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آقای ناظم ،خواهشـمندم کوتاه کنید .دیگر سـوالی
نکنید .من دیگر چیزی ندارم به شما بگویم .تازه هم
هیچ چیز به شما نگفتهام .آنچه درون مرا میکاود و
میخورد ،هنوز هم گفته نشده .اگر من میتوانستم
آنچه را که درون مرا میسوزاند بیان کنم ،آن وقت
شـاعر میشدم ،نویسـنده  ،نقاش و هنرمند بودم و
حال نیسـتم ...اسـتاد شـما اشـتباه کرده است .این
چشمها مال من نیست.
چشمهایش | بزرگعلوی

سیسـتمعامل ملـی ،بومـی ،طـرح ملـی لینوکـس
فارسـی ،لینوکـس ملـی و بسـیاری عناویـن دیگر،
همـه و همه دیدگاههای مختلفی را نسـبت به یک
پروژه بیان میکند .حتی در سند تعریف این پروژه،
چند دسـتگی رویکرد مسـئوالن نیز دیده میشود.
«برگهایـی از تاریـخ» که به سـختی در دسـترس
همگان است ،تا حدودی بر این عدم قطعیت صحه
میگذارد .سـعی کردیم در این شماره برای یک بار
هـم شـده تمامی قطعـات پازل طرحی که سـالیان
سـال از روی آن میگـذرد و بـرای همـه عالمـت
سـوال اسـت را تا حد امکان در کنار هم قرار بدهیم
و نقـاط قـوت و ضعـف آن را بررسـی کنیـم .تالش
کردیـم تا با دسـتاندرکاران و افـراد کلیدی در این
باره مصاحبههایی صورت پذیرد اما چند تن از آنها
فیالواقع تمایلی به صحبت در این باب را نداشـتند
که امیدواریم فرصتی برای صحبت با آن اساتید نیز
فراهم گردد.
شـاید براسـاس رویکردهـای مختلف ،نتـوان میان
موفقیت یا عدم موفقیت این طرح ،مرز مشخصی قائل
شـد و توجیه مناسبی برای بودجههای کالن صرف

سخننخست

محمددماوندی
سردبیر

شده پیدا کرد ،اما بررسی خروجیها و دستاوردها ،تا
حدی دلگرمکننده است و شاید بسیاری از فعالیتها
و امکانات امروز ابزارهای گوناگون را بتوان در سـند
موفقیتهـای طـرح گنجانـد .چنین طرحـی که با
حمایتهـا و پیگیـری افراد دلسـوز و ارزشـمندی
بهپیش رفت ،خود عامل موفقیت و به ثمر رسـیدن
طرحهـای آتـی میشـود که تا حـد زیادی بـا ارایه
خروجیهـای ملموستـر ،بودجههای تعریف شـده
را بـه صورت هدفمندتـر ،هزینه میکند و گامهای
پیشرفت و بومیسازی دانشهای بنیادی در فضای
سایبری را منجر خواهد شد.
بـه اعتقاد مـن باید جایگاه ویژهای بـرای افرادی که
جرات نوشـتن دیکته نانوشـته را به جان میخرند،
در نظـر گرفـت و بـا آنـان همـراه شـد؛ افـرادی که
تالشهایشـان در جهـت اعتلای میهن ،سـتودنی
است.
ایجاد سیستمعاملی برای حفظ استقالل و امنیت و
سایر موارد ،شاید ضروری باشد اما قطعا بومیسازی
دانـش تولید آن و پرورش مختصصان توانمندی که
با اقتدار بتوانند مدیریت این حوزه بسـیار مهم را به
صورت کامل زیرنظر داشته باشند ،از اهمیت بسیار
بسـیار باالتـری برخوردار اسـت .کاری که سـبک و
سیاق مدیریت علمی و دانشگاهی و بازار کار کشور
تا به امروز در آن خیلی موفق نبوده اسـت و بیشـتر
به سـان سیاه چاله هزینههای مادی و معنوی برای
کشـور و سـکوی پرتابی برای رشـد در بالد خارجه
بوده است .اصال آیا داشتن سیستمعامل ملی ،بومی
یـا مانند اینها بـرای کاربران الیههای پایین جامعه
اهمیت دارد؟ آیا داشـتن توان علمی برای اسـتفاده
از بسترهای امن در پروژههای حساس و کاربردهای

