمینالـی که روی
سیستمش باز است اشاره میکند و میگوید ۳ « :میلیون بسته در ثانیه
را روی هر دستگاه فوروارد میکند».
مصاحبه تمام شد .عکاس جدیدی که آمده بود هم عکسهایش را گرفت
و آماده رفتن شدیم .سیگاری دود کرد و تعارفی زد که مرا با موتورش تا
جایی ببرد .عکاس خبرگزاری مشرق است و در مهر و فارس هم کار کرده.
ترک موتورش که نشسـته بودم گفت« :آدم گاهی میماند ما با این همه
ادعای حزباللهی بودن هیچ کاری برای مملکت نکردیم و اینها بدون هیچ
ادعایی چقدر برای کشور مفید بودند» از صداقتش خوشم آمد .گفتم« :نه
فقط برای ایران برای کل جهان» .گفت« :برای کل جهان».

جامعه کاربری

بهانههای استفاده نکردن از
گنو/لینوکس
نویسنده:
بروسبایفیلد

در زمانی که گنو/لینوکس تازه معروف شده بود ،مقاالت مختلفی کمبودهای گنو/لینوکس
را محکـوم میکردنـد .به سـختی ممکن بود ماهـی بگذرد ،بی آن که کسـی توضیح بدهد
گنو/لینوکس چه کم دارد ،یا برای قابل استفاده بودن به چه ویژگی ،برنامه یا سرویسی نیاز
دارد .و مثل اغلب موارد ،شکایتها گمراه کننده بودند.
مسلما نرمافزارهای آزادی که روی گنو/لینوکس اجرا میشوند ،مثل تمام نرمافزارهای دیگر
دارای برخی کاسـتیها و نواقص هسـتند .مثال کماکان شما نمیتوانید فرمهای پیدیاف را
پر کنید ،یا در برخی کشورها مالیات خود را با گنو/لینوکس محاسبه کنید .در موارد دیگر،
مثل تشخیص نویسه نوری یا تشخیص گفتار نرمافزارهای آزاد وجود دارند ،ولی مقابل رقبای
انحصاری ابتدایی به نظر میرسند .البته هر ساله کمبودها و نقایص کمتر و کمتر میشوند و
شکایتها اغلب به خاطر ناآگاهی است تا هر چیز دیگر.
اما چه نوع از ناآگاهی؟ اینجا جایی است که بحث جذاب میشود.
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آرزوی ادامـه اسـتفاده از نرمافـزار
آشنا
تعویض سیسـتمعامل یک مهاجرت عظیم است
و دورهی گـذار آن قابـل اجتنـاب نیسـت .با این
حال بسـیاری از کاربران بالقـوه در صورتی اقدام
بـه مهاجـرت میکنند کـه بتوانند به اسـتفاده از
نرمافزارهای همیشگی خود ادامه بدهند.
احتماال دلیل این نگرش ،این است که محصوالت
اصلی شـرکتهایی چون ادوبی و مایکروسـافت،
روی سیسـتمعاملهای وینـدوز و اواس ۱۰
یکسـاناند .بیشـتر کاربران پس از مهاحرت فقط
تفاوتهـای دو سیسـتمعامل را میآموزنـد .پس
انتظـار دارند اوضاع در گنو/لینوکس هم ،با وجود
تاریخچه و اهداف متفاوت مشابه باشد.
دقت نکردن به ویژگیها
افـراد انتظار دارند گنو/لینوکس در برابر ویندوز و
اواس  10بدوی و ابتدایی باشـد ،در نتیجه زمانی
که یک ویژگی در فهرستی که انتظارش را دارند
قـرار نگرفته باشـد یا نام متفاوتی داشـته باشـد،
به جای جسـتوجو ،اسـتدالل میکنند که اصال

وجود ندارد.
ایـن نگـرش به حدی قوی اسـت که بخش
صفحات گسترده لیبرهافیس ،احساس کرد
کـه باید  DataPilotsرا به  Pivot Tablesتغییر
نام بدهد تا با اکسـل مایکروسـافت همگام
شـود .البته اغلب اوقـات ،کاربران چیزی را
که در انتظارش هستند مییابند.
عدم آگاهی از جایگزین
نرمافزارهـای آزاد بـه خاطر این که توسـط
انگیزههـای اقتصـادی محـدود نشـدهاند،
معموال دارای چندین جایگزین در هر گروه
هسـتند .در اغلـب موارد کاربـران جدید از
تمام این جایگزینها آشنا نیستند.
برای مثـال ،یک کاربر جدید ممکن اسـت
گیمپ را به دلیل عدم پشـتیبانی مستقیم
از مـدل رنگ سـیاموایکی یا تجزیه رنگ،
به عنوان جایگزینی برای فوتوشاپ نپذیرد.
ولی شروع به جستوجو نمیکند تا دریابد
کریتـا هردوی این کارهـا را انجام میدهد.
در عـوض کاسـتیهای گیمـپ را به عنوان
اشکال نرم افزارهای گرافیکی گنو/لینوکس
توصیف میکند.
 موجود نبودن یک سرویس
گاهـی اوقات کاربران تاکید میکنند که به
پشـتیبانی از یکی از خدمات برخط بر روی
گنو/لینوکس نیاز دارنـد .خدمتی که اخیرا ٍ
بیشـتر به آن اشـاره میشـود گـوگل درایو
است.
در واقـع راهحلهایـی برای داشـتن گوگل
درایـو روی گنو/لینوکـس وجـود دارد،
اگرچـه برخی از آنها خیلی موقتی به نظر
میرسـند .ولـی حتا اگـر ایـن راهکارها هم
وجود نداشـته باشـند ،چرا اصـرار بر گوگل
درایـو دارید؟ این تنها خدمات ابری موجود
نیست.
فرضیات مبتنی بر اطالعات نادرست
رایجتریـن مثـال بـرای ایـن بهانـه ،ادعایی
اسـت که میگوید گنو/لینوکس فاقد راهی
آسـان برای نصب نرمافزارهای جدید است.
در عوض مدعی هسـتند که شما باید همه
نرمافزارهایتان را از کد مبدأ کامپایل کنید.
ایـن بهانـه وقتی جذاب میشـود که همان
افـرادی کـه بهانه را سـاختهاند مشـکلی با

نصب نرم افزار در گوشی تلفنشان که همان
تجربـهی موجـود در گنو/لینوکـس را برای
نصب نرمافزار ارائه میدهد ،ندارند.
فرضیات مبتنی بر اطالعات قدیمی
عمـده دالیلی که از اسـتفاده گنو/لینوکس
توسـط کاربران جلوگیری میکنند ،مبتنی
بـر اطالعاتـی هسـتند کـه زمانـی درسـت
بودهاند ،ولی سالها است که غلط هستند.
نمونههایـی از ایـن دالیل عبارتند از :شـما
بایـد هر چیزی را از طریق خط فرمان اجرا
کنید ،نصب آن دشـوار است و پشتیبانیای
در کار نیسـت .تمامـی این دالیـل بیش از
یک دهه است که دیگر درست نیستند.
کمبود ابزارهای انحصاری
برای سـالها تـازه واردان میگفتند چیزی
کـه گنو/لینوکس واقعا نیـاز دارد ،ابزارهای
انحصاری اسـتاندارد است ،که بیشتر اوقات
منظورشان فوتوشاپ بود .باید توجه داشته
باشیم که برای بسیار از افراد ،نکته اصلی در
نرمافزارهای آزاد استفاده نکردن از ابزارهای
انحصاری است .البته مقصر ،تولیدکنندگان
نرمافـزاری هسـتند .ایـن تولیدگننـدگان
همچنان به دنبال یافتن فهمیدن روش پول
درآوردن از طریق فروش نرمافزار هستند و
پـس از تالشهایی ماننـد فریممیکر ادوبی
در سـالهای  ۲۰۰۰و  ۲۰۰۱به این نتیجه
رسیدهاند که نمیتوانند.
بـه هر حـال ده سـال پیش ،فروشـگاههای
نرمافـزاری آزاد بـه خاطر راحتـی کاربران،
ابزارهـای انحصـاری را هـم میپذیرفتنـد.
اما به خاطر نداشـتن پشـتیبانی ،شـروع به
ایجـاد نرمافزارهای جایگزیـن کردند .برای
مثـال امـروزه دیگر کسـی وجود نـدارد که
بـا وجود لیبرهآفیس ،خود را برای اسـتفاده
از فریممیکر به دردسـر بیندازد .در بسیاری
از مـوارد اگـر هنـوز انـدک شانسـی بـرای
نرمافزارهـای انحصـاری روی گنو/لینوکس
وجود داشته باشد نیز ،احتماال در چند سال
آینـده توسـط نرمافزارهـای آزاد جایگزین
گرفته خواهد شد.
مغالطههای بیپایان
روشـی که افراد در اسـتفاده از این بهانهها
دارند مرا به یاد اسـتداللهای خلقتگرایان

دربـارهی پیدا نشـدن فسـیلهای حلقهی
مفقـوده میانـدازد .تکاملگرایـان اغلب به
فرمهـای انتقالی اشـاره میکننـد ،در ادامه
خلقتگرایـان از آنها درخواسـت فرمهای
انتقالی بین آن فرمهای انتقالی را میکنند
تـا جایـی کـه طـرف مقابـل از ایـن بحث
فرسایشی خسته شـده و به آن پایان دهد.
آنگاه خلقتگرایان اعالم پیروزی میکنند.
بـه طریق مشـابه ،طرفـدارن نرمافـزار آزاد
میتوانند شواهدی را علیه این بهانهها ارائه
کنند .در واکنش به این شواهد ،بهانهسازان
به جای عقبنشـینی از موضعشـان ،همان
ایـراد را به گروه دیگری از نرمافزارها اعمال
میکننـد .تـا زمانـی کـه دیگر طرفـداران
نرمافزار آزاد بحث با چنین کسی را بیفایده
ببینند .آن موقع است که بهانهسازان ادعای
پیـروزی میکننـد و متقاعد میشـوند که
اجتناب آنها از گنو/لینوکس کام ُ
ال توجیه
شده است.
عمده دالیلی
البتـه این بهانهها در مورد انتظارات معقول
که از استفاده
نیسـتند ،حتـا در مـورد گنو/لینوکـس و
گنو/لینوکس
نرمافـزار آزاد هـم نیسـتند .جـز در مـوارد
توسط کاربران
معدودی که کاسـتیهایی وجـود دارد ،این
جلوگیری
بهانهها فقط توجیههایی برای درست نشان
میکنند ،مبتنی بر
دادن خـود هسـتند .شـک دارم چیزی که
اطالعاتیهستند
بهانهسـازان بیـان میکننـد ،واقعـا آرزویی
که زمانی درست
بـرای جلوگیـری از آزار دیدنشـان توسـط
بودهاند ،ولی
آزادی نرمافـزار و راحت گذاشتنشـان برای
سالها است که
انجام رایانششـان به روشهایی که همیشه
غلطهستند
انجامش میدادهاند باشد.
شماره هفتم ،شهریورماه93
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آشنایی با استادی که باعث صرفهجویی زیادی برای دانشجویان شد

صرفهجویی میلیون دالری و
دانش آزاد

نویسنده:
نیکولانگارد

در ابتدا با دیوید لیمپمن از طریق مقالهای که در  TeamOpenمنتشـر کرده بود ،آشـنا شـدم؛
و بعدازآن بود که احسـاس کردم که باید با او در مورد کارش در آموزشهای آزاد و متنباز
صحبت کنم .دیوید یک استاد در کالج پیرس است؛ که باعث شده است دانشجویانش میلیونها
دالر به دلیل اسـتفاده از کتابهای اشـتراکی و دانش آزاد ،صرفهجویی مالی داشـته باشـند .او
همچنین برنامهای متنباز و آزاد به نام  IMathASرا توسعه داده است ،که برای آموزش ریاضی و
پلتفرم آموزشی ،تهیهشده است.
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کمی در باره خودتان بگویید چگونه به
دنیای متن باز و آموزشی وارد شدید؟
یـک معلـم حرفـهای ریاضـی هسـتم ،با ایـن حال
سـرگرمی دیگـری را نیز همیشـه دنبـال میکنم؛
این سـرگرمیها برنامهنویسـی و کامپیوتر هستند.
اما برنامهنویسـی و رایانه برایم همیشه یک فعالیت
ذهنی فعال بودهاند .در طول سالها ،از چندین برنامه
متنباز اسـتفاده کـردهام ،و یا به پروژههای کوچکی
پیوسـتهام ،مانند  .ASCIIMathMLدر حدود  ۹سـال
پیش ،هنگامیکه انجام تکالیف بهصورت اینترنتی به
جریانی اصلی مبدل شد؛ با خود گفتم که این موضوع
واقعا ایدهی خوبی است ،اما نمیتوانم چنین هزینهای
را به دانشجویان تحمیل کنم .طبیعتا دنبال این رفتم
تا گزینههای متنبـاز و ارزانی را بهجای موارد فعلی
استفاده نمایم .در ابتدا با پروژه  WebWorkآشنا شدم.
اما بعد متوجه شدم تنظیم آن بسیار پیچیده است.
اینزمانـی بود که مـن  IMathASرا به وجود آوردم؛ تا
بسیار راحتتر قابل تنظیم باشد .این برنامه پروژهای
بود که بهراحتی با  LAMPکار میکرد به این خاطر که
من عالقه داشتم از پروژههای متنباز استفاده کنم.
پسازآن و با گذشت زمان ،وقتی که این سیستم به
خوبی پیادهسازی شد؛ به استفاده از آن اقدام کردیم،

سـپس بعد از چند سال نظرم به این موضوع
جلب شد و با خود گفتم ،که چرا هر فرد باید
 ۱۵۰دالر پول کتابی را بپردازد که بعدا ممکن
اسـت به آن نیازی نداشـته باشـد؟ اینجا بود
کـه بر روی مفاهیم کتب متنـی باز و آموزش
آزاد (بـاز) تمرکز کردم .پروژه کتابخانه دروس
آزاد در واشـنگتن به من و همکارانم زمانی را
بـرای کار بر روی این ایدهها قرار داند تا بهکار
بر روی آنان بپردازیم .همچنین با همکاری با
دیگر دانشگاهها و مدارس ،میتوانستیم به مواد
دسـت اول و عالی ،موردنیاز دسترسی داشته
باشیم.
 ،iMathAsرا چگونه ارزیابی میکنید؟
بعدازاین که اولین نسخه را ایجاد کردم .آن را
به فرد دیگری از جامعه دانشـجویان کالج در
ایالتمان نشان دادم .او گفت که “فکر میکنی
که پروژه قرار است چه گونه پیش رود؟ ” و به
او گفتم که میخواهم این پروژه در کل ایالت
قابلدسترسی باشد .سپس او رفت و با بودجه
مالی برای انجام پروژه و ایجاد میزبانی اینترنتی
برای قرار دادن آن در بسـتر وب ،بازگشت .به
همین خاطر اکثر دانشکدهها در سراسر ایالت
شـروع بـه اسـتفاده از ایـن برنامه کردنـد .در
ابتدا فقط دانشکدههای بزرگ و آموزشکدهها
به اسـتفاده از آن پرداختند .مانند کسانی که
نمیخواستند هزینههای زیادی را مانند چیزی
که فعال پرداخت میکردند ،پرداخت کنند ،اما
بعدا این برنامه توسـط عدهی بیشتری ،حتی
افراد حقیقی نیز مورداستفاده قرار گرفت.
بعدازآنکـه تعـداد زیـادی دوره توسـط کتب
متنـی انجام شـد ،بسـیار مشـتاق بـودم این
کتابهـا و ابـزار را در خـارج از واشـنگتن نیز
منتشـر نمایـم .بنابراین یک دامنـه با آدرس
 myopenmath.comراهانـدازی کـردم تـا ایـن
گزینه در خارج از ایالت نیز قابلدسترسی باشد.
تعـداد کمی کالـج وجود داشـت که تصمیم
گرفتند؛ نمونههـای خود را میزبانی کنند ،اما
اکثر مردم استفاده از خدمات میزبانیشده را
بسیار راحتتر یافتند .خوشبختانه ما توانستیم
با یک شرکت تجاری همکاری کنیم که برای
ما پشتیبانی فنی و نرمافزاری را انجام میدهد
و همچنین هزینهها را هم متقبل شد.در پاسخ
به سوال شما ،بهطورکلی آن را خوب ارزیابی
میکنم ،تعدادی دانشکده هستند که در حال
حاضـر؛ از این برنامه بهره میبرند .با این حال

مـا بـه بیـش از  ۳۰۰۰۰دانشـجو در هر ترم،
خدمات میدهیم.

بهصورت گستردهتری موردپذیرش قرار گیرد.
آیا تـا به حال این موضـوع را در نظر
گرفتهاید که از سیستم کنترل نسخهای
مانند  gitHUBبرای پروژه خود اسـتفاده
کنید؟
مـا تصمیم گرفتیم که کتابهای خـود را در
 Wordبنویسیم .به این خاطر که مخاطبان و
اکثر جامعهی دانشگاهی و آموزشکدهها بسیار
بیشتر از TeXبه Wordعالقه داشتند .درحالیکه
ما میتوانیم بهراحتی از  GitHUBاستفاده کنیم،
حتـی برای قـرار دادن فایـل  .Wordولی از آن
اسـتفاده نخواهیم کرد؛ شـاید افراد نتوانند از
 GitHUBاستفاده کنند؛ بنابراین ما آرشیوی را
در وبسایتمان قرار دادهایم تا بهراحتی به تمام
نسخهها دسترسی داشته باشند .درهرصورت
اگر نسـخهای  HTMLاز کتب متنی آماده شـد
آنان را در  GitHUBقرار خواهیم داد.

ابزار آموزشی متن باز مورد عالقه شما
چیست؟
من واقعا نمیدانم چه چیزهایی واقعا بهعنوان
ابزار آموزشـی باز (آزاد) هسـتند ،اما واقعا به
وبسایت  UWNعالقه دارم .و همچنین کاری
ک ه  NC Campusو  Lumenبرای توسـعه �Press
 bookانجام داند.
ابزار متن باز مورد عالقه شما چیست
(به جز ابزار خودتان)؟
از خیلـی از آنان اسـتفاده میکنـم jEdit .ابزار
اصلیـم برای کد نویسـی اسـت .همچنین از
 Gimpو  Inskcapeبـرای ویرایـش تصاویـر و
طراحی استفاده میکنم MathJax .و jsxGraph
هم کتابخانههای بسیار خوبی هستند ،که در
پروژهی خودم از آنان استفاده میکنم.
درباره پیشـرفت کارتـان چه نظری
داریـد؟ و آیـا به نظر شـما ،ایـن پروژه
میتواند به تعداد افراد بیشتری منفعت
برساند؟
ایـن خیلی باحال اسـت ،عالقهمند هسـتم
تـا افراد بیشـتری آن را اسـتفاده کنند اما ما
هیچوقـت فکـرش را نمیکردیـم کـه تعداد
افـرادی کـه از این برنامه اسـتفاده میکنند،
تـا این حد پیشـرفت کنند .ایـن واقعا جالب
اسـت؛ وقتیکه میبینیـم برخی افـراد به ما
پیغامهایی را ارسـال میکنند ،که با ما نشان
دهند ،اسـتفاده از این برنامـه را آغاز کردهاند.
درهرصورت با استفاده از گسترشدهندههای
 ،OpenStaxایـن امید وجود دارد که برنامه ما

اینجا بود که
بر روی مفاهیم
کتبمتنی
باز و آموزش
آزاد (باز)
تمرکز کردم.
پروژهکتابخانه
دروس آزاد
در واشنگتن به
من و همکارانم
زمانی را برای
کار بر روی این
ایدهها قرار داند
تا بهکار بر روی
آنان بپردازیم.

آیـا پیشـنهاد خاصی بـرای مربیان
آموزشی دارید تا وارد جنبش آموزش باز
(آزاد) شوند؟
بـرای آداپتورها ،امکانات بسـیاری بیشـتری
نسـبت به آنچه در سـابق بود ،وجود دارد .و
بهراحتـی میتـوان گامهای زیـادی را به جلو
برداشـت بدون آنکـه وقت زیـادی را در این
زمینـه هدر داده باشـید .توصیـه میکنم که
بهعن�وان مهمان ابت�دا وارد س�ای ت �MyOpen
 Math.comشده و ببینند باکمی تالش؛ چه
چیزهایی بهدسـتآمده است .همچنین برای
دانشگاهها در رشتههای دیگر پیشنهاد میکنم
تـا از پروژههـای کتب متنی بـاز OpenStax ،و
آموزش  Lumenو ..دیدن نمایند تا ببینند چه
چیزهایی در این سایتها قرار دارد.
شماره هفتم ،شهریورماه93
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آیا نرمافزار امنیتی آزاد امنیت پایینی دارد؟
این سـوالی تکراری اسـت که مـا معموال در
بنهتـک « »Benetechدر ارتبـاط بـا مارتوس
میشنویم .ابزار قدرتمند و رایگان ما برای رمزنگاری،
بـرای امـن کـردن جمـعآوری و مدیریـت اطالعات
۱
حسـاس است که توسـط برنامه حقوق بشر بنهتک
ایجاد و آماده شـده اسـت .سـوال مهمی اسـت برای
مـا و همـه کسـانی کـه توسـعهدهنده نرمافزارهای
متنباز/آزاد هستند؛ آن هم در عصر پسا-اسنودن که
کاربران زیادی نگران درز اطالعات شـخصی یا شنود
اطالعاتشان توسط سـرویسهای امنیتی هستند .با
این حال ما بر این باوریم که نه تنها نرمافزارهای آزاد
امنیت باالیی دارند بلکه برای آن ضروری هستند.

1. Benetech Human Rights
Program
برنامهای برای ناشناس ۲. Tor
ماندن در اینترنت است که از
شبکهای از کاربران در اینترنت
.شکل گرفته است

اجازه دهید تا قیاس زیر را تعریف کنیم:
رمزنگاری ترکیبی امنیتی است که باعث حفاظت از
اطالعات شما میشود و شما تنها کسی هستید که از
آن ترکیب استفاده میکنید .یا این که این عمل را به
یکی از همکارانی که به شما نزدیک است ،میسپارید
کـه هـدف شـما دور نگاهداشـتن افـراد غیرمجـاز از
دسترسـی بـه دادههایتان اسـت .آنها ممکن اسـت
سارقینی باشند که قصد دزدیدن اطالعات مرتبط با
کسب و کار شما را دارند یا این که کارمندان همرده
شـما که قصـد اطالع از حقوقتـان را دارند .یا موکلی
کـه قصد دزدیدن اطالعـات مرتبط با کالهبرداری را
دارد؛ در تمام این موارد شما مجبورید اطالعات خود
را از آنان محفوظ داشته و از دسترسی افراد غیرمجاز
جلوگیریکنید.
حـال اجـازه دهید بگویم مکانـی امن برای اشـیاء با
ارزشـم یافتـهام .دو گزینـه پیـش رو دارم گزینه اول
کـه از گاوصندوقـی در تبلیغـات مطلع میشـوم که
نیـم اینچ عمق دیـواره آن بوده و یک اینچ ضخامت
درب آن است .همچنین برای نگهداری اطالعات از ۶
قفل پیچیده برخوردار است .که توسط آژانس امنیتی
مسـتقلی تایید شـده اسـت که تا دو ساعت در آتش
دوام میآورد .گزینه دوم این است که از گاوصندوقی
اسـتفاده کنم که سـازنده آن گفته اسـت روش امن
نگاهداشتن چیزهایی که درون است به صورت سری
اسـت که میتواند اطالعات شـما را با تخته سـهال و
اسـتیلی نازک امن نگاهدارد .پس اینکه به نظر شما
کدام یک امنتر است؛ بسیار بدیهی است.
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حال باید به دلیل آن که اطالعات طراحی گاوصندوق
اول در اختیار اسـت و میتوان به راحتی با تجهیزات
و مـواد اولیه الزم هماننـد آن طراحی کرد ،گفت که
شـفافیت ،باعـث ناامن بودن گزینـه اول خواهد بود؟
خیر ،امنیت اطالعات شـما در گاو صندوق اول به دو
دلیل است .یکی اسـتفاده از ترکیبات و قدرت باالی
آن در حفاظت اشیاء و ترکیبات امنیتی فوقالعاده باال
اسـت و دیگری به خاطر در دسترس بودن اطالعات
گاوصندوق برای کارشناسان که منجر به این میشود
که آنان با کمک به طراحی و ارائه راهکارهایی جدید
همیشـه آن را بهتر از قبل نـگاه میدارند .این گزینه
باعث میشـود که راهی مخفـی در گاوصندوق برای
گشـودن آن وجود نداشـته باشد .مثال اگر مشکلی یا
ایرادی در گاوصندوق وجود داشت ،که با اطالع از آن
ساق میتوانست آن را به سرعت باز کند ،فردی خبره
آن را متوجه شده و راهکار آن را ارائه خواهد کرد؛ زیرا
که روش طراحی آن برای افراد در دسترس است.
هدف ما از امنیت چیست؟
چیـزی نیسـت که کامـل مطلق باشـد با ایـن حال
تبلیغات در حال اغراق هسـتند ،به عنوان مثال هیچ
روش امنیتـی وجـود ندارد تا اجـازه دزدی از اشـیاء
سـرقت شـده را به سـارقان ندهـد و یا کاملا آنان را
متوقف کند ،بلکه آنها فقـط قادرند هزینه دزدی از
شما را برای سارقین باال برند و سرقت از شما هزینهای
گزاف داشـته باشـد .این که بدانید آن روش امنیتی
چگونه کار میکند آن را غیر امن نمیسـازد .ممکن
است علم به مواد اولیه و نوع فلز و یا فوالد به کار رفته
در گاوصندوق باعث شـود سارقین از ابزار مناسب به
آن بهره جویند ولی چنین چیزی نیز باعث نمیشود
که بگوییم چنین روشهایی برای سارقین کمهزینه
باشند .گاوصندوقی با طراحی و ترکبات رمزی سخت
میتواند هر مهاجمی را دلسرد کند.
قیاس ما از گاوصندوق و مکان امن ،به راحتی میتواند
موضوع نرمافزارهای امنیتی متنباز/آزاد را برای شـما
روشن کند.
همانند امنیت گاوصندوق مذکور امنیت نرمافزار قوی
رمزنگاری به دلیل آزاد بودن برای شما پرخطر نیست.
در واقع کد منبع نرمافزار امنیتی با دیده شدن توسط
دیگران تقویت شـده و بر حسـب نیاز امنیت و حریم

خصـوص کاربـران افزایش خواهد یافـت .این همان
دلیلی اسـت که مرتبا اشاره میشود که نرمافزارهای
آزاد با بررسی توسط کاربر نهایی  ،میتواند از راههای
پنهان و درهای پشتی عاری باشد .در دنیایی که نظارت
بر کاربران در حال تبدیل به یک هنجار است؛ بدیهی
اسـت کاربران خواهان شفافیت در عرضه محصوالت
امنیتی باشـند و لزوم حفاظـت از حریم خصوصی و
باال بردن امنیت بسیار حیاتی است .این موضوع برای
فعالین حقوق بشـر ،روزنامهنگاران ،فعالین گروههای
مدنی و اجتماعی «NGOها» و دیگران بازیگران عرصه
عدل و عدالت که امنیت و حریم خصوصی برای آنان
از نزدیک ملموس است ،ضروری است.
شاید موضوع متنباز بودن کد منبع برنامهای امنیتی
منجـر به بـاال رفتـن امنیت برنامـه میشـود را یک
پارادوکس بدانید ،با این حال با توجه به قیاس مذکور
در ابتـدای مقاله نرمافزاری که به صورت متن بسـته
عرضه میشـود امنیت را باالتر نخواهد برد؛ زیرا که
امنیت به نحوه کار ترکیبات رمزی ،الگوریتمهای مورد
اسـتفاده و دیگر موارد موثر وابسته است .با این حال
همانطور که در قیاس ذکر شـد مهاجمان با مطالعه
عمیـق کدهای برنامـه متنباز میتوانند بـه مواردی
دستیابند که باعث حمله به امنیت کاربران شود ولی
امنیت به معنای عدم حمله و نبود ضعف نیست بلکه
باعث پرهزینه شدن حمله و سرقت میشود.
ما در بنهتک بر این عقیده هستیم که استفاده از مدل
متنباز برای توسعه به جامعه کاربران کمک خواهد
کرد تا ما را در بهبود کدهایمان یاری دهند .در رابطه
بـا موضوع مارتوس مـا دیگر به اختـراع مجدد چرخ
نیازی نداشـتیم و میتوانستیم به راحتی از ابزارهای
موجود مانند ابزار تور »Tor« ۲برای ناشناس ماندن و
دیگر ابزار متنباز و آزاد بهره جوییم.
موضوع نرمافزارهای امنیتی برای فعالین حقوق بشر
به موضوعی مهم برای فعالین تبدیل شده است که به
طور روزافزونی خواهان پشتیبانی از فعالین امنیتی در
این بخشها هستند .برخی از آنان بمانند بنیاد فنآوری
باز که کاربران را برای بررسی کدها تشویق مینماید.
به طور جامع استفاده از نرمافزارهایی با شفافیت باال،
مسیولیتپزیری بیشتر و اثباتپزیری قویتر منجر به
بهبود امنیت نرمافزار خواهد شد که تمامی این موارد
در نرمافزارهای آزاد قابل دسترسی هستند.
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پرونده
خبر

آشنایی با مدلهای مدیریت دادهها
در دهههای گذشـته ،ذخیرهسـازی موثر دادهها و بدون تناقض آنها جنبه مهم مدیریت دادهها بوده اسـت .امروزه مساله ذخیرهسازی دادهها سهم
کمتری در میان مسـاله مدیریت دادهها دارد .مدیریت دادهها و اسـتفاده از آنها حتی نسـبت به ده سـال قبل ،شکل دیگری به خود گرفته است.
شبکههای اجتماعی ،سیستمهای امنیتی و هوشمند ،میزبانهای رسانه ( ،)Media Serversدوربینهای مدار بسته ،سیستمهای مدیریت نقشهها ،شبکههای
سنسوری و… هر یک به نوعی خاص نیازمند استفاده و مدیریت دادهها هستند .به عبارتی هر جنبه کیفی استفاده از دادهها مانند امنیت و سرعت
دسترسی ،امکان تغییر و توسعه دادهها به شکلهای گوناگون و… باعث شدند مدلهای ذخیرهسازی متفاوتی برای دادهها به وجود آید .عالوه بر این
موارد ،حجم عظیم دادههای مبادله شده باعث ایجاد مسالهای تازه به نام دادههای بزرگ ( )BigDataشده است .بنابراین حوزهی مطالعاتی در زمینهی
دادهها بسیار وسیع است .در این بخش سعی شده که به معرفی اجمالی از چند مدل ذخیرهسازی دادهها و سیستمهای مدیریت مربوط به آن مدلها
پرداخته شود .از آنجا که مدل دادهای یک پایگاهدادهها ،رابطه مستقیمی با سیستم مدیریت آن پایگاه داده دارد (البته به جز نوع بدون قالب آن) ،در
این نوشته گاهی اوقات از واژه «مدل» و «پایگاهدادهها» به جای «سیستم مدیریت پایگاهدادهها» استفاده شده است .هرچند که هر کدام مفاهیمی
جداهستند.

نویسنده:
مهدیحمیدی

سیسـتمهای مدیریت پایگاههای داده
رابطهای (:)RDBMS
ایـن مـدل را میتـوان جزو پرکاربردترین و شـناخته
شـدهترین مدل مدیریـت دادهها و نیز بالغترین مدل
بین سایر مدلها دانست .شالوده مدل رابطهای ،منطق
رابطهای اسـت .این منطـق توسـط ادگار کاد (Edgar
 ،)Coddدانشـمند علوم رایانه در سـال  ۱۹۷۰معرفی
شـده و در واقع تفسـیر دیگـری از نظریه مجموعهها
و جبر رابطهای اسـت .هـر قلـم داده ( )Data Entityدر
مدل رابطهای ،معادل یک سـطر از جدول است که با
یک کلید از سایر سطرهای آن جدول متمایز میشود.
منطق رابطهای در واقع یک جبر بسـته اسـت .به این
ترتیب که همه چیز ،اعم از جداول و سطرهای جدول،
یک رابطه اسـت و حاصل عملگرهای جبری بر روی
رابطهها ،باز هم یک رابطه است .به خاطر این شالوده
قدرتمند ،مدل رابطهای توانسـت جایگزین مدلهای
ناکارآمدی چون مدل سلسله مراتبی و مدل شبکهای
شـود که پیمایش بیـن دادهها از طریق اشـارهگرها و
زیرروالهای پیمایشـگر صـورت میگرفت؛ بر خالف
مدل رابطهای که هر سطر به طور منظم و مستقل در
جایگاه خود قرار دارد و یافتن آنها نیازمند اشارهگرهای
نسبی و فراخوانی زیرروالهای پیمایشگر نیست .بسته
بودن منطق رابطهای ،باعث به کارگیری پرسوجوها
( )queryبـه طـور تو در تو و به طور موثر میشـود .در
این مدل ،عملگرهای رابطهای مانند  ،joinباعث اتصال
جدولها با یکدیگر و استفادهی موثر از دادهها میشود.
زبان دسـتکاری و به کار گیری دادهها ( )DMLدر این
مدل ،معموال زبان  SQLاست که یک زبان سطح باال و
اخباری ( )declarativeاست .از آنجا که روند تدریجی
توسعه سیستمهای نرمافزاری میتواند باعث تغییرات
آتی در ساختار پایگاهدادهها شود ،طراحی درست یک
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پایگاهدادهها ،مسالهای ضروری و مهم است .این موضوع
در مدل ذخیرهسـازی رابطهای ،تا حدودی مسـالهای
چالشـی اسـت .گرچه معرفی سـطوح نرمالسازی و
روشهای نرمالسـازی پایگاههای داده ،گامهای مورد
نیاز را برای این امر فراهم میآورند ،اما طراحی درست
و نرمال یک پایگاهدادههای رابطهای خبرگی و مهارت
خاص خود را میطلبد.
هر دسـتور یا مجموعه دسـتورات وابسـته به هم که
از طریق کاربران به پایگاهداده ارسـال میشـود ،تحت
پوشش یک تراکنش اجرا میشود .مدیریت تراکنشها
در این نوع شـیوه ذخیرهسازی ،مسالهای جدا از خود
مدل ذخیرهسـازی اسـت؛ بـه عبارتی سیسـتمهای
مدیریت پایگاههـای داده رابطـهای ( )RDBMSبه طور
معمـول موظفند در زمان اجـرای تراکنشها ،خواص
 ACIDرا بـه نوعـی رعایـت و پیادهسـازی کنند .بدین
منظور هر یک از این سیستمها شیوه و سیاست خاص
خود را برای مدیریت تراکنشها و پیادهسازی خواص
 ACIDعرضه کردهاند .سیسـتمهایی ماننـد  MySQLاز
شـیوه قفلگذاری در سطح سـطرهای جدول به این
هدف میرسند .اما در سیستمی مثل  ،PostgreSQLاین
امکان توسط چند نسخهسازی صورت میگیرد.
مدل رابطهای دارای محدودیتهای خاص خود است.
کاربر نمیتواند به طور معمول و موثر ،هر نوع ساختار
داده دلخـواه خـود را در یک جـدول پایگاهدادههای
رابطهای ذخیره کند .به عالوه این که هر  RDBMSبرای
خـود مجموعه نـوع داده ()Data Typeهای خود را ارائه
کرده است که جدای از ناهمخوانی با یکدیگر ،محدود
هستن .د
بـا معرفی منطـق برنامهنویسـی شـئگرا و زبانهای
مرتبط با آن و همهگیر شـدن اسـتفاده از این منطق
در طراحی سیستمهای نرمافزاری ،این مشکل بیشتر

خود را نمایش داد و یک شکاف بین منطق رابطهای
و منطـق شـیئگرا حس شـد .برنامهنویسـان گاهی
مجبور بودند همانطور که اشیاء داده را در برنامهشان
استفاده میکردند ،آنها را در پایگاههای داده ذخیره و
استفادهی مجدد کنند و به این ترتیب زمان و هزینه
توسعه را کاهش دهند .در ادامه با مدلهایی که سعی
کردند این شکاف را برطرف کنند آشنا میشوید.
سیستمهای مدیریت پایگاههای داده شئی
گرا (:)OODBMS
اواخـر دهـه  ۸۰میلادی را میتـوان زمـان ظهـور
پایگاههای دادهی شئگرا دانست که در واقع پاسخی
به نیازمندیهای برنامههای  CADبود که با اشیاء دادهی
پیچیده و تودرتو سـروکار دارند .مساله اینجاست که
برنامهی  CADیک برنامهی روالی ( )proceduralاسـت
که در هر لحظه یک ورودی میگیرد و یک خروجی
پیچیده تولید میکند ،اما این با سـاختار رابطهای در
تضاد است و پیادهسازی آن در منطق رابطهای مستلزم
اجرای دستورات  joinمتعدد و پرس و جو ()queryهای
طوالنی ،آن هم برای گرفتن تنها یک سطر خروجی
است.
سیس�تمهای مدیریت پایگاهدادههای شئگرا( (�OOD
 )BMSبرای حل این مشکالت به وجود آمد .خصوصیات
این سیستم را میتوان بطور خالصه این طور بیان کرد:
پشتیبانی از نوع داده کاربر ()User Data Type
امکان ذخیرهسازی اشیاء تودرتو
پشتیبانی از لیست اشیاء (مانند مجموعهها ،آرایهها،
دسـتهها) و ( bagلیسـتی از لیسـتها)  ،هر کدام به
عنوان یک شیئ مستقل
پشتیبانی از متدهای اشیاء (معادل روالهای ذخیره
شـده ( )Stored Procedureدر پایگاهدادههای رابطهای):

متدها جزئی از منطق شئگرا هستند .به جای آن که
برنامـه درگیر اجـرای  queryجهـت دریافت اطالعات
اطالعـات از پایگاهدادههای و محاسـبات آن و ارسـال
نتیجه به پایگاه داده شـود ،یک متد شـئ میتواند به
طور موثر در سمت سـرور پایگاهدادههای اجرا شود و
تغییرات را در همان جا ،روی شئ اعمال کرده و نتیجه
را به برنامه برگرداند.
و یکی از مهمترین خصوصیات این سیستم ،اشتراک
در نـوع داده در برنامـه و پایگاهدادهها اسـت که باعث
اعمال قوانین بررسی قوی نوع ()Strong Type Checking
در زمان انتقال دادهها بین برنامه و پایگاهدادهها ،به طور
موثر میشود.
ادغام با زبانهای برنامهنویسـی :از آنجا که سـاختار
دادههـا در پایگاهدادههـا ،مانند همان سـاختار برنامه
کاربـر اسـت ،ذخیـره و بازیابـی اطالعـات میتوانـد
از طریـق دسـتورات  DMLدرون خـود برنامـه یـا
زبـان برنامـه نویسـی صورت بگیـرد ،به جـای آنکه
دسـتورات  DMLاز طریـق یـک واسـطه محـدود
ماننـد Connection Stringهـا یـا دسـتورات خاص ،به
پایگاهدادهها ،به عنوان یک سیستم جدا ارسال شود.
مشکالت سیسـتمهای مدیریت پایگاههای
داده شئ گرا:
پیمایش بیـن دادهها از طریـق روالهای جداگانه:
در منطق پایگاه داده شیئگرا ،اشیاء داده به وسیلهی
اشارهگرها به یکدیگر متصل هستند .این منطق وجود
یک زیرروال پیمایشگر را موجب میشود که میتوان
آن را یک گام به عقب توصیف کرد.
نقض  :encapsulationخاصیت  encapsulationیکی از
پایههای مفهوم شیئگرایی است .از آنجا که با اجرای
 queryمیتـوان بـه دادههـای درون یـک شـئ درون
پایگاهدادهها دسـت یافت ،میتوان این طور گفت که
پایگاهدادهها شئگرا ،مفهوم شئگرایی را به طور کامل
پشتیبانی نمیکنند .گاهی اوقات نقض ای ن �encapsu
 lationضروری است .به عنوان مثال نیازمند دادهای از
یک شـئ داده هسـتیم که متد آن پیادهسازی نشده
اسـت و دسـتیابی به این مقدار ،تنها یـک بار صورت
میگیرد .در واقع منطقی نیست که برای دستیابی به
این مقـدار بخواهیم یک متد جدا درون شـئ دادهی
درون پایگاهدادههـا بنویسـیم .بنابرایـن همـواره یک
مصالحه بین نقض  encapsulationو نوشـتن متدهای
بیشتر برای اشیاء داده وجود دارد.
بسته بودن جبر رابطهای موجود در منطق رابطهای
در اینجـا وجود ندارد و بـه کارگیری پرسوجو های
تودرتـو که حاصل این بسـته بودن بـود ،در اینجا از
دسـت میرود .به خصوص کـه در این مدل ،اخباری

بودن و سطح باال بودن زبان دسترسی به دادهها ()DML
تضعیفمیشود.
در نهایـت آن اسـتخوانبندی و شـالوده قدرتمند
ریاضی که منطق رابطهای بر آن استوار بود ،در منطق
پایگاهدادههای شـئگرا وجود نـدارد و این به معنی از
دست رفتن مجموعهای از ابزارهای تحلیل و استنتاج
مبتنی بر این منطق است.
ایدهای که در پشـت پیادهسـازی پایگاهدادههای شئ
گرا نهفته بود این بود که برای توسعهدهندگان بسیار
مفید خواهد بود که نه تنها ذهنشان درگیر پیادهسازی
پشـت رابط اشـیاء داده نشـود ،بلکه حتی درگیر این
مساله نباشند که آن شئ چطور در پایگاهدادهها ذخیره
میشود.
سه اشتباه که تکرار شد:
شرکتهای توسعهدهنده و پشتیبان ایده پایگاههای
داده شئگرا متوجه تکرار اشتباه خود شدند.
اولین اشتباه آنها نزدیک کردن بیش از حد طراحی
پایگاهدادههـا بـه طراحی برنامههـا بود .آنهـا دوباره
فهمیدند که این نزدیک شـدن با معماری چند الیه
توسعه نرمافزارها که باعث انعطاف در توسعه نرمافزارها
میشود تناقض دارد.
آنها همچنین دوباره فهمیدند که استفاده از زبانهای
اخباری مانند  92-SQLچنان بهرهوری را باال میبرد که
شرکتهای توسعهدهنده نرمافزار ترجیح میدهند که
به جای درگیری با مفاهیم جدید ،هزینه تامین منابع
سختافزاری را پرداخت کنند؛ به عبارتی شما همواره
میتوانید سختافزار بخرید ،اما زمان را هرگز!
آنها همچنین دوباره فهمیدند که استاندارد نبودن یک
مدل دادهای منجر به خطا در طراحی و بروز ناسازگاری
در دادهها میشـود .نگهداری از یک سیستم مدیریت
پایگاههای داده شئگرا کاری بسیار سخت بود.
سیسـتم مدیریـت پایگاههای داده شـئ-
رابطهای (:)ORDBMS
گرچـه تـا سـال  ۹۵میلادی ،بحـث شـئگرایی در
پایگاههای داده مسـاله داغی بود ،اما هنوز یک توافق
عـام بر سـر اینکه یـک پایگاهدادههای شـئگرا باید
شامل چه خصوصیاتی باشد ،شکل نگرفت! در نهایت
همـگان بر این موضـوع توافق کردند که پشـتیبانی
کمی شئگرایی در پایگاههای داده بسیار مفید است!
به عبارتی گرچه پایگاههای داده شـئگرا نتوانسـتند
موقیـت قابل انتظاری را کسـب کنند ،اما پیشـرو در
ارائـه چنـد ایده موفق و کاربـردی بودند که بعدها در
پایگاهدادههای شئ-رابطهای نیز توانستند پیادهسازی
شوند.همچنینتوسعهدهندگانسیستمهایمدیریت
پایگاهدادههای رابطهای نیز متوجه وجود کمبود در این

سیستمها شدند ،سعی کردند به هر طریقی پشتیبانی
از اشیاء داده را در سیستمهای خود و با رعایت انطباق
با نسخههای قبلی وارد کنند .که در منبع چهارم این
نوشته با دشـواریهای زیاد این رویکرد آشنا خواهید
شد .نهایتا گرایش به فواید موجود در مدلها ی �ORD
 BMSو  OODBMSباعث به وجود آمدن مفهومی با عنوان
پایگاههای داده شئ-رابطهای ( )Object-Relationalشد.
در این مفهوم به طور موثری تالش شـده که نه تنها
نقات قوت هر دو سیسـتم پیادهسـازی شـده و نقاط
ضعـف آنها برچیده شـود ،بلکه این سیسـتم بیانگر
یک راهکار نوین در زمینه مدیریت دادهها محسـوب
شود .سیستم مدیریت پایگاهدادههای که در این زمینه
پیشـرو بوده اسـت PostgreSQL ،اسـت PostgreSQL .را
میتوان یک سیسـتم پایگاهدادههای شـئ-رابطهای
بسـیار قدرتمند و انعطافپذیر دانسـت کـه عالوه بر
معرفی راهکاری در جهت پشـتیبانی از اشیاء دادهها،
استانداردهای روز پایگاهدادههای رابطهای را پیادهسازی
میکند .مشخصات کلی یک سیستم شئ-رابطهای را
میتوان به این صورت بیان کرد:
پشتیبانی از دادههای پیچیده
پشتیبانی از ارثبری نوع داده
پشتیبانی از رفتار اشیاء
منظور از رفتار اشیاء همان متدهای تعریف شده درون
اشیاء داده است و این رفتار را میتوان به عنوان حتی
یک برنامهی مستقل گسـترش داد .نکته جذاب این
اسـت که با این دیدگاه میتوان بخـش زیادی از الیه
منطق ( )Business Logicبرنامه را در سمت سرور اجرا
کرد ،بدون آنکه مانند گذشـته ،محاسبات در سمت
کالینت صورت بگیرد و تاخیر در انتقال دادهها باعث
تاخیـر در محاسـبات گـردد .یک سیسـتم مدیریت
پایگاهدادههای شئ-رابطهای مانند یک سکو یا با یک
مثال بد ،مانند یک سیستمعامل عمل میکند ،به این
ترتیب که میتواند منابع سیستم را برای این برنامهها
و نیـز ارتباطـات بین برنامـهای را کنتـرل و مدیریت
کنـد .این قدرت و انعطافپذیری ،باعث شـده اسـت
که بسـتههای مختلفی برای این نوع سیستم نوشته
شـود که نوع دادهها و متدهای خود را وارد ORDBMS
میکنند و کاربر میتواند در کنار استفادهای که قبال از
یک  DBMSبه عنوان یک سیسـتم رابطهای استاندارد
میکرد ،از این متدها و نوع دادههای جدید در برنامه
خود استفاده نماید.
در این نوع پایگاهدادههای ،پشـتیبانی از شئگرایی به
طور موثری از طریق جداول مسطح صورت میپذیرد
و پشتیبانی از نوع دادههایی مانند کلکسیونها ،خللی
در مفهـوم نرمال بودن پایگاهدادههای از دید رابطهای
آن وارد نمیکند.
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پرونده
خبر

معرفی سیستمهای مدیریت پایگاهدادههای
 NoSQLو مخازن داده:
گرچه مدل رابطهای بسـیار قدرتمنـد و انعطافپذیر
اسـت ،اما همانطور که اشـاره شـد ،کارکردن با این
مدل داده مهارت خاص خود را میطلبد .جدای از این،
خیلی از کاربران ،مشکالت و نیازمندیهایی دارند که
راهکار پایگاهدادههای رابطهای و حتی شـئ-رابطهای
برایشـان مناسب نیسـت .در دهه اخیر سیستمهایی
موسـوم به  NoSQLو برنامههای مربوط به آنها بسیار
پرطرفـدار و فراگیر شـدهاند ،با این شـعار که در کنار
معرفی کارکردهای جدید ،بسیاری از دشواریهای کار
کـردن بـا مدل رابطهای را نیز برطرف کننـد .در واقع
هدف این است که با ریشهکن کردن محدودیتهای
سـختگیرانهای که قبال در سیستم رابطهای معرفی
شـده بود ،بتوان به راحتی و انعطاف باال در نگهداری،
پرسوجو و اسـتفاده از دادهها رسـید .پایگاهدادههای
 NoSQLبـا اسـتفاده از شـیوههای سـاختنایافته (یـا
ساختیافته در زمان عمل) به حذف محدودیتهای
رابطههـا کمک میکند و راههـای متعدد و مختلفی
را جهـت مـوارد اسـتفادهی خاصی هم چـون ذخیره
«تمـام متـن» اسـناد ()full-text document storage
ارائـه میکنـد .بر خالف آنچـه که در مقدمـه آورده
شـده ،در سیسـتمهای پایگاهدادههـای  NoSQLهیچ
مـدل دادهای هماننـد سیسـتمهای پایگاهدادههـای
رابطـهای ،مورد اسـتفاده یا نیاز نیسـت .هر سیسـتم
مدیریت پایگاهدادههای  ،NoSQLبه منظورهای خاص
و هر یک به شـیوه خاص ،این منطق را پیاده سـازی
کردهانـد .این پیادهسـازیها و راهکارهای بدون قالب
( )schema lessهم اجازهی پشتیبانی از انواع نامتناهی
از فرمهـای دادهای را فراهـم مـیآورد و هم اینکه به
طور ساده و بسیار موثری ،از قالب «کلید-مقدار»ی که
در مدل رابطهای بود ،پشتیبانی میکنند .پشتیبانی از
قالب کلید-مقدار ،بیشتر برای تعداد دادههای کوچک و
معموال به منظور  cacheکردن دادهها به کار میرود که
در بخش مقایسه سیستمهای  NoSQLبه آن پرداخته
میشود.
بر خالف پایگاهدادههای رابطهای ،قادر خواهیم بود تا
کلکسیونی ( )collectionاز دادهها را درون یک سیستم
پایگاهدادههای NoSQLهمانند MongoDBداشته باشیم.
ایـن پایگاهدادههای یـا به عبارت دیگـر این «مخازن
اسـناد» ( )document storesهـر داده را در کنار سـایر
دادهها ،تحت عنوان یک کلکسیون (یا همان سند) در
پایگاهدادههای نگهداری میکند .این اسناد میتوانند
تحت عنوان اشـیاء داده مستقل مانند قالب  JSONبه
نمایـش درآینـد و همچنیـن بر اسـاس صفتهایش
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پرسوجو شوند.
سیستمهای پایگاهدادههای  NoSQLبر خالف سیستم
رابطـهای که از زبان  SQLاسـتفاده میکرد ،روشهای
مشترکی را برای پرسوجو از دادهها ارائه نمیکنند و
هر سیستم NoSQLراهکار پرسوجو یا دسترسی خاص
خود به دادهها را دارا است.
مقایسه سیستمهای مدیریت پایگاههای داده
مبتنی بر ( SQLرابطهای) و NoSQL
جهت سادهسازی در ارائهی مفهوم ،سعی میگردد تا
تفاوتهای این دو سیستم بررسی گردد
سـاختار و نوع داده نگهداری شـونده :در سیسـتم
رابطهای ،نیازمند یک ساختار از صفات برای نگهداری
از دادهها هستیم ،بر خالف  NoSQLکه معموال اجباری
را تحمیل نمیکند.
پرسوجـو :هم ه پایگاهدادههای رابطهای اسـتاندارد
 SQLرا تـا حدودی پیادهسـازی کردهاند و میتوانند از
طریق  SQLمورد پرسوجو قرار گیرند .در  NoSQLشرایط
عکس است .همان طور که گفته شد ،هر پیادهسازی،
روش خودش را برای کار با دادهها دارد.
بسـطپذیری :هـر دو ایـن راهکارهـا قابل رشـد به
صورت عمودی هستند( .مثال افزایش منابع سیستم).
هرچند با پیشرفت و سادهتر شدن برنامهها ،راهکارهای
 NoSQLابزارهای راحتتری را در جهت رشد افقی ارائه
میکنند (مثال ساختن یک  clusterاز چندین ماشین)
قابلیـت اتـکا :هنگامی که مسـالهی قابلیت اطمینان
در دادههـا و تضمین تراکنشهای انجام شـده مطرح
باشد ،همچنان بهتر است بر روی پایگاههای دادههای
رابطهای شرط ببندید!
پشتیبانی :پایگاهدادههای رابطهای ،قدمتی طوالنی
دارند .همان طور که گفته شد ،بسیار پرطرفدار هستند
و پیدا کردن پشتیبانی برای آنها چه به صورت رایگان
و هزینهای به راحتی امکانپذیر است .طبیعی است که
حل مشکالت نیز در سیستم سنتی بسیار سریعتر از
سیستمهای تازه به ظهور رسیده مانند  MongoDBکه
گفته میشود ذاتا پیچیده است ،خواهد بود.
دادههـای پیچیـده و نیاز به نگهـداری و پرسوجو:
به طور ذاتـی ،پایگاهدادههای رابطهای از منطق go to
جهـت پرسوجو های پیچیده و بـرآورده نمودن نیاز
نگهداری از دادهها استفاده میکنند که در این حوزه
پیشرو بوده و بسیار موثرترند.
گرچه در ادامه به جزئیات بیشتری از سیستمهای
 NoSQLپرداخته میشود ،لیکن موارد استفاده یا عدم
استفاده از این سیستمها را میتوان به طور کلی به این
شکل عنوان کرد:
انـدازه کار :اگـر بـا دسـتههای عظیـم از دادههـا

سـروکار دارید ،بسـط دادن این دادهها توسط خانواده
پایگاهدادههای  NoSQLراحتتر صورت میگیرد.
سـرعت :پایگاهدادههای  NoSQLمعموال سریعترند،
و بعضـی وقتها در زمان عملیات نوشـتن به شـدت
سریعترند! عملیات خواندن هم بسته به نوع پایگاه داده
 NoSQLو دادههای مورد پرسوجو میتواند بسیار سریع
صورت بگیرد.
طراحـی بـدون قالـب :همـان طور که گفته شـد،
پایگاهدادههای  NoSQLقابلیت انعطاف باالیی دارند.
بسـطپذیری و تکراریسـازی آسـان :بـر خلاف
پایگاهدادههـای رابطـهای ،پایگاهدادههـای  NoSQLبه
راحتی قابل بسط و تکرار هستند
آزادی عمـل در انتخـاب :تنوع در پیادهسـازیهای
مختلـف از مفهـوم  ،NoSQLایـن امکان را بـه کاربران
میدهـد تـا با توجه به مسـاله و دادهای کـه با آن کار
میکنند ،سیستم مدیریت پایگاهدادههای مناسب را
انتخاب کنند .در ادامه با این موارد قابل انتخاب آشنا
میشوید.
مقایسه سیستمهای مدیریت پایگاهدادههای
 NoSQLو مدلهای آنها
در ایـن بخـش سـعی بر آن اسـت که سیسـتمهای
مدیریت پایگاهدادههای  NoSQLمعرفی گشته و کارکرد
و اهداف آنها تشـریح شـود تا بتـوان در صورت نیاز،
انتخابی درست و موثر انجام داد.
به طور کلی ،میتوان سیستمهای مدیریت پایگاههای
داده  NoSQLرا به چهار دسته زیر تقسیم نمود:
مبتنی بر مقدار-کلید
مبتنی بر ستون
مبتنی بر سند
مبتنی بر گراف
 )۱مبتنی بر کلید-مقدار:
این مدل میتواند به عنوان سـاده ترین مدل در بین
سـایر مدلهـای این دسـته و نیز زیرسـاخت مفهوم
 NoSQLشـناخته شـود .ایـن نـوع از پایگاهدادههای با
تطابـق کلیدها و مقادیر کار میکنند ،چیزی شـبیه
 .dictionaryهیـچ چیـزی بـه عنوان سـاختار یا رابطه
وج�ود ن�دارد .پس از اتصال به پای�گاه داده (مانن د �Re
 ،)disیک برنامه میتواند یک کلید را عنوان کند (مانند
 )the_answer_to_lifeو یک مقدار متناسب (مثال )۴۲
را دریافت کند .سیسـتمهای مدیریت پایگاهدادههای
مبتنی بـر مقدار-کلید بطور معمول بـرای ذخیرهی
سریع دادههای اولیه به کار میروند .آنها بسیار کارا،
موثر و معموال بسط پذیرند.
نکته :وقتی صحبت از دیکشنری در دنیای کامپیوتر

میشود ،منظور دستهای خاص از اشیاء داده است که
از آرایهای از کلکسیونها با کلیدهای مجزا تشکیل شده
اند و هر کلید ،با یک مقدار تطابق دارد.
برای سیسـتمهای مدیریـت پایگاهدادههـای NoSQL
مبتنی بر کلید-مقدار میتوان موارد زیر را معرفی نمود:
 :Redisدرون حافظـه اصلـی قـرار میگیرد و امکان
ماندگار بودن در حافظه را نیز دارد.
 :Riakقابلیـت بسـطپذیری بـاال ،و قابلیـت چنـد
نسخهسازی
 :Memcached / MemcacheDBقابلیت بسطپذیری
موارد مناسب جهت استفاده:
 :cachingسرعت ذخیره باال ،و گاهی تکراری دادهها
و با هدف استفاده در آینده نزدیک
در صف قرار دادن :برخی از سیسـتمها مانند Redis
از لیستها ،دستهها و صفها و… پشتیبانی میکنند.
توزیـع عملیـات و اطالعـات :میتواننـد جهـت
پیادهسـازی الگوی معمـاری  Publish-Subscribeموثر
باشند.
نگهـداری از اطالعات زنده :برنامههایی که نیازمند
نگهداری از «حالت» ( )stateهستند ،میتوانند از این
سیستمهااستفادهکنند.
 )۲مبتنی بر ستون:
سیستمهای مدیریت پایگاههای داده مبتنی بر ستون،
بر اسـاس قدرتمندسازی همان طبیعت کلید-مقدار
شکل گرفتهاند .بر خالف آن تصور عامه در اینترنت که
گفته میشود یادگیری این پایگاهدادهها مشکل است،
این نوع پایگاهدادهها به طور خیلی سـاده و بر اسـاس
ساخت کلکسونهایی از یک یا چند جفت کلید-مقدار
کار میکنند که با یک رکورد مطابقت دارد .بر خالف
تعاریـف قدیمی از قالـب ( )schemaدر سیسـتمهای
رابطهای ،یک سیستم مبتنی بر ستون نیازمند جدولی
از پیش تعیین شده جهت کار کردن با دادهها در آن
نیست .هر رکورد با یک یا چند ستون که دربردارنده
اطالعات هستند ،ارائه میشود و هر ستون از هر رکورد
میتواند متفاوت باشد.
به طور ساده ،این نوع پایگاهدادهها ،آرایههایی دو بعدی
هسـتند که به موجب آن ،هر کلید (در اینجا :معادل
سـطر یا رکورد) ،یک یا چند جفت کلید-مقدار را به
همراه دارند که به آنها متصل هستند .این سیستم،
اجازه اسـتفاده و نگهداری حجم عظیمی از دادههای
سـاختنایافته را میدهد( .مثال یـک رکورد با مقادیر
عظیمی از اطالعات)
ایـن سیسـتم معمـوال زمانـی اسـتفاده میشـود که
جفتهای کلید-مقدار کافی نیسـتند و ذخیره تعداد
بسـیار زیاد از رکوردها با تعداد اطالعات بسیار بزرگ،

یک ضرورت محسـوب میشود .این سیستم قابلیت
بسطپذیری بسیار خوب و باالیی را دارد.
برای سیسـتمهای مدیریت پایگاهدادههای مبتنی بر
ستون میتوان موارد زیر را معرفی نمود:
 :Cassandraمخـزن داده مبتنـی بـر  BigTableو �Dy
namoDB
 :HBaseمخزن داده سکوی  ،Apache Hadoopمبتنی
بر ایدهی BigTable
موارد مناسب جهت استفاده:
نگهـداری از دادههـای سـاختنایافته و اطالعـات
غیرفرار :اگر دستهای عظیم از مقادیر و صفات نیازمند
به نگهداری برای مدت طوالنی باشـند ،این سیسـتم
بسیار کاربردی است.
بسطدهی :این سیستمها به طور ذاتی قابلیت بسط
پذیری بسیار باالیی دارند و میتوانند با مقادیر بسیار
بسیار زیادی از اطالعات سروکار داشته باشند.
 )۳مبتنی بر سند:
سیسـتم مدیریـت پایگاهدادههای مبتنی بر سـند را
میتوان آخرین دیوانه بازی دانست که توانسته سیل
عظیمـی از مردم را به اسـتفاده از خـود جوگیر کند!
این سیسـتم همانند سیستم مبتنی بر ستون عمل
میکند ،گرچه امکان رسیدن به تودرتوسازی بیشتری
را میدهد :وجود یک سند در یک سند دیگر ،در سند
دیگر..
سندها بر محدودیت یک یا دو سطح از تودرتو سازی
سیسـتمهای مبتنی بر سـتون فائق آمدهاند .به طور
سـاده ،هر ساختار پیچیده و دلخواه میتواند تشکیل
یک سند را بدهد و این سند قابلیت ذخیرهسازی در
این سیستم را دارد.
علیرغم ذات قدرتمند قابلیت پرسوجو از رکوردها با
کلیدهای مختلف ،این سیستم مشکالت و افتهایی را
در مقایسه با بقیه همتایان خود دارد .به عنوان مثال،
دریافـت یـک مقـدار از یک رکورد به معنـی دریافت
مقدار زیاد آن رکورد است .مشابه این سناریو در زمان
بهروزرسـانی دادهها نیز صادق اسـت .این موارد باعث
افت کارایی میشوند.
برای سیستمهای مدیریت پایگاههای داده مبتنی بر
سند میتوان موارد زیر را معرفی نمود:
 :MongoDBپایگاهداده بسیار پرطرفدار و بسیار کارا
 :CouchDBیک مخزن دادهی پیشرو و سنت شکن
 :Couchbaseمبتنـی بـر  ،JSONقابلیـت ذخیـره در
حافظهاصلی
موارد مناسب جهت استفاده:
اطالعات تودرتو :این سیستمها اجازه کار با دادههای
بسیار پیچیده و تودرتو را میدهد.

کار با جاوا اسکریپت :یکی از حیاتیترین کارکردهای
این نوع سیستمها ،روشی است که در آن با برنامههای
جاوا اسـکریپتی روبرو میشوند ،مثال استفاده از قالب
 JSONمناسب برای جاوا اسکریپت!
 ) ۴مبتنی بر گراف:
در نهایـت ،میتـوان بـه سیسـتم جـذاب مدیریـت
پایگاهدادههـای مبتنـی بـر گـراف اشـاره کـرد .ایـن
سیستمها دادهها را به شکلی کامال متفاوت از سه مدل
قبلی که به آن اشاره شد ،ارائه میکنند .آنها ساختار
درختـی را همانند آنچه که در گرافها هسـت ارائه
میکنند ،با راسها و یالهایی که به وسیلهی رابطهها
به یکدیگر متصل هستند.
مشـابه تصویـری ریاضی گرافهـا و به لطف طبیعت
گرافها (مانند اتصال و دستهبندی اطالعات مرتبط با
هم) ،برخی از عملیات خاص در این سیستمها ،بسیار
سادهتر صورت میپذیرند( .مانند ارتباط آدمها)
ایـن پایگاهدادههـای به طـور معمـول در برنامههایی
اسـتفاده میشـوند که برقراری مرزهای مشخص در
اتصـاالت ضروری اسـت .به عنـوان مثال هنگامی که
وارد یک شبکه اجتماعی شویم ،اتصال دوستانتان به
شما و نیز اتصال دوستان دوستانتان به شما از طریق
سیستمهای مدیریت پایگاهدادههای مبتنی بر گراف
سادهتر است.
برای سیسـتمهای مدیریت پایگاهدادههای
مبتنی بر گراف میتوان موارد زیر را معرفی نمود:
 :OrientDBیـک پایگاهدادههـای ترکیبـی  NoSQLاز
گراف و سـند و بسـیار سریع که با جاوا نوشته شده و
قابلیت کار در مدلهای کاری مختلف را دارد.
 :Neo4Jپایگاهدادههای بسـیار پر طرفدار و قدرتمند
مبتنی بر جاوا
موارد مناسب جهت استفاده:
سروکار داشتن با دادههای رابطهای پیچیده :همان
طور که گفته شد ،این سیستم برای کار با ساختارهای
پیچیده و رابطهای بسـیار موثر و راحت اسـت .مانند
ارتبـاط بیـن دو موجودیت و هر درجـه از ارتباط بین
موجودیتهایـی کـه بـه طـور غیـر مسـتقیم با یک
موجودیت رابطه دارند.
مدل سـازی و سـروکار داشـتن بـا موجودیتهای
دسـتهبندی شـده :ایـن سیسـتمها در هـر زمینهای
که مفهوم روابط انسـانی مطرح اسـت ،برتـری دارند.
دستهبندی اطالعات بر طبق روابط انسانی میتوانند
به طور خیلی خوبی توسط این سیستمهای انبار داده
صورت گیرند.
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پرونده
خبر

با انواع پایگاهدادههای پرکاربرد آشنا شوید
MongoDB

نویسنده:
محمدخالقی

نوعNoSql :
مونگودیبـی یـک پایـگاه داده مسـتقل از بسـتر
اسـت کـه بـر خلاف پایگاهدادههـای معمـول کـه بر
پای�ه ج�دول و پای�گاه دادهه�ای رابط�های(  (�relation
 )al databaseپیادهسـازی میشـوند ،مبتنـی بـر سـند
( )document-orientedپیادهسـازی شده و با استفاده از
یک قالب پویای شبیه  JSONبه یکپارچهسازی دادهها
میپردازد .مونگودیبی این قالب را  BSONمیخواند که
در انـواع خاصی از کاربردها ،سـریعتر از پایگاهدادههای
رابطهای معمول عمل میکند.
الزم به ذکر اسـت که مونگودیبی جزو پایگاهدادههای
 NoSQLدستهبندی میشود.
مونگودیبـی نخسـتین بار در  ۲۰۰۷توسـط شـرکت
 MongoDB incسـاخته و توسـعه داده شد .این شرکت
از سال  ۲۰۰۹به مدل توسعه آزاد روی آورد و از طریق
پشـتیبانی خدمات خود برای شـرکتها ،کسب درآمد
میکند.
مونگودیبی با اسـتفاده از زبانهای برنامهنویسی سی،
سیپالسپالس و جاوااسکریپت نوشته شده است.
تاکنون مونگودیبی توسط مراکز و شرکتهای بزرگی
چون لینکدن ،سورسفورج ،ایبی ،فوراسکوئر ،نیویورک
تایمز و به خدمت گرفته شده است .به عالوه مونگودیبی
معروفترین پایگاه دادهها  NoSQLمحسوب میشود.
تفاوت اصلی مونگودیبی با پایگاهدادههای معمول در نوع
نگهداری دادهها و رابطه میان آنهاست .مونگودیبی به
جـای این که از جدولها برای نگـهداری دادههای خود
استفاده کند ،از چندین سند ساده برای این کار استفاده
میکند .برای مثال به جای این که اطالعات نویسـنده
و عنوان و قیمت را درجدولهای متمایز مربوط به هم
نگهداری کنیـم ،در مونگودیبی همه اطالعات در یک
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سند نگهداری میشود.
همچنین مونگو قابلیت باالیی در مجموعههای تکراری
دارد ،مجموعه تکراری مجموعهای است که شامل بیش
از دو نسـخه از یک داده باشـد .معموال از این قابلیت به
این صورت استفاده میشود که یک عضو اصلی ،تمامی
اعمـال مربـوط به خواندن و نوشـتن را انجام میدهد و
عضوهای دیگر ،از عضو اصلی رونوشـت تهیه میکنند.
درصورتی که عضو اصلی در انجام کار خود ناکام بماند،
دیگر عضوها طی یک فرآیند رأیگیری ،یکی از عضوها
را به عنوان عضو اصلی انتخاب میکنند تا عملیات عضو
اصلی را انجام دهد.
مونگـو از سیسـتم  shardingبـرای پخـش کـردن بـار
پردازشـی سامانه اسـتفاده میکند که موجب میشود
هنگام بروز خطای سخت افزاری ،سامانه با مشکل مواجه
نشده و به کار خود ادامه دهد.
از دیگر ویژگیهای مونگو میتوان به مجموعههای پوش
اشاره کرد .این مجموعهها اندازههای ثابتی دارند و زمانی
که مجموعه به اندازه مورد نظر رسید ،مانند یک فهرست
دایرهای عمل میکند.
مونگو همچنین از کاهش نگاشت پشتیبانی میکند.
مزایای استفاده از مونگو را میتوان در موارد زیر خالصه
کرد:
اسـتفاده از سـاختار سـندمحور کـه باعث میشـود
اطالعات مربوط به یک نمونه ،در سند آن و با استفاده از
قالبی شبیه  JSONذخیره شوند.
ساختار هر شی مشخص است.
مونگودیبی از ساختارهای پیچیده به دور است.
استفاده از حافظه داخلی دستگاه برای ذخیرهسازی
کارها که موجب دسترسی سریعتر به دادهها میشود.
معایبمونگودیبی

نمایهگذاری فیلدها به دلیل استفاده از درخت دودویی،
موجب اشـغال فضای نسـبتا زیادی از حافظه سـامانه
میشود.
اندازه هر سند به دلیل تغییرپذیری احتمالی در آینده ،از
ابتدا بسیار باال درنظر گرفته شده و در مواردی که یک
سند با اطالعات کم هم داشته باشیم ،حجم زیادی فضا
اشغال میشود.
مونگو از تراکنشها پشتیبانی نمیکند.
در برخی موارد ،انعطافپذیری پرسوجو در مونگو از
رقبای مبتنی بر  Sqlآن کمتر است.

MySQL

نوع :سامپادرا ()RDBMS
مایاسکیـوال در رده سـامپادرا یا سـامانه مدیریت
پایـگاه داده رابطـهای قرار میگیـرد .مایاسکیوال
دومین سامپادرای بزرگ جهان است که بزرگترین
سامپادرای آزاد جهان هم محسوب میشود.
مایاسکیـوال با پروانه جامع همگانی گنو منتشـر
شـده اسـت .ایـن پایـگاه داده در ابتـدا توسـط یک
شـرکت سـوئدی به نام  MySQL ABساخته و توسعه
داده شد و اکنون اوراکل مالک آن به حساب میآید
 .نخسـتین نگارش مایاسکیوال در  ۱۹۹۵انتشـار
یافت.
مایاسکیوال محبوبترین پایگاه داده برای استفاده

در وب است .برای مثال سامنههای مدیریت محتوای
معروفـی مانند جوملا ،وردپرس ،دروپـال و ...از آن
استفاده میکنند .همچنین خدمات بزرگ اینترنتی
نظیر گوگل ،فیسبـوک ،توییتر ،فلیکر ،یوتیوب و...
نیـز از مایاسکیوال به عنوان پایـگاه داده خدمات
خود استفاده میکنند.
مایاسکیوال با اسـتفاده از سـی و سیپالسپالس
پیادهسـازی شـده و تجزیهگر آن با یَک نوشته شده
است.
مایاسکیوال روی بسـیاری از بنسازههای موجود
مثل گنو/لینوکس ،خانواده بیاسدی ،مک اواس ده،
ویندوز و ...کارمیکند.
مزایای مایاسکیوال
فرآیند نصب و راهاندازی مایاسکیوال بسـیار ساده
است و نرمافزارهای سوم شخص بسیاری که برایش
نوشـته شده اسـت ،کار کردن با آن را چندین برابر
آسـانتر و سریعترکرده است .همینطور استفاده از
خود پایگاه داده بسیار ساده است.
در واقـع اصلیتریـن چالـش کار بـا مایاسکیوال،
یادگیری زبان  SQLو موتورهای مختلف آن است.
مایاسکیوال یک اسـتاندارد صنعتی و البته پایگاه
داده بسـیار محبوب اسـت .این امر موجب گسترده
بـودن جامعـه کاربری این سـامانه شـده اسـت که
پشـتیبانی فنی قوی این محصول ،ناشـی از همین
جامعه کاربری بزرگ است.
معایب مایاسکیوال
وجود برخی ناپایداریهای جزئی در مایاسکیوال در
برابر دیگر سامپادراها.

PostgreSQL

نوع :سامپادراش ()ORDBMS
پُسـتگرسکیوال پایگاه دادههایی از نوع سامپادراش
محسـوب میشـود کـه هـدف اصلـی آن تطبیق با
استانداردها و توسعهپذیری باال است ،این پایگاه دادهها

مستقل از بستر بوده و روی همه سیستمعاملها اجرا
میشـود .با این حال ،بیشـتر روی سیستمعاملهای
گنو/لینوکس و ویندوز استفاده میشود.
پستگرس ،نخستین بار در دانشگاه برکلی و در ادامه
پروژه اینگرس که یک سـامپادرا بود در سـال ۱۹۸۶
کلید خورد و اکنون توسط جامعه کاربری پستگرس
که شـامل خیل فراوانی از داوطلبان هستند ،توسعه
داده میشـود .در سـال  ۱۹۹۴اندرو یو و جولی چن،
مفسر اسکیوال را به پستگرس اضافه کرده و آن را با
نام پستگرس  ۹۵منتشر نمودند.
در مقایسه با سامپادراهای معمول ،پستگرس از بُعد
قابلیت ،با نیاز عمیقش به شیگرائی ،از مفهوم رابطهای
متمایزمیشود.
بر اساس همین زیرساخت قوی است که پستگرس،
توانایی خوبی در به دست گرفتن بهینه تعداد زیادی
عملیات دارد.
از دیگـر مزایای این پایگاه داده ،میتوان به این نکته
اشاره کرد که پستگرس ،به شدت توسعهپذیر بوده و
با اسـتفاده از روشهای شخصیسازی ،میتوان از آن
برای اجرای ساده عملیات پیچیده و تکراری استفاده
کرد.
مزایای پستگرسکیوال
همچـون دیگر پایگاهدادههای معـروف ،یکی از نقاط
قوت پسـتگرس نیز جامعه کاربری باالی آن اسـت و
همینطور نرمافزارهای سومشخصی که برایش منتشر
شده و کاربری آن را آسان نمودهاند.
توسعه پذیری
از ویژگیهای مهم پستگرس میتوان به توسعهپذیری
باالی آن اشـاره کرد .پسـتگرس تنها یک سـامپادرا
نیست ،بلکه یک سامانه مدیریت پای شیگرا-رابطهای
محسوب میشود (سامپادراش).
معایب پستگرس
با استناد به ادعای پایگاه دیجیتال اوشن ،در شرایطی
که عملیات خواندن سـنگین روی پستگرس اعمال
شود ،در رقابت با پایگاهدادههایی مانند مایاسکیوال،
عملکرد ضعیفتری از خود نشان میدهد.
زمانهایی که باید از پستگرس استفاده کنیم:
پستگرس ابزاری عالی برای مواقعی است که احتیاج
بـه پایـداری بـاالی اطالعـات داریـم و تحـت هیچ
شـرایطی نمیتوان این موضـوع را نادیده گرفت .در
این مواقع ،پسـتگرس نسبت به رقبا انتخاب بهتری
است.
همچنین در شرایطی که خدمت ما ،طراحی بسیار
پیچیدهای دارد ،پستگرس نسبت به رقبا پیش است.

SQLight

نوع :سامپادرا (توکار)
اسکیواالیت یک سـامپادرا با حجم بسیار کم است.
ِ
خدمت جـدا از برنامه
اسکیواالیـت به صـورت یک
اصلـی که روی میزبان خود اجرا شـود نیسـت ،بلکه
درواقع یک کتابخانه در زبان سـی است که به عنوان
جزئی از برنامه اصلی اجرا میشـود .به همین دلیل،
برخلاف دیگر انواع پایـگاه دادههـا ،اسکیواالیت به
مراتـب سـبکتر از همتایانـش بـه حسـاب میآید.
اسکیواالیـت تا حد خوبی ،اکثر دسـتورهای  SQLرا
پیادهسـازی میکنـد ،ولـی تمامی ویژگیهـای SQL
را نـدارد .ایـن پایگاه داده ،تمامـی اطالعات مربوط را
روی یک پرونده واحد نوشته و به همین دلیل ،اجازه
خوانـدن همزمان از روی پایـگاه دادهها را داریم ،ولی
اجازه نوشـتن همزمان دادهها روی پایـگاه دادهها در
دسترس نخواهد بود .با توجه به سبکی و این موضوع
کـه فرآینـدی جدیـد روی دسـتگاه اجـرا نمیکند،
اسکیواالیت به صورت گسترده در برنامههای سمت
کاربر مورد استفاده قرار میگیرد.
برای مثال ،مرورگرهای اینترنتی برای ذخیره تاریخچه
بازدیدهـای خود ،از اسکیواالیت اسـتفاده میکنند.
همچنین خود سیستمعاملها به صورت گسترده از
اسکیواالیت اسـتفاده میکنند .با توجه به اسـتفاده
بسـیار گسـترده اسکیواالیت در برنامههای سـمت
کاربر ،به نظر میرسـد اسکیواالیـت ،پرکاربردترین
پایگاه داده موجود باشد.
اسکیواالیت توسـط دکتر ریچارد هیپ که در سـال
 ۲۰۰۰برای نیروی دریایی ایاالت متحده کار میکرد،
بـه وجود آمده اسـت .در آن زمـان ،دکتر هیپ روی
برنامـه مربوط به موشـکهای هدایت شـونده که از
روی ناوهای دریایی شلیک میشدند ،کار میکرده و
تا پیش از اسکیواالیت ،از پایگاه داده شـرکت  IBMبا
نام اینفورمیکس اسـتفاده میکردند .هدف از ساخت
این پایگاه داده این بود که برنامهها ،بدون نصب پایگاه
داده ،به صورت مستقل اجرا شوند.
در بـاب مزایـا و معایب این پایـگاه داده ،در باال تا حد
خوبی اشاره شد .با توجه به تفاوت مفهومی استفاده از
اسکیواالیت ،طبیعتا این پایگاه داده ،با پایگاهدادههای
معمـول کـه در کارسـازهای وب مورد اسـتفاده قرار
میگیرنـد ،قابل قیاس نیسـت و به شـدت ضعیفتر
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پرونده
خبر

عمـل میکنـد .در ضمن ،با توجه بـه این موضوع که
اسکیواالیـت اجـازه نوشـتن همزمـان روی خـود را
نمیدهد ،مطلقا گزینه جالبی برای سمت کارساز به
حسـاب نمیآیـد .ولی با توجه به قـدرت باال در عین
سبکی ،به شـدت در برنامههای سمت کارخواه مورد
استفاده قرار گرفته ،که با توجه به استفاده کم از منابع
میزبـان در قیاس بـا دیگر پایگاه دادههـا ،کاربردهای
فراوانی در این حوزه دارد.

در بـاب معایب این پایگاه داده هـم میتوان به وجود
برخی محدودیتها در رأسهای گراف اشاره کرد و این
که نئوفورجی از سامانه shardingپشتیبانی نمیکند.
بـه صـورت خالصـه از سـامانه  shardingبرای پخش
کـردن بار پردازشـی سـامانه در فرایندهای حجیم و
مقیاسپذیری افقی سامانه استفاده میشود.