نظامـی ،برتر از صرف بودجههای گـزاف برای ارایه
سیستمعامل ملی نیست!؟
پروژه قبلی ،زمینهساز تعریف و ایجاد پروژه «زمین»
بـود کـه بسـیاری بـه اشـتباه ،آن را سیسـتمعامل
ملـی میداننـد .با توجـه به فراز و نشـیبهایی که
افـراد توانمنـدی ،بـرای ارتقـای جایگاه اسـتفاده از
نرمافزارهـای آزاد  /متنبـاز در ایـران بـا آن مواجـه
بودهانـد ،پـروژه زمین بـا تمرکز برای فراهم شـدن
بستر علمی مساعد و تولید مستندات کاربردی برای
اسـتفاده به عنوان خوراک برای متخصصان کشـور،
تعریـف شـد .از آنجایی کـه این زمین هنـوز زنده
اسـت و ظاهـرا در کندی به رشـد و نمـو خود ادامه
میدهد ،فضای مناسـبی برای مشارکت ،استفاده و
ارتقای سطح دانش مکتوب آن است که بتوان عالوه
بر به نتیجه رسـیدن هر چه بهتر آن ،زمینه تربیت
متخصصـان توانمنـد و دانش ماندگار در نسـلهای
بعدی باشد.
با ایجاد فضای مسـاعد همکاری و ارتباط با مدیران
سـاعی و متعهد در بخشهای مختلف دولتی مانند
مرکـز تحقیقات مخابـرات ،امیدواریم پـل ارتباطی
خوبـی بیـن عزیـزان کوشـا در جامعـه کاربـری و
مسـئوالن ایجـاد کنیـم و بـا انتشـار دسـتاوردها و
استفاده از پتانسـیلهای متقابل ،انگیزه کافی برای
فعالیتهای جدیتر و کمک در ایجاد فضای کسب
و کار نسـبتا پایـدار را بـرای جلوگیـری از مهاجرت
نخبگان ایجاد کنیم.
امیـد اسـت کـه دسـت در دسـت هـم ،بـا حمایت
مسـئوالن براساس وع دههای داده شده و با تعامل و
مشـارکت جامعه کاربری در این فضا ،بتوانیم سنگ
بنای خوبی را در صنعت آیتی کشور فراهم آوریم.

خــــبر+
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 ۵۰هزار دالر ساالنه برای محرمانگی
فیسبوک مبلغ  ۵۰هزار دالر در سال برای توسعه گنو گارد  GnuPG -در
اختیار جامعه متنباز قرار داد .یک نسخه استاندارد از  OpenPGPاست که
بـه کاربـران امکان رمز کردن اطالعات و ارتباطات را میدهد .در واقع کل
این کار تحت عنوان دونیت یا حمایت مالی انجام شد چرا که این نرمافزار
تحت مجوز آزاد گنو منتشر میشود و نیازی به خرید آن نیست .توسعه
این نرمافزار و بهروز بودن آن به امنیت بیشتر جامعه و همچنین امنیت
بیشتر فیسبوک کمک شایانی خواهد کرد .شایان ذکر است که این نرمافزار
 ۱۷سال است که به طور مداوم توسعه پیدا میکند و امید میرود که برای
سالها به عمر خود ادامه دهد.

http://slmd.ir/63

اوبونتو فون راهی بازار شد
 Aquaris E4.5نام اولین گوشی هوشمند با سیستمعامل اوبونتو که با قیمت
 ۱۹۹.۹۰یورو عرضه شده است .جان سیلبر مدیر شرکت کانونیکال ،این
محصول را نقطه عطفی برای دنیای متنباز اعالم کرد .این گوشی باریک
دارای صفحه نمایش  ۴.۵اینچی است و میتواند دنیای جدیدی از تجربه
کاربری موبایل را به ارمغان آورد.

http://slmd.ir/4w

http://slmd.ir/5t
انتشار لینوکس ۳.۱۸

افزایش جذب نیروی سامسونگ
منابع انسانی واحد متنباز سامسونگ طی دو سال گذشته  2000درصد
رشـد کرده اسـت .فعالیت اصلی این گروه ،تمرکز بر پشتیبانی پروژهها و
مشـارکت به صورت جدی در  23پروژه متنباز و یکپارچهسـازی با سایر
محصوالت سامسـونگ است .هسته لینوکس ،جیاستریمر ،افافامپگ،
بیلینک ،وبکیت ،ایافال و ویلند ،از جمله این پروژهها هسـتند .گای
مارتیـن ،مدیـر اسـتراتژیک متنباز سامسـونگ اعلام کرده اسـت که از
دستگاههای همراه تا لوازم خانگی ،از محصوالت متنباز استفاده میکنند.
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نسخ ه  ۳.۱۸از کرنل ،ماه گذشته توسط لینوس تروالدز با اصالح برخی
از باگها منتشر شد .وی در این رابطه گفته است« :خوشحالم که بگویم
مشـکالت به وجود آمده برای کاربران در نسخ ه  ۳.۱8رفع شدهاند ».از
جمله بهبودهای ایجاد شده در این نسخه میتوان به پشتیبانی بهتر از
فایلسیستم  F2FSو برخی بهینهسازیهای مرتبط با  BTRFSاشاره کرد.
همچنین پشـتیبانی بهتری از کارتهای گرافیک  Nvidiaدر این نسخه
صورت گرفته اسـت .الزم به ذکر است نسخ ه  ۳.۱۹در ماههای ابتدایی
سال  ۲۰۱۵منتشر خواهد شد.

http://slmd.ir/5v

انتشار دراپباکس  ۳با رابط گرافیکی جدید
تا امروز با انتشار هر نسخه از دراپباکس ،کوچکترین تغییر ظاهری در
برنامه مشاهده نشده است و این احساس برای کاربران ایجاد میشود که
چه چیز ممکن اسـت در فالن نسـخه تغییر کرده باشـد .با انتشار نسخه
 ۳از ایـن نرمافـزار ،باالخره کاربران باور میکننـد که اتفاقاتی در حال رخ
دادن است بهخصوص در رابط کاربری آن .از تغییرات عمده در این نسخه
میتوان به اضافه شـدن فرم راهاندازی آسـان براسـاس رابط گرافیکی Qt
اشاره کرد.

http://slmd.ir/5w

سال  ۲۰۱۵سال پنگوئن
در سال  ۲۰۱۴شاهد تولد نسخههای رومیزی از سیستمعاملهای مینت،
فدورا و اُپنسوزه بودیم .نام دیگری که نباید از آن بگذریم اوبونتو است که با
انتشار نسخ ه  ۱۴.۰۴تغییرات بسیاری در دنیای سیستمعاملهای رومیزی
به وجود آورد .با اینکه  ۲۰۱۴سال بسیار خوبی برای سیستمعاملهای
رومیزی بود اما نیاز بسـیاری از کاربران توسـط سیستمعاملهای موبایل
برآورده میشود و تعداد این کاربران روز به روز در حال افزایش است .البته
این به معنی مرگ سیستمعاملهای رومیزی نیست بلکه اگر آنها خود را
با سیستمعاملهای موبایل سازگار نکنند ممکن است این اتفاق دیر یا زود
برایشان بیفتد .کاری که شرکت کانونیکال با سیستمعامل تازه خود اوبونتو
تاچ قصد انجام آن را داشت اما بنا به دالیل مختلف عرض ه عمومی آن به
سال  ۲۰۱۵معوق شد.

http://slmd.ir/5x

بازگشت نوکیا به دنیای موبایل
بیش از یک سال پیش در چنین زمانی مایکروسافت اقدام به خرید بخش
موبایل شـرکت فنالندی نوکیا کرد و این تصور ایجاد شد که این شرکت
بزرگ دیگر هیچگاه نمیتواند در بخش موبایل به صورت جداگانه فعالیت
کند .درست چند وقت پیش یک شرکت فناوری چینی خبر داد که نوکیا
برنامه دارد ابتدای سـال جدید میالدی با دسـتگاه  N1خود که مبتنی بر
سیستمعامل اندروید با نسخ ه لولیپاپ است ،به میدان رقابت بازگردد .این
طور که به نظر میرسد این دستگاه تبلت ،به لحاظ اندازه و ساختار ظاهری
بـه دسـتگاههای اپل شـباهت دارد .فقط باید منتظر مانـد و دید که غول
فناوری فنالند ،میتواند به بازار جهانی بازگردد؟

http://slmd.ir/5y

ابزاری برای ویرایش ویکیپدیا
بـا گسـترش ویکیپدیـا و وجود میلیونهـا صفحه اطالعـات عمومی در
حوزههای مختلف ،ویرایش این صفحات برای عموم مردم و دسترسی به
نسخههای مختلف از یک صفحه همزمان با ویرایشهای صورت گرفته در
همان لحظه ،به کاری بسیار دشوار تبدیل شده بود اما با پدید آمدن پروژه
ویکیواش درصد باالیی از این مشکالت رفع شده است .اولین افرادی که
کار با این سامانه را به راحتی فرا گرفتند ،روزنامهنگاران بودند که هنگام درج
یک خبر یا واقعه در ویکیپدیا ،میتوانستند نسخههای دیگر از همان سند
که سایر نویسندگان در همان لحظه مشغول ویرایش آن بودند را مشاهده
کرده و گزارش خود را براساس آنها کامل کنند.
شماره چهارم ،بهمن ماه93
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خــــبر+

http://slmd.ir/3a

http://slmd.ir/5s

گوگل ،اپل و پشتیبانی از Do Not Track

نیویورک تایمز گزارش داده است دو شرکت بزرگ نرمافزاری بیش از این
قصد ندارند از سـامان ه  Do Not Trackپشـتیبانی کنند .این سـامانه که در
مرورگرهای اینترنتی وجود دارد به کاربر این امکان را میدهد فعالیتهای
خـود در اینترنت را از دید افراد یا مجموعههای شـخص ثالث پنهان نگه
دارد که این کار به افزایش امنیت اطالعات برای کاربران منجر میشود .با
توجه به اینکه مرورگرهای گوگل کروم و اپل سافاری از این به بعد ممکن
است دیگر از این سامانه پشتیبانی نکنند ،این سوال پیش میآید که چه
اتفاقی برای کاربران آنها خواهد افتاد؟ دکم ه الیک فیسبوک در صفحه
وبسایت شما یا ویدئوی یوتیوب که در آن به اشتراک میگذارید ،از جمله
نرمافزاهای شخص ثالثی هستند که میتوانند به اطالعات کاربر دسترسی
داشته باشند.