Cassandra

Neo4j

نوع :پایگاه داده گرافی
نئوفورجـی یـک پایگاه داده گرافی اسـت که توسـط
جـاوا پیادهسـازی شـده اسـت .نئوفورجـی از زبـان
توسـعهدهندگان خود آن چنین نامیده میشود :یک
پایگاه داده توکا ِر دیسک-محور و یک موتور مبادالتی
مانـدگا ِر جـاوا ،که دادهها را به جای این که به شـیوه
معمول در جدولهای رابطهمند ذخیره کند ،در گراف
ذخیرهمیکند.
نئوفورجی با دو پروانه ارائه میشود :نگارش جامعهمحور
آن با  GPLv3ارائه شـده و تعدادی از مولفههای اضافی
آن با  Affero GPLیا  AGPLمنتشـر میشوند .همچنین
نگارش تجاری آن نیز موجود است.
نگارش  ۱.۰نئوفورجی در  ۲۰۱۰انتشار یافت و نگارش
 ۲.۰آن نیز در  ۲۰۱۳منتشر شد.
ایـن پایگاه داده که به عنوان محبوبترین پایگاه داده
گرافی شناخته میشود ،در شـرکت Neo Technology
 incواقع در سانفرانسیسکوی ایاالت متحده و مالموی
سوئد ساخته و توسعه داده شده است.
در نئوفورجـی همـه دادهها به صورت یـک یال ،یک
رأس یا یک مشخصه ذخیره میشود .هر رأس و یال
میتوانند به تعداد دلخواه مشـخصه داشـته باشـند.
هـم یالهـا و هم رأسها میتوانند برچسـب بخورند.
برچسبها میتوانند برای محدود کردن جستوجوها
به کار روند.
از مزایای نئوفورجی میتوان به این موارد اشاره کرد:
یک ابزار خوب برای نشان دادن ارتباط میان دادهها
است و با توجه به گراف محور بودن پایگاه داده ،این کار
بسیار ساده و قابل فهم انجام میشود.
ایـن پایگاه داده بـرای انجام پیمایشهای مختلف
روی دادههای مرتبط به هم ،بسیار ساده و سریع عمل
میکند.
از مدل دادههای بسیار سادهای بهره میبرد.
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Redis

نوع:ذخیرهکلید-مقدار
ردیس یک پایگاه داده درون حافظهای است .این پایگاه
دادههـا از حافظه اصلی کارسـاز برای ذخیـره دادهها
استفاده میکنند که موجب سرعت بیشتر پایگاه داده و
استفاده کمتر از توان پردازشی کارساز میشود ،هرچند
که طبیعتا پایداری کمتری را نیز به همراه میآورد .با
وجود فنآوری س�ختافزار ی�non-volatile random ac
 cess memoryحتـا در صورت قطع شـدن برق نیز ،از
دادهها محفاظت میشود.
ردیـس از سـاختار کلید-مقـدار برای ذخیـره دادهها
بهره برده و کلیدها در آن با پایداری اختیاری ذخیره
میشـوند .به ایـن معنی که تضمین میشـود زمانی
کـه یک تراکنش در پایگاه دادهها ثبت شـد ،تا مدت
مشـخص تعیین شـده ،این تراکنش در سامانه باقی
مانده و از بین نمیرود.
ردیس نخسـتین بار در  ۲۰۰۹منتشـر شـد و توسط
 VMwareو  Pivotal Softwareپشـتیبانی میشـد ،ولـی
از  ۲۰۱۵توسـط آزمایشـگاههای ردیس پشتیبانی و
حمایتمیشود.
از بُعد کارایی و سـرعت ،در شـرایطی که احتیاجی به
پایـداری دادهها نباشـد ،ردیس فوقالعاده سـریعتر از
پایگاهدادههای معمول که هر تغییری را روی دیسک
ذخیره میکنند ،عمل میکنـد .ولی در صورت فعال
بودن پایداری دادهها ،به این دلیل که دادهها به صورت
مقطعی ،روی دیسک سخت پشتیبان گیری میشوند،
کارایی سامانه مقداری پایین میآید.
همچنین به این دلیل که ردیس به صورت تکرشتهای
و تکفرایندی عمل میکند ،یک اجرا از ردیس ،توانایی
انجام وظایف موازی را ندارد.
اسـتفاده از حافظه اصلی در ردیس ،با این که موجب
سـرعت بیشتر میشـود ،ولی با توجه به هزینه باالتر
حافظه اصلی نسبت به دیسک سخت ،هزینه بیشتری
روی دست کاربران خود میگذارد.

نوع :سامپاد توزیعشده
کاساندرا یک سامانه مدیریت پایگاه داده توزیع شده
اسـت کـه برای پـردازش حجـم زیـادی از داده روی
تعداد زیادی کارسـاز طراحی شـده است .کاساندرا با
جاوا توسـعه داده شـده و دسترسـی بسـیار باالیی را
بدون گلـوگاه نرمافزاری ارائه میکند به این معنا که
در کاساندرا ،هیچ بخشی پیدا نمیشود که درصورت
به وجود آمدن مشـکلی در آن بخش ،تمام سامانه از
کار بیفتد.
آپاچی کاساندرا در ابتدا به منظور بهبود جستوجو در
صندوقهای پستی کاربران در فیسبوک ساخته شد
ل ُکد
و در  ۲۰۰۸بـه عنـوان یک پروژه آزاد روی گوگ 
منتشر شد ،و از  ۲۰۰۹تا کنون ،توسط بنیاد آپاچی
پشتیبانیمیشود.
با توجه به کارایی بسیار باالی این پایگاه داده ،بسیاری
از شرکتهای بزرگ فنآوری جزو کاربران آن هستند
که در این میان ،شرکت اپل با  ۷۵۰۰۰گره و ذخیره
بیش از  ۱۰پتابایت داده ،به عنوان بزرگترین شرکت
استفاده کننده از این پایگاه داده ،مطرح میشود.
همچنیـن در فهرسـت دیگر اسـتفاده کننـدگان از
کاساندرا ،نامهای معتبری چون نتقلیکس ،ایبی ،گو
ددی ،گیتهاب ،اینسـتاگرم ،سـرن و بیش از ۱۵۰۰
شرکت بزرگ دیگر ،دیده میشوند.
کاساندرا کارایی بسیار باالیی ارائه میدهد .برای مثال
در سال  ،۲۰۱۲دانشگاه تورنتو طی تحقیقاتی که روی
سامانههای  NoSQLانجام داد ،در حوزه مقیاسپذیری،
کاسـاندرا را به عنـوان برنده بالمنـازع در میان دیگر
پایـگاه دادهها اعالم کـرد .در طی آزمایشهای آنها،
کاسـاندرا بیشترین توان عملیاتی را برای بیشترین
تعـداد گـره در تمـام آزمایشها ارائـه داد ،گرچه این
موفقیـت با هزینـهٔ زمانی باالی خواندن و نوشـتن
همراه بود.
کاسـاندرا ،از مـدل داده ردیفهـای بخـش بنـدی
شـده اسـتفاده کـرده و در آن ،ردیفهـا در جدولها
دسـتهبندی میشوند .کلید نخسـتین مؤلفهٔ هر
جـدول ،کلید بخش آن اسـت و در داخل هر بخش،

ردیفها توسـط سـتونهای کلید باقیمانده ،خوشه
بندی شدهاند.

HBase

نوع :سامپاد توزیعشده غیر رابطهای
اچبیس هم از دیگر پروژههای آپاچی است که به عنوان
بخشی از پروژه هدوپ توسعه داده شده و روی بستر
سامانهپرونده توزیع شده هدوپ ( )HDFSاجرا میشود.
اچبیس یک پایگاه داده توزیعشده غیر رابطهای است
که پس از پروژه جدول بزرگ گوگل ،تحت زبان جاوا
سـاخته و توسعه داده شده اسـت .این پایگاه داده در
واقع قابلیتهای جدول بزرگ گوگل رابرای هدوپ به
ارمغـان آورده و یک روش تحملپذیری خطا را برای
دادههایی که توسط تعداد زیادی داده خالی و یا داده
بیارزش احاطه شدهاند ،ارائه میدهد.
اچبیس نخستین بار در شرکت پاورسِ ت برای اهداف
پردازش زبان طبیعی ساخته شد و اکنون توسط بنیاد
آپاچی پشتیبانی میشود.
از ویژگیهای اچبیس میتوان به فشردهسازی ،انجام
عملیات در حافظه کارساز و یا فیلتر بلوم به ازای هر
سـتون یاد کـرد .این ویژگیها براسـاس مقالهای که
درمورد جدول بزرگ از سـمت گوگل انتشـار یافت،
پیاده سازی شده است.
جدولها در اچبیس به عنوان ورودی و خروجی برای
کاهش نگاشت در هدوپ عمل میکنند.
اچبیس به عنوان یک جایگزین سامانههای  SQLبیان
نمیشـود ،هرچند کـه اخیرا بهبودهای بسـیار قابل
توجهی روی کارایی آن انجام شـده است و اکنون به
عنوان پایگاه داده بسیاری از پایگاههای وب دادهمحور،
از جمله خدمت پیامرسانی فیسبوک عمل میکند.

Microsoft SQL Server

نوع :سامپادرا
اسکیوال سـرور مایکروسافت یک سامپادرا است که
با سی/سـیپالسپالس نوشته شده است .این پایگاه
داده ،یک نرمافزار آزاد نبوده و متعلق به مایکروسافت
اسـت و برخلاف دیگـر پایـگاه دادههـا ،روی تمامی
سیستمعاملها اجرا نشـده و فقط روی بنسازههای
ویندوزی اجرا میشود.
در سـال  ،۱۹۸۸مایکروسافت به شرکتهای استون
ت ِیپ و سیبیس پیوست تا نوع دیگری از پایگاه داده
سیبیس اسکیوال سرور را برای  IBM OS/2بسازد .این
پایگاه داده ،نخسـتین نکارش اسکیوال سـرور بود و
موجب ورود مایکروسافت به بازار فروش پایگاه دادهها
و آغاز رقابت با اوراکل و  IBMو بعدها سیبیس شد.
اسکیوال سرور مایکروسافت در  ۷نگارش اصلی به این
نامها منتشر شده است :مرکز داده ،شرکتی ،استاندارد،
وب ،کسـبوکار ،کارگروهـی و نـگارش اکسـپرس.
همچنین نگارشهای خـاص دیگری نیز وجود دارد.
بـرای مثال میتوان به نگارشهای توسـعهدهنده ،یا
نـگارش آژر کـه به عنوان یک سـامانه ابری از سـوی
مایکروسافت استفادهمیشود ،اشاره کرد.
برای اسکیوال سرور ،یک الیه رابط خارجی طراحی
شـده اسـت که موجب میشـود هر عملیاتـی را که
بخواهیم با آن انجام دهیم ،با استفاده از قالب از پیش
تعریف شده مایکروسافت به نام  TDSاستفاده کندTDS .
یک الیه نرمافزاری است که برای تبادل اطالعات بین
پایگاه دادهها و کاربر بهکار میرود.

Hive

نوع :پایگاه داده زیرساخت
هایو یک پایگاه داده زیرسـاخت اسـت که برای ارائه
خالصـهای از دادهها و تحلیل آنها روی هدوپ اجرا
میشود .هایو نخستین بار توسط فیسبوک ایجاد شد،
ولی اکنون توسط دیگر شرکتها مانند نتفیلیکس و
یا آمازون توسعه مییابد.
هایو از تحلیل تعداد بسیار زیادی داده که روی HDFS
ذخیره شـدهاند پشـتیبانی میکنـد .البته اکنـون از
سامانهپرونده  Amazon s3نیز پشتیبانی میکند.
هایـو به صـورت پیشگزیـده فرادادههـا را به صورت
توکار در آپاچی دربی یا هر پایگاه داده مایاسکیوال
مانندی ذخیره میکند.
هایـو برای سـرعت بیشتر ،تمامی نـوع دادهها ،حتا
دادههای نگاشـت بیتـی را شـاخصگذاری میکند.
همچنین هایو اطالعات مربوط به خود را روی پرونده
یـا حتا روی دیگـر پایگاهدادهها مانند اچبیس ذخیره
میکند.
هایو برای انجام عملیات روی دادهها ،از الگوریتمهای

 BWTو اسنپی استفاده میکند.
زبان پرسوجوهای هایو بسـیار شـبیه  SQLبوده و به
سـادگی قابل تبدیل به پرسوجوهای اسـپارک و تز
است.

solr

نـوع :واسـط برنامهنویسـی جسـتوجو و
نمایهگذاری
سولر یک بستر آزاد برای جستوجو در پایگاه دادهها
اسـت که با جاوا نوشته شده و منشأ اصلی آن ،پروژه
لوسـین آپاچـی بـوده اسـت .ویژگیهای اصلـی آن،
جستوجو بین متنها و نمایهگذاری آنی محتوا است
و حتا بین پروندههای متنی موجود در پایگاه دادهها
مثل  pdfو پروندههای اداری نیز جستوجو میکند.
سولر یک سامانه جستوجوی توزیعشده است و برای
مقیاسپذیری و تحمل خطا طراحی شده است .الزم
به ذکر است که سولر معروفترین موتور جستوجوی
تجاری نیز محسوب میشود.

Elasticsearch

نوع :جستوجو و شاخصگذاری
الستیکسـرچ یک جسـتوجوگر کارسـاز است که
با اسـتفاده از جاوا و بر مبنای پروژه لوسـین سـاخته
شده و یک موتور جستوجوی توزیعشده با ظرفیت
چندگانه اسـت .الستیکسـرچ ،پس از سولر ،دومین
موتورجستوجوی سـمت کارساز تجاری معروف به
حساب میآید.
الستیکسـرچ نیز قابلیت جسـتوجو میـان تمامی
پروندهها و اسـناد اداری pdf ،و دیگر اسـناد متنی را
دارا بوده ویک موتور جسـتوجوی توزیع شده است.
بـه این معنا که تعـدادی نمایه به shardهای مختلف
تقسیم میشوند و هر  shardمیتواند صفر و یا بیشتر
از خودش رونوشـت بگیرد .در کارسـاز ،هر گره ،یک
یـا بیش از یـک  shardرا میزبانی میکند و به عنوان
هماهنـگ کننده ،هر عملیات را بـه  shardمورد نظر
هدایت میکند.
درمیان کاربران الستیکسرچ نامهای معتبری چون
ویکیمدیا ،گیتهاب ،موزیال ،کیورا ،نتفلیکس ،سرن
و ...دیده میشود.
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پرونده
خبر

 BASEدر مقابل ACID

در علم شیمی  pHیک کمیت برای مشخص
کردن نسبت اسیدی یا بازی بودن یک محلول
در آب اسـت .تغییـرات  pHدر بـازه  ۰تا  ۱۴قـرار دارد
و محلول بشـدت اسیدی مانند اسید باطری عدد  ۰و
محلول بشدت بازی مثل  lieعدد  ۱۴را کسب میکند.
این در حالی است که آب در دمای  ۲۵درجه سلسیوس
دارای  ۷ pHاست و این حالت را خنثی مینامند.
مهندسـین داده بـا هوشـمندی ایـن اسـتعاره را از
شیمیدانها وام گرفتند و آن را به یک اختصار تبدیل
کردهاند .البته شاید معنی واقعی خود را نداشته باشد ،اما
زمانی که بحث درباره قابلیت اطمینان پردازش کردن
تراکنش است همچنان نشاندهنده رویدادهای مربوط
به یک سیسـتم پایگاده داده اسـت .برای گسـترش
دادن بیشتر این استعاره مفید اجازه بدهید اول نگاهی
به ایده  pHبکنیم.
اولیـن بـار «سورنسـن» در حالـی کـه در آزمایشـگاه
کارلسبرگ در  ۱۹۹۰در حال کار بود ،این مفهموم را
توسعه داد .بنابراین ایده مربوط به زمان حاظر نیست.
در اینجـا حرف « »Hبه اتمهای هیدروژن اشـاره دارد
و در مـورد حـرف « »pبحث و اختلاف فراوانی وجود
دارد .برخی آن را از واژه فرانسوی « ،»puissanceبرخی
آن را از واژه آلمانـی « »potenzو برخـی دیگـر آن را از
واژه التین « »pondusیا « »potentiaمیدانند .اما هرچه
باشـد همه اینها به معنی پتانسـیل یا توان ()power
است .بنابراین  pHبه معنای قدرت ،پتانسیل یا فعالیت
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اتمهای هیدروژن در محلول است .محلولهای اسیدی
فعالیـت بیشـتری دارنـد و محلولهـای قلیایی کمتر
فعالند.
ش پایگاهدادههـا ،دادههـا
در پـردازش کـردن تراکنـ 
اتم هیدروژن هسـتند که در سیسـتم جریان دارند و
حـرف « »pویژگیهایی اسـت که پردازش شـدن این
تراکنشها را باداشتن قابلیت اطمینان تضمین می کند.

 ACIDچیست؟
اگـر از هـر کسـی که در حـوزه دادهها حرفهای اسـت
ایـن سـوال را کنیـد ،احتمـاال بـه خوبـی میتوانـد
 ,ACID (Atomicity, Consistency, Isolationو  )Durabilityرا
شـرح دهد .مفهموم  ACIDبرای سـالیان وجود داشته
است و تا همین اواخر نیز یک معیار اصلی بود که همه
پایگاههای داده در تالش برای کسـب کردن آن بودند.
آگر پایگاهدادهای  ACIDرا نمیداشت ،قابلیت اطمینان
آن زیر سوال میرفت.
جیم گری اولین بار در سال  ۱۹۷۰این ایده را به تصویر
کشید و پس از آن مقاله بدیع «مفهمو تراکنش :خواص
و محدودیتهـا» را در ژوئـن  ۱۹۸۱منتشـر کـرد .در
این مقاله تنهـا اصطالحات تمامیت (یا همه یا هیچ)،
یکپارچگی و پایائی مورد بحث قرار گرفته بودند و پس
از آن بود که اصطالح انزوا نیز اضافه شد.
در آن مقالـه بـر روی سـطح تراکنـش تمرکـز شـده
بـود و تراکنـش را بـه عنـوان قـرارداد یـا هر تعـداد از

«تراکنشهـای حالت سیسـتم» که مجبور به داشـتن
 CADبـه عنوان خواص ذاتی یا «محدودیتهای قابلیت
اطمینان سیستم» بودند ،مشخص کرده بود.
«بروس لیندی» و همکارانش مقالهی «یادداشـتهایی
بر پایگاه دادههای توزیعی» را در  ۱۹۷۹منتشـر کردند
که بر روی کار «گری» ایجاد شده بود .او اصول را برای
دستیابی به قابلیت اطمینان و استاندارهای اولیه تکرار
پایگاه داده ایجاد کرد .در سـال « ۱۹۸۳آندریاس روتر»
و «تئـو هـاردر» مقاله «مفاهیم بازیابـی پایگاهدادههای
تراکنشگرا» را منتشـر کرد و به طور رسـمی اصطالح
 ACIDرا بـه کار بـرد .این اصطالح دو دهه بعد به صورت
زیر معنی شد:
تمامیت :هیچ وظیفه (یا همه وظایف) درون یک تراکنش
اجرا نمیشـوند مگر اینکه همه آنها انجام شـوند .این
اصـل «همـه یا هیچکس» اسـت ،اگـر یکـی از اجزای
تراکنش با شکست روبرو شد همه تراکنشها با شکست
روبرو میشود.
قابلیت اطمینان :تراکنش باید تمام پروتکلها یا قوانین
تعریف شده توسط سیستم در تمام زمانها را تامین کند.
تراکنش نباید آن پروتکلها را نقض کند و پایگاهدادهها
باید در یک حالت پایدار در آغاز و پایان تراکنش بمانید.
هرگز هیچ گونه تراکنش نیمه انجام شدهای وجود ندارد
انزوا :هیچ تراکنشی به تراکنش دیگر که در یک حالت
میانی و ناتمام است دسترسی ندارد .بنابراین هر تراکنش
به خودی خود مستقل است .این موضوع برای کارایی و
انزوای تراکنشها در یک پایگاهدادهها نیاز است.
پایائی :زمانی که یک تراکنش کامل شد ،در حالت انجام
شده باقی میماند و امکان بازگشت آن وجود ندارد .این
تراکنش از شکست سیستم ،قطع شدن برق و انواع دیگر
از کارافتادگی سیستم مصون خواهد بود.

جنبههای بسـیار دیگری برای این تعاریف وجود دارد
و تامیـن نیازمندیهـای واقعـی  ACIDمختـص به هر
پایگاهدادههـا خاص اسـت .امـا در کل در دنیای RDMS
همه چیز  ACIDاست و بدون  ACIDقابلیت پایداری زیر
سوال میرود.
عدد  pHمربوط به  ACIDپایین است ،تقریبا چیزی شبیه
به اسید باطری ( )۰و یا شاید سرکه ( ،)۲در این حالت
داده و محدودیتهای آن بسیار فعال هستند .بنابراین
در هـر میکروثانیـه از یک پایگاهدادهها کـه از  ACIDبه
عنوان سیستم محدودیت استفاده میکند ،همه دادهها
(اتمهای هیدروژن) تحت بررسی ثابت هستند تا از این
برآوردهشدنمحدودیتهااطمینانحاصلکنند.چنین
محدودیتهایی برای سالیان در دنیای رابطهای،نرمال،
طـرح واره محور ،مقیاس پذیر افقی و کوچک پیش از
شبکههای اجتماعی به خوبی کار میکرد.
ایـن بدیهیات گذشـته دیگر مطرح نیسـتند و اکنون
داده بدون سـاختار ،بزرگداده ،سـاختارهای داده غیر
رابطهای ،سیستمهای محاسباتی توزیع شده و قابلیت
اطمینان نهان اکنون متداول شدهاند .این نیازمندیهای
جدید به کلمات اختصاری جدید و  pHجدید نیاز دارد.
قضیه :CAP
در سـال « ۲۰۰۰اریک بروور» ( )Eric Brewerسخنرانی
خود را در همایش  ACMکه در مورد مفاهیم محاسبات
توزیـع شـده بـود ارائـه داد و آنجا بود کـه قضیه CAP
متداول شد.
اکثر مردم در جهان خارج هیچگاه حتی اسم این قضیه
را نشـنیدهاند و اهمیتی هم برایشـان ندارد .آنها فقط
میخواهنـد رایانـهشان کار کند ،اینترنـت کار کند،
شبکههای اجتماعی کار کنند و البته همه اینها با در
دسترس بودن قابلیت اطمینان فایلهایشان.
قضیه  ،CAPکه با نام قضیه بروور هم شناخته میشود،
بعدها تجدید نظر شد و از طریق کار «شیت گیلبرت»
و «نانسی لیچ» از  MITدر سال  ۲۰۰۲تغییر کرد.
اصل اساسی قضیه میگوید که سه نیازمندی اساسی
در سیسـتم وجـود دارد کـه ایـن اصـول بـرای یـک
طراحـی ،پیادهسـازی و اسـتقرار موفـق برنامهها در
سیستمهای محاسباتی توزیع شده ضروری هستند.
این نیازمندیها قابلیت اطمینان ،دسـترسپذیری و
تحمل قسمتبندی است ،که به اختصار  CAPنامیده
میشود.
قابلیـت اطمینـان بـه ایـن مسـاله اشـاره میکنـد
کـه آیا یک سیسـتم کاملا عمل میکند یـا نه؟ آیا
قابلیت اعتماد سیسـتم از قوانین مشـخص شده در
برنامهنویسیاش با توجه به این مقررات تعریف شده
پیروی میکند؟ آیا همه گرهها در یک خوشـه ،همه

دادههای مفروض برایشـان را میبیننـد؟ این همان
ایده معرفی شده در  ACIDاست.
دسـترسپذیری بـه معنـای همـان چیزی اسـت که
انتظـارش میرود .آیا سیسـتم یا سـرویس داده شـده
زمانـی که درخواسـتی به آن ارسـال میشـود ،حاضر
اسـت؟ آیا هر درخواسـت پاسـخی خارج از شکست یا
موفقیت را دریافت میکند؟
تحمل قسـمتبندی ،نشـاندهنده این حقیقت است
که یک سیسـتم داده شده ،در شـرایط از دست رفتن
اطالعات یا خرابی سیستم به عمل کردن ادامه میدهد.
شکست یک گره نباید باعث سقوط کل سیستم شود.
اینهـا تنها تعاریف سـادهای از سـه جنبـه قضیه CAP
بودند .مقاالت فراوانی در این باره وجود دارد که بسیاری
از تفاسـیر ،تحلیلها و مشـکالت پیچیـده موجود در
کاربردهـای دنیای واقعی این قضیـه را بحث کردهاند.
دلیـل اصلی معرفی قضیه این نکته اسـت که در اکثر
نمونههـا و سیسـتمهای توزیـع شـده تنهـا میتوانند
دو ویژگـی از ایـن ویژگیها را تضمیـن کند .در اینجا
چشمپوشـی میتواند نتایج فاجعه باری داشـته باشـد
که شـامل احتمال شکسـت خوردن تمام سه عامل به
صورت همزمان و جداگانه است.
محدودیتهـای قضیـه  CAPبـا قابلیـت اطمینـان
پایگاهدادههـا بـرای سیسـتمهای بـزرگ مقیـاس،
توزیعشـده ،غیررابطهای همچنان پابرجا است .بیشتر
اوقات آنها به دسـترسپذیری و تحمل قسمتبندی
نیاز دارند .بنابراین قابلیت اطمینان فدا میشود و ACID
سقوط میکند .یک عبارت مناسب اینجا این است که
«برای تپهها بران» (هرچه میتوانی برو ،سریع برو)
 BASEخودش را معرفی میکند
خوشـبختانه در دنیای سیستمهای محاسباتی توزیع
شده،مهندسینباهوشوجوددارند.چگونهسیستمهای
گسترده جهانی مانند بیگتیبل گوگل (( �Google’s BigTa
 ،)bleآمازون دینامو و کاسـاندرای فیسبوک با از دست
دادن قابلیـت اطمینـان سـر و کله میزننـد و قابلیت
اطمینان سیستم را نیز حفظ میکنند؟
پاسـخ این سـوال در حالی که قطعا سـاده نیسـت ،اما
جـواب BASE (Basically Available, Soft state, Eventual
 )consistencyاست.
در یک سیستم در حالی که  BASEنیازمندی اصلی برای
قابلیت اطمینان است ،فعالیت یا پتانسل ( )pاز تغییرات
داده ( )Hاساسا آرام کردن آن است .در مقیاس گذاری
 ،pHیـک  BASEنردیکتر به آب صابونی اسـت ( )۱۲یا
شاید نمک دریاچه بزرگ (.)۱۰
ادعـای چنیـن اظهار نظری این نیسـت که میلیونها
تراکنش به سـرعت رخ نمیدهنـد ،بلکه رخ میدهند

و تنها محدودیتهای اعمال شده بر آنها تغییر کرده
اسـت .آن محدودیتها در زمانهای متفاوت با قوانین
متفاوت رخ میدهند.
اساسـا در دسـترس :این محدودیت بیـان میکند که
ایـن سیسـتم آماده بـودن دادهها را بـا توجه به قضیه
 CAPتضمین میکند و یک پاسـخ به هر درخواسـتی
وجود دارد .اما این پاسخ میتواند «شکست» برای داده
درخواسـت شده باشد ،و یا ممکن است این دادهها در
یک وضعیت نامناسب یا در حال تغییر باشد .این مساله
مشـابه اتفاقاتی اسـت که برای پاس شـدن یک چک
ممکن است اتفاق بیفتد.
حالت نرم :حالت سیستم میتواند در طول زمان تغییر
کند .حتی در طول زمانی که هیچ ورودی وجود ندارد
ممکن است تغییرات برای رسیدن به «قابلیت اطمینان
نهایی» انجام شود .بنابراین این حالت از سیستم همیشه
«نرم» است.
قابلیـت اطمینـان نهایی :سیسـتم در نهایـت قابلیت
اطمینان خواهد شـد ،پس از آن که دریافت ورودی به
پایان برسـد .دیر یا زود داده به همهجا گسـترش پیدا
میکند ،اما سیسـتم به دریافـت ورودی ادامه میدهد
و قابلیت اطمینان هر تراکنش را پیش از آغاز تراکنش
بعدی بررسـی میکند .جزئیات کامـل این موضوع در
مقاله «قابلیـت اطمینان نهایی -بازبینی شـده» آمده
است.
نتیجهگیری :حرکت به جلو
 pHجدید پردازش کردن تراکنش پایگاهدادهها ،امکان
مقیاسگـذاری عمومی را با سـطوح مقـرون به صرفه
کارآمد میکند .بررسـی قابلیت اطمینان هر تراکنش
منفـرد در هـر لحظه از هر تغییـر هزین ه عظیمی را به
یک سیسـتم که دارای ترلیونها تراکنش است اضافه
میکند .نیازمندیهای محاسباتی حتی بیشتر نجومی
هستند.
«قابلیت اطمینان نهایی» این امکان را به سازمانهایی
چون یاهو! ،گوگل ،توییتر ،آمازون و صدها یا میلیونها
سازمان دیگر میدهد تا با کاربرانشان در سراسر جهان
تعامل داشـته باشـند ،در حالی که هزینههای خود را
پاییـن نگـه میدارنـد ،سیستمهایشـان کار میکند و
کاربرانشـان خوشحال هستند .عالوه بر اینها خواهان
داشـتن قابلیت اطمینان کامل همیشگی هستند .اما
همـان طور کـه «دن پریچت» در مقالـه « BASEیک
جایگزیـن بـرای  »ACIDبیـان کرده اسـت ،باید توازنی
وجود داشته باشد و قابلیت اطمینان نهایی برای توسعه
موثر سیسـتمها با وجود افزایش نمایی داده حاصل از،
شبکههای اجتماعی ،محاسبات ابری و سایر پروژههای
بزرگ داده وجود داشته باشند.
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فهرستگذاری راهحلی برای دسترسی سریع به اطالعات به جای پویش سطر به سطر پایگاه داده؛

فهرستگذاری درپایگاهداده
چگونهکار میکند؟
فهرستگذاری روشی در پایگاههای داده است که برای دسترسی به اطالعات
جداول و رکوردهای ذخیره شده در یک پایگاهدادهها به کار میآید .این روش،
روشـی سـاده اسـت که در زندگی روزمره ما نیز مورد اسـتفاده اسـت .در این روش ما
جدولی از تمامی دادهها و شاخص آنان را میسازیم و برای دسترسی به اطالعات ابتدا
به آن مراجعه کرده و با پیدا کردن شاخص به آن شاخص مراجعه کرده و اطالعت را
میخوانیم .در ویکیپدیا فارسی تعریفی از این مفهوم به شکل کلی بیان شدهاست که
در زیر بیان میشود.
«فهرستگذاری ( )Indexingدر پایگاهدادهها روشی برای ارایه دسترسی سریع به مقادیر
یک یا چند ستون است .این بهبود در بازیابی ،در ازای هزینه بیشتر در هنگام تغییر/
درج/حدف رکوردها است .به بیانی دیگر ،استفاده از فهرست ،فرایند بازیابی ( )Retrievalرا
سرعت میبخشد ،ولی در هنگام حذف و اضافه و یا تغییر مقادیر ،هم دادهها باید تغییر
کند و هم فهرست باید بهروز شود ،و این به معنای هزینه بیشتر است.
به عنوان مثال ،برای بهدست آوردن رکورد حساب با داشتن شماره حساب ،به جای آن
که در بین تمامی حسابها جستجو شود ،سامانه پایگاهدادهها میتواند ابتدا به فهرست

62

شماره هفتم ،شهریورماه93

برای یافتن شماره بلوک دیسکی که رکورد مرتبط در آن است مراجعه کند و سپس
تنها به آن بلوک دیسک مراجعه کرده و رکورد را استخراج کند».
بیایید موضوع را با بحثی آغاز کنیم که اصوال چرا باید از فهرستگذاری در پایگاههای
داده استفاده کنیم .برای فهم بیشتر این موضوع از مثالی ساده شروع میکنیم .فرض
کنیـد که مـا دارای جدولی در یک پایگاهدادهها فرضی و با نام کارمنـد «»Employee
سـاختهایم؛ این جدول دارای سـه ستون است که هر یک از ستونها مشخص کننده
ویژگیهای خاصی از یک کارمند است که به صورت سادهای نام ،سن و آدرس کارمندان
در این فیلدها ذخیره میشـود .به طور مشـخص هر فیلد دارای نامهای «_Employee
 »,Name»، «Employee_Ageو « »Employee_Addressدر بانک اطالعاتی هسـتند .حال
اگر بخواهیم با استفاده از یک پرسوجو یا کوئری ( )Queryساده به اطالعات داخل آن
جدول دست پیدا کنیم که نام آنان عیسی « »Jesusاست باید پرسوجوی اسکیوال
زیر را اجرا کنید.
در زمانی که از فهرستگذاری استفاده نکنیم؛ چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

’SELECT * FROM Employee WHERE Employee_Name = ‘Jesus

بهطور دقیقتر زمانی که ما پرسوجوی فوق را برای جستوجو در جدول مذکور برای
یافتن فردی با نام عیسی جستجو میکردیم ،در پشت صحنه دقیقا چه اتفاقی در حال
رخ دادن بودهاست؟ در این زمان سامانه مدیریت پایگاهدادهها مجبور است که تمامی
سـطور و افراد موجود در جدول را یکی به یک بگردد تا این که سـطری که فیلد نام
کارمند در آن عیسی بود را بیابد .همچنین به این خاطر که ما تمامی کارمندانی را که
نامشان عیسی است را میخواهیم؛ سامانه مدیریت پایگاهدادهها باید تمامی اطالعات
ک به یک بگردد .ممکن است در جدول فوق چندین سطر با مشخصه نام کارمند
را ی 
عیسی وجود داشته باشد که نمیتوان فقط به یکبار جستجو و یافتن یک فرد اکتفا
کرد .در چنین مواقعی که ما نیازمند جستجو در یک جدول به دنبال فرد خاص هستیم
باید در دیگر سطرها نیز به دنبال فرد مورد نظر بگردیم .در این پرسوجو سامانه مدیریت
پایگاهدادهها از سطر اول تا سطر آخر در جدول را به دنبال کارمندان که با نام عیسی
هستند ،گشته و تمامی آنان را خواهد یافت .بنابراین برای جستجوی چند فرد با نام
عیسـی ،تمامی جدول و اطالعات ذخیره شـده یک به یک توسـط مدیر پایگاهدادهها
پویش شـدهاند .در چنین مواقعی اسـت که میگوییم یک پویش کامل از جدول فوق
صورتگرفتهاست.
فهرست شاخصها چه تاثیر بر کارایی پایگاهدادهها دارند؟
ممکن اسـت تصور کنید که چنین روش جستجویی در جداول پایگاههای اطالعاتی
بسیار غیر بهینه هستند .طبیعتا این روش به این شکل کارایی پایینی داشته و همانند
جستجو در فهرست قبولشدگان کنکور در روزنامهها به صورت پویش از باال و خط به
خط است که جستوجو و پیدا کردن اطالعات در آن ممکن بهینه نیست .این درست
همان جایی اسـت که مبحث فهرسـتگذاری وارد عمل میشـود و فهرستها مطرح
میشوند .همان طور که از نام این مطلب مشخص است ،فهرستها در بانکاطالعاتی
راهحل مشکل فوق است .این روش خواهد توانست جستوجو در پایگاهدادهها را بسیار
سریعتر کند .نکته اساسی و کلیدی در فهرستگذاری همان قطع جستوجوی خط
به خط و پویش تمام جداول برای یافتن گزینه دلخواه اسـت که با فهرسـت کردن و
فهرستگذاری اطالعات باعث دستیابی سریع به اطالعات مورد جستوجو میشود.
فهرست و شاخص چیست؟
برای درک بیشـتر این موضوع که فهرسـت در پایگاهدادهها دقیقا چیست ،بیایید یک
دفترچه تلفن را در نظر بگیریم .برای یافتن اطالعات و افرادی که در آن قرار دارند می
توان آن افراد را دستهبندی کرد .معموال در یک دفترچه تلفن ما آنان را در شاخههایی
با اسم اول فامیل آنان مشخص میکنیم که از الف تا ی دستهبندی شده است .حال در
فهرستی از تمامی دستهبندیهای انجام شده در اول آن مشخص شدهاست که افرادی

که حرف اول نام خانوادگی آنان «ت» اسـت در صفحات  ۶تا  ۸هسـتند .این فهرست
برای دستیابی به اطالعات ایجاد شده است و با دستهبندی آنان و معرفی مکان هر دسته،
یافتن اطالعات را آسانتر کردهایم.
فهرستگذاری و شاخصها در پایگاههای اطالعاتی نیز به این شکل عمل میکنند .به
این شکل که جدولی از شاخصها و دستهبندیها ایجاد میشود که شامل محل هر
شـاخص اسـت؛ سپس اگر در پایگاهدادهها به دنبال نام شخصی بگردیم همانند مثال
مذکور ،ابتدا به جدول فهرست رفته و با یافتن دسته مورد نظر ،تنها به جستجوی آن
دسـته خواهد پرداخت و دیگر نیازی به پویش تمامی اطالعات در پایگاهدادهها وجود
نخواهد داشـت .البته مورد مذکور فقط یک روش از فهرسـتگذاری است و روشهای
دیگری نیز برای این موضوع وجود دارد اما هدف و ساختار کلی آنان به یک شکل است.
با وجود اینکه استفاده از فهرستی از شاخصها باعث بهینه شدن پایگاهدادهها و کارایی
بیشتر در زمان جستجو خواهد بود .اما در برخی موارد بهتر است از این روش استفاده
نشود .به طور کلی در استفاده از فهرستگذاری باید موارد زیر را در نظر داشت.
هنگامی که با جداول نسبتا کوچک سر و کار دارید شاخصها کارایی زیادی ندارند.
به صورت کلی شاخصها عملکرد را زمانی بهبود می بخشند که بر روی ستونهایی
تعریف شوند که در الحاق « »Joinجداول استفاده شده است.
چه نوع از ساختارهای دادهها را میتوان به عنوان فهرست در نظر گرفت؟
در فهرستها اطالعات معموال به شکل درخت بی ( )B-treeنگاهداری میشود .بر اساس
تعریفی که در ویکیپدیا فارسی از درخت بی ذکر شده است ،در علوم کامپیوتر ،یک
درخت بی یا بیتری دادهساختاری درختی است که دادهها را به صورت مرتبشده نگه
میدارد و جستجو ،درج و حذف را در زمان مصرفی لگاریتمی میسر میسازد .بر خالف
درختهای جستجوی دودویی متوازن ( ،)Balanced binary search treeاین دادهساختار
برای سیستمهایی که بالکهای عظیم اطالعات را خوانده و مینویسند بهینهسازی شده
است .اینساختارداده معموال در پایگاههای دادهها و سیستم پرونده استفاده میشود.
یکی از دالیلی که باعث شدهاست که استفاده از درخت بی در جداول فهرستها است
به دلیل کارایی باالی آنان و تاثیری است که بر زمان جستوجو ،حذف و اضافه از آن
است که تمامی این اعمال در زمانی لگاریتمی انجام می شوند .از دالیل مهم دیگری
که درخت بی را به یک روش محبوب تبدیل کرده است میتوان به امکان مرتب بودن
دادهها در آن اشاره داشت .به طور کلی سامانه مدیریت پایگاهدادههای رابطهای ،تعیین
کننده ساختاری است که برای فهرستها استفاده میشوند اما در برخی شرایط برای
برخی برخی از سامانههای مدیریت پایگاهدادههای رابطهای میتوانید مشخص کنید که
چه ساختماندادههایی را میخواهید در زمان ایجاد فهرست در پایگاه اطالعاتی خود
ایجادکنید.
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فهرست جدول هش چگونه کار میکند؟
در علوم رایانه ،جدول درهمسـازی یا جدول «هش» نوعی سـاختمان دادهها است که
مقدارهایی که باید ذخیره شوند را به وسیله تابع هش (درهمسازی) با کلیدهای ویژهای
مرتبط میسازد .عملیات اولیهای که این جدول تسهیل میکند عمل مراجعه است.
به این معنی که کاربر میتواند با سـرعتی کارآمد داده مورد نظرش را در آن بیابد .در
جدولهای هش همچنین افزودن دادههای جدید در زمان کم امکانپذیر است .زمان
الزم برای جسـتجو و افزودن وابسـته به نوع جدول و میزان دادهها هسـتند .این زمان
میتواند با انتخاب جدول مناسب به مرتبه زمانی  Oبرسد.
جداول هش نیز نوع دیگری از ساختماندادهها است که ممکن است برای فهرستگذاری
برخی فهرستها « »Indexesبه کار رفته باشد .این فهرستها معموال با نام فهرستهای
هش شناخته میشوند .یکی از دالیل که باعث استفاده از هش در فهرست شدهاست،
به این دلیل اسـت که در زمانهایی تنها به جسـتجو در مقادیر نیاز داریم .اسـتفاده از
هش بسیار بهینهتر از دیگر روشها است .بنابراین اجرای کوئری یا پرسوجوی دلخواه
برای یافتن رشتهای مساوی رشته خاص و مورد نظر ما همانند مثال مذکور در اوایل
مطلب بسیار سریعتر خواهد بود .برای نمونه اجرای کوئری ابتدای مقاله با استفاده از
فهرست هش بر روی نام کارمند از جدول هش منفعت برده و با سرعت بهتری به نتیجه
دلخواه خواهد رسید .به خاطر این موضوع ،جداول هش به طور گسترده در نرمافزارها،
به خصوص در آرایههای شرکت پذیر ،ساختار فهرست پایگاهداده ،حافظههای نهان و
مجموعههااستفادهمیشوند.
در جداول هش معموال به این شکل است که اطالعات و مقادیر هر فیلد و رکود را در
یک آرایه که به سـادگی جدول هش نام دارد میگذارد که دارای مشـخصههای کلید،
مقدار و طول است .جدول هش اندیس یک کلید را محاسبه میکند و از آن اندیس برای
جای دادن آن کلید در جدول استفاده میکند .به طور کلی تصور کنید که میخواهید
اطالعات چندینهزار نفر را در یک پایگاهدادهها ذخیره کنید؛ راهحل ابتدایی و ساده این
است که تمامی آنان را در یک جدول ساده ریخته و ذخیره کنیم .بعد این همان طور
که ذکر شد در صورتی که بخواهیم به دنبال فردی بگردیم باید  nبار که  nتعداد افراد
داخل پایگاهدادهها است را یک به یک بگردیم .در این صورت مرتبه زمانی  nخواهد بود.
راهحـل جـدول هش در این زمان با ایجاد کلیدی که از آدرس مقادیر ذخیره شـده را
در پایگاه داده به صورت آدرس حافظهای محل ذخیره نامها به بدسـت آورده اسـت و
ذخیره آن به عنوان کلید در جدول هش کلیدی را به هر یک از آنان نسبت میدهد
سپس نام آنان را نیز در کنار هریک از کلیدها متناسب با نام قرار میدهد .مثال کلید و
نام متناظری که برای فرد مذکور با نام عیسی ساخته شدهاست به این شکل در جدول
هش قرار میگیرد.
“Jesus => 0x28939″