http://slmd.ir/5t

انتشار فدورا  ،۲۱آیند ه گنو/لینوکس
اگـر قصد دارید بدانید آینده گنو/لینوکس بـرای تجارتهای بزرگ به چه
سـمتی حرکت میکند ،بهتر اسـت نگاهی به سیسـتمعامل برخاسته از
خانواده ردهت بیندازید .رویاپردازیهای ردهت و آزمودن بسترهای مختلف
متنباز در سیسـتمعامل فدورا طی سـالهای اخیر به وقوع پیوسته است.
فدورا  ۲۱که در ماه گذشته منتشر شد از محیط گرافیکی گنوم  ۳پشتیبانی
کاملـی دارد و بـا اینکه در برخی مـوارد مانند  systemdنظرات مخالفی را
برانگیخته است اما بسیار قابل اطمینان است .به نوعی میتوان گفت اگر
کتابخانه یا نرمافزار خاصی در فدورا وجود نداشـته باشـد بعید است که در
سایر توزیعهای گنو/لینوکس نیز باشد.

http://slmd.ir/60
ماشین ،سیستمعامل جدید  HPدر سال آینده

خرداد سال آینده باید شاهد خلق سیستمعامل نوینی باشیم که وعد ه آن
را شرکت  HPداده است که کوچکترین ارتباطی با خانواد ه مایکروسافت
السپالس است
نخواهد داشـت .نام این سیستمعامل جدید ،لینوکسپ 
کـه قرار اسـت تحول بزرگی در دنیای سیسـتمعاملها بـه وجود آورد.
البته این نام به احتمال زیاد موقت است و این شرکت قصد دارد آن را
با سیستمعامل دیگری که به احتمال زیاد کربن نام دارد ،جایگزین کند
اما هنوز زمانی برای کربن ارایه نشـده اسـت .تمام اینها بخشی از طرح
بزرگ و اعجابانگیز  HPبا نام ماشین است که میتواند حجم مراکز داده
امروزی را به انداز ه یک یخچال خانگی ،کوچک کند.
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پشتیبانی گوگل درایو از فرمت سند آزاد
پیش از این فقط میتوانستیم از  ODFبرای بارگذاری فایلها روی گوگل
درایو اسـتفاده کنیم اما در سـال جدید میالدی این امکان وجود دارد که
سـندهای آزاد را در گـوگل درایـو ایجـاد و ویرایش کنیم .گـوگل درایو از
فرمتهای  odtبرای سندهای متنی ods ،برای سندهای سلولی و از odp
برای سـندهای نمایشی پشـتیبانی کاملی ارایه کرده است .سال گذشته
میالدی برای فرمت سـند آزاد ،بسیار خوب بوده است؛ چراکه دولتهای
بسـیاری مانند انگلسـتان اسـتفاده از این فرمتها را در بخشهای خود
اجباری کردهاند.
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مخزن نرمافزارهای آزاد برای دستگاههای همراه

محرمانه بودن اطالعات دستگاه اندرویدی را حفظ کنید

اف-دروید ( ،)F-Droidرباتی است که
عالقه شـدید نسـبت به نرمافزارهای
آزاد /متنبـاز ،روی بسـتر اندرویـد
دارد و فعاليتـی مشـابه گـوگل پلـی
را بـرای شـما به ارمغان مـیآورد .در
اف-درویـد ،تمامـی نرمافزارهایی که
وجـود دارنـد ،عالوه بـر آزاد  /متنباز
بـودن ،کـد آنهـا نیـز عرضه شـده
اسـت تا بهسـادگی نه تنهـا از آزادی
خود لـذت ببرید بلکه با توسـعه آن،
شـادی خود را با دیگران به اشـتراک
گذاریـد .اف-درویـد در سـال 2010
فعالیت خود را شـروع کرده اسـت و
با همت عالقهمنـدان به نرمافزارهای
آزاد بیـش از  1300محصـول در
شـاخههای مختلف ،ارایه شده است.

ایـن فعالیـت نتیجـه تلاش حـدود
 45نفـر از داوطلبان برای گسـترش
فرهنـگ نرمافزارهـای آزاد اسـت که
با حمایـت شـرکت غیرانتفاعی اف-
درویـد ،در لندن ،به صورت روزافزون
در حال پیشرفت است.
اگر شـما هـم عالقه بـه نرمافزارهای
آزاد /متنبـاز داریـد ،میتوانیـد بـا
دریافـت و بررسـی کـد آن نکتههای
آموزشـی مفیدی را فراگرفته یا حتی
در ترجمـه آن مشـارکت کنید .یکی
از نکتههـای جالب این نرمافزار ،ارایه
راهنمـای کامـل راهانـدازی ،مخزنی
مشـابه اف-درویـد اسـت .در ادامـه
تعدادی از محصوالت کاربردی و آزاد
 /متنباز اندروید را معرفی میکنیم.

http://slmd.ir/43

http://slmd.ir/44

Pttdroid
قصد سـفر دارید و با دوسـتان خود در چند ماشـین ،در جاده میخواهید
دائـم بـا هم صحبت کنید .به یاد دوران کودکی ،میخواهید با بیسـیم به
همه همبازیهای خود ،کد رمز و موقعیت دشمن فرضی را اطالعدهید .با
پیتیتیدروید ،همه این قابلیتها را روی شبکه بیسیم ،یکجا دارید .با این
محصول جالب ،میتوانید در یک شبکه به تمامی افراد و دستگاههایی که در
آن قرار دارند ،قابلیت واکیتاکی را اضافه کنید و از آزادی خود در استفاده از
این امکان ،لذت ببرید.

http://slmd.ir/45

Telegram
بسـتر ارسـال پیام از طریق اینترنت ،ایجاد ارتباط و سـاخت گروه برای به
اشـتراکگذاری عکس ،فیلم و فایل با دوسـتان است .تمامی پیامها در ابر
تلگرام ذخیره میشود که عالوه بر نسخه مخصوص تلفن همراه برای تمامی
سیستمعاملها از وب و کامپیوتر نیز پشتیبانی میکند .این ابزار که تمامی
اطالعات تبادل شده را به صورت رمزشده نگهداری میکند ،اجازه میدهد تا
با تبادل کلیدهای رمز ،ارتباطی مطمئن با دوستان خود برقرار کنید .تلگرام
با حذف قابلیتها و امکانات ،جایگزین مناسب و آزاد محصوالت شما مانند
وایبر و واتسآپ به حساب میآید.
در تلگرام ،بسیاری از بخشهای انحصاری مانند سرویس گوگل پلی برای
موقعیتیابی و  HockeySDKبرای بهروزرسـانی خودکار ،حذف شده است و
عالوه بر آن ،سـرویس پوش ( )Pushاز طریق گوگل کلود و امکان دریافت
خودکار پیامک ،حذف شده است .تنها نکته منفیای که برای تلگرام میتوان
درنظر گرفت ،اجرای آن روی بستر نرمافزارهای غیرآزاد است.
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SMSdroid
اگر باز هم میخواهید یکی دیگر از نرمافزارهای پرکاربرد گوشی خود را با
نمونه کامل آزاد آن جایگزین کنید ،اساماسدروید ،گزینه بسیار مناسبی
اسـت .این محصول برای احترام به آزادی شـما ،بخش غیر آزاد خود به نام
« »admobرا با نمونه آزاد آن جایگزین کرده است.

http://slmd.ir/46

A Time Tracker
برای شما که مدیریت زمان اهمیت دارد؛ برای افرادی که میخواهند زمانی
را که صرف فعالیتهای مختلف میکنند را به صورت مجزا داشته باشند و
با ارزیابی آن ،در زمان خود صرفهجویی کنند ،دنیای نرمافزارهای آزاد برای
شما محصولی ارایه کرده است که بتوانید به همه این دیدگاهها جامه عمل
بپوشانید و ارزیابی عملکرد زمانی خود را تحلیل کنید .اگر با استفاده از این
ابزار ،در پروژه و فعالیتهای بعدی خود توانستید زمانی را آزاد کنید ،حتما با
خواندن کتاب ،به اندوختههایتان اضافه کنید.

http://slmd.ir/49

KeePassDroid
امروزه با داشتن حسابهای کاربری و افزایش روزافزون حجم رمزهایی که
باید به خاطر بسپاریم ،نیاز داریم که محلی امن را برای نگهداری گذرواژههای
خود ،غیر از مغز ،داشته باشیم .با فراگیر شدن دستگاههای همراه ،با حفظ
نکات امنیتی ،با استفاده از نرمافزار کیپسدروید ،رمزهای خودتان را عالوه
بر کامپیوتر ،به صورت امن ،همراه خود داشته باشید.

http://slmd.ir/4a
http://slmd.ir/48

Calculator
برای اضافه کردن قابلیتهای گراف و محاسبات ماتریسی به اندروید خود ،از
این ماشین حساب آزاد  /متنباز استفاده کنید .البته در پنلهای کناری آن
نیز امکانات بیشتری را خواهید یافت.

Mirakel
فعالیتهای زیادی را در روز باید مدیریت کنید و رسیدگی به همه اموری
که در نظر دارید ،مشکل شده است؟ میراکل بهسادگی و قدرت تمام ،امکان
پیگیری کارهای روزانه را در قالب  TODOلیست برای شما به ارمغان میآورد.
یکی از مهمترین ویژگیهای آن ،رابط کاربر خوش ساخت برای تلفنهای
همراه و تبلت اسـت که با ابزارک روی صفحه ،تمامی فعالیتهای خود را
میتوانیدپایشکنید.

http://slmd.ir/4e
http://slmd.ir/4b

VLC
ویالسـیپلیر ،نیـازی به معرفی نـدارد و این نرمافـزار قدرتمند در پخش
فایلهای چندرسانهای را در دستگاه اندرویدی خود میتوانید تجربه کنید.