برای جستوجو و یافتن فردی با نام عیسی در جدول با استفاده از کوئری نوشته شده
در اوایل مطلب ،اگر از جدول هش استفاده کرده باشیم ،ابتدا مدیر پایگاهدادهها به جدول
فـوق مراجعه کرده و بر اسـاس نام و کلید یافته شـده بـه آدرس حقیقی و مکان نام-
کارمند در داخل جدول کارمند مراجعه خواهد کرد .طبیعی است که مراجعه به جدول
فوق برای یافتن آدرس آن فرد سریعتر از پویش جدول و سطور است و دستیابی به
اطالعات سریعتر خواهد بود.
معایب فهرست درهمسازی در چیست؟
عیبی که برای جدول هش عنوان میکنند ،مرتب نبودن اطالعات در این روش است و
همچنین تعداد زیادی از پرسوجو های مورد استفاده برای استفاده در پایگاههای داده
وجود دارند که جداول هش کمکی در بهبود اجرای آنان ندارند .به عنوان نمونه ،قصد
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دارید با استفاده از یک پرسوجوی ساده اسکیوال که اکثرا آن آشنایی دارید؛ به دنبال
افرادی در کارمندان بگردید که سـن آنان از  ۴۰سـال کمتر باشـد .در نظر بگیرید در
جدول فیلدی با نام سن-کارمند ( )Employee Ageنیز وجود دارد .آیا خواهید توانست
ایـن پرسوجو را با اسـتفاده از روش جدول هش انجـام دهید؟ خوب ،این کار ممکن
نیست؛ زیرا جدول هش در مواقعی کاربرد خوبی از خود نشان خواهد داد که بخواهید
به دنبال موارد کامال مشخصی چون همانند رشته یا رقم خاصی باشید مثال عنوانی آیا
مساوی با عبارت خاصی است یا آیا شباهت به آن عبارت دارد( .مشابه این عبارت بعد
از کوئری انتخاب مشابه زیر)
’WHERE name = ‘Jesus

این موضوع به این دلیل رخ میدهد که چیزی که در داخل کلید جدول هش عنوان
شدهاست برای دسترسی به آن داده است و عالوه بر آن هیچ گونه نظم و ترتیب خاصی
در چینـش آنان در داخل فهرسـت جدول هش وجـود ندارد .بنابراین اگر بخواهید بر
اساس ترتیب فیلد سن-کارمند در جدول هش به دنبال کارمندان زیر  ۴۰سال باشید،
به دلیل آن که ترتیبی در فهرست جدول هش وجود ندارد .نمیتوانید بگوید این افراد را
به صورت سریع برایتان بیابد؛ همین دلیل است که باعث شده که جدول هش به عنوان
یک دادهساختار پیشفرض برای فهرستگذاری در سامانههای مدیریت پایگاهدادهها
استفاده نشود .به طور کلی جداول هش کارایی و انعطافی که دادهساختار درخت بی
ارائه میکند را نداشته و به خوبی آن نیست .یکی از مشکالت جدول هش تصادم است.
در مثال قبل اگر کلید ویژه دو نام متفاوت از دههزار نام اولیهمان یکی میشد باید کدام را
در خانه مربوطه آرایه ذخیره میکردیم؟ به این اتفاق تصادم گفته میشود.
فهرست چگونه کارایی را افزایش میدهد؟
به این دلیل که فهرسـت اساسا یک سـاختماندادهها برای ذخیره مقادیر ستونهای
جدول است .جستوجو در این مقادیر بسیار سریعتر خواهد بود .همچنین اگر فهرست
ازساختار داده درخت بی که یکی از دادهساختار معروف است استفاده کند ،اطالعات
و مقادیر داخل جدول نیز به صورت مرتب شده خواهند بود که مزایای خاص خود را
دارد .وجود اطالعات در یک جدول به صورت مرتبشـده مزایایی را به همراه دارد که
همانطور که در قسـمت معایب جدول هش ذکر شـد .برای بهبود کارایی و عملکرد
پایگاهدادهها در جستجو و … تاثیر زیادی دارد.
حال بیایید تصور کنیم که در پایگاهدادهها خود یک فهرست با ساختماندادهها درخت
بی برای سـتون نام-کارمند ( )Employee_Nameسـاختهایم .این به این معنی خواهد
بود که اگر به دنبال کارمندی با نام عیسی « »Jesusگشتیم؛ این کار را توسط کوئری
اسکیـوال سـادهای کـه در اوایل مقاله نوشـتیم انجام خواهیـم داد .در این زمان برای
جستوجو نیازی به پویش و جستجوی کل مقادیر برای یافتن نام کارمند مورد نظر
« »Jesusنیست و در عوض پایگاهدادهها از فهرست برای یافتن کارمندی با نام عیسی
« »Jesusاستفاده خواهد کرد .به دلیل این که فهرست بر اساس حروف الفبا مرتب خواهد
شد؛ جستوجو به دنبال فردی با نام عیسی بسیار سریع خواهد بود .فهرست فوق بر
اساس حروف الفبا مرتب است و اگر به دنبال نام فردی مثال عیسی « »Jesusبگردیم؛ این
نام با حرف جی التین « »Jآغاز شده است .در این زمان است که فهرست مرتب شده به
کار میآید و به جای این که پایگاهدادهها در تمامی جدول به دنبال آن فرد باشد؛ تنها
در آن افرادی جستوجو را انجام خواهد داد که حرف اول آنان جی « »Jاست .همچنین
در داخل جداول اشارهگری را نیز در سطرهای جدول ذخیره میکند که باعث میشود
بتوان مقادیر دیگر ستونها را نیز بازیابی کرد.
به این صورت ذخیره کلیه مقادیر یک جدول به شکل مرتبشده در فهرست نیز کار
عقلمدارانهای نیست و همانند کپی و گرفتن پشتیبان از یک جدول است که باعث هدر

رفتن فضای ذخیرهسازی و بزرگی بدون دلیلی پایگاهدادهها خواهد بود که برای مقادیر
خیلی بزرگ بسیار غیربهینه و غیرمنطقی است .بنابراین همواره در فهرست ستونی که
بیشتر به آن نیازداریم را قرار میدهیم .به عنوان نمونه برای سامانه اینترنتی یک بانک و
پایگاه داده حسابهای کارتهای اعتباری در آن سامانه ،شماره کارت را در فهرست نگاه
یداریم.
م
دقیقا چه چیزی در فهرست یک پایگاهدادهها وجود دارد؟
حال شما میدانید که فهرست پایگاهدادهها بر یک ستون از یک جدول ساخته می شود و
در این فهرست مقادیر آن ستون خاص قرار گرفتهاست .اما این موضوع نیز مهم است که
درک کنیم که فهرست مذکور به هیچ وجه اطالعاتی که در دیگر ستونها در آن جدول
وجود دارد را نیز در خود نگاه نمیدارد .برای مثال اگر ما یک فهرسـت از نام-کارمندان
( )Employee_Nameایجاد کنیم به این معنی اسـت که سـن-کارمند () Employee_Age
و آدرس-کارمند ( )Employee_Addressهم سـتونهای دیگر جدول کارمند هسـتند؛ در
داخل فهرست پایگاهدادهها مذکور قرار ندارند.
یک اشـارهگر نیز توسـط فهرسـت در سـطور جدول سـاخته میشـود .بنابراین سـوال
این اسـت که مقداری که در جسـتوجوی آن هسـتیم در یک فهرسـت (مانند عیسی
« )»Jesusپیدا شود؛ مابقی فیلدهایی را که مرتبط با این فیلد یافت شدهاست را چگونه
باید پیدا کنیم یا به آنان دستیابیم (فیلدهای دیگر مانند اطالعات اطالعات عیسی یا سن
او)؟ خوب ،موضوع کامال ساده است؛ فهرست پایگاههای داده عالوه بر اطالعات فیلد مورد
نظر ،از اشارهگرهایی را نیز در داخل فیلدهای مرتبط با این سطر نیز ذخیره کرده است.
یک اشـارهگر در واقع یک ارجاع اسـت به مکانی از حافظه است که اطالعات در دیسک
ذخیره شدهاند .پس عالوه بر مقادیر ستون که در فهرست ذخیره شده است؛ اشارهگری به
آن سطر از جدول که آن ستون قرار دارد نیز وجد دارد که هرگاه مقداری را در فهرست
یافتیم؛ به سطر مورد نظر نیز دسترسی خواهیم داشت .به عنوان نمونه در مثال مذکور و
در کنار مقادیر گوناگون هر ستون مثال کنار نام-کارمند در فهرست اشارهگری نیز به سطر
مورد نظر قرار دارد )Jesus”, 0x82829“( .که در این مثال عبارت « »0x82829به آن سطر و
مکانی از حافظه که کارمند فوق در آن ذخیره شده است اشاره دارد .بدون این اشارهگرها
شـما فقط یک مشـخصه را خواهید داشـت که اگر بخواهید به مشخصات مرتبط با آن
مشخصه دسترسی داشته باشی؛ با مشکل مواجه خواهید شد .مخصوصا این که اطالعات
فوق بر اساس ترتیب دیگری از جدول اصلی مرتب شدهاند.
چگونه میفهمید پایگاهدادهها چه زمانی از یک فهرست استفاده میکند؟
زمانی که شما کوئری زیر را اجرا کنید؛ پایگاهدادهها بررسی میکند که آیا برای ستون مورد
نیاز فهرستی پرسوجو شدهاست یا خیر .با فرض اینکه برای ستون نام-کارمند (( �Employ
 )ee_Nameدارای یک فهرسـت باشـد؛ پایگاهدادهها بررسی خواهد کرد که آیا استفاده از
فهرست برای این پرسوجو مناسب باشد .در صورتی که پایگاهدادهها تصمیمگرفت که
باید از فهرست استفاده شود ،آنگاه فهرست مورد استفاده قرار خواهد گرفت .بهخاطر این
که در برخی حالت ممکن است که استفاده از فهرست معنی خاصی نداشته باشد و بهتر
باشد از فهرست استفاده نکرد.
آیا میتوان پایگاهدادهها را مجبور کرد در هر پرسوجو از فهرست استفاده
کند؟
به طور کلی ،شما نمیتوانید به پایگاه داده بگویید که در چه زمانهایی از فهرست استفاده
کند .این تصمیمات توسـط خود پایگاهدادهها اتخاذ میشـوند .اگر چه شایان ذکر است
که در بسیاری از پایگاهدادهها (مانند اوراکل و  )MySQLشما قادر خواهید بود که دقیقا
مشخص کنید که پایگاهدادهها از فهرست استفاده کند.

روش ساخت فهرست توسط اسکیوال چگونه است؟
ساخت یک فهرست با استفاده از یک ستون؛ در زیر پرسوجوی «کوئری» اسکیوال
را میبینید که برای ساخت یک فهرست برای ستونی با نام-کارمند ()Employee_Name
در جدول کارمند است.
)CREATE INDEX name_index ON Employee (Employee_Name

ساخت یک فهرست با استفاده از چند ستون :اگر بخواهید دو یا چند ستون را در
یک فهرسـت داشتهباشـد؛ باید پرسوجو «کوئری» زیر را اجرا کنید تا فهرست را
اجرا نمایید .در مثال زیر ما از دو سـتون اسـتفاده کردهایم؛ یکی ستون نام-کارمند
( )Employee_Nameو ستون دیگر سن-کارمند ( )Employee_Ageهستند.
CREATE INDEX name_index ON Employee (Employee_Name,
)Employee_Age

مثالی خوب برای برای فهم بیشتر مفهوم فهرست پایگاهدادهها؛ اگر بخواهیم قیاس
خوبی برای تعریف فهرست در یک بانکاطالعاتی عنوان کنیم ،باید از فهرست در
یک کتاب نام برد .فهرسـتها در کتابها معموال در اول کتاب آمده و از عناوینی
که در کتاب وجود دارد به همراه شماره صفحه تشکیل شدهاست .در برخی کتب
انگلیسی و حتی برخی کتب فارسی ،فهرست مطالب در آخر کتاب قرار دارد .مثال
اگر شما کتابی را در مورد حیوانات مثال سگ خریداری کنید؛ در این کتاب اطالعات
مختلف صفحات زیادی وجود دارد که به بخش و فصلهای مختلف تقسیم شدهاند.
هر فصل و بخش نیز خود دارای عناوین مختلفی هستند که برای پیدا کردن آنان به
فهرست مطالب رجوع میکنید .مثال اگر به دنبال مطلبی درباره انواع نژاد سگهای
شکاری باشید باید به فهرست مراجعه کرده و با مشاهده عنوان مرتبط با موضوع ،به
صفحه نوشته شده در برابر عنوان مراجعه و آن بخش را مطالعه کنید؛ این کار باعث
صرفهجویی در وقت و افزایش سـرعت دسترسـی به مطلب خواهد بود .اگر کتاب
دارای فهرست نبود؛ شما مجبور بودید تا تمامی مطالب کتاب را از اول پویش کنید
تا به عنوان دلخواه دسـتیابید .در این زمان بهترین حالت برای پیدا کردن عنوان
این بود که عنوان در اوایل کتاب باشد و بدترین حالت نیز زمانی است که عنوان در
اواخر کتاب باشد.
فهرست در پایگاهدادهها نیز همینطور است و با استفاده از فهرستها شما به مقادیر
و ستون دلخواه خواهید رفت؛ بدون آن که وقت زیادی را صرف پویش کلیه اطالعات
نماید تا اطالعات خود را پیدا کنید .فهرست در پایگاهدادهها تقریبا چنین کاری را
انجام میدهد که فهرست کتاب انجام میدهد.
استفاده از فهرست چه مقدار هزینه دارد؟
خوب ،همانند هر روش دیگری در دنیای واقعی ،فهرست در پایگاهدادهها نیز معایب
و مزایای خاص خود را دارد .یکی از معایب استفاده از فهرست همانطور که شاید تا
االن پی برده باشید ،لزوم استفاده از فضای بیشتر برای نگاهداری مقادیر در فهرست
است که ممکن است فضای بیشتری برای پایگاهدادهها نیاز باشد .نکته دیگری هم
که برای فهرست در پایگاهدادهها میتواند باعث کاهش کارایی شود؛ این است که در
هر زمان که شما نیاز به درج ،حذف و ویرایش اطالعات در پایگاه اینترنتی یا جدول
خاصی که دارای فهرسـت اسـت را داشته باشـید تغییراتی که در اطالعات اعمال
میشود باید در فهرست نیز اعمال شود؛ فراموش نکنید که اطالعاتی که در فهرست
ذخیره میشد با اطالعات واقع در ستون مورد نظر برای فهرست باید مطابقت داشته
باشند و در هر بار تغییر ،تغییرات باید همگام شوند .بنا به قاعدهای کلی ،هر فهرست
میتواند فقط در زمانی که نیاز به پرسوجو داشتیم ایجاد شود.
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موتورهای پایگاهداده در مایاسکیوال
تصـور کنیـد که چه اتفاقی میافتاد اگر بـه عنوان یک راننده خودرو
قادر بودید که براسـاس نیازهای مختلف که در سـفر و یا اسـتفاده از
خودرو داشـتید به یک گاراژ مراجعه کرده و موتور شـما توسط یک مکانیک
موتـور ماشـین خود با موتور دیگـری تعویض میگردید .در این حالت شـما
برای هر شـرایطی قادر بودید که از موتور دل خواه اسـتفاده کنید؛ موتوری
برای مسافرت ،موتوری برای مسابقه و …  .در مایاسکیوال دقیقا میتوانید
بـه چنین اقـدام کرده و تعویض موتور در هر شـرایط قابل انجام خواهد بود.
به طور کلی تعویض موتور برای موتورهای پایگاهدادهها مورد استفاده توسط
نرمافـزار مدیریـت پایگاهدادههـا رابطـهای « »RDBMSمایاسکیـوال یکی از
مزایـای مهـم آن به شـمار میرود .به ایـن صورت که هر وقت نیاز داشـتید،
فراخـور نیـاز خـود بتوانید به تغییـر و تعویض موتـور پایگاهدادههـا به مورد
دلخواه اقدام کنید.
قطعـا ممکن اسـت همـان موتـور پیشفرضـی کـه در مایاسکیـوال مورد
اسـتفاده اسـت برای شما کافی باشد؛ با این حال در برخی شرایط استفاده از
موتورهایی که برای آن شرایط خاص عملکرد بهتری را به نمایش میگزارند،
به بازدهی بهتری منجر خواهد شد .در برخی از مواقع حتی ممکن است نیاز
داشـته باشید با استفاده از دانش برنامهنویسـی و رابط برنامهنویسی نرمافزار
« »APIمایاسکیوال خود دسـت به ایجاد یک موتور سفارشی بزنید .یکی از
ویژگیهای نرمافزارهای آزاد  /متنبازنیز همین امکان سفارشیسـازی باالی
آنـان بـا نگاه به کدهای دیگر اسـت که باعث بهبود کارایـی نرمافزار به دلیل
قابلیـت سفارشیسـازی و انطباق باال خواهد بـود .در این مورد نیز به راحتی
میتوانید موتور خود را با انشـعاب و سفارشـی کردن یکی از موتورهای فعلی
ایجاد کنید.
در نرمافـزار مدیریـت پایگاهدادههـای رابطـهای مایاسکیـوال تقریبـا اکثر
موتورهـای پایگاهدادههـای موجود بـرای مایاسکیوال را میتوان اسـتفاده
کـرد؛ به شـرط آنکه در زمـان کامپایل نرمافزار آنها فعـال بوده و غیرفعال
نشـده باشـند؛ معمـوال در اکثر توزیعهـای گنو/لینوکس و یا نسـخه موجود
در داخل پایگاه اینترنتی اوراکل از نسـخهای اسـتفاده شـده است که از اکثر
موتورهای مرسـوم اسکیوال اسـتفاده میکند .با این حال اگر در توزیع شما
از مایاسکیوال اسـتفاده شـده اسـت که دارای موتور مورد نیاز شما نیست
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میتوانید از نسخه موجود در پایگاه اینترنتی اوراکل استفاده کرده و یا آن را
خودتان از منبع کامپایل و نصب کنید.
کامپایل نرمافزار از پایه شاید برای توسعهدهندگان سیستمعامل ویندوز کمی
ناآشـنا باشد ،اما این موضوع برای توسـعهدهندگانی که از سیستمعاملهای
شـبه یونیکـس اسـتفاده میکننـد ،کامال موضوعی عـادی به شـمار میآید.
مایاسکیوال از از سـه موتور پایگاه داده استفاده میکند که آیزم «»ISAM
مـایآیزم « »MyISAMو هیپ « »HEAPنام دارند؛ دو نوع موتور پایگاهدادهها
دیگـر بـرای پایگاههـای داده نیـز با نامهـای اینودیبـی « »InnoDBو برکلی
« »Berkley BDBنیز از دیگر موتورهای پایگاه داده در مایاسکیوال به شمار
میآیند.
آیزم «»ISAM
موتـور آیزم یک موتور پایگاهدادهها اسـت که روش مناسـب و سـریع برای
مدیریـت جـداول در پایگاهدادهها اسـت .این موتور با این ایده طراحی شـده
اسـت که معموال در اکثر پایگاههای داده در بیشـتر مواقع به جای آنکه نیاز
به بهروز کردن ویرایش اطالعات باشـد؛ نیاز به مشـاهده و اجرای پرسوجو
احسـاس میشـود .بنابرایـن این موتـور بـرای اسـتفاده در مایاسکیوال از
سـرعت باالیـی در خواندن اطالعات جداول دارد و بـه راحتی میتواند بدون
درگیر کردن منابع سیسـتم در حافظ اصلی و جانبی ،اطالعات را به راحتی
نمایش دهد .با وجود این ،دو نکته منفی درباره این موتور را میتوان به عدم
پشـتیبانی از تراکنش ( )transactionsاشـاره داشـت یا همچنین نکته منفی
مهم دیگر به عدم تحمل خطا در این موتور اشاره داشت .برای مثال اگر دیسک
سـخت شـما از کار بیفتد و یا با مشـکل مواجه شود ،موتور دیگر نمیتواند که
اطالعات را بازیابی کرده و آنان را مجدد احیا کند .اگر از این موتور در کاربردی
تجاری با امکان خطرات باال اسـتفاده میکنید؛ بهتر اسـت از پایگاه داده خود
پشتیبانی زنده و  ۲۴ساعته داشته باشید که انجام این کار با استفاده از برخی
ویژگیهای موجود در مایاسکیوال به راحتی قابل انجام است.
مایآیزم «»My ISAM
مایآیزم را میتوان نسـخه سفارشـی مایاسکیوال از موتور آیزم دانسـت

کـه موتور پیشفرض در نرمافزار مدیریت پایگاه داده رابطهای مایاسکیوال
اسـت .بـه عالوه فراهم کـردن امکاناتی برای فهرسـتگذاری و مدیریت فیلد
کـه در آیزم وجـود نداشـته اند .مایآیزم از یک شـیوه قفـل کردن جدول
« »table lockingبهره میبرد که باعث بهبود کارایی بیشتر در زمان خواندن
و نوشـتنهای همزمان در پایگاهداده خواهد بود .نکته منفی برای این موتور
این اسـت که در اکثر مواقع نیاز دارید که دسـتور بهینهسـازی جدول را در
اکثر مواقع اجرا کنید؛ تا فضاهای از دست رفته توسط الگوریتم بهروزرسانی
را از بازیابـی کنـد .مایآیزم همچنین از چند یک ابزار افزونه «»Extensions
مفید نیز برخوردار است؛ مانند افزونه « »MyISAMChkکه وظیفه تعمیر فایل
پایگاهدادهها را به عهده داشته و یا « »MyISAMPackکه ابزاری برای فضاهای
از دسترفته است.
موتور بر روی سـرعت باال تاکید داشـته و عملکرد خوبی را در این زمینه بر
جا گذاشـته اسـت و عملیات خواندن در آن بسـیار سریع است .این به همان
دلیل است که نرمافزار مدیریت پایگاهدادهها رابطهای مایاسکیوال در اکثر
پایگاههـای اینترنتـی مورد اسـتفاده اسـت و بـه یکی از سـریعترین مدیران
پایگاهدادهها در بسـتر اینترنت تبدیل شـده است .سـرعت خواندن اطالعات
و نمایـش اطالعـات در پایگاههای اینترنتی از اهمیت باالیی برخوردار اسـت
زیرا که اکثر عملیاتی که برای اسـتفاده از پایگاهدادهها در اینترنت اسـتفاده
میشود؛ معطوف به خواندن اطالعات از جداول پایگاهدادهها است و به همین
دلیل هم اکثر IPPها کاربران را مجبور به استفاده از این موتور کردهاند.
هیپ «»HEAP
موتـور هیـپ اجازه میدهـد جداول موقتـی در داخل حافظـه اصلی اقامت
داشـته باشـند .اقامـت در حافظه اصلـی باعث بهبود و افزایش سـرعت عمل
موتـور خواهـد بود و سـرعت ایـن موتـور را از موتورهـای آیزم و مایآیزم
بیشـتر خواهـد کـرد .بـا این حـال این نـوع ذخیـره داده در حافظـه جانبی
بسـیار فرار اسـت و اگر اطالعات قبل از اینکه سیسـتم خاموش شوند ،هنوز
در حافظـه اصلـی باشـند؛ اطالعـات فوق به راحتـی از دسـت خواهند رفت.
هیـپ علاوه بر ایـن از هدر رفتن فضـای خالی در زمانی که برخی سـطرها
پـاک میشـوند؛ جلوگیـری میکند .همچنین جـداول هیـپ در مواقعی که
میخواهیـد انتخابهایـی تودرتـو برای انتخاب و دسـتکاری دادهها داشـته
باشـید؛ گزینـه مناسـبی به شـمار میآید .الزم اسـت یادآوری کنـم که بعد
از اینکـه کارتـان با جدول تمام شـد آن را « »destroyکنید؛ بگذارید مجددا
تاکید کنم که هرگز فراموش نکنید؛ هرگاه کار شما با جدولی تمام شد؛ آن
را « »destroyکنید.
اینودیبی « »InnoDBب ِ ْرک ْلی دیبی «»Berkley
موتورهـای اینودیبـی و ب ِْرکلْـی دیبـی را میتـوان موتورهایـی دانسـت که
محصوالت مسـتقیم فناوریی هسـتند که باعث انعطاف مایاسکیوال و رابط
برنامهنویسـی نرمافزار مایاسکیوال ++شـدهاند .تقریبا تمامی چالشهایی را
که در اسـتفاده از مایاسکیوال داشـتهاید؛ مسـتقیما از این حقیقت ناشـی
میشـود کـه موتـور پایگاهدادهها آیزم و مـایآیزم در تراکنش و کلیدهای
خارجـی مشـکالتی را داراسـت .در هر حال پشـتیبانی از ایـن دو موضوع در
این دو موتور بسیار بهتر از سه موتور معرفی شده است و اگر این دو قابلیت
برای شـما مهم هسـتند ،باید از این دو موتور پایگاهدادهها استفاده کنید .در
اکثر مواقع از موتور اینودیبی بیشـتر از موتور پایگاهدادهها برکلی اسـتفاده

میشود .با وجود این سرعت در هنگام خواندن اطالعات در دو موتور مذکور
[اینودیبی « »InnoDBب ِْرکلْی دیبی « ]»Berkleyبسیار پایینتر از سه موتور
معرفی شده دیگر است.
بـا ایـن حال اگـر توانایی بیشـتری را در خود احسـاس میکنیـد؛ میتوانید
موتورپایگاهدادههای مختص به خود را نیز با اسـتفاده از رابط برنامهنویسـی
نرمافزار مایاسکیوال ++نوشـته و از آن اسـتفاده کنید .رابط برنامهنویسـی
نرمافـزار مذکور تمامی مواردی را که برای سـاخت یـک موتور پایگاهدادهها،
دسترسی به سطور ،فیلدها ،جداول ،پایگاههای دادهها ،ارتباطات ،حسابهای
امنیتـی و دیگـر موارد مورد نیـاز و توابع پایگاهدادهها را کـه نیاز دارید را در
اختیار شما قرار خواهد داد .آموزش استفاده از این رابط برنامهنویسی نرمافزار
در این نوشته امکانپذیر نیست؛ با این حال در همین حد اشاره خواهم کرد
که رابط برنامهنویسـی نرمافزار مایاسکیوال ++برای توسعهدهندگان وجود
دارد و همیـن رابـط برنامهنویسـی نرمافـزار اسـت که پشـت قابلیت تعویض
موتـور در مایاسکیـوال اسـت و ایـن قابلیـت را مدیـون مایاسکیـوال++
هسـتیم .بـا این حال این سـبک از موتور های قابل نصـب در مایاسکیوال
میتواند به موارد دیگری مانند سـاخت یک فراهم کننده اکسامال بومی در
مایاسکیوال نیز استفاده شود.
تعویض موتور ،تمامی انعطاف موجود را توسـط یک افزونه مایاسکیوال که
برای انسـی اسکیوال نوشـته شده اسـت؛ فراهم آورده است .این کار توسط
پارامتر نوع « »TYPEانجام میشود .همچنین مایاسکیوال به شما این اجازه
را نیـز خواهـد داد کـه بـرای هر یـک از جداول مختلـف ،موتور پایـگاه داده
خاصـی را اختصـاص دهید .در برخی از مواقع بـه آنان قالب جدول «table
 »formatنیز اطالق میشـود .مثالی که در زیر نوشـته شدهاست؛ یک کوئری
سـاده اسکیوال برای سـاخت چند جدول اسـت که برای هریک از آنان نوع
جدول به انواع مختلف تغییر یافته است .به ترتیب انواع به کار رفته در مثال
زیر موتورهای مایآیزم ،آیزم و هیپ هسـتند .گفتنی است تمامی جداول
سـاخته شـده از فیلدهای یکسـانی برخوردارند؛ با این تفاوت که نام آنها به
همراه نوع آنها با هم تفاوت دارد.
( CREATE TABLE tblMyISAM
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY (id),
value_a TINYINT
) TYPE=MyISAM
( CREATE TABLE tblISAM
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY (id),
value_a TINYINT
) TYPE=ISAM
( CREATE TABLE tblHeap
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY (id),
value_a TINYINT
) TYPE=Heap
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پرونده
خبر

همچنیـن میتوانیـد از « »ALTER TABLEبرای انتقـال یک جدول که از موتور
خاصی اسـتفاده میکند به جدول دیگر با موتورپایگاهدادههای دیگر استفاده
کنید .برای مثال در کد نوشته شده اسکیوال زیر از دستور «»ALTER TABLE
برای انتقال جدول به جدول دیگر استفاده شده است .اولین جدول از موتور
مـایآیزم اسـتفاده میکند که با دسـتور زیر نـوع « »TYPEآن به اینودیبی
تغییر خواهد یافت که به معنای تغییر موتور در جدول مقصد است.
ALTER TABLE tblMyISAM CHANGE TYPE=InnoDB

مایاسکیوال این کار را در سه مرحله انجام خواهد داد .در اولین مرحله یک
رونوشـت از جـدول مبدأ تهیه خواهد کـرد .در مرحله بعدی تمامی تغییرات
وارد شـده در یک صف قرار می گیرند تا اینکه عملیات انتقال از یک موتور
به موتور دیگر به طور کامل انجام شود .سپس در مرحله بعدی تغییراتی که
در صف قرار داشتند یک به یک بر روی جدول مقصد اعمال شده و عملیات
انتقال با موفقیت به پایان خواهد رسید.
نکتـه ،راهـی میانبر بـرای «»ALTER TABLE؛ اگر میخواهید به شـکلی سـاده
جـدول خـود را از یـک جـدول بهرهمنـد از آیزم بـه جدولـی بهرهمنـد از
مـایآیزم منتقـل کنید؛ به راحتی قادر خواهید بود تا از دسـتوری کوتاهتر
که روشی میانبر است استفاده کنید.
mysql_convert_table_format

برای اینکه مشـاهده کنید که یک جدول خاص از چه موتور پایگاه دادهای
اسـتفاده میکنـد؛ میتوانیـد از دسـتور « »SHOW TABLEاسـتفاده کنیـد .با
استفاده از این دستور در داخل کد انسی اسکیوال به راحتی قادر به تعیین
نوع موتور استفاده شده در هر جدول خواهید بود .خروجی دستور فوق یک
جـدول اسـت که اطالعـات مختلفی را از یک جدول بـه نمایش در میآورد؛
با این حال آن قسـمت از اطالعاتی که موتور مورد اسـتفاده در جدول اشـاره
دارد؛ اطالعاتی است که در بخش نوع « »TYPEقرار دارد.
SHOW TABLE STATUS FROM tblInnoDB

نکتـه ،راهـی جایگزیـن برای نمایـش اطالعات جـدول؛ به جای اسـتفاده از
دستور باال و نوشتن دستور « ،»SHOW TABLEمیتوانید از دستور زیر استفاده
کنید؛ که اطالعاتی مشابه با دستور قبلی را نمایش خواهد داد.
]SHOW CREATE TABLE [TableName

در انتها؛ چیزی بد تر از این نیست که موتور مورد نظر شما در مایاسکیوال
وجود نداشته باشد و در همراه آن نباشد؛ همانطور که ذکر شد برای استفاده
از یک موتور باید همراه با مایاسکیوال در زمان کامپایل ،کامپایل شـود تا
بتوان از آن استفاده کرد .با وجود این اگر موتور فوق به همراه مایاسکیوال
مورد اسـتفاده شـما نباشـد و بخواهیـد از آن موتور در یک جدول اسـتفاده
کنید؛ پیغام خطایی برای شـما نمایش داده نخواهد شـد تا متوجه عدم وجد
آن موتـور در مایاسکیوال شـود .اگـر مایاسکیوال موتور مورد نظر را پیدا
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نکنـد ،از موتـور پیشفرض مایآیزم اسـتفاده خواهد کرد که برای کسـانی
کـه حتمـا بـه موتور خاص نیاز دارند اصال خوب نیسـت .این در حالی اسـت
کـه ممکن اسـت در آینـده چنین قابلیتـی در مایاسکیوال افزوده شـود و
برنامهریزیهایـی بـرای درج پیغام هشـدار در هنگام نیافتـن موتور مورد نظر
در مایاسکیوال در ذهن توسعهدهندههای مایاسکیوال وجود دارد تا این
مشکل را در آینده حل کنند .با این وجود و در حال حاضر تنها کاری که از
شما بر میآید آن است که با استفاده از دستور باال مشاهده کنید که جدول
فـوق از چـه موتوری اسـتفاده میکند .اگـر از یک میزبان اینترنتی اسـتفاده
میکنیـد؛ از آن شـرکتی کـه خدمـت فـوق را دریافت کردهاید و از قسـمت
پشتیبان حتما نصب بودن موتور دلخواه خود را جویا شوید.
انتخـاب بیشـتر بـه معنـی بازدهـی بیشـتر خواهد بـود؛ با وجـود اینکه در
مایاسکیوال از یک موتور خوب به صورت پیشفرض اسـتفاده شـده اسـت
که از سـرعت و بازدهی تقریبا مناسـب برخوردار است؛ چه نیازی به استفاده
و تعویـض موتـور پایـگاه داده به دیگر موارد وجود خواهد داشـت؟ همچنین
به وجود اینکه موارد مختلف جهت اسـتفاده به عنوان موتور در پایگاه داده
عرضه شدهاسـت؛ چرا باید موتور اختصاصی سـاخته و استفاده کنیم؟ جواب
سـواالت فوق بسـیار سـاده اسـت .نکته مهم در این اسـت که هر گاه بتوانید
انتخاب بیشـتری داشـته باشـید و دستتان در سـاخت ابزاری سفارشی مورد
نظـر خودتان باز باشـد؛ آنـگاه موتور فـوق بهترین تطابق را با نیازهای شـما
خواهد داشت.
قطعـا مـایآیزم موتوری سـریع برای پایـگاه داده به حسـاب میآید .با این
حـال اگـر شـما از قابلیـت انتقـال « »transactionalدر پایـگاه داده اسـتفاده
کـرده و بـه آن نیـاز داریـد؛ حتما بایـد از دو موتور پایـگاه دادهای که از این
قابلیت پشـتیبانی دارند؛ اسـتفاده کنید .با این حال با اسـتفاده از قابلیتی در
مایاسکیـوال کـه به شـما اجازه اسـتفاده از موتوری خـاص را تنها بر روی
یـک یا چند جدول خاص میدهد؛ شـما به راحتی خواهید توانسـت از یکی
از موتورهـای پایـگاه داده برکلی یا اینودیبی بـرای آن جدول که به قابلیت
مذکـور نیـاز دارد اسـتفاده کـرده و برای دیگر جـداول از موتـور پیشفرض
مایآیزم استفاده کنید تا سرعت بیشتری را برای نمایش اطالعات به همراه
پشـتیبانی از انتقال « »transactionalرا در پایگاه داده را نیز داشـته باشـید.
بـه صـورت کلی نکته مهم و کلیدی در نرمافزار مدیریت پایگاه داده رابطهای
« »RDBMSمایاسکیوال را میتوان انعطاف باالی آن دانست.

:نویسنده
وحیدسهرابلو

ارتباطپایگاهدادههابادنیایخارج
 نداریدC  اگر شما هم مثل من هیچ عالقهای به نوشتن با.C حوصله نوشتن با زبان
. استفاده کنیدmulticorn میتوانید از یک اکستنشن با نام
 پیادهسازیPython  را با زبانWarpper این اکسـتنش به شـما امکان میدهد که
http://  کار سختی نیست پیشـنهاد می کنم به صفحهWarpper  نوشـتن.کنید
 مراجعه کنیدmulticorn.org
FDW FUN
DROP EXTENSION IF EXISTS www_fdw CASCADE;
CREATE EXTENSION www_fdw;
CREATE SERVER www_fdw_server_google_search FOREIGN DATA WRAPPER
www_fdw
OPTIONS (uri 'https://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0');
CREATE USER MAPPING FOR current_user SERVER www_fdw_server_google_search;
CREATE FOREIGN TABLE www_fdw_google_search (
/* parameters used in request */
q text,
/* fields in response */
GsearchResultClass text,
unescapedUrl text,
url text,
visibleUrl text,
cacheUrl text,
title text,
titleNoFormatting text,
content text
) SERVER www_fdw_server_google_search;
postgres=# select url,substring(title,1,25)||'...',substring(content,1,25)||'...'
from www_fdw_google_search where q='postgres';
url
|
?column?
|
?column?
-----------------------------------------+------------------------------+-----------------------------http://www.postgresql.org/
| <b>PostgreSQL</b>: The wo... | Sophisticated open-source...
http://www.postgresql.org/download/ | <b>PostgreSQL</b>: Downlo... |
The core of the <b>Postgr...
http://www.postgresql.org/docs/
| <b>PostgreSQL</b>: Docume... |
There is a wealth of <b>P...
http://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL | <b>PostgreSQL</b> - Wikip... |
<b>PostgreSQL</b>, often ...
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 که هدف آنSQL/MED  اضافه شـد بام نـامSQL  مفهومـی بـه۲۰۰۳ در
 با نامPgSQL  این مفهوم در.ارتباط پایگاهدادهها با خارج از دنیای خود بود
 تقریبا امکان ارتباطFDW . است معرفی شدForeign data wrappers  مخففFDW
 ها وNoSQL  های مختلف گرفته تاDBMS  خارجـی را میدهد ازWrapper بـا هـر
…  وgit  وCSV حتی فایلهای
یک مثال ساده
-- load extension first time after install
CREATE EXTENSION mongo_fdw;
-- create server object
CREATE SERVER mongo_server FOREIGN DATA WRAPPER mongo_fdw
OPTIONS (address '127.0.0.1', port '27017');
-- create foreign table
CREATE FOREIGN TABLE customer_reviews
(
_id NAME,
customer_id TEXT,
review_date TIMESTAMP,
review_rating INTEGER,
product_id CHAR(10),
product_title TEXT,
product_group TEXT,
product_category TEXT,
similar_product_ids CHAR(10)[]
)
SERVER mongo_server
OPTIONS (database 'test', collection 'customer_reviews');
-- collect data distribution statistics
ANALYZE customer_reviews;
 ایجاد میشـود که اطالعاتcustomer_reviews در ایـن مثال یـک جدول با نام
. دریافت می کندmongo خود را از سرور
Aggregate  و حتیJoin ، Sort ، این جدولها قابلیت انجام تراکنش بین سرورها
 بسته. البته توقع کارایی مناسـب در همه وارپرها را نداشـته باشید.را داراسـت
به وارپری که اسـتفاده میشـود و روشهای ارتباطی بـا مقصد میتواند کارایی
.متفاوتی را داشته باشد
 از وبسرویسهای. نوشـته شده استPgSQL  های بسـیار زیادی برایWrapper
 جدیدWrapper  اما اگر شما نیاز به نوشتن یک. …  و تویتر وgit  گرفته تاSOAP
 را داشته باشید و صد البتهC داشته باشید باید دانش نوشتن اکستنشن به زبان

پرونده
خبر

مدل سلسله مراتبی ()IMS

مدل شبکه ()codasyl
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 E.F CODD : 1970مقاله ای را درباره ی
مدل رابطه ای منتشر میکند

:1960

اولین مدلهای کامپیوتری
شده پایگاه داده

:1970

مدل رابطه ای بعنوان برندهی اصلی در بین
مدلهای دیگر اعالم میشود
عصر طلوع پایگاه داده
 مدل رابطهای و زبان برنامه نویسی آن یعنی SQLادغام میشوند
 مدل مخرب باعث نابودی مدلهای دیگرمیشود

:1980

موفقیت های تجاری پایگاه دادهی رابطهای
یک توسعه ی تجاری
  SQLبه یک استاندارد بالفعل بدل میشود پیشنهادهای تجاری از طرف  ،IBMرشد بازار اوراکل ورود مدلهای دیگر به صحنه ی بازار ،البته با جلبتوجه نه چندان زیاد

:1990

پایگاه دادهی رابطه ای غرق میشود
تغییراتدرتکنولوژیچ
 انفجار داده ها با آمدن عصر اینترنت پایگاه های داده ی  SQLکه با یک سرور کار میکنند ،بامشکل منابع مواجه میشوند
 حوزههای هوش تجاری و تجزیه و تحلیل داده ،از پایگاهدادههای معامالتی خارج میشوند

:1990

 SQLتوزیع شده و  NOSQLادغام میشوند
بازیگران جدید به هم ملحق میشوند
 پایگاه های دادهی جدید معامالتی  SQLمعرفیشده اند
 پایگاه دادههای  NOSQLخالء موجود در پردازشداده های سازمان نیافته را پر میکنند
  Hadoopبا تجزیه و تحلیلپتابایتهای( : Petabyteمعادل یک میلیون گیگا
بایت) داده توجهها را جلب میکند

امروز:

پایگاه های دادهی  Scale-outکمی جلب توجه میکنند
پایگاههای داده با علم روز منطبق میشوند و رشد میکنند
 کسب و کارها خواهان تجزیه و تحلیلهای لحظه ای بر رویدادههای عملیاتی هستند
  Scale-up SQLثابت میکند که پر هزینه است ،اما Scale-out SQLمشکالت محدودیت منابع را رفع میکند
  Scale-outتجزیه و تحلیلهای آنی را همراه با مقادیر باالی نقلوانتقاالت فراهم میکند
 Google -و  Clustrixدر این فضا پیشگام هستند

آینده:

میراث  Scale-upجایگزین شده است
کسب و کارها با نوآوریها در حوزه ی پایگاه داده پیشرفت
میکنند
  Single Node SQLجای خود را به  Scale-out SQLمیدهد تجزیه و تحلیل های انواع داده های انبار شده در پایگاهدادههای آنی قابل دسترس میشوند
 -کسب و کارها تحرک و چابکی فراوانی میگیرند

MPP

MPP

SQL
HALVE
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پرونده
خبر

سرگذشت یک پروژه متن باز

چرایی ،چیستی و چگونگی بانک اطالعاتی Tnesia

نویسنده:
حمیدرضاسلیمانی

در ایـن مقالـه بـه بررسـی بانـک
اطالعاتی  Tnesiaمیپردازیم و به این
سـواالت پاسخ میدهیم Tnesia :چیست ،چرا
به وجود آمده و چگونه میتوان از آن استفاده
کرد.
چرایی
پاییز سال  ۹۳وقتی قرار شد ویژگی جدیدی
به نام کانال به نرم افزار بیسفون اضافه کنیم،
مـن به عنوان توسـعه دهنده سـمت سـرور
مسئول طراحی و پیاده سازی موضوع شدم.
کانال ویژگیای بود که موسسـات ،نشریات
و در کل تولید کنندگان محتوا میتوانسـتند
از طریـق آن بـرای مخاطبانشـان کـه کاربر

72

شماره هفتم ،شهریورماه93

بیسـفون بودند محتوا تولیـد کنند و با آنها
در تماس باشند.
در مراحـل طراحیـه اولیـه همـه چیز خوب
پیش رفت تا آنجایی که نوبت به انتخاب بانک
اطالعاتـی برای نگهداری محتـوای کانال ها
شد .ویژگی بارز این داده ها زماندار بودن آنها
بود ،به صورتی که کاربرانی که آنها را دنبال
میکنند هر بار که آنالین میشوند بتوانند از
آخریـن زمانی که آنالین بـوده اند داده های
جدیـد را بازیابی کننـد .در برآوردهای اولیه
فهمیدیم که با توجه به تعداد کاربران جاری
و تعداد کانال های پیش بنی شده ،در ساعات
پیک شـاید تعداد درخواسـت هـای بازیابی
محتوای کانال ها به چند میلیون درخواست

ویژگی بارز این
داده ها زماندار
بودن آنها بود،
به صورتی که
کاربرانی که
آنها را دنبال
میکنندهر
بار که آنالین
میشوند

در ثانیـه برسـد .بـا ایـن فـرض نیـاز به یک
بانک اطالعاتی مناسـب کامال احساس شد.
اولین گزینههایی که روی میز گذاشـته شد
 Postgresql، InfluxDB، Riakو Cassandra
بودنـد که همـه آنها خوشـبختانه متن باز
بودند.
بانک اطالعاتـی  Postgresqlبا توجه به رابطه
ای بودنـش برای نگهداری داده های زماندار
بسیار مناسب بود ،اما برای توزیع پذیر کردن
آن با هدف داشتن یک سیست م �Highly Avail
 ableچالش های زیادی پیش رو داشتیم که
باعث شـد در همان ابتدای امـر از آن صرف
نظر کنیم.
بانک اطالعاتی  InfluxDBهم از این جهت که

به صورت کلی مخصوص نگهداری داده های
زماندار بود گزینه مناسبی بود ،از طرف دیگر
بـا دارا بودن ویژگی توزیـع پذیری به عنوان
یکی از خصوصیات اصلی ،نگرانی ما را نسبت
به داشتن یک بانک اطالعات ی �Highly Availa
 bleاز بین میبرد .اما چیزی که باعث شد در
نهایت از آن استفاده نکنیم  APIآن بود که بر
روی  HTTPپیاده سـازی شـده بود .از انجایی
که از طرفی  HTTPیک  Text Protocolاست و
در مقایسه با  Binary Protocolها هزینه زیادی
صـرف  Parseکـردن آن میشـود و همچنین
حجـم داده هـا را هـم باال میبـرد ،و از طرف
دیگر نیازمند برقراری یک کانکشن جدید به
ازای هر درخواست است ،تصمیم گرفتیم به
سراغ گزینه بعدی برویم.
بانـک اطالعاتـی  Riakهـم بـا دارا بـودن
ویژگیهـای مناسـب توزیـع پذیـری مانند
 Highly Available، Partition Tolerancyو
 Eventual Consistencyگزینه بسـیار مناسبی
بود اما از انجایی که درخشـش این ویژگیها
زمانی میسر بود که از آن به عنوان یک بانک
اطالعاتی  Key/Valueاستفاده شود ،مجبور به
حذف این گزینه هم شدیم.
در نهایـت بانـک اطالعاتـی  Cassandraرا
انتخاب کردیم که از لحاظ توزیع پذیری تمام
ویژگیهای  Riakرا دارا بود به عالوه سـاختار
 Column Familyآن که کامال مناسب بود برای
مـدل کردن داده های زماندار .از طرف دیگر
با داشتن یک زبان جستجوگر به نام  CQLکه
شـباهت هایی به  SQLداشـت و همچنین به
صـورت  Binaryهم بـود در رقابت با InfluxDB
برنده میشد.
ایـن انتخـاب زمانی متزلزل شـد که متوجه
شـدیم  Client Driverهای موجود Cassandra
بـرای زبـان  Erlangکـه زبـان اصلی مـا برای
توسـعه نرم افزار بود قابل اطمینان نیستند،
زیـرا یـا به روز نبودند و یـا تمام ویژگی های
الزم را نداشـتند و از همه بدتر هر کدام تنها
یک توسعه دهنده داشتند که اگر متاسفانه بر
اثر تصادف رانندگی فوت میکرد ،ما به مشکل
جدی ای برمیخوردیم.
اینجا بود که تصمیم گرفتم این مشکل را به
نحو دیگری حل کنم و پیشنهاد پیاده سازی
یک بانک اطالعاتی کوچک با حداقل امکاناتی
که به آنها نیاز داریم را به مدیریت مجموعه
دادم .خوشـبختانه با موضوع موافقت شـد و

مراحل طراحی و پیاده سـازی  Tnesiaشروع
شـد .پس از آزمایشهای اولیه متوجه شدم
کـه نه تنها میتوان از آن بـرای نیاز خودمان
استفاده کنیم ،بلکه انتشار آن به صورت متن
باز باعث باال رفتن انگیزه توسـعه آن خواهد
شد زیرا میتوان از حمایت جامعه متن باز به
صورت های مختلف استفاده کرد و همچنین
تبلیغی موثر نیز برای مجموعه خواهد شد.
در نهایـت موافقـت شـرکت با انتشـار آن به
صورت متن باز باعث این مهم شد.
چیستی
در ابتـدا  Tnesiaتنهـا یـک الگوریتـم
 Time-Series Indexingبر روی بانک اطالعات
 Mnesiaبـود ،امـا پس از گذشـت زمـان و با
اضافـه کـردن ویژگیهـای مختلـف بـه آن
دیگـر میتـوان بـه آن یـک بانـک اطالعاتی
گفت .مثل هر بانک اطالعاتی دیگری ،هدف
 Tnesiaذخیره اطالعات است ،اما با تمرکز بر
روی داده های زماندار .داده های زماندار ،داده
هایی هسـتند که بر اساس زمان رخدادشان
ذخیره و بازیابی میشوند .این داده ها میتوانند
در فواصل زمانی معین باشند مانند داده هایی
که سنسورهای هواشناسی ذخیره میکنند ،و
یا با فواصل زمانی متغییر ذخیره شوند مانند
الگ هـای یـک وب سـرور و یا حتی توییت
های شما در توییتر.
با همین هدف Tnesia ،با معرفی سـه مفهوم
 Timeline، Timestepو  Timepointداده
هـای زماندار را دسـته بنـدی میکند .به این
صـورت کـه کاربـر آن میتوانـد با بـه وجود
آوردن  Timelineهـای متفـاوت هر داده خود
را بـا یـک  Timepointکه همـان زمان جاری
اسـت در  Timelineمـورد نظـر ذخیـره کند.
ایـن  Timepointهـا در  Timestepهایـی بـا
فواصل زمانی یکسان ذخیره میشوند .وجود
 Timestepکمک میکند که در هنگام بازیابی
داده ها بین دو فاصله زمانی ،به جای جستجو
تمام  Timelineتنها قسـمتهایی که احتمال
وجود داده مورد نظر وجود دارد بررسی شود.
همچنین با پیش بینی میـزان تراکم داده و
تغییر  Timestepدر تنظیمات  Tnesiaمیتوان
سرعت بازیابی دادهها را حتی بهبود بخشید.
چگونگی
بـرای اسـتفاده از  Tnesiaدو راه وجـود
دارد .راه اول اسـتفاده آن بـه عنـوان یـک

 Dependencyدر نـرم افـزاری که بـا Erlang
نوشـته شده اسـت .در این راه شما میتوانید
ب�ا اس�تفاده ا ز  APIفراهـم شـده به زبـان �Er
 langداده هـای خـود را بـا سـرعت باالیـی
ذخیـره و بازیابـی کنیـد .راه دوم نصـب
 Tnesiaبه صورت  Stand-Aloneاسـت که در
آن نیازی به استفاده از زبان  Erlangبرا ذخیره
و بازیابی اطالعات ندارید و میتوانید با استفاده
از زبان جستجوگر  TQLبر روی  HTTPبه بانک
اطالعاتی خود دسترسی داشته باشید .البته
بررسی
سرگذشت پروژه راه دوم سرعت کمتری نسبت به راه اول دارد
های متن باز بیان به خاطر اسـتفاده از یک زبان جستجو گر و
همچنینهزینههایپروتکل.HTTPتوضیحات
گر این موضوع
بیشتر راجع به چگونگی استفاده از  Tnesiaرا
است که حتی
میتوانید در صفحه گیت هاب آن به آدرس
پروژه های متن
 https://github.com/bisphone/Tnesiaمطالعه
باز بزرگی که
کنید.
ما همه آنها
رامیشناسیم
جمع بندی
و از آنها
بررسی سرگذشت پروژه های متن باز بیان گر
استفادهمیکنیم
این موضوع اسـت که حتی پروژه های متن
از پروژههای
باز بزرگی که ما همه آنها را میشناسیم و از
کوچکی شروع
آنها استفاده میکنیم از پروژههای کوچکی
شده اند که
شروع شده اند که هیچوقت تصور آن را هم
هیچوقتتصور
نمیکردند که روزی به این شهرت و کاربرد
آن را هم
برسند .از این رو شاید پروژههای کوچک من
نمیکردندکه
و شما روزی به چنین مرحله برسند ،تنها اگر
روزی به این
شهرت و کاربرد برای توسعه آن وقت بگذرایم و به فکر انتشار
آنها به صورت متن باز بیفتیم.
برسند
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پرونده
خبر

نکاتی که در فارسی باید رعایت کنیم
هنگام کار با پایگاهدادههای مختلف ،معموال در ابتدای آشنایی برای ذخیره و
بازیابی دادههای فارسی ،با مشکالت عجیب و قریبی مواجه میشویم .در این
مقاله چند نکته ساده را برای رفع چنین مشکالتی عنوان میکنیم.
نویسنده:
مهدیخشنودی

ارتباط اولیه
حتما یادتان هست اولین روزهای برنامهنویسی را که قصد اتصال به پایگاهدادهها را
داشتید .گاهی اطالعات به صورت عالمت سوال ذخیره میشود یا حتی اطالعاتی که
به درستی ذخیره شده ،به صورت عالمت سوال یا نویسههای ناخوانا در میآید .ظاهرا
همه چیز خوب درست انجام شده .پس مشکل کجاست؟
این مسـاله جزو اولین مواردی اسـت که باید درنظر داشـته باشید و به سادگی نیز
برطرف میشود؛ تنها با فراخوانی دستور زیر بعد از برقراری اتصال:
;’set names ‘utf8
یکسانسازی
بارها اتفاق افتاده است ،هنگامی که الکی مثال جستجویی در دادهها انجام میدهیم،
نتیجـهای را برنمیگرداند .به پایگاهدادهها میگوییم«:خودم فلان اطالعات را وارد
کردم .چرا پیداش نمیکنی؟» گیر کار کجاست؟
البته خوشـبختانه ما آزادکاران که از مزایای گنو/لینوکس بهره میجوییم ،چنین
گیرهـای مسـخرهای را نداریـم و این نانی اسـت که مایکروسـافت و بـه طبع اون
شرکتهای توسعهدهنده محصوالت مایکروسافتی در دامان ما (یا آنها) گذاشتند .در
گنو/لینوکس صفحهکلید استاندارد فارسی فعال است و به همین خاطر معموال همه
چیز درست کار میکند.ااما در زمانهای قدیم که مایکروسافت فارسی را پشتیبانی
نمیکرد ،مجبور بودیم که از صفحهکلید عربی اسـتفاده کنیم و تقریبا این عادت
سالیان سال است که همراه کاربران ایران شده و به خصوص بخش دولتی ،هنوز از
این عادت بدون این که خیلی آگاه باشند ،رنج میبرد.
ما در فارسـی حرف «ي» یا «ك» نداریم اما چون هنوز برخی صفحهکلیدها این
حروف را به صورت عربی وارد میکنند ،ممکن است به دنبال «یک» باشید و غافل
از این که در پایگاهدادهها «یك» یا «يک» با «ي» عربی یا حتی «يك» ذخیره شده
باشد.پس باید هنگام ذخیره یا واکشی دادهها ،همواره یک منش را پی بگیریم که
قطعا نویسههای فارسی در اولویت است.

74

شماره هفتم ،شهریورماه93

ویژگی فارسی پایگاهدادهها ،جداول و فیلدها
گاهی هنگام ذخیرهسازی ،حروف در جداول به صورت ناخوانا ذخیره میشوند حتی
با این که نکته اول را رعایت کردید .گاهی هم هنگام مرتب کردن ،برخی رکوردها به
انتهای جدول میرود .چرا؟
علت آن است که یکی از خصیصههای پایگاهدادهها یا جداول یا فیلدها را بر روی
« »utf8-persian-ciتنظیم نکردهاید و عباراتی که با «ک»« ،گ» و «ژ» شروع میشود
را در انتها یا ابتدا میآورد .شماره یونیکد این حروف بعد از حروف عربی است.
ذخیره تاریخ
بـرای ذخیـرهی تاریخ (به خصوص تاریـخ خورشـیدی) در پایگاهدادهها روشهای
مختلفی وجود دارد.
ذخیـرهی تاریـخ به صورت  :timestampدر این روش یک تاریخ خاص (معموال unix
 ،timeیک ژانویه  )۱۹۷۰را به عنوان مبدا در نظر گرفته و تعداد ثانیههای سـپری
شده تا تاریخ مورد نظر را ذخیره میکنند( .در این روش عدد به دست آماده برای
تاریخ شمسـی و میالدی یکسـان بـوده) اسـتفاده از نـوع دادهی  :datetimeدر این
روش به سادگی میتوان تاریخ مورد نظر را با این نوع داده ذخیره کرد .البته برای
تاریخ شمسـی ابتدا باید تاریخ را به میالدی تبدیل کرده و سـپس آن را با این نوع
داده ذخیـره کنید .در نظر داشـته باشـید که گاهی نـوع دادهی  datetimeoffsetکه
همیشـه یک منطقه زمانی را نیز با خود حمل میکند میتواند بسـیار مفید واقع
شود .ذخیرهی تاریخ به صورت رشتهای :در این روش تاریخ را به صورت یک رشته
ذخیره میکنند .برای مثال ' .'01.04.2015در این روش همیشه اعداد روز و ماه را به
صورت دهتایی ذخیره کنید تا در سرعت مرتبسازی و جستجو بهینهتر عمل کنید.
اما توصیه میشود هرگز تاریخ (شمسی) را به صورت متن ذخیره نکنید تا بتوانید از
توابع بهترین استفادهها را داشته باشید.استثتائا انگلیسی را پاس بداریم در نهایت هم
توصیه میشود که در نامگذاری پایگاهدادهها ،جداول و فیلدها از فینگلیش استفاده
نکنید ،مثل پسر/دختر خوب معادل انگلیسی آن را بیاورید و تا حدامکان کوتاه و
در عین حال با معنا باشد .باور کنید انتخاب نام درست خودش هنره.البته میتونید
فارسـی هم اسـتفاده کنید اما با توجه به احتمال بروز مشکالت بعدی ،بهتر است
فراموشش کنید .اما اگر اصرار دارید ،باید هنگام صدا زدن نام را در میان نویسه «`»
قرار دهید ،همانند زمان استفاده از اسامی ،دارای فاصله بین کلمات.

سه محدودیتNoSQL

سه مورد از این محدودیتها عبارتند از:
عدم انسجام داده مکرر
عدم پشتیبانی تجزیه و تحلیل «عمیق» تطبیقی
عدم داشتن ویژگی دسترسیپذیری باال برای ابرهای خصوصی و ترکیبی
عدم انسجام داده مکرر
هادوپ ،مپردیوس ،مانگو دیبی ،هایو و غیره طراحی شدهاند تا فراتر از پایگاههای
داده  SQLدر ابرهای عمومی با ورودی بسـیار سـریع از داده ،قابل مقیاسپذیری
باشـند .بـرای ایـن هدف بـه آنها امکان «سـازگاری شـرطی» در هـر عملیات
« »commitاجازه داده شـده اسـت که باعث اطمینان یافتن از سازگاری در زمان
انجام عملیات با تاخیر میشود .مزیت این روش جلوگیری از نگه داشتن تراکنشها
( )transactionاسـت .البته در طول این تاخیر ،برخی دادهها نادرست خواهند بود
که کاربر این مساله را به عنوان هزینه پرداختی برای بینش اضافی که از دادهها
پیدا میکند ،میپذیرد.
اخیرا سیستمهای برپایه هادوپ شروع به اداره کردن عملیات بهروزرسانی سریع
در ابرها کردهاند .در بیشتر مواقع سیستمهای برپایه هادوپ ،دادهها را قبل از آن
که بر روی دیسـک نوشـته شوند ،آماده میکنند .در نتیجه اگر سیستم پیش از
نوشـتن داده ها بر روی دیسـک «کرش» کند ،دادهها از بین میروند .پس از این
اتفاق اسـت که تجزیه و تحلیلها با یک مجموعه از دادهها روبرو میشـوند که با
دادههای خوانده شده اصلی متفاوتاند.
در این سـالها پایگاهدادههای مبتنی بر هـادوپ ،مانند مانگو دیبی ،درصدی از
دادهها را که سـازگارند ،بهبود بخشـیدهاند .اما هنوز هم به خوبی پایگاه دادههای
رابطهاینیستند.
عالوه بر این ،پایگاه دادههای مبتنی بر هادوپ شروع به ارائه کردن «دسترسپذیری
بـاال» عملیاتهـا کردهاند که باعث اطمینان از نوشـتن بر روی دیسـک پیش از
خواندن میشود .البته در بسیاری از موارد هنوز هم به خوانده شدن قبل از نوشته
شدن ،اجازه میدهند.

عدم داشـتن ویژگی دسترسـیپذیری باال بـرای ابرهای خصوصی و
ترکیبی
ایـن موضـوع تقریبـا زمانی کـه  NoSQLتـازه ظهور کرده بـود دیده میشـد ،اما
محدودیت بزرگی اسـت .در حالی که  IBM، EMC، Oracleیا یک  SAPممکن اسـت
بسیاری از ویژگیهای  failover، remote-copyو  roll-back/roll-forwardرا ارائه کنند،
ایـن ویژگیهـا در NoSQLهـا تقریبا نادر اسـت .عالوه بر ایـن پایگاهدادههای SQL
سالهای بسیار متمادی زمان داشتهاند تا بهتر و بهتر راهی را برای بدست آوردن
«دسترسپذیری باال» در محیطهای مقیاس بزرگ و مقیاس متوسط ،مشخص
کنند .اما راهکارهای  NoSQLدر ابرهای عمومی مقیاس بزرگ انبوه به دنیا آمدهاند
و اکنون باید خود را با ابرهای خصوصی تطبیق بدهد.
 SQLیا  NoSQLیا چیزی دیگر
یکی از سخنرانان نشست « »In-Memory Computing Summitکه در سانفراسیسکو
برگزار شد و در آن هر دو نوع پایگاهدادههای  SQLو  NoSQLبه خوبی معرفی شدند،
گفت :آنها یک جابجایی را در کالینتهایشان از  SQLبه  NoSQLدیدهاند و اکنون
در حال مشاهده بازگشت دوباره به سمت  SQLهستند .معنی این اتفاق به گوشه
رانده شدن  NoSQlنیست .اما میتوان حدس زد که  NoSQLبیشتر و بیشتر بر روی
پـردازش «عملیاتی» داده تمرکز کرده اسـت در حالی که پایگاهدادههای  SQLبه
نمایش قدرتشان در تجزیه و تحلیل ادامه میدهند.
بنابراین محدودیتهای  NoSQLنشاندهنده یک تقسیم کار است که باعث ایجاد
یک حس بزرگ در بسیاری از کاربردها با حتی یک معماری پایگاهدادههای ابری
وسیع یا سازمانی وسیع میشود.
محدودیتهای  NoSQLبه معنای فقدام سودمندی به شکل کلی نیست و آنها از
پس وظایف بر میآیند .با این حال حدس زده میشود کاربران زرنگ هواخواهی
خودشان را برای هم نوعان هادوپ محدود خواهند کرد.
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نویسنده:
واین کرنوچان

برای سالها جایگزینهای  SQLمبتنی بر هادوپ مورد توجه کاربران بود،
ط ابرهای عمومی
این جایگزینها ارزان و متنباز بودند و به خوبی در محی 
تجربه شده بودند .در بسیاری از موارد این پایگاهدادهها قابلیت مقیاسپذیری برای
حجم گستردهای از «بزرگ داده» را در مقابل انواع رابطهای عظیم الجثه داشتند.
البتـه باید درنظر داشـت کـه پردازشکننده پایگاهدادههای  NoSQLبرای بدسـت
آوردن این پیروزی ،یک رویکرد متفاوت را نسبت به انواع رابطهای SQL/در مدیریت
دادهها ،انتخاب کردند .رویکردی که به طور ویژه آنها را در اسـتفاده ،نسـبت به
پایگاه دادههای  SQLبسیار محدودتر میکرد.

عدم پشتیبانی تجزیه و تحلیل «عمیق» تطبیقی
پایگاهدادههای مبتنی بر هادوپ ،برای دست یافتن به کارایی باال ،از سربار نرمافزاری
معناشناسیدادهها ،به شکل پیچیده جلوگیری میکنند .این نوع معناشناسی به
کاربر نهایی این امکان را میدهد تا « »what-ifرا با استفاده از تجزیه و تحلیل کردن
چند بعد از ویژگیهای داده به وسیله روشی انعطافپذیر انجام دهند.
راههـای فراوانـی برای قطعه کـردن داده وجود دارد و یا این کـه دادهها در نوع و
معنا نسـبتا سـریع در حال تغییر هستند .انجام دادن چنین «پرسشی (»)query
در لحظه ممکن است ترجیح داده شود ،اما وقتی دانشمندان دادهها میخواهند
تا با بررسی عمقی ،بیشتر در مورد چیزی که اتفاق میافتد بدانند SQL ،و رابطه
پیروز میشود.

پرونده
خبر

ما شـاپرک و بانکـداری اینترنتی بانک ملت و
همـراه بانـک ملت اسـت .جمعا با سـرورهای
پشتیبان  ۳۵۰تا سرور داریم.

دردطـــراحی

به بهانه بررسی یکی از بزرگترین پایگاهدادهها ،گلوگاهی کشف شد

رضا فیوجی از سـال  ۸۳در تیم مهاجرت داده پردازی بوده و بعد از آن به قول
خودش با همان تفکر آیبیامی به بهسـازان ملت آمد .اصلیترین مشـتریهای
بهسازان ،بانک ملت و وزارت بازرگانی است که مدتی میشود در حال راهاندازی
سـامانه تدارکات بـرای الکترونیکی کـردن خریدهای دولت اسـت .در چارت
سازمانی این شرکت ،زیرمجموعه مدیرعامل چندین معاونت وجود دارد و بخش
عملیات شامل زیر بخشهایی مانند پشتیبانی ،بهینهسازی ،ادمین حضوری و ادمین
غیرحضوری و ...است.
با توجه به اینکه دیشـب تا دیر
وقت بیدار بودید و در شرکت کار
میکردید معموال چه کارهایی را در نیمه
شب انجام میدهید؟
کارهای پر ریسـکی که سیسـتم را با اختالل
مواجه میکند .مثال وقتی میخواهیم نسخه را
عوض کنیم سیستم داون میشود و باید از آن
یک پشتیبان داشته باشید و روال انتقال سرور
پشتیبان را رعایت بکنید .یعنی به درستی کابل
عـوض کنیـد و روی آن همه چیز شـبیه این
طرف باشد که کمترین زمان عدم پاسخگویی را
داشته باشیم بعد نسخه را نصب کنیم و تستش
کنیم و دوباره در محیط عملیاتی تست میشود
تا مطمئن شویم برای کاربر واقعی هم درست
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کار میکنـد .یک سـایت سـاده نیسـت کلی
هزینه کردیم روی محصوالت  IBMسـرورهای
لینوکسـی نصب کردیم .پروژههای تحت جاوا
روی اینها سوار میشود.
چقدر پیش میآید این تغییر نسـخه
اتفاقبیفتد؟
این یکی از تغییرات ماسـت تغییرات دیگری
مثل بهروزرسانی و تغییر گذرواژه و بهروزرسانی
سـختافزار هم هست .یکسـری تغییرات هم
ناخواسـته و اجبـاری اسـت مثـل مشـکالت
دیتاسـنتر و از کار افتادن شبکه بانک .کار که
بزرگ میشـود مشـکالت هم تصاعـدی زیاد
میشود .عمده سیستمهای غیرحضوری پیش

عمدهسیستمهای
غیرحضوری
پیش ما شاپرک
و بانکداری
اینترنتیبانک
ملت و همراه
بانک ملت
است .جمعا
با سرورهای
پشتیبان  ۳۵۰تا
سرور داریم.

روی هر سرور دیتابیس جدا دارید؟
نه .ما اینجا چند شغلهایم .ادمین لینوکس و
محصوالت آیبیام هسـتیم این بخش عمده
کار ماست و پایگاهداده سهم کمتری در شغل
ما دارد .تقریبا  ۵۰ – ۴۰سرور دیتابیسی دارم و
بقیهاش وب اپلیکیشن و وب سرور یا لینوکس
ادمیـن انجـام میدهم کـه در الیـه بیزینس
الجیک یا الیه اپلیکیشن است .یک اپلیکیشن
جاوایی روی سـاختار آیبیام نصب میشـود.
اینها بـه پایگاهدادههای اصلی ُکربانکینگ ما
وصل میشـوند که آیبیامی هستند .یکی از
معاونتهای شرکت  DBAاست.
در بخـش عملیـات یکسـری پایگاهدادههای
لوکال اسـت که ارزش نداشته اینها را برایش
مینفریم هزینه کنند و دیتابیسهای کوچکتر
و میانـی کـه  DB2تحت  PCهسـتند .ارزش و
اهمیتشـان خیلـی فاصلهاش کم اسـت با آن
چیـزی کـه روی مینفریـم اسـت .چـون در
دادهکاوی و وبکاوی بـه آنهـا احتیاج داریم
و مراجـع قانونـی بـه آن نیاز دارنـد .ما چندتا
مینفریم داریم مثل سـامانه مکفا .پنج سـال
پیش یک مینفریم را کال خالی کردیم و DBA
هم شدیم قبلش اینقدر جدی نبود  MySQLو
 SQL serverداشتیم.

اینجـا از چـه نرمافزارهـا و ابزارهای
آزادیاستفادهمیکنید؟
 MySQLیـک دانـه بیشـتر نداریم .مـا نرمافزار
متنباز کم داریم همان سوزه اینترپرایز هم که
استفاده میکنیم متنباز نیست چون مشتری
ما را مجبور کرده اسـت که از چه سیسـتمی
استفاده کنیم .شرکت مکفا که به همراه بانک
مـا کمک میکنـد میگوید من یـک MySQL
آن طرف دارم تو هم باید یک  MySQLداشـته
باشـی وگرنه اسـتاندارد اینجا لینوکس برای
سیسـتمعامل اسـت WebSDL ،آیبـیام برای
وبسـرور اسـت و  DB2برای پایگاهداده اسـت.
تنهـا ابـزار آزادی کـه مـن اسـتفاده میکنـم
 nagiosاسـت که یک مانیتورینگ جامع برای
همه ابزارهای تحت لینوکس و شـبکه اسـت.
تقریبـا  ۲۵آبجکـت را مـن االن دارم مانیتـور
میکنم .رم ،اکسپشـن ،هاردهـا CPU ،و تعداد
کاربرها را روی سرورها مانیتور میکنیم و واقعا
عالی است .حتی تنظیم کردیم در چه مواقعی
برای ما پیامک بیاید .خوبیاش این اسـت که
میتوانیم برایش پالگین هم بنویسیم.
مشکالتی که برای پایگاهدادهها پیش
ی آنها معموال به چه دلیل
میآید و کند 
است؟
طراحی یکی از مشکالت عمده است و چیزی
است که اصال دیده نمیشود به نظرم طراحها
هکـر هسـتند .چون یـک چیز غلـط طراحی
میکننـد و فـردا کندی دیتابیس و شـبکه و
اپلیکیشن رو اول مشتری میبیند بعد ادمین
و تولید و بعد میگویند آقای طراح تو هم یک
نگاهـی بکن درحالی که هکـر آیتی طراحها
هسـتند که با طراحی درست میتوانند کاری
کنند که هیچکس ناراحتی نداشته باشد.
به نظر شـما نگاهـی که به اسـتفاده
از پایگاههـای داده در ایـران هسـت با
کشورهای دیگر متفاوت است؟
آن چیـزی کـه مـن شـنیدم بـه لحـاظ فنی
هیچکـس بـه انـدازه ایران متخصص نیسـت.
چون ما شغل مشخصی نداریم همهمان همه
کاره هستیم و مجبوریم به خاطر اینکه همه
درسـت کار نمیکنند وارد کار همه بشـویم و
سـر از خیلی چیزها دربیاوریـم .من از کنترل
پروژه گرفته تا دیتاسنتر را بلدم .در کشورهای
صنعتـی چـون هرکـس کار خـودش را انجام

میدهد اینطور نیسـت .به لحاظ تکنیکال ما
از خیلیها قویتریم برای همین راحت اپالی
میکنیـم .تمـام نمـره منفیهایی کـه من به
همکارانم میدهم بابت سواد نیست بابت عدم
دقت و تعامل و هماهنگی است.
چیزهایـی که مـا نمیدونیم طراحی درسـت
و تشـخیص و اندازه یک بیزینس است .اندازه
کار را تشـخیص نمیدهیم و میخواهیم این
چیزی که بلد هستیم را ارائه دهیم و پولش را
بگیریم .شرکت ما چون  IBMبیس بوده و همه
ما در  IBMسابق و دادهپردازی کار کردیم داریم
IBMای زندگـی میکنیم .البته به درد بیزینس
بانـک میخـورد اما خیلـی جاها ایـن طوری
نیست.

طـول میکشـد میگویـم لینوکـس را خودت
بخوان چـون کمترین کار من لینوکس اسـت.
تقریبا سه ماه هیچ کاری با نفر جدید نداریم جز
اینکه شـیفت بیاید پیش بقیه باشد و کارهای
دیگـران را ببیند و یاد بگیـرد و اصال برایم مهم
نیست بعد آزمایشـی بخواهد با رزومه سه برابر
از اینجا برود .چون هیچ سودی برای من ندارد
کـه کار را ذره ذره بـه او بدهـم .اگر طرز فکرش
این است که برود هیچ جایی کاری نمیتواند یاد
بگیرد .هیچ بخل و خستی نباید در آموزش انجام
دهی .شما میدانید شـغل server administrator
اصال در سازمان فناوری اطالعات تعریف نشده.
تنها شغل  administratorکه تعریف شده ادمین
شبکه است.

وضع DBAها در ایران و جهان را چطور
ارزیابیمیکنید؟
در ایران بهتر است کسی که میخواهد در این
زمینه کار کند یک بعدی نباشد .مثال میروند
اوراکل یاد میگیرند .در حالی که بسیاری با یاد
گرفتـن یک ابزار کار خود را تمام شـده فرض
میکنند .مثل اینکه فقط بگویی من این کار را
با انبردست باز میکنم .تو دیتابیس کار نشدی
خیلـی هنـر کنـی اوراکل کار شـدی .در این
زمینه اگر میخواهیم کارهای بشویم باید طراح
دیتابیس شویم و اصول پایگاهداده را بدانیم .ابزار
اصال مهم نیست .بیزینس ایران را نگاه میکنی
و آنهـا را یاد میگیـری .یاد گرفتن که کاری
ندارد نوع اسـتفاده از ابزارها و دیدت نسبت به
کار مهم اسـت که یک بحث جداست .من در
مصاحبههایم یک کلمه فنی از کسـی سـؤال
نمیکنـم .رزومه رو ببینم و تشـخیص بدهم
به درد ما میخورد فقط با او صحبت میکنم.
هیچ سـؤال فنی نمیپرسـم .ما ابزار کار نباید
باشیم .یعنی با سوادترین فرد را میآوریم اینجا
احساس بیسوادی میکند .برای همین سامانه
بانکی شب عید میافتد .چرا؟ مگر مینفریم زد
آیبـیام یا اوراکل نداریم؟ خود ما مشـکلمان
طراحی است.