File Manager
اگر با اندروید سیانوژنمد آشنا باشید و از مزایای آن بهرهمند شدید ،میتوانید
نسخهای از مدیریت فایل آن را در اندروید  4و باالتر داشته باشيد .هرچند
این نسخه به صورت غیررسمی منتشر شده است اما بسیاری از ویژگیهای
خود را به همراه دارد..
شماره چهارم ،بهمن ماه93
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http://slmd.ir/4c

Flym
فِل ِْیم،رایکیازبهترینخبرخوانهایاندرویدمیتوانبرشمردکهباپشتیبانی
مناسب از متون فارسی ،امکان مرور خبرهای روز دنیا را در دستگاه همراه
خود خواهید داشت .این ابزار آزاد جایگزین بسیار مناسبی برای نرمافزارهای
شما مانند فیدلی است و در آن خبری از تبلیغات ناخواسته وجود ندارد.

http://slmd.ir/4d

http://slmd.ir/4f

Lock Pattern Generator
جهت تولید الگوهای مختلف برای استفاده در دستگاه همراه خود ،این ابزار
کوچک ،الگوهای تصادفی و بیشماری را به شما معرفی میکند .البته قابلیت
ویژهای هم در آن پیشبینی شـده اسـت که در به خاطر سـپردن الگوی
پیشنهادی به یاری شما میآید.

http://slmd.ir/4g

Call Meter 3G
درصورتی که میخواهید نظارت دقیقی بر میزان استفاده از تلفن همراه در
مکالمه ،ارسال پیامک و حجم استفاده شده از اینترنت همراه را داشته باشید،
کالمیتر این امکان را برای شما فراهم کرده است .حتی میتوانید تعرفههای
مختلف با گرفتن آمار نهایی براساس زمان و مبلغ ،تعریف کنید.

http://slmd.ir/4h

پرمیشنز ،با بررسی تمامی دسترسیهای مورد نیاز برای نرمافزارهای نصب
شـده روی اندروید ،فهرسـت بلندباالیی را تهیه و نرمافزارهای خطرناک را
براساس آن معرفی میکند .حتی امکان مشخص كردن نرمافزارها براساس
یک دسترسی خاص نیز تعبیه شده است.
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OS Monitor
گیکهـا معموال دوسـت دارند تا همـواره بر فرآیندهـای فعال و وضعیتی
که سیستمعاملشـان در آن به سـر میبرد ،نظارت و تسـلط کافی داشته
باشند .این وسواس در کاربران اندروید هم وجود دارد و عدهای برای مرتفع
کـردن این نیاز خود ،اواس مانیتور را ایجـاد کردهاند .این نرمافزار اطالعات
تمامی فرآیند ها ،ارتباطات ،وضعیت باتری و موارد دیگر را در اختیار شما
قـرار میدهد .حتی برای ارتباطات  TCPیا  UDPشـبکه با دریافت دادههای
 WHOISو ارتباط با  ،OpenStreetMapاطالعات مناسـبی را در اختیار شـما
قرار میدهد.

مع
ر
ف
ی
ک
تا ب
http://slmd.ir/4z

فقط برای تفریح
داستان یک انقالبی اتفاقی
این کتاب ،نوشته لینوس توروالدز خالق لینوکس و دیوید دیاموند است .یک
خبرنگار مدتها با لینوس وقت گذرانده و حرفهاش را شنیده و نتیجهاش
شـده این کتاب که با نام انگلیسـی  Just For Funتوسط انتشـارات TEXERE
منتشر شده است.
زحمـت برگـردان این کتاب را جادی میرمیرانی برعهده گرفته اسـت و به
صورت روشی خالقانه آن را بر روی سایت  linuxstory.irبه رایگان در اختیار
همه قرار داده اسـت .البته امکان حمایت مالی هم فراهم شـده است تا در
صورت عالقه از این پروژه حمایت کنید.

http://slmd.ir/50

پیاچپی از راه درستش
اطالعات قدیمی موجود در وب باعث میشود کاربران جدید پیاچپی دچار
سرگردانی شده و عادتهای بد کدنوشتن را در آنها ایجاد میکند .پیاچپی
از راه درستش یک راهنمای ساده و جامع از بهترین روشهای کدنویسی در
پیاچپی است که به بسیاری از راهنماهای معتبر در وب پیوند دارد.
اسـتفاده از پیاچپـی اسـتاندارد خاصی نـدارد .هدف این وبسـایت معرفی
موضوعاتی برای توسعهدهندگان پیاچپی است که تا به حال با آن برخورد
نکردهاند ،همچنین معرفی ایدههایی برای افراد حرفهای اسـت که ممکن
است سالها از این ایدهها استفاده کرده ،بدون این که به یاد داشته باشند.
این وبسـایت شـما را به اسـتفاده از یک ابزار خاص سـوق نمیدهد ،بلکه
گزینههای مختلفی پیش روی شما میگذارد.
زحمت ترجمه این کتاب را نوید امامی کشیده و بر روی گیتهاب قرار داده
است .این کتابِ فعال ،زنده و در حال تغییر است که طی بازههای زمانی با
اطالعات جدید و کاربردی بروزرسانی میشود.