به اعتقاد شـما نباید اینها را قبلش در
دانشگاهبیاموزند؟
اینکه قطعا درسـت اسـت .اما خیلی شغلها را
نمیتوانـی؛ چـون خـاص هسـتند و ابزارها در
شـرکت به نوع خاصی اسـتفاده میشود .یعنی
من لینوکس را طور خاصی در اینجا اسـتفاده
میکنم و بیزینس اینجا را باید یاد کارآموز بدهم.
مثال میروند
هرکسی که اینجا میآید باید یکسری ابزار بلد
اوراکل یاد
باشـد و سازمان را بشناسـد و بداند از ابزارها در
میگیرند .در
سازمان چطور استفاده کند .درسته که بیرون از
حالی که بسیاری
اینجا هیچ آموزش درست و هدفمندی وجود
با یاد گرفتن
ندارد باید به کارآموز فرصت دهید که خودش یاد
یک ابزار کار
بگیرد.شمابعدازدانشگاهتازهبایدمیلیونیهزینه
خود را تمام شده
کنی و یاد بگیری .کسی که آموزش میدهد هم
فرضمیکنند.
طـرف را تعصبـی بار مـیآورد .فکر میکند اگر
مثل اینکه
اوراکل بداند در دیتابیس سـرهنگ تمام است.
فقطبگویی
در حالی که اصال دیتابیسکار نیسـت .هیچجا
من این کار
نمیگویند مشکل آموزش ما تعصبی بار آوردن
را با انبردست
افراد است .حاال متنباز تفکر دموکراسیمآبانهای
باز میکنم .تو
دارد و دوستانهتر است و من از این دفاع میکنم
دیتابیسکار
ولی وقتی وارد جزئیات میشوی خیلی بد است
نشدیخیلی
بگوییم فقط سوزه یا فقط  .DB2تو فقط میتوانی
هنر کنی اوراکل
بگویی تجربهات در یک زمینه بیشتر است.
کار شدی .در
این زمینه اگر
اگـر بخواهیم دیتابیسهـای موجود را
میخواهیم
بـرای کارهای مختلف دسـتهبندی کنید
کارهای بشویم
چطور این کار را میکنید؟
باید طراح
قطعـا در فعالیتهای بانکی که با تراکنشهای
دیتابیس شویم و
مالی سر و کار دارند باید از ابزار مهمی مثل DB2
اصول پایگاهداده
آیبیام در بستر مینفریم استفاده کنیم .چون
را بدانیم
از اسکیل بزرگ میتواند پشتیبانی کند و تمام

وضعیت آمـوزش دیتابیـس در ایران
چطور است؟
مـا کال در ایـران آمـوزش نداریـم همـه بایـد
خودشـان سـعی کنند وقتی جایـی میروند
کار بگیرنـد .ما حتی در شـرکت خودمان هم
آمـوزش کاملی نداریـم .چون روند اسـتخدام
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پرونده
خبر

آن کلمات انگلیسی که همه بلدیمAvailability ،
و  Reliabilityو غیره روی این بهتر است .هرچند
که پشتیبانی بدی دارد و همش میخواهد شما
را تشـنه کند .البته مایکروسافت از تمام اینها
بدتر اسـت .اوال که ما پشـتیبانی نداریم ولی به
روزرسـانیها منوط به یک فیکسلیستی است
کـه هزارتا مشـکل را برطرف میکنـد و هزارتا
مشـکل دیگـر را به وجود مـیآورد .هرچند که
ما بیسـوادیم .شما پایداری سیستم فیسبوک
را نگاه کنید که با چند میلیون مشتری آنالین
تبـادل داده نامحـدود و باورنکـردی میکنـد و
شـما کندی احسـاس نمیکنید و در بانکداری
الکترونیک در پیک کار با  ۲۰هزار نفر که فقط
سشن دارند یعنی فقط در سیستمهستند و لزوما
کلیک یا فعالیتی در سایت نمیکنند شب عید از
کار میافتد .پس اینکه من میگویم بیسوادیم
باور کنید راست میگویم .ما سادهترین چیزها را
در اینجا نمیتوانیم نگه داریم.
تراکنش را میتوانید به یک گله تشبیه کنید اگر
یک سیستم چابک دارید با تراکنشهای کوچک
زیاد مثل دسـته مورچـه  MySQLاز تمام اینها
بهتر اسـت .اگر تراکنشهایی مثـل فیل دارید
اوراکل و  SQL serverبهتر است .اگر تراکنشهای
مالـی با اهمیت و حجم داشـتید  DB2و بعدش
 oracleجوابگوتر هسـتند .شـاپرک ما االن روی
 DB2است .یک ابزاری دارد که  ۶میلیون رکورد
مالـی را دو دقیقـهای لـود میکند ولـی اگر آن
را بـا جاوا انجام دهی دو سـاعت لود فایل طول
میکشد .امنیت و مانیتورینگ خوبی دارد.
ابزارهـا و مفاهیـم جدید مثـل NoSQL
چطور؟
در این زمینه خیلی متخصص نیسـتم اسمش
را شـنیدهام اما حتی یـک پاراگـراف دربارهاش
نخوانـدهام ،خیلی راه داریم تا به آنجا برسـیم.
همیـن االن در تشـخیص اینکـه از چـه
پایگاهدادهای اسـتفاده کنیم گیر هستیم .بدون
اینکه بدانیم االن کجا هستیم و در آینده به کجا
میخواهیـم برویم .اینکه بدون فکر از یک ابزار
جدید اسـتفاده کنیم اشتباه است .لزومی ندارد
همه به روز باشیم ولی الزم است که چیزی که
داریم را خوب نگه داریم و همراه با وندور باشیم.
وضعیت الیسنس نرمافزارهایتان چطور
است؟
الیسنس را به سختی از طریق شرکتی خریدیم
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که یک نمایندگی در سـوئد داشـت .پشتیبانی
نمیتوانیم داشـته باشـیم .میتوانیـم از طریق
سیسـتمی که آیپـیاش دیده نمیشـود یک
پچ رایگان را دانلود کنیم .مشـکل تحریم است.
مینفریم بیسـت میلیـاردی ممکن اسـت ۴۰
میلیارد تمام شود اما برای بانک ارزش دارد.
مشکل شـرکتهای ایرانی در کارهای
مرتبط با پایگاه داده چیست؟
شما باید بیایید از «الف» تا «ی» یک بیزینس
را بررسـی کنید ببینید کجایش مشـکل دارد.
تخصص که به اندازه کافی وجود دارد پس چرا
سیستمدرستکارنمیکند؟اولبهخاطرتعامل.
دوم گفتن جمله «من مشکلی ندارم» .سال ۸۶
من دنبال نیرو میگشتم و آقای باغومیان یکی
از فعاالن سایت تکنوتاکس را معرفی کرد .وقتی
آمد و صحبت کردیم من حتی نگذاشتم فرم پر
کنـد .وقتی به او گفتم اگـر روزی بخواهی یک
برنامه برای غیرلینوکس بنویسی چی .گفت من
نمیتوانم .این تعصب نباید وجود داشته باشد.
چـرا بانکهـا و ایتیامها هنـوز روی
ویندوزماندهاند؟
شـاید علتش کم کار کردن آنهایی اسـت که
در بحـث متنباز کار میکنند .این را رسـانهای
مثل شـما باید جا بینـدازد .بانکها باید به این
سمت بروند .حداقل اینکه آزاد است و میتوانی
شخصیسازیاشکنی.نهدیگرپولآنتیویروس
میدهـی نـه از این بابت نگران هسـتی .من به
عنوان سـر دسـته این قضیه حاضرم سه نصف
شب با یک مدیر جلسه بگذارم و یک پرزنتیشن
ارائه بدهم که نه با این دید که خواهش میکنم
به سـمت لینوکـس بروید بلکه با ایـن دید که
احمق هستید اگر به این سمت نروید .یک نفر
باید با قدرت جلو بیفتد و خسته نشود .من سال
 ۸۳به همراه آقای تشـکری و دوستان دیگر در
تیم مهاجرت از ویندوز به لینوکس دادهپردازی
بـودم .مـن آن زمان نماینـده اداره کل اینترنت
بودم .هدف این بود که تمام  ۶۰منشی ،کارهای
اداری را با نرمافزارهای متنباز انجام دهند .قرار
شد اپنآفیس را آموزش دهیم .موفق نشدیم به
خاطردیدمدیریت،چونحمایتنداشتیم.اولین
هاستینگ لینوکس دادهپردازی را من راهاندازی
کردم و اولین مشتریام هم دادهپردازی اصفهان
بود .مدیریت درست نیست .همانطور که بانک
در فاکتور توسعهاش ،دیتاسنتر نمیداند چیست

و جـا کـم مـیآورد .از اصـول اسـت کـه وقتی
دیتاسـنتر طراحی کردید اگر هیچ رشـدی هم
ندارید  ۲۰درصد بیشـتر از چیزی که نیاز داری
را در نظر بگیر .ما سـال  ۸۵از یک سـرور شروع
کردیم االن به  ۳۵۰سـرور رسـیده است .سالی
دو نفر افزایش داشـتیم ماهی دو سـرور ۵ .سال
پیش محاسبه کردم دیدم ما  ۷ترابایت نیاز داریم.
درخواسـت  ۱۰ترابایتـی دادم .این خریدش دو
سال طول کشید .جایش یک  ۴۰ترابایتی دادند.
هفته پیش  ۳۰ترابایت کم آمد .طرف صد برابر
برای ویندوز و محصوالت احمقانهاش میدهد که
تحریمها برداشته شود باید هزار برابر هزینه کند.
در بانکهـا چیـزی بـه نـام تراکنـش
مالی داریم این آیـا معادل همان تراکنش
دیتابیساست؟
نه شما شاید در  ۲دیتابیس مختلف بابت یک کار
کاربر سه رکورد ثبت کنید .برای مسائلی مانند
وبکاوی ،کشـف تقلب ،دادهکاوی الگ اتفاقات
را هم ثبت میکنند .یعنی از چه مرورگری با چه
آیپی چه کاری انجام داده است.
یعنی وقتی پیـام میآید که تراکنش با
شما پایداری
موفقیت انجام شد این تراکنش مربوط به
سیستمفیسبوک دیتابیس است یا چیزی غیر از دیتابیس هم
را نگاه کنید
این وسط وجود دارد؟
که با چند
ممکن اسـت به خاطر اینکه کاربر معطل ثبت
میلیونمشتری در دیتابیس نشـود یک روال آفالینی دربیاوریم
آنالین تبادل
کـه با یک تأخیر کوچکـی در یک فایل ذخیره
داده نامحدود
شود و از فایل به دیتابیس برود .در نهایت مرجع
و باورنکردی
دیتابیس است .ولی الگ مشتریها در یک فایل
میکند و شما
ثبت میشود و با یک اپلیکیشن دیگری هر چند
کندی احساس دقیقه یکبار بهروزرسانی میشود.
نمیکنیدو
در بانکداری
وقتی که یک تراکنـش ناموفقی داریم
الکترونیکدر رول بک چرا اینقدر طول میکشد؟
پیک کار با  ۲۰این سؤال اصال به جا نیست جایی که تراکنش
هزار نفر که فقط مالیاش  ۲۴سـاعت طول میکشد میخواهید
سشن دارند
رولبکاش  ۴۸ساعت طول نکشد؟ شاپرک در
یعنی فقط در
روز در  ۷سیکل پول را واریز میکند.
سیستمهستند
و لزوما کلیک
حجم و تعداد تراکنشهای شـما چقدر
یا فعالیتی در
است؟
سایتنمیکنند شـاید در طـول روز بانـک ملـت  ۲۰میلیـون
شب عید از کار تراکنش مالی داشته باشد که از طریق شاپرک و
میافتد
پذیرندهها انجام میشود.

|تخصیصی|
نحوه احیای سرور | | ۸۰

ایمکس جادوی گنو | | ۸۲

ماجراهای سیسادمینی | | ۸۸

واکنش به حمالت سایبری مهمتر از جلوگیری است | | ۹۰

تخصصی

در بدترین شرایط هم میشود از نوساخت

نحوه احیای سرور
فقـط بـرای تفریح ،تصمیم گرفتـم که یک
سرور لینوکس راه بندازم و دستور  rm - rf /را
با کاربر ریشه ( )rootاجرا کنم و ببینم چه چیزهایی
باقی میماند .فهمیدم کـه  rmبه خرابکارهایی مثل
مـن فکر کـرده و بـرای انجـام همچیـن کاری باید
 -- no-preseve-rootرا اعمال کنیم.
# rm -rf --no-preserve-root /
بعـد از اجرای این دسـتور مسـخره ،ابزارهای خوبی
مثل
/bin/ls
/bin/cat
/bin/chmod
/usr/bin/file
همگـی از بین میرود! البته همچنـان ارتباط جاری
 SSHو بش و در نتیجه تمام ابزارهای توکار بش مثل
 echoرا در اختیار داریم.
root@rmrf:/# ls
-bash: /bin/ls: No such file or directory
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دیگر  lsنداریم ،ولی  echoو  fileglobsها هنوز هستند.
با اینها چیکار میتونیم بکنیم؟
* root@rmrf:/# echo
dev proc run sys
*# echo /dev/pts/
/dev/pts/0 /dev/pts/3 /dev/pts/ptmx
آهـان! مـا  /devو  /runو  /procو  /sysرا داریـم .و حاال
که  lsداریم ،میتونیم کاری کنیم که خواناتر باشه.
;root@rmrf:/# for file in /dev/pts/*; do echo $file
done
/dev/pts/0
/dev/pts/3
/dev/pts/ptmx
و البتـه از آنجایـی کـه  printfهنوز هسـت و در بش
میشود تابع تعریف کرد ،ما ابزاری مثلی  lsمیسازیم
اگرچه خیلی محدودتر است.
} ;*}root@rmrf:/# ls() { printf '%s\n' ${1:+${1%/}/
'(` -bash: syntax error near unexpected token
چی؟ دستور کامال درسته و مشکلی نداره .ببینیم ls

هش یا الیاس شده؟
root@rmrf:/# type ls
'ls is aliased to `ls --color=auto
اوه دستور در واقع این میشود
} ;*}ls--color=auto () { printf '%s\n' ${1:+${1%/}/
خوب میتوانیم آن را از الیاس خارج کنیم.
root@rmrf:/# unalias ls
} ;*}root@rmrf:/# ls() { printf '%s\n' ${1:+${1%/}/
root@rmrf:/# ls
/dev
/proc
/run
/sys
root@rmrf:/# ls /dev
/dev/pts
خوب کارمون را تا این جا میتوانیم ذخیره کنیم.
;*}root@rmrf:/# echo 'ls() { printf '%s\n' ${1:+${1%/}/

echo; }'
$ alias upload='{ xxd -p | encode | nc -q0 -lp 5050; }'
$ upload < bin/busybox
: شدهrmrf و در سیست م
# cd /
# alias decode='while read -ru9 line; do printf
"$line"; done'
# alias download='( exec 9<>/dev/tcp/{IP OF NON
HOSED BOX}/5050; decode )'
# download > busybox
 مشترک بسازیم که رویObject االن میتوانیم یک
: مجوزها را تغییر میدهدbusybox
$ cat > setx.c <<EOF
extern int chmod(const char *pathname, unsigned
int mode);
int entry(void) {
return !! chmod("busybox", 0700);
}
char *desc[] = {0};
struct quick_hack {
char *name; int (*fn)(void); int on;
char **long_doc, *short_doc, *other;
} setx_struct = { "setx", entry, 1, desc, "chmod 0700
busybox", 0 };
EOF
$ gcc -Wall -Wextra -pedantic -nostdlib -Os -fpic
-shared setx.c -o setx
$ upload < setx

 به عنوان توکار اسـت و قابلsetx وقـت فعـال کردن
:busybox اجرا کردن
# ( download > setx; enable -f ./setx setx; setx; )
# /busybox mkdir .bin
# /busybox --install -s .bin
# PATH=/.bin
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/proc/1136/exe
/proc/1149/exe
/proc/1179/exe
/proc/1215/exe
/proc/1217/exe
/proc/1220/exe
/proc/1221/exe
/proc/1223/exe
/proc/1248/exe
/proc/1277/exe
/proc/1468/exe
/proc/1478/exe
/proc/1625/exe
/proc/1644/exe
/proc/1/exe
/proc/374/exe
/proc/378/exe
/proc/471/exe
/proc/616/exe
/proc/657/exe
/proc/self/exe

}' >> utils.sh
root@rmrf:/# source utils.sh

 همه اینها اشاره دارند،عالی! صبر کنید یک لحظه
.به فایلهای قابل اجرایی که دیگر وجود ندارند
 رو تغییر میدهیم تا لینکهاexecutable)( خوب پس
.رو نادیده بگیره

echo حتـی اگر مـا همه بایتهایی که نیاز داریـم را
 آن فایلها قابل،کنیم که تمام باینریها را بسـازیم
. نداریمbusybox  هیچ راهی برای اجرای.اجرا نیستند
 پیدا کـردن یک فایل،سـادهترین راهحل بـرای این
 البته. بازنویسی کنیمecho قابل اجراست که آن را با
 در نتیجه، را نابود کردیم/bin  و/usr در این مرحله ما
. کمی ترفند نیاز است،برای این کار

root@rmrf:/# executable () { if [[ ( ! -d $1 ) && ( ! -h
$1 ) && -x $1 ]] ; then echo "$1"; fi }
root@rmrf:/# for file in /*/*/*; do executable $file;
done
root@rmrf:/# for file in /*/*/*/*; do executable $file;
done
root@rmrf:/# for file in /*/*/*/*/*; do executable
$file; done
root@rmrf:/# for file in /*/*/*/*/*/*; do executable
$file; done
. این خبر بدی است،خوب االن
: یکسانbox از سیستم سالم با معماری
$ mkdir $(xxd -p -l 16 /dev/urandom)
$ cd $_
$ apt-get download busybox-static
$ dpkg -x *.deb .
$ alias encode='{ tr -d \\n | sed "s#\\(..\\)#\\\\x\\1#g";

 بـه صـورت تـوکار وجـود داره وread  چطـور؟cat و
 سـاده وcat  یـهredirection  هـا وpipe میتوانیـم بـا
ابتدایی بسازیم
root@rmrf:/# (while read line; do echo "$line"; done)
< utils.sh
ls() { printf '%s\n' ${1:+${1%/}/}*; }
بـا ایـن امکانـات و این حقیقت که مـا میتوانیم هر
 میتوانیم، بنویسـیمecho بایتـی کـه بخواهیم را با
. را دوباره مسـتقیم بسـازیمwget  یاcurl باینریهای
 گرفتـن،echoed by others اولیـن انتخـاب مـن
 یـه چاقوی ارتشـیbusybox . خواهـد بـودbusybox
سویسی (آچار فرانسه)ه لینوکسهای امبدد است با
 و کلی ابزارtar  وdd  وwget ابزارهـای تـوکاری مثـل
.دیگر
.االن یک مشکلی هست

هـا و منطق بش اسـتفاده کنیم تاglob میتوانیـم از
،فایلهایی که بیت قابل اجرا بودن دارند را پیدا کنیم
و البتـه مطمئن شـویم کـه دایرکتوریهـا را نادیده
.میگیریم
executable () { if [[ ( ! -d $1 ) && -x $1 ]] ; then echo
"$1"; fi }
!ل اجراها
 و پیدا کردن قاب
root@rmrf:/# for file in /*; do executable $file; done
root@rmrf:/# for file in /*/*; do executable $file;
done
root@rmrf:/# for file in /*/*/*; do executable $file;
done
/proc/1107/exe

تخصصی

ایمکس جادوی گنو
نویسنده:
سمیررحمانی

اگر کاربر گنو لینوکس هستید ،حتما نام گنو ایمکس ( )GNU/Emacsرا شنیدهاید.
نرمافزاری که به واسطه امکانات و قابلیتهای بیشمار و فوق العادهاش طرفداران
زیادی را در دنیای نرمافزارهای آزاد به خود اختصاص داده اسـت .ایمکس ۳۹
ساله ،به نوعی قدیمیترین نرمافزار آزاد محسوب میشود که پس از گذشت این
همه سال هنوز با حجم باالیی از مشارکتها برای توسعه آن روبهروست .در این
مقاله بر آن شدم که نگاهی عمومی بر برخی ازویژگیهای این ویرایشگر ()editor
دوست داشتنی بیاندازیم.
پشتیبانی از همه زبانها
با پشتیبانی از  Unicodeایمکس تقریبا همه زبانهای دنیا از جمله فارسی را به راحتی
پشـتیبانی میکند .عالوه بر این وجود افزونههایی برای اصالح دسـتور زبان و بررسی صحت
نوشتار کلمهها ،محیط جذایی را برای نوشتن متون مختلف در اختیار کاربر قرار میدهد.
توسعه آسان و سریع
ایمکس با استفاده از زبان برنامه نویسی  Cپیادهسازی شده است .شاید با خود بگویید ٬چگونه
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ممکن اسـت برنامهای که با زبان  Cنوشـته شده است ،روند توسعه
سـریع و آسـانی داشته باشد؟ ٬پاسخ این سـوال بسیار ساده است.
ایمکس از زبانی بر پایه  lispبرای گسترش و توسعه عملکردهایش،
با نام ایمکس  -لیسپ یا به اختصار ای-لیسپ ( )Elispبهره میبرد.
این زبان برخالف ظاهر ترسـناکش بسیار سـاده و دلچسب بوده و
طی مدت کوتاهی میتوان آن را یاد گرفت.
ای-لیسـپ زبانی است که منحصرا برای توسعه ویرایشگر ایمکس
سـاخته شـده اسـت وعلاوه بـر داشـتن ویژگیهـای یـک زبـان
برنامهنویسی کامل ،توابع بسیار زیادی را برای کاربردهای مختلفی
نظیـر پردازش متـن ،ویرایش رابط کاربری ،ارتبـاط با نرمافزارهای
خارجی ،ارتباط با شبکههای خارجی و… را مهیا میسازد .با توجه
به این موضوع ساختن یک افزونه جدید برای ایمکس بسیار ساده
و سریع است .به طوری که در هنگام استفاده از ایمکس میتوانید
کد مورد نظر خود را به زبان ای-لیسپ نوشته وهمانجا اجرا کنید
و در همان لحظه تاثیر آن را بر روی ایمکس خود مشـاهده کنید.
شـاید برای شـما هم بارها اتفاق افتاده باشد که در متنی ،بخواهید
با اسـتفاده از الگوی مشـخصی تغییراتی ایجاد کنید .با استفاده از
ای-لیسـپ بـه راحتـی میتوانیـد در همان متن با چنـد خط کد
ای-لیسپ به هدف خود برسید.

افزونههای متعدد
بـا توجـه بـه راحتی رونـد توسـعه افزونه در
ایمکس ،افراد بسیاری با نیازها مختلف اقدام
بـه سـاخت افزونههـای گوناگونی بـرای این
ویرایشـگر نمودهانـد .تعداد ایـن افزونهها به
قدری زیاد است که حتی یک کاربر کهنه کار
و حرفهای ایمکس را نیز شگفت زده میکند.
به طوری که هر روز میتوان کارایی و افزونه
جدیدی را بر روی ویرایشگر خود نصب کنید.
در نسـخههای اخیر این ویرایشـگر ،نرمافزار
مدیریـت بسـتههای نرمافـزاری بـا نـام
( )Package.elبـه ایمکـس اضافه شـده که به
کاربـر اجـازه میدهـد بدون هیچ دردسـری
اقـدام به مدیریت افزونههـای خویش نماید.
شاید ایمکس اولین ویرایشگر متنی باشد که
چنین قابلیتی را عرضه نموده اسـت .گرچه
این ویژگی در ویرایشـگرهای دیگر هم دیده
میشود.
کاربردهای گوناگون
بـر خالف ویرایشـگرهای دیگر که تنها برای
ویرایش متن ساخته شدهاند ،ایمکس داستان
متفاوتی را با خود به یدک میکشـد .جامعه
کاربری بزرگ این نرمافزار سبب شده تا افراد
مختلفی با سلیقههای متفاوت کنار یکدیگر
جمع شـوند و ایمکس را به گونهای توسـعه
دهند که پاسخی باشد برای نیازهایشان.
از این رو از ایمکس میتوان عالوه بر ویرایش
متن برای کاربردهـای دیگری نیز بهده برد.
کاربردهایی نظیر:
نمایش تصاویر
مدیریت پروژه
پخشکننده موزیک و ویدئو
نمایش مستندات مختلف از جمله PDF
مرورگر وب
چت کالینت
SPREADSHEET
ایجاد اسالید
رسم نمودار
ارسال و دریافت ایمیل
…..
مطمئا کاربردهای خارقالعاده دیگری نیز از
این فهرست جاماندهاند.

محیط توسعه
اگـر برنامهنویـس هسـتید و از محیطهـای
توسعه بسیار سنگین و کند خسته شدهاید و
همچنین به امکاناتی بیش از یک ویرایشـگر
متن نیاز دارید .ایمکس چاره مشکل شماست.
ایمکـس بـا حجمی بسـیار ناچیـز در مقابل
محیطهـای توسـعه دیگر از سـرعت بسـیار
باالیی بر خوردار است .به صورتی که شگفت
زده خواهید شـد .محیط توسعهای را در نظر
بگیرید که از زبانهای بیشـماری پشتیبانی
میکند .سـورس کد شـماره در زمان نوشتن
کـد همواره بـرای یافتن خطاهای دسـتوری
و یا مشـکالت مربوط به سـاختار کد و نحوه
نوشتن کد بررسی میکنند و خطاها را به شما
گزارش داده و روشهای مناسبتر را به شما
پیشنهاد میدهد .با زدن یک دکمه مستندات
تابع با کلمه کلیدی مورد نظر را به شما نشان
میدهـد .برای ادامه کد ،بر اسـاس کد شـما
پیشـنهادات هوشـمندانه را ارائه داده و کد را
کامل کند .کد را کامپایل و اجرا کرده و دیباگر
مناسبی را برایتان فراهم میکند .از ابزارهای
مدیریـت پـروژه شـما ،آخرین وظایفتـان را
دریافت کرده و به شما یادآوری میکند .تمام
این قابلیتها را به همراه بازه بسیار وسیعی از
تواناییهای دیگر را میتوانید در کمترین زمان
توسط ایمکس داشته باشید.
جامعه کاربری گسترده
به واسطه قابلیتهای بسیار زیاد ایمکس که
نگاه مختصـری بر مواردی از آنها داشـتیم،
ایمکـس کاربران زیـادی در در دنیـا به خود
اختصـاص داده اسـت .کاربرانـی بـا سـطوح
مختلـف دانش و نیازهای متفاوت .ایمکسـی
که امروز ما از آن بهره میبریم حاصل تالش
هـزاران نفر اسـت .چنین جامعه گسـترده و
فعالی ویژگی درخشـانی برای یک نرمافزار به
شمار میآید.
نقطه شروع
ایمکس دنیایی است متفاوت از آنچه تاکنون
تجربـه کردهایـد .از ایـن رو ،کاربرانی که تازه
وارد دنیای ایمکس میشوند ،غالبا نمیتوانند
بـا بعضی از مفاهیم این نرمافزار ارتباط برقرار
کـرده و از تجربه خـود در این دنیا لذت برند.
ایمکـس بـه صـورت پیشفـرض تنظیمات
خاصی ندارد و بسـیار سـاده و ابتدایی به نظر

میرسـد و همان طور که اشـاره شـد حجم
بسـیار زیـادی از افزونههـا میتواند برای یک
کاربر تازه کار گیج کننده باشد.
اما نگران نباشید .کاربران حرفهای تر در جامعه
ایمکس برای این مشکل چاره اندیشیدهاند و
توزیعهای مختلفی را برای استفاده افراد تازه
کار منتشـر نمودهانـد .توزیعهایی که حتی
کاربـران حرفـهای را نیز مجـذوب خود کرده
است.
ایـن توزیعهـا تنظیمات متعـددی را بر روی
ایمکس انجام میدهند و افزونههای پرکاربرد
را بـرای شـما نصب و پیکربنـدی میکنند و
میتوانند نقطه مناسبی برای شروع باشند .در
ادامه به تعدادی از این توزیعها اشاره میشود:
 - Emacs starter kitتوزیع بسیار ساده و ابتدایی
که کاربران تازه کار را هدف قرار داده است.
 - Preludeایـن توزیع یکـی از پرطرفدارترین
توزیعهای ایمکس اسـت که همه کاربران را
هدف قرار میدهد .استفاده از این توزیع را به
شما پیشنهاد میکنم.
 - Spacemacsایـن توزیـع بـا هدف پوشـش
کاربرانی که از ویرایشگر  vimاستفاده میکنند
ساخته شده و طرافداران زیادی نیز دارد.
اگر از  vimاسـتفاده میکنید و دوسـت دارید
ایمکس را نیز تجربه کنید این توزیع را حتما
امتحانکنید.
 - FG42توزیعـی جـوان کـه بـرای کاربـران
مختلف توسعه داده میشود .این توزیع روی
کرد متفاوتی نسـبت به بقیه دارد و توسـعه
آن نیز آسـانتر است .استفاده از این توزیع
رو به شما پیشنهاد میکنم.
در نظـر داشـته باشـید اسـتفاده از ایـن
توزیعها به تنهایی برای شروع کافی نیست
و شـما بایـد مقـداری در رابطـه بـا مفاهیم
ابتدایی ایمکس مطالعه نمایید .وب سـایت
ایمکسیکه
 emacswiki.orgمکان مناسـبی برای شـروع
آن
امروز ما از
مطالعه است.
بهرهمیبریم
در آخر بایـد اضافه کرد که ایمکس دنیایی
تالش
حاصل
فراتـر از آن چیـزی اسـت که ممکن اسـت
هزاران نفر است .تصور کنید .دنیای بسـیار جذاب و دوسـت
چنینجامعه
داشـتنی که بعد از مدتـی دیگر نمیتوانید
گسترده و فعالی از آن دل بکنید .به شـما پیشـنهاد میکنم
ویژگیدرخشانی اگـر تا االن از ایمکس اسـتفاده نمیکردید،
برای یک
به هر نحوی که شده مدتی از این ویرایشگر
شمار
به
نرمافزار
قدرتمند و دوست داشتنی استفاده کنید تا
میآید.
دنیای متفاوتی را تجربه کنید.
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نگاهی اجمالی بر معماری سیستمعاملها
رایانههـا را میتـوان یکـی از مهمتریـن
اختراعات و ابداعات بشـری دانسـت .آنان در
سـطوح گستردهای در زندگی روزانه ما نفوذ یافتهاند
و تمامی امور روزانه و حیاتی بشـر را در چنته دارند.
رایانههـای امـروزی دیگـر ماننـد سـابق مختـص به
رایانههای شـخصی قدیمی و بزرگ کـه بر روی میز
قرار میگرفتند و کاربردهای خاصی داشـتند ،نبوده
و در گسـتره گسـتردهای از کاربردهـای مختلـف در
حال ارائه خدمات هسـتند .به عنوان مثال زمانی که
از گوشیهوشـمند خود استفاده میکنید؛ نیز از یک
رایانه استفاده میکنید که از معماری آرم بهره میبرد.
رایانهها در هر شکل و ساختاری از دو بخش تشکیل
شـدهاند؛ سـختافزار و نرمافزار ،کـه کموبیش با این
موضوع آشـنا هستید .بااینحال بخش نرمافزاری نیز
خود به چند قسمت دیگر قابل تقسیم است که در زیر
به آنان اشاره شده است.
به طور کلی نرمافزارهای رایانه را میتوان به دو دسته
عمده تقسیم کرد
نرمافزارهای کاربردی که کارهای مورد نیاز کاربران را
انجام میدهند؛
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نرمافزارهای سیسـتمی که وظیفه کنترل و مدیریت
خود رایانه را بر عهده دارند؛
سیسـتمعامل « ،»Operating Systemاساسـیترین
برنامـه سیسـتمی اسـت کـه مدیریت کلیـه منابع
سیستم را به عهده گرفته و زمینهای فراهم میسازد
کـه برنامههـای کاربردی بتوانند بر روی آن نوشـته
شوند.

دراین نوشـتار قصد دارم به بررسی اجمالی معماری
یکپارچـه لینوکس و سـپس ریزهسـته و مینیکس
بهعالوه نحوه کار آن و سـپس توضیحات مفصل در
اینباره بپـردازم که در برخی موارد در انتهای مقاله
ممکن است کامال تخصصی باشد .بنابراین مخاطب
اصلی مقاالت فوق را افرادی تشـکیل خواند داد که
حداقـل دو واحد درس سیسـتمعامل را پاس کرده
باشند.
ساختار و معماری سیستمعاملها
سـاختارهای مختلفـی در ایـن بخـش وجـود دارد
کـه مـا بـه بررسـی مختصـر سـاختار مربـوط بـه

لینوکـس کـه هسـته سیسـتمعامل گنو/لینوکس
اسـت و سیسـتمعامل مینیکس که نمونهای خوب
برای سـاختار ریزهسـته اسـت؛ خواهیـم پرداخت.
ساختارهای عمده موجود عبارتند از :
ساختار یکپارچه
ساختار پیوندی*
ساختار مشتری خدمتگزار «ریزهسته»
سیستمهای یکپارچه
میتـوان ایـن روش متـداول در گذشـته را
«درهمریختگـی بـزرگ» نامیـد .سـاختار آن در
بیسـاختاری نهفته است .سیسـتمعامل به صورت
مجموعهای از روندها نوشته شده که هر یک از آنها
میتواند به فراخور نیاز ،دیگری را صدا بزند وقتی از
این تکنیک استفاده شود هر فرآیند در سیستم ،یک
واسط دارد که شامل مولفهها و نتایج خروجی است
که به شکلی ساده تعریف شده است .هر یک از آنان
قادر اسـت تا دیگری را فراخوانی کند تا محاسـبات
الزم را برایش انجام دهد.

وقتـی از این تکنیک اسـتفاده شـود برای
سـاخت برنامـه شـیء «آبجکـت» واقعـی
سیسـتمعامل ،ابتدا باید روندهای جداگانه
و یـا فایلهـای شـامل روندهـا را ترجمـه
نماییم و سـپس یا استفاده از پیونددهنده
« »Linkerسیسـتم ،همـه آنهـا را بـه هم
پیونـدزده و در یـک فایـل آبجکـت یکتـا
قرار دهیـم .برای مخفی کـردن اطالعات،
امکانـات خاصـی وجود نـدارد و هـر رویه
بـرای دیگـر رویههـا کاملا قابل مشـاهده
است.
به هر حال حتی در سیستمهای یکپارچه،
امکان داشـتن حداقل یک ساختار کوچک
وجـود دارد .بـرای تقاضـای سـرویسهای
«فراخوان سیسـتمی» فراهم شـده توسط
سیسـتمعامل ،مولفههـای مرتبـط را در
مکانهای دقیقا تعریف شده مانند ثباتها
یـا پشـته قـرار میدهیـم و سـپس یـک
سـاختار تله « »trap instructionمخصوص
را اجـرا میکنیم .کـه « »Supervisor callو
« »Kernel callنام دارند .این دسـتورالعمل،
ماشـین را از مـد کاربـر بـه مـد هسـته
تغییـر حالـت داده و کنتـرل را در اختیـار
سیستمعامل قرار میدهد.
ساختار پیوندی:
سـاختار پیونـدی « »Hybridسـاختاری
بـرای هسـته سیسـتمعامل اسـت که هم
ویژگیهـای ریزهسـته و هـم ویژگیهـای
هستههای یکپارچه را داراست.
مدلهای سـنتی مورد اسـتفاده در هسته
سیسـتمعاملها ،مدلهـای ریزهسـته و
هسـته یکپارچه یا همان یکپارچه هستند.
برخی افراد اسـت ساختار را همان ساختار
یکپارچـه میداننـد؛ ایده اصلی پشـت این
سـاختار ایـن اسـت کـه هسـته از مزایای
ریزهسـته برخـوردار باشـد ،امـا بـه دلیل
مشـکالت اجرایـی ریزهسـتهها در عمـل
به صورت هسـتهای یکپارچه پیادهسـازی
شـود .برخلاف ریزهسـتهها ،در یـک
هسـته پیونـدی ،همـه (یـا تقریبـاً همـه)
سرویسهای سیستمعامل در بخش فضای
هسـته قرار دارند (مشابه هسته یکپارچه).
برخالف هسـتههای یکپارچه ،نمیتوان در
زمان اجرا بودن سیسـتم ،ماژولهایی را به
هستههای پیوندی حذف یا اضافه کرد.