شماره چهارم ،بهمن ماه93
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همزمان با فرارسیدن آغاز سال میالدی

برترینافزونههای

فایرفاکسمعرفیشد
با نزدیک شدن به پایان سال  2014میالدی ،بازار آمار و تحلیلها در حوزههای
مختلف داغ شده است و در هر گوشه و کنار ،هر شرکت و سازمان نیز به انتشار
اطالعـات مفید خود میپـردازد .در این میان ،مرورگر محبوب فایرفاکس هم
از قافلـه عقـب نمانده و برترین افزونههای خود را براسـاس محبوبت در میان
کاربران ،منتشر کرده است.

http://slmd.ir/3s

http://slmd.ir/3u
Location Bar Enhancer
این افزونه با تبدیل آدرس وبسایتها به یک ساختار سلسله مراتبی ،نمایش
ی از هر بخش وبسایت را عرضه میکند.
بهتر 

http://slmd.ir/3v

Download Manager
افزون ه  Download Statusbarکه یار قدیمی کاربران فایرفاکس بود و مدتی در
خواب زمستانی به سر برده بود ،حیات تازهای یافته و با نام جدید و کنترل
کامل بر روی فایلهای دریافتی از اینترنت ،از راه رسیده است.

Multifox
اگر دارای چند حساب کاربری ،برای تعریف تنظیمات سفارشی در فایرفاکس
هستید و میخواهید همه آنها را یکجا داشته باشید ،همین االن این افزونه
را دریافت کنید.
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http://slmd.ir/3y

Screengrab
تا کنون برای شما هم اتفاق افتاده است که بخواهید ،صفح ه وبسایتی را
به صورت عکس ذخیره کنید؟ آیا در تبلت ،برای درج توضیحات روی یک
صفحه اینترنتی ،نیاز به گرفتن عکس از آن صفحه دارید؟ در این صورت،
افزونه اسکرینگرب ،راهکاری برای افزایش کارایی مرورگر محبوب شماست

http://slmd.ir/3x

CoolPreviews
در گشت و گذار اینترنتی و جستجویهایی که در وب دارید ،گاهی پیش
میآید که میخواهید بدون باز کردن پیوند ،عکس یا نتیجه جستجویی،
پیشنمایشـی از آن را داشته باشـید ،کولپریویو ،این امکان را برای شما
فراهممیکند.

SearchWP
اگـر امکانی وجود داشـته باشـد که پـس از گوگل کـردن کلیدواژههایی و
یافتن صفحه مورد نظر ،کلماتی که در جسـتجو از آنها اسـتفاده کردهایم
به صورت متفاوت در صفحه ،نمایان شود ،سریعتر به هدف خود میرسیم.
سرچدبلیوپی از عهده این کار به خوبی برآمده است.

http://slmd.ir/3z

Easy Copy
افزونه ایزیکپی به شـما این امکان را میدهد تا به سـادگی ،جزییات هر
صفحه اینترنتی را مشاهده و در صورت نیاز برای به اشتراکگذاری ،دریافت
کنید ،برخی از این اطالعات شامل عنوان صفحه ،آدرس ،متن  HTMLو حتی
 BBCodeمیشود.
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اعجاز ویالسی
با امکانات ویژه پخشکننده محبوب خود آشنا شوید

مترجم:
سمیهکرمی

 VLCیکـی از پخشکنندههـای محبوب ما و
شماسـت ،اما این نرمافزار ،تنهـا یک کاربرد
ندارد .زیر ظاهر سـادهاش ،ویژگیهای بسـیاری دارد
که شاید شما از آنها با خبر نباشید.

دریافت از یوتیوب
روشهـای مختلفی برای ذخیـره ویدئوهای یوتیوب
وجـود دارد ،اما شـما یـک گزینه سـاده از قبل روی
کامپیوترتان دارید VLC .امکان پخش و دریافت ویدئو
از یوتیوب را درست از دسکتاپ برایتان فراهم میکند.
روش کار به این صورت است:
 .1یک ویدئو روی یوتیوب پیدا کنید و آدرس را از
آدرسبار مرورگر کپی کنید.
 .2در منوی  VLCبه این قسمت برویدMedia>Open :
Network Stream
 .3آدرس یوتیوب را در جعبه مخصوص آن وارد و
آن را پخش کنید.
 .4در بخـش  toolsروی  Codec Informationکلیک
کنید.
 .5در قسـمتی که  Locaitonمشـخص شـده ،روی
بلـوک متن کلیک راسـت کنید و بعد گزینـه Select
 Allرا انتخاب کنید .این متن را داخل کلیپبرد کپی
کنید.
 .6بـه مرورگـر بازگردید و آن لینک را در آدرسبار
وارد کنیـد .بـه ایـن ترتیب منبـع فایل روی سـرور
یوتیوب به صورت مستقیم باز میشود.
 .7روی ویدئوی در حال پخش کلیک راست کنید
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و گزينه  Save Video asرا کلیک کنید.
همچنین میتوانید ویدئوها را در حالی که از یوتیوب
روی  VLCاستریم میشوند ضبط کنید ،به این صورت
کـه روی دکمـه قرمـز  recordدر خـود پخشکننده
کلیـک کنید .خیلـی روش کارآمدی نیسـت اما اگر
بخواهید بخشـی از یـک ویدئوی طوالنـی را ذخیره
کنید ،بد نیست.