ارائـه توضیحـات بیشـتر در مـورد سـاختار
پیونـدی از موضـوع این بحث خارج اسـت
و چون سـاختار هسـته لینوکس از ساختار
یکپارچـه بهـره میبـرد ،مجبـور بـه ارایـه
توضیحاتی بیشتر در مورد ساختار یکپارچه
شدم .برای خواندن توضیحات بیشتر درباره
ساختار پیوندی به کتاب سیستمهای عامل
نوشـته تننبـاوم «»Andrew Tanenbaum
مراجعه کنید.
ساختار ریزهسته «میکروکرنل»
مینیکـس ویرایـش سـوم ،سیسـتمعاملی
متنبـاز اسـت کـه بسـیار منعطـف ،قابـل
اطمینان و امن میباشد .این سیستمعامل از
نظر پایه « »Baseچیزی شبیه به نسخههای
قبلـی خود اما در بسـیاری از جهـات کامال
متفاوت اسـت .مینیکس ویرایش اول و دوم
بیشتر برای ابزار آموزشی در نظر گرفته شده
بودند  ,اما هدف مینیکس ویرایش سـوم به
سمت یک سیستمعامل معمولی بودن نشانه
رفته شده است.
سیستمعامل جدید بینهایت کوچک است.
قسـمتهایی که در مد کاربر اجرا میشوند
به ماژولهای کوچکتر تقسـیم و به خوبی از
هم جدا شدهاند ،برای مثال راهانداز هر وسیله
در مد«حالت»-کارب ِر مجزا پردازش میشود،
بنابراین وجود مشـکالت در یک راهانداز کل
سیستمعامل را تحتالشـعاع قرار نمیدهد.
در حقیقـت در اکثـر مواقـع زمانـی که یک
راهانداز با مشـکل مواجه میشـود به صورت
خـودکار بـدون نیـاز بـه مداخله کاربـر و یا
راهاندازی مجدد سیستم ،جایگزین میشود.
حتی این روند تأثیری بر روی برنامههای در

مدلهایسنتی
مورد استفاده
در هسته
سیستمعاملها،
مدلهای
ریزهسته و هسته
یکپارچه یا همان
یکپارچههستند

حال اجرا هم نخواهد گذاشت .این ویژگیها
در هسـتهای با این حجم کوچک کد منبع،
یک سیسـتم قابـل اعتماد را بـرای ما ایجاد
خواهد کرد.
اکنون میتوانیم به منظور تکمیل مطالعات
خـود در زمینه مدیریت فرآیند ،ارتباط بین
فرآیندها و زمانبندی ،به بررسـی چگونگی
اسـتفاده از آنها در مینیکس ویرایش سوم
بپردازیـم .بر خالف یونیکس که هسـته آن
یکپارچـه اسـت و بـه ماژولهـای مختلـف
تجزیـه نشـده ،مینیکـس  ۳مجموعـهای از
فرآیندهاسـت که با یکدیگر و با فرآیندهای
کاربـر ،از طریـق یکـی از روشهـای اولیـه
ارتبـاط به نـام تبادل پیغـام ،ارتبـاط برقرار
میکنند .این طراحی یک ساختار پیمانهای
«مـاژوالر» بـا قابلیـت انعطاف بیشـتر را به
وجـود میآورد که آن را سـادهتر میسـازد.
به عنوان مثال میتوان کل سیسـتمفایل را
بدون نیاز به ترجمه «کامپایل» مجدد هسته
با یک سیسـتم کام ً
ال جدید دوباره نویسی و
جایگزین کرد؛ به عبارت دیگر اگر قسمتی از
سیستمعامل مانند سیستمفایل بهروز شود،
میتـوان از امکانـات و بهبودهـای جدید آن
بدون نیاز به دستکاری هسته استفاده کرد.
همچنیـن افـزودن خدمتگزارهـای جدید
مسـتلزم ترجمه مجدد کل سیستم نیست.
میتوان سیستم مدیر فرآیند و سیستمفایل
را با خدمتگزار شبکه و سایر خدمتگزارها
تکمیـل نمـود و ایـن امر بـه وسـیله اضافه
نمـودن خدمتگزارهـای اضافی مـورد نیاز
صورت میگیرد .اگرچه معموالً گردانندههای
دسـتگاه در هنـگام بارگـزاری سیسـتم،
راهانـدازی میشـوند امـا میتوانند بعـدا ً نیز
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به سیسـتم افزوده شـوند .هم گردانندههای
دستگاه و هم خدمتگزارها ترجمه میشوند
و به عنوان فایلهای اجرایی معمولی بر روی
دیسک ذخیره میشوند ،اما وقتی که به طور
مناسـب نصـب میشـوند از دسترسـیهای
ممتاز مخصوص خود برخوردار خواهند بود.
یک برنامه کاربر به نام «سـرویس» ،واسـط
مربـوط خدمتگـزار تناسـخ ،کـه مدیریت
ایـن امور محولـه را فراهم میکنـد .اگر چه
گردانندههـا و خدمتگزارهـا فرآیندهـای
مسـتقلی هسـتند اما معموالً با فرآیندهای
کاربـر ،این تفاوت را دارند که تقریبا در تمام
مواقـع در زمان فعال بودن سیسـتم ،خاتمه
نمییابند.
مـا اغلب بـه گردانندههـا و خدمتگزارهای
درون الیههـای  ۲و  ،۳تحـت عنـوان
فرآیندهـای سیسـتم اشـاره میکنیـم.
فرآیندهای سیسـتم بخشی از سیستمعامل
به شمار میروند .آنها به هیچ کاربری تعلق
ندارنـد و بسـیاری از آنهـا «البته نه تمامی
آنها» قبل از برقراری ارتباط از سوی اولین
کاربر ،فعال میشوند .تفاوت دیگر فرآیندهای
سیسـتم و فرآیندهـای کاربر این اسـت که
فرآیندهای سیستم از اولویت اجرایی باالتری
نسبت به فرآیندهای کاربر برخوردار هستند.
در حقیقـت ،معمـوالً گردانندههـا ،اولویـت
اجرایـی باالتـری نسـبت بـه خدمتگزارها
دارنـد ،اما این امر بـه صورت خودکار تحقق
نمییابـد .اولویـت اجرایی در مینیکس  ۳به
صورت موردی تعیین میشود؛ ممکن است
یک گرداننده که خدمات یک دسـتگاه ُکند
را بـر عهده دارد ،اولویتی پایینتر نسـبت به
خدمتگزاری که باید به سـرعت پاسـخ دهد
داشته باشد.
این مزیت در هورد « »HURDنیز وجود دارد،
اما هسته لینوکس از ساختار مشابه یونیکس
و بیاسدی یعنی ساختار یکپارچه استفاده
میکند.
ساختار داخلی مینیکس سه
اجـازه دهید بـرای مطالعه مینیکس سـه از
باال به آن نگاه کنیم .مینیکس سـه از چهار
الیه تشـکیل شده اسـت که هر الیه وظیفه
ً
کاملا تعریف شـدهای دارد .هسـته در الیه
پاییـن وظیفه کنتـرل زمانبنـدی فرآیندها،
مدیریـت جابجایـی بین حـاالت آمـاده ،در
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حال اجرا و بلوکه را بر عهده دارد .همچنین
هسـته پیغامهای بین فرآیندهـا را مدیریت
میکند؛ مدیریت پیغامها مسـتلزم بررسـی
گیرنده میباشـد .بخشی از هسته دسترسی
بـه درگاههـای ورودی/خروجـی و وقفههـا
را پشـتیبانی میکنـد کـه در پردازندههای
پیشرفته مستلزم استفاده از دستورالعملهای
ممتاز مد هسـته اسـت و بـرای فرآیندهای
معمولی خارج از دسترس میباشد.
علاوه بـر خود هسـته ،ایـن الیه شـامل دو
مـاژول دیگـر اسـت کـه عملکردی مشـابه
بـا گردانندههـای دسـتگاه دارنـد .وظیفـه
سـاعت یک گرداننده ابـزار ورودی /خروجی
اسـت به ایـن معنی که با سـختافزاری که
سیگنالهای زمان را تولید میکند ،در تعامل
اسـت ،امـا گردانندههای دیسـک یا خطوط
ارتباطی ،در دسـترس کاربر نیست و تنها با
هسته در ارتباط است.
یکی از وظایف اصلی الیه اول ،فراهم نمودن
مجموعهای از فراخوانهای ممتاز هسته برای
گردانندهها و خدمتگزارهای قرار گرفته در
باالی آن میباشد.این مجموعه شامل خواندن
و نوشـتن بـر روی درگاه ورودی  /خروجـی،
کپـی اطالعات بین فضاهـای آدرس و نظیر
اینها اسـت .پیادهسـازی این فراخوانها به
وسـیله وظیفه سیسـتم انجام میشـود .اگر
چه وظیفه سیستم و وظیفه ساعت در فضای
آدرس هسـته ترجمه میشـوند ،اما آنها به
عنوان فرآیندهای جداگانه زمانبندی شده و
پشتههای فراخوانی خودشان را دارند.
بیشتر هسته و کل وظایف ساعت و سیستم
به زبان سـی نوشـته میشـوند .البته بخش
کوچکی از هسته به زبان اسمبلی نوشته شده

.اینمجموعه
شامل خواندن و
نوشتن بر روی
درگاه ورودی
 /خروجی ،کپی
اطالعات بین
فضاهای آدرس
و نظیر اینها
است .پیادهسازی
این فراخوانها
به وسیله وظیفه
سیستمانجام
میشود

اسـت .این بخشهای زبان اسـمبلی به اداره
وقفهها ،سـازوکارهای سطح پایین مدیریت
تعویض متن بین فرآیندها «ذخیره و بازیابی
ثباتهـا و امثـال آن» و بخشهـای سـطح
پاییـن کار با ثباتهای سـختافزاری MMU
میپردازند .کد اسـمبلی ،اداره بخشهایی از
هسته را بر عهده دارد که مستقیماً مرتبط با
سختافزار و در سطح بسیار پائین هستند و
قادر نیستند به زبان سی بیان شوند.
سه الیه روی هسته میتوانند به صورت یک
الیه منفرد در نظر گرفته شـوند زیرا هسـته
اساسـاً به یک صورت با آنها رفتار میکند.
هر سه الیه به دستورالعمل مد کاربر محدود
میشـوند و همگی توسط هسته زمانبندی
میشوند .هیچ یک از آنها به طور مستقیم
به درگاه ورودی  /خروجی دسترسی ندارند.
همچنین ،هیچ کـدام از آنها نمیتوانند به
فضای حافظه خارج از قطعه تخصیص یافته
به خود ،دسترسی پیدا کنند.
بـا ایـن حـال ،فرآیندهـا بـه صـورت بالقوه
امتیازات خاصی دارند «مانند قابلیت اجرای
فراخوانهای هسته» .این تفاوت واقعی بین
فرآیندهای الیه ،دوم ،سـوم و چهارم اسـت.
فرآیندهـای الیـه دوم ،از حداکثـر امتیـاز
برخوردارنـد .در الیـه  ،۳امتیـازات کمتـری
وجـود دارد و در الیـه  ۴هیـچ امتیـاز ویـژه
ای وجـود ندارد .بـه عنوان مثال فرآیندهای
الیـه  ۲که گردانندههای دسـتگاه نام دارند،
اجازه دارند که از وظیفه سیستم درخواست
خوانـدن و نوشـتن دادههـا بـر روی درگاه
ورودی  /خروجـی مربـوط بـه خـود کننـد.
بـرای هر نـوع دسـتگاه از قبیل دیسـکها،
چاپگرها ،ترمینالها و واسطهای شبکه ،یک

گرداننده مخصوص الزم اسـت .بدیهی است
اگر دسـتگاه دیگری اضافه شود به گرداننده
خاص خود نیاز دارد .همچنین گردانندههای
دسـتگاه میتوانند سایر فراخوانهای هسته
ماننـد درخواسـت کپی دادههای وارد شـده
جدیـد به فضـای آدرس فرآیند متفـاوت را
اجرا کنند.
الیـه سـوم شـامل خدمتگزارها میشـود.
خدمتگزارها فرآیندهایی هسـتند که ارایه
خدمات مفید به فرآیندهای کاربر را بر عهده
دارند .دو مورد از خدمتگزارها نقش اساسی
دارند؛ یکـی از آنها مدیر فرآینـد «Process
 »Managerاسـت کـه در بـر گیرنـده آن
دسته از فراخوانهای سیستمی مینیکس۳
اسـت کـه آغاز یـا توقف اجـرای فرآیندها را
برعهـدهدار دارنـد ،ماننـد انشـعاب «،»fork
اجـرا « »execو خـروج « .»exitهمچنیـن
پیادهسـازی فراخوانهای سیستمی مرتبط
با سـیگنالها را شامل میشـود ،نظیر هشدار
« »alarmو کشـتن یـک فرآینـد « »killکـه
قادر هسـتند وضعیت اجرایی یک فرآیند را
تغییر دهند .همچنین مدیر فرآیند در اموری
از مدیریت حافظه مانند فراخوان سیستمی
« »BRKمسـئولیت دارد .دومین خدمتگزار،
سیسـتمفایل « »File Systemاسـت که کلیه
فراخوانهای مدیریت حافظه مانند خواندن
« ,»readاتصـال « »mountو تغییـر شـاخه
« »chdirرا انجام میدهد.
درک تفـاوت بیـن فراخوانهـای هسـته
و فراخوانهـای سیسـتمی پاسـیکس
« »POSIXاز اهمیـت زیادی برخوردار اسـت.
فراخوانهای هسـته عملیات سـطح پایینی
هسـتند که به وسیله وظیفه سیستم فراهم
شدهاند تا به گردانندهها و خدمتگزارها اجازه
انجـام کار خود را بدهند .خواندن یک درگاه
ورودی  /خروجی سختافزاری ،یک فراخوان
هسـته نوعی بـه شـمار مـیرود .در مقابل،
فراخوانهای سیسـتمی پاسیکس «»POSIX
ماننـد خوانـدن « ,»readانشـعاب « »forkو
پیوندزدایـی « »unlinkفراخوانهـای سـطح
باالیی هسـتند که در اسـتاندارد پاسـیکس
تعریف شـدهاند و برای برنامههـای کاربر در
الیه چهارم ،قابل دسترسی میباشند.
برنامههـای کاربـر شـامل تعـداد زیـادی از
فراخوانهای پاسیکس است ،اما فراخوانهای
هسـته نـدارد .گاهـی در اثـر اشـتباه لفظی

ممکـن اسـت فراخـوان هسـته را فراخوانی
سیسـتمی بنامیم .مکانیسـمهای اسـتفاده
شـده در ایجـاد ایـن فراخوانها مشـابهاند و
فراخوانهای هسـته میتوانند زیر مجموعه
خاصی از فراخوانهای سیستمی تلقی شوند.
همانگونه که اطالع دارید سیستمهای عامل
دو وظیفه اساسـی دارنـد  :مدیریت منابع و
فراهـم نمودن یک ماشـین توسـعه یافته به
وسیله پیادهسـازی فراخوانهای سیستمی.
در مینیکـس سـه مدیریـت منابـع تـا حـد
زیـادی توسـط گرداننـدههای الیـه دوم به
کمک الیه هسته صورت میپذیرد؛ هنگامی
که دسترسـی ممتاز بـه درگاههـای ورودی
 /خروجـی یـا سیسـتم وقفـه در خواسـت
میشود .تفسیر فراخوان سیستمی به وسیله
خدمتگزارهای مدیر فرآیند و سیستمفایل
در الیه سـوم ،انجام میگیرد .سیسـتمفایل
دقیقـا به صورت یـک فایـل «خدمتگزار»
طراحـی شـده اسـت بطوریکـه میتوانـد با
تغییـرات ناچیـزی به یـک ماشـین راه دور
منتقل شود.
در نهایـت الیـه چهـارم متشـکل از کلیـه
فرآیندهـای کاربـر از قبیـل پوسـتهها،
ویرایشگرها ،کامپایلرها ،و برنام ه ساده« «�Pro
 »gram.Oایجاد شـده توسط کاربر میباشد.
بسیاری از فرآیندهای کاربر ،با ورود کاربر به
سیسـتم و یا انجام کار و خروج از سیسـتم،
میآیند و میروند .در مقابل ،معموال در یک
سیسـتم در حال اجرا تعـدادی فرآیند کاربر
وجـود دارند که در زمان راهاندازی سیسـتم
آغاز به کار میکنند و همیشـه در حال اجرا
هستند.
یکـی از آنهـا اینیـت « »initاسـت؛ init
کوتاهشـده« ،»Initializationنـام برنامـه یـا
پروسـهای در سیسـتمعاملهای رایانـهای
شبهیونیکس است که تمام فرآیندهای دیگر
را ایجـاد میکنـد و باال مـیآورد .این برنامه
بـه صـورت یک خدمـت و معموالً بـا 1 PID
اجرا میشـود .راهانداز بوت ،هسـته را شروع
میکند و هسته نیز اینیت را شروع میکند.
اگـر اینیت را بدون جایگزین کردنش حذف
کنید ،سیسـتم در راهاندازی مجدد بعدی با
«هشـدار هسته» مواجه میشود .این اینیت
است که تعیین میکند کامپیوتر چگونه کار
میکند و آن را هدایت میکند،
معمـوال چنـد برنامـه بـه صورت سـرویس

(دیمن) نیز اجرا میشوند .دیمن یا خدمت
یـک فرآیند پسزمینه اسـت که یـا به طور
متنـاوب اجرا میشـود یا همـواره در انتظار
رویدادی مانند ورود یک بسـته از شـبکه به
سـر میبرد .بـه عبارتی می تـوان گفت که
این خدمت ،خدمتگزاری است که به طور
مسـتقل راهاندازی میشـود و به عنوان یک
فرآیند کاربر اجرا میگردد .خدمت «دیمن»
خدمتگزارهـای واقعـی کـه در هنـگام
راهاندازی سیستم نصب شدهاند .این امکان
وجـود دارد کـه یک دیمن نیز بـه گونه ای
پیکربندی شود که از اولویت باالتری نسبت
بـه فراخوانهـای معمولـی کاربـر برخوردار
باشد.

نکتهپایانی:
در اینجا نکتهای پیرامون عبارت «وظیفه»
و گرداننـده دسـتگاه ضـروری بـه نظـر
میرسـد .در نسـخههای قدیمـی مینیکس
دیمن یا خدمت کلیه گردانندههای دسـتگاه همراه با هسته
ترجمه میشـدند و امکان دسترسـی آنها
یک فرآیند
بـه سـاختارهای داده متعلـق بـه هسـته و
پسزمینهاست
دیگر وظایف وجود داشـت .همچنین آنها
که یا به طور
میتوانسـتند به طور مستقیم به درگاههای
متناوب اجرا
ورودی/خروجی دسترسـی داشـته باشـند،
میشود یا
همواره در انتظار بنابرایـن ،به آنهـا تحت عنـوان «وظیفه»
اشـاره میشـود تـا از فرآیندهای مسـتقلی
رویدادی مانند
کـه به طـور محـض در فضـای کاربـر قرار
ورود یک بسته
دارنـد متمایـز شـوند .در مینیکـس سـه،
از شبکه به سر
میبرد .به عبارتی گردانندههـای دسـتگاه بـه طـور کامـل در
فضـای کاربر اجرا میشـوند .تنها اسـتثناء،
می توان گفت
که این خدمت« ،وظیفه» سـاعت اسـت کـه از نظر منطقی
مانند سایر گردانندههای دستگاه نیست که
خدمتگزاری
است که به طور بتواند از طریق فایلهای دسـتگاه به وسیله
مستقلراهاندازی فرآیندهای کاربر مورد دسترسی قرار بگیرند.
ما در درون متن ،اصطالح «وظیفه» را تنها
میشود و به
برای «وظیفه» ساعت یا «وظیفه» سیستم
عنوان یک
بـه کار بردیم که هر دو بـرای انجام وظیفه
فرآیندکاربر
در درون هسته ترجمه شدهاند .از آنجا که
اجرا میگردد.
خدمت «دیمن» نـام توابع ،نـام متغیرها و توضیحـات درون
خدمتگزارهای کد برنامه بادقت بهروزرسـانی نشـده است،
شـما در طـی مطالعه کد برنامـه مینیکس
واقعی که در
هنگام راهاندازی سه ممکن است به کلمه «وظیفه» برخورد
کنیـد که در آنجـا واژه «وظیفه» به معنی
سیستمنصب
گرداننده دستگاه باشد.
شدهاند
شماره هفتم ،شهریورماه93
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ماجراهایسیسادمینی
خالصهپیشگفتارنویسنده:
این نوشته ،نسخه  ۱.۰و غیر رسمی
از فجایع مدیران سیستمعامل یونیکس است
کـه در واقع خالصـهای از همه داسـتانهای
عنوان ش�ده در گ�روه خب�ر ی �comp.unix.ad
 minدر سـال  1992محسـوب میشود .من
این داستانها را [علیرغم قدیمی بودن] به دو
دلیل جمعآوری کردم.
 -۱بعضی از این داستانها فوقالعاده جذابند.
 -۲افـراد زیـادی یـاد میگیرنـد کـه وقتـی
مسئولیت سیسـتمی به دوششان است ،چه
زمان نباید چه کاری را انجام بدهند.
این نوشته همه نوع داستانی را در بر میگیرد.
از داسـتانهایی کـه پایـان موفـق و خوبـی
دارنـد و ...اومممـم ...داسـتانهای دیگر! ولی
مهمتریـن چیزی که آدمهـا میتوانند از این
داسـتانها یـاد بگیرند این اسـت که «هرگز
نشـه فراموش ،بکاپ بگیر ازشـون» (ما همه
میدانیم که نباید نسخه پشتیبان را فراموش
کنیـم! مگـر نـه؟؟) .مهمتر از گرفتن نسـخه
پشـتیبان این است که مطمئن شویم نسخه
پشتیبان کامل و بدون نقص است .برای مثال
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میتوانید به داسـتان گرفتن نسخه پشتیبان
یک درایـو  ۳۰۰مگابایتی روی نوارهای ۱۵۰
مگابایتی سـر بزنید .اگه شـما هم خواسـتید
داسـتانهایتان را بـه ایـن مجموعـه اضافـه
کنید ،خوشحال میشـوم که آن را به آدرس
 sysadmin@salam-donya.irبفرستید.
پیشگفتارمترجم:
چنـد روز پیـش روز  ۲۴جـوالی (مصادف با
 )2015/07/24بـود .اولیـن جمعه بعد از این
روز را روز سـیسادمینها نامگـذاری کردند.
علتش هم گویا این اسـت که سیسادمینها
 ۲۴ساعت روز و  ۷روز هفته را مشغول کارند.
چنـد وقت پیـش کـه داشـتم در اینترنت و
سـایت  stackoverflowمیگشتم ،مطلبی را با
عنوان همین پسـت دریافت کردم .البته این
مربوط به سیسادمینهای یونیکس بود… و
خب ،یونیکس و گنو/لینوکس شباهت زیادی
دارنـد .ایـن شـباهت کـه از زمانهـای قدیم
استخوانبندی این سیستمها را تشکیل داده،
باعث میشـود این داسـتانها خالی از لطف
نباشـند .این شـما و این هم از داسـتانهای

چند روز پیش
روز  ۲۴جوالی
(مصادف با
)2015/07/24
بود .اولین
جمعه بعد از
این روز را روز
سیسادمینها
نامگذاری
کردند.علتش
هم گویا این
است که
سیسادمینها
 ۲۴ساعت روز
و  ۷روز هفته را
مشغولکارند.

فجیع.
اخطار! خواندن این داستانها برای کسانی که
ناراحتی قلبی دارند توصیه نمیشود!
از دیو بریلهارت ،شرکت هریس سمیکانداکتور
()Harris Semiconductor
خب ،اکثرا میتونن به این داسـتان بخندن...
اما....
گـروه اجرایی ما ،یک گروه راهبر با سیسـتم
 VMSبود که در تالش برای یادگیری یونیکس
بود .مسئولیت مدیریت اکانت کاربران به این
گروه داده شد .آنها شروع کردند به پاکسازی
اکانتهای بالاستفاده از سیستم .وقتی آنها
بـه اکانـت  sccsبرخوردند ،دیدنـد که از زمان
تشکیل تا به حال به این اکانت دسترسی انجام
نشده .پس آنها از ابزار  deluserاستفاده کردند
که برای پاک کردن همه فایلها و پوشههای
درون مسـیر خانه اکانت ،تایید میخواهد .به
نظر منطقی هست .مگه نه؟؟ (نویسنده :مسیر
خان ه اکانت  sccsدر واقع ریشـه یا "  " /هست.
فکر کنم به اندازه کافی گفتم)!
از :دیویـد جـی داوکینـز ،دانشـگاه
ریدینگ:
تقریبا یک سـال پیش داشـتم داخل پوشـه
 / etcرا میگشـتم .متوجه شـدم که بعضی از
فایلهـای داخل این دایرکتوری ،دسترسـی
 writeعمومی دارند .پس کاری که کردم این

بود که این دستور را وارد کردم:
chmod -r 664 /etc
همه چیز برای دو الی سـه هفته خوب پیش
رفت .تا این که ماشـین به دالیلی غیر عادی
از کار افتـاد .روال بـوت قادر نبـود  fsckرا اجرا
کنـد .پس فایلسیسـتمها را به صورت فقط
خواندنـی  mountکرد و مـن را به حالت تک
کاربره فرستاد .خشکم زده بود و سرتاپا خیس
عرق شدم .مشخص هست که نمیتوانستم با
دسـتوری مثل  ،chmod +xچیـزی را اجرایی
کنـم ،چون همه چیز فقط خواندنـی بود .در
واقـع دیگر قادر نبـودم دسـتوری را که جزو
قسـمتی از  shنیسـت اجرا کنم .زمان سکته
کردن فرا رسیده بود.
«چطوره که دیسک را فرمت کنم؟» ذهنم پر
از راهکارهای مزخرف شده بود .خودم را مرغ
سرکندهاییافتم!
خوشـبختانه یـک نفـر آدم فـوق خبـره تـو
یونیکـس داشـتیم ،نشسـت و بیـش از یک
سـاعت با سیسـتم کلنجار رفـت ...و تصمیم
گرفت که از  cd-romسیسـتم را بوت کند ...و
درسـتش کرد .هر چند در آن زمان خیلی از
سیسـتمهای مبتنی بر یونیکس و  sunو باال
آمدن سیستم و مدیریت آنها اطالع نداشتم،
اما یک چیز را خوب یاد گرفتم:
هیچ وقت از دسـتورات به این شکل استفاده
نکنم

از :بـاری اسـپنس ،شـرکت دیتاکد
(:)DataCad
اشتباه من در سیستمعام ل ( Sunکه از �Open
 Windowsاستفاده میکرد) این بود که سعی
کـردم تمام فایلها و پوشـههایی کـه با « » .
شـروع میشوند را در مسـیر  /tmpپاک کنم.
بدیهی هسـت کـه دسـتور «»*/rm -rf /tmp
این فایلها و پوشهها را نادیده میگیرد .پس
من بطـور خیلـی محتاطانه ،مطمئن شـدم
کـه در مسـیر  tmp/قـرار گرفتـم ...و دسـتور
« »*./. rm -rfرا اجرا کردم!
هرگز این کار را دوباره نخواهم کرد! از این به
بعد هرگاه در دستوری مطمئن نبودم که یک
 wildcardتا چه حد میتواند گسترش یابد ،آن
دستور را  echoمیکنم.
[دستور آخر ،نه تنها فایلها و پوشههایی که
با «  » .شروع شدهاند را شامل میشود ،بلکه
شـامل «  » ..که به پوش ه باالتر اشاره میکند
هم میشود .کافی هست این مورد را با دستور
 lsامتحان کنید]
از بـروس کاتر ،شـرکت ایتیاندتی
(:)AT&T
مدتهـا قبـل یونیکـس  System V R4را روی
سیستم  386خانگیام به منظور برنامهنویسی
نصـب کـرده بـودم .مـن برنامههایـم را در
مسـیرهای  homeخـودم و همیـن طـور در

 /usr/local/srcکامپایـل میکـردم .پس برای
این که فضای دیسک از فایلهای بیهوده آزاد
شود ،تصمیم گرفتم که از  cronاستفاده کنم
تا فایلهای با پسوند «  » .oرا که در طول روز
به کار نمیآید را پاک کنم .من دستور زیر را
در  cronقرار دادم:
find / -type f -name \*.o -atime +1 -exec /
;\ }{ usr/bin/rm -f
به جای آن که از دو دستور زیر استفاده کنم:
find /home/bcutter -type f -name \*.o -atime
+1 -exec /usr/bin/rm -f {} \; find /usr/local/
src -type f -name \*.o -atime +1 -exec /usr/
;\ }{ bin/rm -f
هرگز این کار را
دوباره نخواهم
کرد! از این به
بعد هرگاه در
دستوریمطمئن
نبودم که یک
 wildcardتا چه
حد میتواند
گسترشیابد،
آن دستور را
 echoمیکنم.

نتیجـه این شـد کـه کمی بعـد ،دیگـر قادر
نبـودم نرمافزاری را کامپایل کنـم .کاری که
خـط اول میکرد ایـن بود که همه فایلهای
دارای پسـوند «  » .oرا ماننـد /usr/lib/crt1.o
پاک میکرد ...و بعد فهمیدم که این دسـتور
همـه object fileهـای مربوط بـه کرنل را هم
پاک کرده است .بعد از این که این اتفاق برای
بار دوم و بعد از نصب مجدد سیستم رخ داد،
متوجه اشتباه در دستوری که استفاده کرده
بودم شدم و آن را اصالح کردم.
این یک مثال دیگر برای مورد «کار تراشیدن
برای جلوگیری از کار بیشتر» است.
شماره هفتم ،شهریورماه93
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امنیت ترکیبی از جلوگیری ،تشخیص و واکنش است .در حال حاضر ،واکنش در بدترین وضعیت ممکن در بین این سه عنصر قرار دارد

واکنش به حمالت سایبری مهمتر از
جلوگیریاست
نویسنده:
سعیدهعلیمحمدی

بـروس اشـنیر :واحـد فنـاوری اطالعـات
سـازمانها بیشـتر از برنامـه جلوگیـری از
حمالت سـایبری ،نیازمند طرح پاسـخ و واکنش به
حملات سـایبری هسـتند .واحد فنـاوری اطالعات
سـازمانی و دولتی همواره با شـتاب و عجله در صدد
جلوگیری از حمالت سایبری بزرگ بودهاند که اخیرا
نیـز شـرکتهای بزرگـی مثـل Sony Pictures، Blue
 Cross، Anthem، Target، Home Depottو �U.S. Depart
 ment of the Interiorبا این حمالت مواجه شدهاند .در
هر یک از این موارد ،هکرها از موقعیتهای مختلفی
در سراسـر دنیا به شبکه کامپیوتری حاوی اطالعات
حساس ،حسابها و دادههای شخصی از جمله امنیت
اجتماعـی و شـماره کارتهای اعتباری مشـتریان و
کارمنـدان دسترسـی پیـدا کردهانـد .عواقب چنین
نفوذهای امنیتی ممکن است بسیار مخرب باشد.
به گفته بروس اشنیر ،استاد و متخصص بینالمللی و
بنـام در حوزه امنیتی« :همه امیدوارند که نفر بعدی
آنها نباشـند».بروس اشنیر اضافه کرد ،جلوگیری از
حمالت سـایبری تنها بخشـی از راهحل است .پاسخ
یک سـازمان به نفوذ امنیتی نیازمند توجه بیشتری
است« .ما نیازمند ارائه پاسخ و واکنش بهتر به نفوذ
های امنیتی هسـتیم .واکنش ما باید ،هوشمندانهتر،
سریعتر و کاراتر باشد».
اشـنیر در زمینه «حمالت ،روندهـا و واکنشها» در
 LinuxCon، CloudOpenو ContainerCon North
 Americaدر سـیاتل به تاریخ سهشـنبه  27مرداد 94
سـخنرانی خواهـد داشـت .در این بخش ،اشـنیر در
زمینه نیاز به یک تغییر مفهومی روی امنیت و آنچه
سازمانها برای آمادگی بهتر در برابر حمالت سازمانی
اجتنابناپذیر میتوانند انجام دهند ،بحث خواهد کرد.
اشـنیر نویسـندگی  12کتـاب به همـراه صدها مقاله
و رسـاله را بـه عهـده داشـته اسـت .ایشـان روزنامـه
معـروف « »Crypto-Gramرا مینویسـد و وبلاگ او
« »Schneier on Securityبیش از  250000خوانده دارد.
در ادامه مصاحبه کوتاه با ایشان در کنفرانس LinuxCon
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را مرور میکنیم.
 :Linux.comبـه نظر شـما امـروزه بزرگترین
مسئله مفهومی در زمینه امنیت در تکنولوژی
چیست؟
بـروس اشـنیر :بـه نظر مـن مـا نیازمند یـک تغییر
مفهومی اساسـی درباره نحوه ارتباط یک سـازمان با
داده هسـتیم .همواره دادهها بـه صورت مجزا مطرح
بوده است که توسط واحد فناوری اطالعات مدیریت
میشـد .این رویه دیگر قابل اعمال نیست .دادهها در
مرکز تمامی جوانب یک سـازمان قـرار دارد و اغلب،
مهمترین دارایی هر سازمانی محسوب میشود .با توجه
به این اصل ،امنیت اطالعات در اصل امنیت سازمانی
اسـت و با توجه به واکنش سـمتهای اجرایی مثل
[ CIO[1و [ CISO[2بـه ایـن حقیقت ،به نظر نمیرسـد
هنوز این مفهوم که دادهها بخشی از همه چیز است
به قدر کافی جا افتاده باشد.
این بدان معنا است که امنیت اطالعات ،یک مسئله
فنی نیسـت ،اگرچه یک مولفه فنی را دربر میگیرد
و فراتـر از آن اسـت .من یک تغییـر مفهومی در این
مسیر میبینم .گفتگوهای مطرح درباره انعطافپذیری
بخشـی از آن اسـت ،به دلیل این که انعطافپذیری
درباره چیزی بیشتر از امنیت فناوری اطالعات است.
انعطافپذیـری یک ویژگی اضطـراری در نحوه تفکر
درباره سازمانها و ریسک و امنیت محسوب میشود.
به نظر شما بزرگترین نکته در مورد حمالت
در مقیاس بزرگ مثل سونی چیست؟
اشنیر :مهمترین نکته این است که ما همگی در برابر
این نوع حمالت آسیبپذیر هستیم .مهم نیست چه
نوع هکرهایی باشند :هکرهای دولتی-ملتی (سونی)،
 ،)hactivists (HB Gray Federal، Hacking Teamداخلـی
( )NSA، US State Departmentیـا who-knows-who
(عربسـتان سعودی) ،همگی مسـتندات داخلی یک
سـازمان را دزدیده و منتشـر میکنند کـه خود این
میتواند یک حمله مخرب باشد .ما باید در مورد این

تاکتیک بیشتر بیاندیشیم :کمتر «چگونه جلوگیری
کنیم»-کـه هـم اکنون در حـال انجام اسـت و موثر
نیست -و بیشتر «چگونه واکنش نشان دهیم».
در حال حاضـر صنعت چگونه با آن برخورد
میکند؟
اشـنیر :هر کسـی امیدوار اسـت که نفر بعدی آنها
نباشند.
مهمترین روشـی که سـازمانها بـا آن می
توانند فعالیتهای امنیتی خود را بهبود بخشند
چیست؟
اشـنیر :امنیـت ترکیبـی از جلوگیری ،تشـخیص و
واکنـش اسـت .در حال حاضـر ،واکنـش در بدترین
وضعیـت ممکـن در بین این سـه عنصر قـرار دارد و
سازمانها نیازمند بیشترین میزان بهبود در این زمینه
هسـتند .به عبارت سـادهتر ،ما باید در زمینه پاسخ و
واکنش به رخدادهای امنیتی ارتقا پیدا کنیم .ما باید
هوشمندانهتر ،سریعتر و کاراتر شویم .ما باید پاسخ به
رخدادهای حوزه فناوری اطالعات را با مدیریت بحران
سازمان یکپارچه کنیم .ما باید قادر به تشخیص این
که چه اتفاقی در سازمان ما در حال حادث شدن است
و نحوه برخورد با آن باشـیم و باید به نحوی این کار
را انجام دهیم که به عنوان یک سازمان ،انعطافپذیر
باشیم.
چگونه میتوانیم مسائل امنیتی را در مقیاس
جهانی برطرف کنیم؟
اشـنیر :اگر من جواب این سوال را میدانستم االن در
حال پیادهسـازی آن بودم .مسـائل بینالمللی بسیار
پیچیده هستند و مسائل سایبری مستثنی نیستند.
جاسوسـی یک مسئله جهانی است .جرایم سایبری،
جهانی هستند .نظارت حقوقی شرکتهای بزرگ یک
مسـئله جهانی اسـت .در سـالهای آتی این مسائل
بسیار بزرگتر و حادتر خواهند شد.

| داستان علمی و تخیلی|
روزی که مدیر سیستمها بر زمین حکم راندند | | ۹۲

داستان

مترجم:
جادیمیرمیرانی
نویسنده:
کروی دکترو

وقتی تلفن مخصوص فلیکس سـاعت دو
صبح زنگ زد ،همسرش جودی غلطی زد
و آرام با مشـت به شـانه او کوبید و گفت «چرا این
لعنتی رو قبل اینکه بخوابیم خاموش نکردی؟»
ن آنکال هستم».
جواب داد «چو 
روی لبـه تخت نشسـته بود که جـودی با غر و لند
گفـت «امـا تو که دکتر نیسـتی!» و لگـدی هم به
سـمتش فرسـتاد .داشـت شـلوارش را کـه از روی
زمین برداشـته بود چپ و راسـت میکرد تا جیبی
کـه موبایـل در آن بـود را پیدا کنـد« .آخه مگه تو
مدیر سیستم نیستی؟»
 هستم .این هم بخشی از شغل منه. ببین دارن مثل خر از تو کار میکشـن .میدونیکه حق با منه! آخه چی بگم؟ االن پدری و نمیشه
که هر وقت نصف شب یکی نتونست اون ویدئوهای
لعنتیاش رو نگاه کنه ،تو بیدار بشی بری استریمش
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رو راه بندازی .نمیشه تلفن رو جواب ندی؟
تلفـن هنـوز زنـگ مـیزد .میدانسـت کـه حق با
همسـرش اسـت .تلفـن را پیـدا کرد و جـواب داد.
صدایـی مکانیکی اعالم میکرد «روتر اصلی جواب
نمیدهـد .بیجیپـی جـواب نمیدهـد» .صـدای
مکانیکـی ایویآر بـا اینکه او فحـش بدهد تا غر
بزند هیچ مشـکلی نداشـت پس حداقـل نظرش را
اعالم کرد و این کار حس بهتری به او داد.
 شاید هم بتونم از همینجا درستش کنم.میتوانسـت از خانه به سیستمهای برق اضطراری
الگیـن کند و روترها را ریبوت کند .یوپیاسها در
شـبکه مسـتقلی بودند کـه روترهای خودشـان را
داشتند که به منابع برق بیوقفه وصل شده بودند.
جـودی حـاال در تخت نشسـته بود؛ مانند شـبهی
تاریـک در جلـوی بخـش باالیی تخـت« .توی این
پنج سال زندگی من حتی ندیدم یه بار هم چیزی

از خونه درسـت بشه» .البته اشتباه میکرد .چیزها
بارها از خانه درسـت شـده بودند اما چون این کار
بیسـر و صدا و سـریع اتفاق میافتاد ،کسـی آن را
بـه یاد نمیآورد .البته شـاید هم درسـت میگفت!
الگهـا نشـان میدادند که مشـکالتی کـه بعد از
یک نصفه شـب اتفاق میافتادند همیشـه نیازمند
این بودند که فلیکس لباس بپوشـد ،از خانه بیرون
برود ،تا شـرکت رانندگی کند و مساله را از نزدیک
بررسی کند .اسمش را گذاشته بودند قانون انحراف
بینهایت جهان یا همان قانون فلیکس.
پنج دقیقه بعد فلیکس پشـت فرمان بود .نتوانسته
بود مساله را از خانه حل کند .شبکه مستقل روترها
هم قطع بود .آخرین باری که این اتفاق افتاد ماجرا
مربوط به احمقی بود یک بیل مکانیکی را به کابل
اصلی برقی زده بود که دیتاسنتر اصلی سیستمهای
شـرکت فلیکس بود.آن ماجرا باعث شـده بود او و

تقریبا بیسـت و پنج مدیر سیستم دیگر یک هفته
دائمـا بـه کارگاه سـر زده بودند تا باالخره شـرکت
سـرویسدهنده و کارگرهای برونسپاری شدهاش
توانسـته بودند ده هزار سیم قطع شده را دوباره به
هم وصل کنند.
موبایلـش دو بار دیگر در مسـیر زنـگ زد تا صدای
مکانیکی به روی بلندگوهای بلوتوث منتقل شود و
قطعیهای بیشتری را در قطعات حساستری اعالم
کند .یک بار هم جودی زنگ زد .فلیکس گفت:
 سالم شاکی نباش .لحنت شاکیهخندیدن و دوباره گفت:
 لطفا چک کن که توش شاکی بازی نباشه :سالمهمسرش جواب داد:
 عاشقتم فلیکس. منم عاشقتم .حسابی .حاال برو تو تخت و بخواب. ورژن  ۲بیدار شده!همیشه این شـوخی را میکردند .وقتی فرزندانش
هنـوز در رحـم مادر بـود میگفتند که نسـخه بتا
است .وقتی کیسه آب پاره شده بود و به دفتر زنگ
زده بودند تا خودش را به خانه و بیمارستان برساند
همـکارش داد کشـیده بود «مسـتر آمـاده نصبه!»
و بعـد از اینکـه اولین گریهاش تمام شـد تصمیم
گرفتند که فرزندشان به نسخه  ۲رسیده.
تقریبا به دیتاسـنتر رسـیده بود .گفت «ببخشـید
که باعث شـدم بیدار بشـین» .خوشبختانه ساعت
 ۲صبـح از ترافیک خبری نبود .خودرو را کند کرد
و به خروجی پیچید و در ورودی پارکینگ ایستاد.
نمیخواسـت تماس جـودی با رفتن بـه پارکینگ
زیرزمینی قطع شود .در گوشی شنید که:
 مساله بیدار شدن نیست .تو هفت ساله اینجا کارکردی و سه نفر دارن به تو ریپورت میدن .گوشی
رو بده به اونها .به اندازه کافی زحمت کشیدهای.
جواب داد:
 من دوسـت نـدارم از کارمندهام تسـکهایی روبخوام که خودم انجامشون نمیدم.
 تـو اینکارهـا رو کردهای! خواهـش میکنم ازت..من دوست ندارم شبها تنها باشم.
 جودی.. من اصال عصبانی نیستم .فقط جات خالیه .تو کههستی من خیلی خوب میخوابم!
 باشه. به همین سادگی؟ -بلـه .بـه همیـن سـادگی .من دوسـت نـدارم بد

بخوابـی و بـه انـدازه کافی هم شـبها کار کردهام.
از حاال فقط تعطیالت آخر هفتهها آنکال میشم.
جـودی خندیـد و گفت که «سیسـتمادمینها که
ت آخر هفته ندارن».
تعطیال 
 من خواهم داشت .قول میدم. عالیه .ممنونم ..اوه ...ورژن دو روی حولهام کثیفکاری کرد!
 پسر منه دیگه هههه بله واقعا هستو تلفـن را قطـع کرد .فلیکس خـودرو را به حرکت
درآورد و پس از توقف کوتاهی جلوی باجه نگهبانی
و خیـره شـدن بـه داخـل اسـکنر قرنیه چشـم به
اندازهای که مطمئن شـود دسـتگاه توانسته چشم
خوابالـودش را اسـکن کنـد ،وارد تونـل منتهی به
پارکینگ شد.
کنار دستگاه فروش خودکار ایستاد و یک شکوالت
پاوربار و یک قهوه گرفت .قهوه در لیوان ضدریزش
و دارای نـی تحویل داده شـده؛ لیوانـی قابل بردن
به اتاق سـرورها .پاوربار که شـبیه بیسکوییت ولی
حـاوی مواد مغـذی بود را بلعیـد و جرعهای هم از
قهـوه نوشـید و اجـازه داد در ورودی داخلـی برای
یک لحظه اثر انگشـت و ابعـاد بدنش را بخواند .در
با صدایی خفه باز شد و مثل همیشه هوای خشک
دور بدنـش را فـرا گرفـت .باالخـره به داخـل اتاق
سرورها رسیده بود.
دیوانه خانهای بود .رکها طوری چیده شده بودند
که حداکثر یکی دو مدیر سیستم بتوانند البالیشان
حرکـت کنند و تمـام فضای ارزشـمند باقی مانده
بـه رکهـای در حـال وز وز اختصـاص یافتـه بود.
امـا حاال در فضایی به این کوچکی حداقل بیسـت
مدیر سیسـتم در تقال بودنـد .در نگاه اول آدم فکر
میکرد وارد گردهمایی یک گنگ سیاه پوش شده
که عالمت مشخصهشـان تیشرتهای نوشتهدار و
شـکمهای بزرگ و تلفنهمراه و ابزارهای چندکاره
است.
در حالت عادی همه باید در این سالن در حال یخ
زدن باشند اما این همه آدم زنده این اتاق کوچک و
بدون محفظه را گرم کرده است .پنج شش نفری با
وارد شدن او نگاهی به وی انداختند .دو نفر به اسم
سالم کردند و او با جواب دادن سعی کرد شکمش
را جمع کند و از البالی آدمها و رکها رد شـود و
خـودش را به بخش آردنت برسـاند کـه در انتهای
سالن قرار داشت.
ون که حتی امشب آنکال هم نبود گفت «فلیکس!»

جواب داد « :تو اینجا چکار میکنی؟ قرار نیسـت
فردا هر دو خسته باشیم و در حال استراحت»
 من؟ اوه ...ماشـین شـخصی خودم حوالی ساعتیـک و نیم غیب شـد .سیسـتم مانیتورینگ خبرم
کـرد .باید زنگ میزدم و میگفتم من میام اینجا
ولی فکر نمیکردم ماشین تو هم خراب شده باشه
ماشـین شـخصی فلیکـس کـه آن را بـا پنـج
مدیرسیسـتم دیگر شریک بود در طبقه پایین بود.
با خودش فکر کرد نکند آن هم قطع شده باشد.
 ماجرا چیه؟ یـک حملـه فلشورم گسـترده! یه عوضـی با یهاکسـپلویت روز صفـر همـه ماشـینهای وینـدوز
روی همـه بلوکهـای آیپی رو نابـود کرده؛ حتی
ماشـینهای آیپی ورژن شـش! همه سیسکوهای
بزرگمون روی ورژن شـیش هستن و اگر بیشتر از
ده تا پروب مونتکارلو بهشون برسه پایین مییان.
در واقـع االن همـه پاییـن هسـتن .دیاناس هـم
مشکل داره! انگار یکی دیشب زون ترنسفر رو آلوده
کرده باشـه .اوه و البته ایمیل و پیام شخصیها هم
هستن .یک بخش از حمله داره تقریبا به هر کسی
که توی لیسـت دوستات هست پیام میفرسته که
یـک تروجان رو نصب و اجرا کنـن ،اونم با خوندن
سابقه ایمیل و چتهات با اون آدم و درست کردن
یک پیام قانعکننده الیزاطوری.
 خدایا!وان یک مدیر سیسـتم تیپ  ۲بود .بیشـتر از ۱۸۰
قـد و موی بلند دم اسـبی و سـیب آدم برجسـته.
جواب داده «بله ..دقیقا!»؛ روی تیشـرتش نوشـته
بـود «اسـلحهات رو انتخاب کـن» و زیر آن عکس
چندین تاسبازیهای ایفای نقش پرینت شده بود.
فلیکـس تیپ  ۱بـود؛ با اضافـه وزن در ناحیه کمر
و یـک ریـش کوتـاه ولـی منظـم کـه غبغبـش را
میپوشـاند .تیشـرت فلیکـس میگفـت «سلام
کاتولـو» و مزیـن به یـک کاتالوی مهربـان و بدون
دهـن به سـبک هِلو کیتی بود .آنها پانزده سـالی
بـود کـه یکدیگر را میشـناختند .در یوزنت آشـنا
شده بودند و بعد حضوری همدیگر را در یک جلسه
آبجوخـوری فرینـت در تورنتو دیـده بودند .بعدش
هـم یکـی دو گردهمایـی اسـتارترک و در نهایـت
فلیکـس به ون پیشـنهاد داده بود کـه در آردنت با
هـم کار کنند .ون قابل اعتمـاد و منظم بود .درس
مهندسی برق خوانده بود و یک دفتر سیمی داشت
که تمام کارهایی که در مدیریت سیستم میکرد را
قدم به قدم با تاریخ در آن مینوشت.
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ون گفـت «ایـن بـار حتـی پبـکاک هم نیسـت».
منظورش Problem Exists Between Keyboard And
 Chairبود یا اشاره به اینکه مشکل از کاربر است -
شکلی از مشکالت که اگر آدمها عقل سلیم به خرج
دهند پیش نمیآید  -چیزهایی مثل تروجانها .اما
کرمهایـی که مشـغول خوردن روترهای سیسـکو
بودند مشکل مهندسهای بیسواد بودند.
فلیکـس گفـت «نـه پبـکاک نیسـت .این مشـکل
مایکروسـافت اسـت! هر بار که من ساعت دو شب
اینجا بودم یا مشـکل مایکروسـافت خبیث بود یا
مشکل پبکاک».
در نهایـت روترهـای مـورددار را از اینترنـت قطـع
کردند .البته این کار فلیکس نبود چون او دسترسی
نداشت روتری را از اینترنت قطع ،اینترفیس آیپی
نسـخه شش را خاموش و در نهایت کل دستگاه را
ریسـت کنـد .دو اپراتور لعنتشـده از جهنم بودند
که باید به شکل همزمان کلیدشان را در قفلهای
قفسـه سیسکوها فرو میکردند ،میچرخاندند و به
روترهایی که  ۹۵٪ترافیک راه دور کانادا از آنها رد
میشد دسترسی پیدا میکردند.
فلیکـس و ون به راحتی ماشـینهای آدرنت را باال
آوردند .ماشـینها هنوز تحت حملـه مداوم کرمها
بودنـد  -روترهـا بخشـی از جریـان را بازگردانـده
بودنـد .در حـال حاضر احتماال هر ماشـینی که در
اینترنـت بود زیر کرمها غرق شـده بـود یا خودش
مشـغول ارسال کرم به جهان بود ،شاید هم هر دو.
فلیکس بعد از تحمل صد تایمآوت توانست به NIST
و باگترک برسد و پچهای کرنل که انتظار میرسد
فشـار کرمهـا را کمتـر کننـد دانلـود کنـد و روی
ماشینهای تحت کنترل خودش نصب کند .ساعت
ده صبح بود و آن قدر گرسـنه بود که میتوانسـت
یک خرس را برخورد ولی خوشحال بود که توانسته
کرنل جدید را کمپایل کند و ماشینهایش را مقاوم
کند .انگشـتهای بلنـد ون روی کیبورد مدیریتی
میچرخیـد و زبانـش وقتـی داشـت وضعیـت لود
سیستمها را بررسی میکرد بیرون آمده بود.
ون ناراحـت بـود .گفت «من روی گریدو دویسـت
روزآپتایم داشـتم» .گریدو قدیمیترین سرور رک
بود ،تقریبا از همان زمانی که اسم رک را به افتخار
کاراکتر جنگ ستارگان نامگذاری کرده بودند .حاال
اسـم همه بر اساس شخصیتهای اسمورفها بود.
البته در اسمورفها هم تقریبا به آخر اسمها رسیده

94

شماره هفتم ،شهریورماه93

بودنـد و مشـغول رفتـن به سـراغ شـخصیتهای
مکدونالندلند بودند که از لپتاپ ون شـروع شده
بود .اسم لپتاپ ون میور مکچیز بود.
فلیکس گفـت «گریـدو دوباره برخواهد خواسـت!
اما باورت نمیشـه .من طبقـه پایین یک چهارصد
و هشـتاد و شیش داشتم که پنج سال آپتایمشه!
قلبم میشکنه اگه ریبوت شده باشه»
 چهارصـد و هشـتاد و شـش؟! باهـاش چیـکارمیکردی آخه؟
 هیچچـی .ولـی خـب کـی یـه کامپیوتر بـا پنجسـال آپتایـم رو شـات دان میکنه؟ مثـل اینه که
مادربزرگـت رو بکشـی چـون دیگـه کار مفیـدی
نمیکنه.
ون گفت که گرسنه است و باید غذا بخورند.
ن شخصی تو رو باال میاریم و
 خب پس اول ماشی بعد مال من رو و بعدش یک پیتزا به عنوان صبحانه
مهمون منی و بقیه روز رو هم نمیای سر کار.
 قبوله! و رییس تو با ما خیلی خوبی!ون گفـت «تلفنـت داره زنـگ میزنـه» .فلیکـس
دسـتش را از کیـس  ۴۸۶بیـرون آورد .سیسـتم
در مقابـل روشـن شـدن مقاومـت میکـرد و حاال
فلیکس سـعی میکرد یک پاور جدیـد که از افراد
طبقـه باال قرض گرفته بـود را داخل کیس ببندد.
ون گوشـی را به دسـت فلیکس داد .گفت «سلام
جودی!» .صداهای عجیبی در پشـت خط شـنیده
میشـد .شـاید نویز اسـتاتیک .شـاید هم نسخه ۲
داشت در حمام دست و پا میزد« .جودی؟» .خط
قطع شـد .سعی کرد دوباره زنگ بزند اما نه صدای
زنگ شـنیده شـد نه صـدای پیامگیر .بعـد از چند
لحظه تلفن تایمآوت داد و پیام «خطا در شـبکه»
روی صفحه نقش بست .گفت «لعنتی» ولی خشن
نبـود .تلفـن را بـه کمربنـدش وصل کـرد .جودی
میخواست بداند چه زمانی برمیگردد یا شاید هم
الزم داشـت در راه برگشـت چیـزی بخرد .احتماال
پیام میگذاشت.
هنوز مشـغول سـر و کله زدن با پاور جدید بود که
تلفنـش دوبـاره زنـگ زد .جـواب داد و گفت «هی
جودی! وضعیت چیه؟» .سعی میکرد در صدایش
هیچ شکلی از غر زدن یا نارضایتی نباشد .احساس
گنـاه میکـرد :از نظر فنی کار او بعـد از باال آمدن
شـبکه آردنت تمام شـده بود ولی هنـوز هم آنجا
بود .سـه سـال قبل مشـغول کارهای شخصی بود

 البته به هرحال این سـاعتها هم در تایمشـیتحساب میشدند و پولش را از کمپانی میگرفت.
از تلفن صدای هق هق میآمد.
«جودی؟» حس میکرد خون بدنش تمام شـده و
انگشتانش یخ زدهاند.
صـدای جـودی ناواضح بـود «فلیکـس ...اون دیگه
نفس نمیکشه .خدای من .اون مرده!»
 کی؟! کی مرده جودی؟ ویلویـل؟ ویـل دیگـر چـه ...روی زانوهایش خم شـد.
ویلیام اسـمی بود که در سـند تولد نوشته بودند و
فراموش کرده بودند .حاال نسـخه  ۲نامیده میشد.
فلیکس نالهای کرد .صدایی شبیه یک سگ بیمار.
 مـن حالـم بـده ...حتـی دیگـه نمیتونـم رو پامبایستم ...فلیکس ..من عاشقت هستم.
 جودی؟! چه اتفاقی افتاده؟ همـه ،همـه! فقـط دو تـا کانـال مونـده .خدایـا!فلیکس .انگار از پنجره به مرگ خیره شدیم.
صدای استفراغ از تلفن به مغزش هجوم برد .ارتباط
داشـت قطع میشـد و حتی صدای استفراغ را هم
بـه سـختی میشـد تشـخیص داد .صـدا در تلفن
میچرخیـد و حـاال چیـزی به جز صـدای خودش
نمیشنید.
به سمت خط قطع شده فریاد کشید «همونجا باش
جـودی!» و شـماره  ۹۱۱را گرفـت امـا دوباره پیام
«خطـا در شـبکه» روی گوشـی نمایان شـد .میور
مکچیـز را از ون گرفـت و کابل شـبکه  ۴۸۶را به
آن زد و فایرفاکـس را از کامندالیـن اجرا کرد و به
دنبال پلیس شـهری گوگل کرد .دنبال تماس با ما
بود .فلیکس هیچوقت کنترلش را از دست نمیداد.
کارش حـل مسـاله بود و میدانسـت که وحشـت
کردن هیچ مسالهای را حل نمیکند.
یـک فرم تماس با ما پیدا کرده بود و مکالمهاش با
جـودی را درسـت مثل وقتی که مشـغول ریپورت
کردن یک باگ اسـت در آن وارد کرد .انگشـتانش
سریع بودند و توضیحاتش دقیق و دگمه *ارسال*
را فشار داد.
ون از بـاالی سـرش بـه صفحـه نـگاه کـرد .گفت
«فلیکس»..
فلیکـس گفـت «خـدا!» روی زمیـن نشسـته بود.
سـعی کرد بلند شـود .ون لپتاپ را گرفت و سعی
کرد سـایتهای خبری را باز کند اما همه سایتها
تایمآوت میدادند .نمیشـد گفت مسـاله به خاطر
یـک اتفـاق عجیب اسـت کـه همه به سـایتهای

خبـری هجوم بردهاند یا کار کرمـی که اینترنت را
فلج کرده.
فلیکس گفت «باید برسم به خونه».
و ون گفت که رانندگی میکند و او را میرساند تا
بتواند دائما شماره همسرش را بگیرد.
به نزدیکی آسانسورها رسیده بودند .یکی از معدود
پنجرههای ساختمان کنار آسانسور بود .یک پنجره
دایرهای با شیشـهای بسـیار ضخیم .همان طور که
منتظر آسانسـور بودند از آن به بیرون نگاه کردند.
به عنوان یک چهارشنبه ،ترافیک چندانی به چشم
نمیخورد .آیا پلیسها بیشتر از معمول بودند؟
ون اشاره کرد و گفت «اوه آسمانهای باالی سر!»
بـرج سـیان از این پنجـره دیده میشـد .یک برج
مخابراتی عظیم که در شرق آسمان را میشکافت.
برج کج بود ،مثل شـاخهای که در شـن خیس فرو
شـده باشـد .آیا واقعا برج داشـت حرکت میکرد؟
بله! برج در حال پایین افتادن بود .آرام اما در حال
سـرعت گرفتـن .برج داشـت روی منطقـه تجاری

سـقوط میکرد .یک ثانیه بعد برج از نقطه بحرانی
عبور کرد و با خارج شـدن مرکز ثقلش از محدوده
پایه برج ،ناگهان فرو افتاد .شـوک را حس کردند و
بعد صدایش را هم شـنیدند .کل سـاختمان از این
سـقوط به خود لرزید .از خرابهها گرد و خاک بلند
شده بود و همان طور که بزرگترین سازه عمودی
جهان با شکسـتن سـاختمانها داشت روی زمین
آرام میگرفت ،صداها هم بیشتر میشدند.
ون گفت «مرکز مخابرات هم داره میریزه!» .نوبت
برجهای شبکه سیبیسی .بود که به آرامی منحرف
شوند .مردم از هر طرف در حال دویدن بودند و آوار
بر سـر آنها فرو میریخت .اگر لحظهای تخیلشان
را به کار میانداختند میتوانستند تصور کنند که از
این پنجره دایرهای شکل در حال نگاه کردن به یک
تصویر سـاخته شده با کامپیوتر فوق العاده هستند
که از تورنت دانلود شده .حاال مدیرسیستمها دیگر
هم پشـت پنجره جمع شده بودند و به این سقوط
مداوم نگاه میکردند.

یکی از آنها پرسید «چی شده؟»
فلیکس گفت «برج سیان سقوط کرد» .صدایش از
دوردستها به گوش میرسید.
 به این ویروس مربوطه؟فلیکـس گفـت «به ایـن کرم؟ چی میگـی؟!» و به
مرد که مدیر سیستم جوانی بود تازه چربی تیپ ۲
در اطراف شـکمش در حال جمع شـدن بود چشم
دوخت.
 نـه کـرم نه! مـن یک ایمیل گرفتـم که میگفتشـهر به خاطر یک ویروس قرنطینه شـده .احتماال
یک سالح بیولوژیک.
ی اش را بـه فلیکـس داد .فلیکس آن
مـرد بلکبـر 
قدر غرق ایمیل فوروارد شده از مرکز سالمت کانادا
بود که حتی متوجه خاموش شدن تمام چراغهای
سالن هم نشد .بعد فهمید .بلکبری را به صاحبش
پس داد و بغض کرد.
یـک دقیقـه بعـد ژنراتورهـا روشـن شـده بودنـد.
مدیرسیسـتمها به طـرف پلهها دویدند اما فلیکس
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بازوی ون را گرفت و او را نگاه داشت.
 به نظرم بهتره ما همینجا منتظر بمونیم اما جودی چی میشه؟فلیکس حس کرد دارد باال میآورد.
خـودش را جمـع کـرد و گفت «باید بریـم تو اتاق
سـرورها» .اتاق سـرورها سیسـتم تهویهای داشت
کـه هوا از هر غبار و میکروارگانیزمی پاک میکرد.
بر خالف اکثریت به سـمت پلههایـی رفتند که به
باال میرفت تا خودشـان را به بزرگترین اتاق سرور
برسـانند .فلیکس در را باز کرد و اجازه داد پشـت
سرش بسته شود.
 فلیکس باید بری خونه این یک سالح بیولوژیکه .سوپرباگ! اینجا سالممیمونیم .حداقل تا وقتی فیلترها کار میکنن.
 -چی؟
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برو ایآرسی.
 ن کار را کردنـد .ون پشـت میور مکچیز بود
همیـ 
و فلیکس از اسـمورفت اسـتفاده میکـرد .به چند
کانال چت سر زدند تا باالخره به جایی رسیدند که
چندین اسم آشنا مشغول صحبت بودند.
پنتاگون رفته  /کاخ سفید هم همین طور
تو سـندیگو هسـتم .همسـایههام رو بالکن دارن
خون استفراغ میکنن
 توی گرکین یکی تو خیابون مرده .بانکدارها دارن
مثل موش فرار میکنن
یکی بهم گفته که گینزا آتیش گرفته
فلیکس نوشت :در تورنتو هستیم .خودمون دیدیم
که برج سـیان سـقوط کـرد .در مورد سلاحهای
بیولوژیـک حـرف میزنـن ،یـک چیز با اثـر خیلی
سریع.
ون که نوشته را خوانده بود تذکر داد که نمیدانند

این مساله چقدر سریع عمل میکند و ممکن است
همگی مثال سه روز قبل در معرض آن قرار گرفته
باشند .فلیکس جواب داد «اگر این طور بود االن ما
هم یه چیزهایی حس میکردیم».
به نظر میرسـه یک پالس قوی الکترومغناطیسی
کل هنگکنـگ رو گرفتـه ..شـایدم پاریـس! هیچ
سیگنال شبکه از انجاها نداریم .کل نت بلوک اونها
کامال تاریکه!
تورنتو هستین؟
این شناسه را نمیشناختند.
بله .در خیابون فرانت
خواهـر من دانشـگاه تورنتو اسـت .نمیتونم ازش
خبر بگیرم .میتونین یه زنگ بهش زنین؟
هیچ تلفنی کار نمیکنه
فلیکس دوباره به گوشـیاش نـگاه کرد که عبارت
«خطا در شبکه» از رویش محو نمیشد.

ون با هیجان گفت «من یک سـافتفون روی میور
مکچیز دارم!» و برنامه ویپ را اجرا کرد و ادامه داد
«اصال یادم نبود».
فلیکـس لپتـاپ را قاپیـد و شـماره خانـهاش را در
برنامه تایپ کرد و انتر را فشار داد .تلفن یکبار زنگ
زد و بعـد تنهـا چیزی کـه به گوش میرسـید یک
جیـغ ممتد بود .چیزی مانند صـدای آمبوالنس در
فیلمهایایتالیایی.
در آیارسی تایپ کرد:
تلفن خط نمیده
و در باالی سرش به ون نگاه کرد و دید که شانههای
الغـرش میلرزند .ون گفـت «لعنت تو روح خبیث!
دنیا داره تموم میشه».
یک سـاعت بود که در آیآرسی بودند .آتالنتا کامال
سوخته بود .منهتن با حجمی از رادیواکتیو پر شده
بود که وبکمهای نصب شـده در لینکلن پالزا دیگر
هیچ چیزی مخابره نمیکردند .بعضیها مسـلمانان
تندرو را متهم به عملیات تروریسـتی میکردند اما
بعد که مشـخص شـد به عربسـتان و نقاط مقدس
هـم حمله شـده ،ایـن فرضیه رد شـد .دسـتهای
فلیکس میلرزید و ون به آرامی در گوشه اتاق اشک
میریخت .دوباره سعی کرد به خانه تلفن کند و بعد
هم به پلیس .هیچ فایدهای نداشت .درست مانند ۲۰
بار آخری که امتحان کرده بود.
به ماشـین طبقه پاییـن  sshکـرد و ایمیلهایش را
گرفت .اسپم .اسپم .اسپم و بازهم اسپم .ایمیلهای
اتوماتیک .آهان! یک ایمیل از طرف سیستم خودکار
تشخیص نفوذ به شبکه آردنت.
ایمیل را باز کرد و سریع خواند .یک نفر با خشونت
و به شـکل مستمر مشـغول چک کردن پورتهای
روترهایش بود .این کار امضای هیچ کرمی را نداشت.
آایپی را تریس کرد و کشف کرد که حمله از طرف
ماشـینی در همیـن سـاختمان اسـت  -بـه شـکل
دقیقتر از ماشینی در طبقه پایین.
قدمهای مواجهه با چنین حملهای از قبل مشخص
بود .آیپی دستگاه حملهکننده را پورت اسکن کرد
و مشخص شد که پورت  1337باز است .این عدد در
کارکترهـای زبانی/عددی هکرها  leetیا  eliteخوانده
میشود .این پورت شبیه پورتهایی است که کرمها
بـاز میگذارنـد تا بعدا در صـورت نیـاز از آن داخل
شوند .در گوگل به دنبال اسپلویتهایی جستجو کرد
که از پورت  1337استفاده میکنند و با اضافه کردن
اثرانگشت سیسـتمعاملی که این پورت روی آن باز

بود به نتیجه رسید .این یک کرم بسیار قدیمی بود.
کرمـی که احتماال هر سیسـتمعاملی سـالها قبل
علیه آن واکسینه شده است .مشکوک بود .کالینت
را دانلود کرد و به ماشین مورد نظر وصل شد و برای
خودش یک اکانت روت سـاخت .حاال وقتش بود به
اطراف نگاهی بیندازد.
یـک کاربـر دیگر نیـز در این سیسـتم الگیـن بود.
کاربری به اسم اسکاردی .با دستور تاپ متوجه شد
که همین کاربر مسوولیت اجرا کردن صدها پروسه
برای چک کردن پورتهای دستگاه او و تعداد زیادی
دسـتگاه دیگـر را بر عهده دارد .یـک چت باز کرد و
نوشت:
ماشین منو ول کن
انتظار توهین ،معذرت خواهی یا اصوال نفی حمله را
داشت اما با جواب سورپریز شد:
شما در دیتاسنتر فرانت استریت هستین؟
بله
خدای من .فکر میکردم تنها کسی هستم که زنده
مونده .من توی طبقه چهارمم .فکر کنم یک حمله
بیولوژیک شده .نمیخوام از این اتاق تمیز بیرون برم.
فلیکس نفس بلندی کشید و نوشت:
 به ماشینم حمله میکردی که من پیدات کنم؟ آره هوشمندانه بوده.ادمین باهوش خبیث!
ما در طبقه ششم هستیم .دو نفریم.
خبری دارین؟
فلیکس الگ ایآرسـی را برایش کپی پیست کرد و
منتظر ماند تا طرف مقابل بتواند همه آن را بخواند.
ون سر پا بلند شده بود و به اطراف سرک میکشید.
 ون؟ رفیق چی شده؟ باید برم دستشویی. در رو بـاز نکن! یه بطری نوشـابه خالی تو سـطلآشغال دیدم.
 آره ...ون مثل یک زامبی به سـمت سطلع آشغال رفت و
بطری نوشابه خانواده را از آن بیرون کشید و پشتش
را به فلیکس کرد.
اسم من فلیکس است.
ویل
معده فلیکس تیر کشید .باز داشت به نسخه  ۲فکر
میکرد.
ون گفـت «فلیکس فکر میکنـم باید برم بیرون» و
به سـمت در محفظه هـوا راه افتاد .فلکیس کیبورد

را بـه زمیـن گذاشـت و روی پاهایـش ایسـتاد و در
تالش برای حفظ تعادل ،به سمت ون دوید و قبل از
رسیدن به در او را متوقف کرد.
به چشـمان دوسـتش زل زد .چشـمان ون به جای
خاصـی نگاه نمیکردند .گفت «ون! ون! به من نگاه
کن»
ون گفت «باید برم .باید برم خونه و به گربههام غذا
بدم»
 اون بیرون یک چیزی هسـت .یک چیز کشنده وخیلی هم سـریع .شـاید با باد پخش میشه .شایدم
تا حاال رفته باشـه .اما مـا تا جایی که بتونیم اینجا
میمونیم و فقط وقتی خارج میشیم که دیگه هیچ
جوری نتونیم این تو بمونیم .بشین ون! بشین.
 سردمه فلیکسواقعـا هـم سـرد بـود .دسـتهای فلیکس از سـرما
مثـل پوسـت مـرغ دانهدانه شـده بودنـد و پاهایش
شـبیه قطعـات یخ بیحس بودند .کلک همیشـگی
مدیرسیسـتمها را مطـرح کرد« :بیـا بریم کنار یک
رک داغ .اگر کامپیوتر داخل رک کرم داشـته باشه،
سیپییو داغه و حسابی گرم میشیم».
هنوز اونجایین؟
بله .اینجاییم و داریم سعی میکنیم یخ نزنیم
چقدر باید صبر کنیم؟
هیچ ایدهای نداریم.
تا مدتها کسی چیزی ننوشت.
فلیکـس مجبور شـده بـود دوبار از شیشـه نوشـابه
خانواده اسـتفاده کنـد .بعد ون از آن اسـتفاده کرد.
فلیکـس دوبـاره تالش کـرد به جودی زنـگ بزند و
سایت پلیس هم هنوز داون بود.
در نهایت کنار رک گرم نشست ،با دستها زانوهایش
را بغل کرد و مثل بچهها اشک ریخت.
یک دقیقه بعد ون کنارش نشست و دستهایش را
دور شانههایش حلقه کرد.
فلیکـس گفـت «ون .همهشـون مردهانـد .جودی و
پسرم .خانوادهام مردن».
 مطمئن نیستیم.فلیکس غرید «به اندازه کافی مطمئن هستم .همه
چیز تموم شده .نشده؟»
 چند ساعت دیگه هم صبر میکنیم و بعد میزنیمبیرون .تا اون وقت همه چی درست شده .آتشنشانی
مشـکالت رو حـل میکنـه .ارتش وارد عمل شـده.
درست میشه.
قفسـه سینه فلیکس تیر کشید .از تولد نسخه  ۲به
بعد گریه نکرده بود .محکمتر زانوهایش را بغل کرد.

شماره هفتم ،شهریورماه93

97

داستان

و بعد درها باز شدند.
دو مدیر سیستم داشتند به داخل سرک میکشیدند.
یکی از آنها تیشـرتی داشت که رویش نوشته بود
« »TALK NERDY TO MEو نفر دوم تیشرت «مدافعان
دیجیتال کانادا» به تن داشت.
گیکی حرف بزن گفت« :زود پاشین بیاین .همه تو
طبقه آخر جمع شدن .با پله بیاین».
فلیکس فهمید که چند ثانیهای است نفس نکشیده.
تـاک نردی گفت« :اگر بیو توی سـاختمون باشـه،
همـه آلودهایم .بیاین .اونجـا میبینمتون» .فلیکس
روی پاهایش ایسـتاد و گفت «یکی هم توی طبقه
ششـم هست» و جواب شـنید که «آره .اونو دیدیم.
رفته باال».
تاک نردی یکی از مدیرسیستمهای جهنمی بود که
روترهای بزرگ را خاموش کرده بودند .فلیکس و ون
به آرامی از پلهها باال میرفتند و صدای قدمهایشان
در راهپلـه میپیچید .بعد از چندین سـاعت در اتاق
سرورها بودن ،هوای راهپله مانند سونا بود.
در طبقه آخر یک کافه داشـتند و دستشـوییهایی
کـه به خوبی کار میکردنـد .همین طور آب و قهوه
و ماشـین خـودکار تحویل خوراکی .صفی نـاآرام از
مدیرسیستمها جلوی هر یک از اینها تشکیل شده
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بود .هیچکس به چشم دیگری نگاه نمیکرد .فلیکس
به این فکر کرد که کدام یک ویل هستند و در صف
ی ایستاد .دو انرژیبار
ماشین خودکار تحویل خوراک 
و یـک لیـوان عظیم قهوه از دسـتگاه گرفـت و پول
خردهایش تمام شد .ون روی یکی از میزها برایشان
جا گرفته بود .فلیکس یک انرژیبار و لیوان قهوه را
روی میـز گذاشـت و با گفتن «یـک کمی هم برای
من نگه دار» به سـمت صف دستشویی رفت .وقتی
خودشـان را خلاص کرده بودنـد و در حال خوردن
بودنـد ،تاک نردی و دوسـتش به کافه وارد شـدند.
آنها خرت و پرتهای روی میز پذیرش را به کناری
زدنـد و تاک نردی بـه باالی میز رفت و به جمعیت
چشم دوخت .صحبتها کم کم قطع شد و سکوت
کافه را فرا گرفت.
«مـن یـوری پوپویچ هسـتم و ایـن دیگـو روزنباوم.
متشکرم که به این طبقه آمدید .این چیزی است که
ما از آن مطمئن هستیم :برق ساختمان سه ساعت
است که روی ژنراتور است .شواهد بصری میگویند
ما تنها ساختمان روشن در تورنتو هستیم و احتماال
تا سـه روز دیگر هم برق خواهیم داشـت .پشـت در
اینجا یک ماده بیولوژیک با منبع ناشـناخته وجود
دارد کـه سـریع میکشـد؛ در عـرض چند سـاعت.

احتمـاال یـک گاز .تنفس هوای آلوده افـراد را آلوده
میکند .از پنج صبح امروز هیچ کدام از درهای این
سـاختمان باز نشده و تا وقتی من تایید نکنم ،هیچ
کس هیچ دری را باز نخواهد کرد.
«حملههـا بـه شـهرهای بـزرگ در همـه جهـان
سیستمها و نیروهای اضطراری را فلج کرده .حملهها
الکترونیکی ،بیولوژیکی ،هسـته و انفجارهای سنتی
بودهاند و بسـیار گسـترده .من یک مهندس امنیت
هستم و این الگوی حمله آشنا است :گروه ب یک پل
را منفجر میکنند چون همه سیستمهای محافظتی
درگیر حمله اتمی گروه آ هستند .هوشمندانه است.
یک هسته آوم شین ریکو در سئول ساعت  ۲بامداد
اولیـن حملـه را انجام داده ولی ما مطمئن هسـتیم
کـه چنین گروهی نمیتواند مسـوول این سـطح از
حمالت باشد .آنها هرگز به این سالحها دسترسی
نداشـته اند و آن سطح از سازماندهی را هم ندارند
که بتوانند در تمام جهان وارد عمل شوند .به عبارت
دیگر به اندازه کافی باهوش نیستند.
« ما تا جایی که بتوانیم در اینجا میمانیم ،حداقل
تا وقتی که سالح بیولوژیک کشف و خنثی شود .ما
تالش میکنیم رکها و سرورها روشن و باال باشند.
اینجا زیرساختهای مهمی داریم و وظیفه ما حفظ

آپتایم «پنج نه» اسـت (اشـاره به باال بودن نود و نه
ممیـز نهصد و نـود و نه درصد مواقع سـرورها) .در
مواقع بحران وظیفه ما چند برابر است»
یکی از مدیر سیستمها دستش را باال برد .جوان بود
و تیشرت سبز رنگ هالک به تن داشت.
 کی فوت شده که تو شاه شدی؟ مـن کنتـرل همه سیسـتمهای امنیتـی رو دارم.همیـن طـور کلید همـه اتاقهـای سـرور رو و رمز
درهای خروجی رو که االن قفل هسـتن .همچنین
من کسی هستم که همه شما رو اینجا جمع کردم
و جلسـه رو ترتیب دادم .برام مهم نیسـت اگر یکی
دیگه بخواد این مسوولیت رو قبول کنه .کار چرتی
است .اما به هرحال یکی باید این کار رو بکنه.
 درسـت میگی .کار بیخودیـه ولی یکی میتونهبکنه .من هم میتونم .اسم من ویل ساریو است.
پوپویچ گفت «باشـه .اگر بـذاری حرفهام رو تموم
کنم شـاید آخرش همه کارهـا رو تقدیم جنابعالی
کردیم».
ساریو پشت به جمعیت کرد و به سمت پنجره رفت
و گفـت «پـس تموم کـن» و به بیرون خیره شـد.
فلیکـس خـط مسـیر او را دنبال کـرد .در بیرون از
پنجره ستونهای دود چرب به هوا بلند بود.
کمـر سـخنرانی پوپویـچ شکسـته بـود .گفـت
«همینها».
پسرک برگشت و به جمعیت نگاه کرد و گفت «پس
حاال نوبت منه؟»
اکثر مدیر سیستمها بدون تمسخر لبخند زدند.
 مـن این طـوری فکر میکنم که دنیا داره به گندکشیده میشه .حمالت هماهنگی به زیرساختهای
مهم بوده .فقط با یک روش میشـه این قدر دقیق
ایـن همـه حملـه رو در کل جهـان هماهنگ کرد:
اینترنت .حتی اگر فکر کنیم حملهها فرصت طلبانه
بودن ،باید به این فکر کنیم که چطور میشـه این
همه حمله فرصت طلبانه کرد؟ بازم جواب معلومه:
اینترنت.
پوپویچ با تمسخر گفت «یعنی میگی باید اینترنت
رو قطـع کنیـم؟» و در مقابل جواب ندادن سـاریو،
خاموش شد.
 ما دیشـب یک حمله داشـتیم که عمال اینترنترو قطـع کرد .یـه داس روی روترهای حیاتی و یک
دیاناس فو که مثل پنیر همه چیز رو پایین آورد.
پلیس و ارتش همیشـه از تکنولوژی فراری بودن و
ایـن احمقها تقریبا هیچ وقت از اینترنت اسـتفاده
نمیکنـن .اگـر اینترنـت رو قطـع کنیم بیشـتر از

همـه به ضرر حمله کنندهها میشـه و تقریبا روی
مدافعیـن اثـری نـداره .هر وقت وضع طبیعی شـد
دوباره وصلش میکنیم».
پوپویچ با دهان باز فریاد زد «مهمل میگی!»
سـاریو گفت« :منطقی حرف میزنم .البته خیلیها
وقتی منطق منجر به اقدامات جدی میشـه ،ازش
فـرار میکنن .این مشـکل آدمها اسـت نه مشـکل
منطق».
همـه شـروع بـه صحبت بـا کنـار دسـتی کردند و
زمزمههـا بـه سـرعت تبدیل به یـک همهمه و بعد
غرش درهم شـد .پوپویچ فریاد زد «خفه شـین!» و
بحثها یک وات پایین آمد .پوپویچ دوباره فریاد زد
و پایـش را بـه میـز زیرپایش کوبید و سـر و صداها
کمی آرام شـد« .در هر لحظه یک نفر!» .قرمز شده
بود ولی دستهایش هنوز در جیبهایش بود.
یک مدیر سیسـتم طرفدار ماندن بود ،یکی طرفدار
رفتن .باید در اتاق سـرور پناه میگرفتند .باید همه
خوراکیهـا را یکجـا جمـع میکردنـد و یـک نفـر
مسـوول تقسـیم میشـد .باید بیرون میرفتند و با
پلیس تماس میگرفتند یا در بیمارستانها به شکل
داوطلب کار میکردند .باید کسانی را به حفاظت از
درهای ورودی میگماشـتند .فلیکس از این تعجب
کـرد کـه دسـتش را بـاالی سـرش در حـال اجازه
گرفتن میدید .پوپویچ گفت حرف بزند.
گفت «اسم من فلیکس ترمونت است» و روی میز
رفـت و PDAش را بیرون آورد« .میخوام براتون یه
چیزی بخونم».
«حکومتهـای جهـان صنعتـی .ای درمانـدگان
گوشت و آهن ،من از سایبراسپیس آمدهام ،از خانه
جدید تعقل .من از طرف آینده از شـما گذشـتگان
میخواهـم که ما را ترک کنید .شـما اینجا خوش
نیامدهاید .شما در جهان ما حکمرانی نمیکنید.
ما حکومت منتخب نداریم و نمیخواهیم هم داشته
باشـیم پس من با قدرتی باالتر از آنچه لیبرالیسم
حکـم میکند با شـما سـخن میگویـم .در فضای
اجتماعـی جهانـیای که من اعلام میکنم ،قدرت
تحمیلی شـما جایگاهی ندارد .شـما حـق اخالقی
ندارید تا بر من حکم برانید و دیگر روشی نیز برای
ترساندن واقعی ما در دستانتان نیست.
حکومتهـا قـدرت خـود را از پذیـرش کسـانی
میگیرنـد کـه بر آنهـا حکم میرانند .شـما هرگز
نظر ما را نپرسـیده و از طرف ما پذیرفته نشـدهاید.
مـا هرگز شـما را دعوت نکردهایم .شـما حتی ما را
نمیشناسید ،و دنیای ما را نیز .سایبراسپیس خارج

از مرزهای شماسـت .تصور نکنید میتوانید همانند
بقیه پروژههای عمرانیتان ،سایبراسـپیس بسازید.
نمیتوانید .این فضا نتیجه طبیعت اسـت و خودش
را از طریق اعمال جمعی ما شکل میدهد».
سـالن سـاکت بود .فلیکـس گفت «این بخشـی از
اعالمیـه اسـتقالل سایبراسـپیس اسـت .این متن
 ۱۲سـال قبل نوشـته شـده .من فکر میکردم این
یکـی از زیباتریـن متنهایی اسـت که خوانـدهام و
دوسـت داشـتم کودکانـم در دنیایـی بزرگ شـوند
که سایبراسـپیس آزاد باشـد و آزادی آن بر دنیای
فیزیکی هـم تاثیربگذارد و گوشتاسـپیس ۱آزادتر
شود».
آب دهانش را قورت داد و با پشت دست چشمهایش
را پاک کرد .ون به شـکلی غریب روی کفشهایش
زد تا از او تشکر کرده باشد.
«پسـر و همسـر زیبای من امروز مردند .میلیونها
نفر دیگر هم .شهر به معنی واقعی کلمه توی آتیش
میسوزه .شهرها از نقشه محو شدن».
سرفهای کرد .اشکش را پاک کرد و ادامه داد:
«توی همه دنیا مردمی مثل ما توی ساختمونهای
مثل این جمع شـدن .همه داشتن سعی میکردن
سـرورها رو به اینترنت برگردونن و سیستمهاشون
رو از دست اون کرم نجات بدن .ما غذا و آب و برق
داریم .ما شبکهای داریم که آدمهای بد ازش این قدر
خوب اسـتفاده کردن و آدمهای خوب چندان ازش
سـر در نیاوردن .ما همه عالقه مشـترکی به آزادی
داریم که ریشهای عشق ورزیدن به شبکه اینترنته.
ما مسوول این مهمترین سازمان و ابزار هستیم که
دنیـا تـا به حال به خودش دیـده .ما در حال حاضر
نزدیکترین چیز به مفهوم دولت هستیم .ژنو از بین
رفته ،رود شـرقی تو آتیش میسوزه و سازمان ملل
هم که تخلیه شده.
«جمهوری توزیع شده سایبراسپیس این طوفان رو
بـدون صدمه رد کرده .ما متولی این ماشـین بدون
مرگ ،عظیم و شـگفتآوریم .ماشـینی که میتونه
دنیا رو دوباره شکل بده .من به جز این چیزی برای
زنده موندن ندارم».
چشـمهای ون پر از اشـک شـده بود .او تنها نبود.
کسی او را تشویق نکرد اما اتفاق بهتری افتاد .همه با
احترام سکوت کردند .سکوت کامل همراه با فکری
که تا یک دقیقه به طول کشید.
پوپویچ گفت« :چطوری باید این کار رو بکنیم؟» .در
صدایش هیچ رگهای از استهزا نبود.
ادامه داستان در شماره بعدی
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Meat Spaice .1
که منظور دنیای واقعی ما
انسانها است