دسکتاپ خودتان را ضبط کنید
نرمافزارهـای مختلفـی بـرای ضبـط کـردن از روی
دسکتاپ وجود دارند ،از نرمافزارهای بیکیفیت گرفته
تـا نرمافزارهای گرانقیمت و قوی VLC .تعادلی میان
ایـن دو برقرار کرده اسـت .در آزمونهـا ،آنقدر قوی
نبـود کـه بتوان بـا آن یک فیلم ضبط کـرد .اما برای
این منظور به کسی مشکلی را نشاندهید ،یا اینکه
خیلی سـریع تعدادی دسـتورالعمل بـرای چگونگی
انجام دادن کاری به کسـی بدهید ،از خوب هم بهتر
است .روش کار:
 .1در بخـش  Mediaروی Open Capture Device
کلیک کنید.
 .2روی  Capture Modeکلیـک کنید و  Desktopرا
انتخاب کنید.
 .3سرعت فریم را ویرایش کنید f/s 15 .قاعدتا برای
ضبط کردن دسـکتاپ باید مناسب باشد ،اما ممکن
است برای برخی حرکتهای سریع نیاز به  30باشد.
 .4روی فلش رو به پایین کنار  Playکلیک کنید و
 convertرا انتخاب کنید.

.5در منوی کشویی  Profileگزینه  Mp4را انتخاب
کنید.
 .6در ایـن مرحلـه میتوانیـد روی آیکـون tool
کلیـک کنید تا تنظیمـات ایـن  profileرا ویرایش
کنیـد .اینجـا میتوانیـد چیزهایـي ماننـد وضوح
تصویر یا  bitrateرا تنظیم کنید .ما فعال از تنظیمات
پیشفرض استفاده میکنیم ،اما شما بعدا در صورت
لزوم میتوانید به این قسمت بازگردید و تنظیمات
را انجامدهید.
 .7در جعبـه  Destinationیک مکان برای ذخیره
کردن فایل نهایی مشخص کنید.
 .8روی  startکلیک کنید.
وقتی روی  Startکلیک کنید VLC ،جریان کار روی
دسـکتاپ را در زمینه به خودش اسـتریم میکند.
بگذارید این برنامه اجرا باشد و شما کار خودتان را
انجامدهید .وقتی کارتان تمام شد ،روی دکمه Stop
کلیک کنید تا ضبط تمام شود.
تبدیل فایلهای ویدئو
 VLCیـک تبدیلکننـده جمع و جـور هم در خود
دارد .اگر فایلی دارید که نیاز است برای بارگذاری
یا پخـش در جایی دیگر به فرمت دیگری تبدیل
شـود ،ممکـن اسـت نیاز بـه دریافت یـک برنامه
مسـتقل دیگـر نداشـته باشـید .بـه ایـن ترتیب
میتوانید یک فایل را به فرمتی دیگر تبدیل کنید:
 .1زیر بخش  Mediaروی  Convert/Saveکلیک
کنید.
 .2فایلـی را کـه میخواهیـد تبدیـل کنید در
بخش  File selectionوارد کنید.
 .3روی  Convert/Saveکلیک کنید.
 .4در بخش تنظیمات ،زیر قسمت  Profileنوع
فرمتـی را کـه میخواهیـد فایلتان بـه آن تبدیل
شود انتخاب کنید.
 .5یـک نـام برای فایـل وارد کنید و محلی که
قرار اسـت ذخیره شـود را در بخـش Destination
وارد کنید.
 .6روی  Startکلیک کنید.
فایل تبدیل شـده در محلی که مشخص کردهاید
ذخیره میشـود VLC .قطعـا نمیتواند جایگزینی
برای برنامه قدرتمندی چون  handbrakeباشد ،اما
برای کارهای ساده تبدیلکننده ویدئوی است که
هر کسی به آن نیاز دارد.
از وبکم خود ضبط کنید
وب کم شـما ممکن اسـت نرمافـزار برای گرفتن
عکس و ضبط ویدئو داشته باشد یا نداشته باشد،

اما خوشـبختانه  VLCامکاناتی در این زمینه
دارد .نه تنها میتوانید فرمتهای گوناگونی
را برای ذخیره انتخاب کنید،بلکه میتوانید
روی تنظیمـات هـم احاطـه خوبی داشـته
باشـید .این گزینه برای ساختن ویدئوهای
مناسب یوتیوب یا ساختن ویدئوهایی برای
فرسـتادن به دوستان و خانواده مفید است.
روش کار به این صورت است:
 .1زیـر بخش  Mediaروی open capture
 Deviceکلیک کنيد.
 .2در بخـش  Capture modeگزینـه
 DirectShowرا کلیک کنید.
 .3بـرای  Video device nameوبکـم
خودتان را انتخاب کنید.
 .4بـرای  Audio device nameمیکروفون
خودتان را انتخاب کنید.
 .5روی  Advanced optionsکلیک کنید.
اگـر میخواهید برای کنتـرل تنظیمات از
نرمافزاری اسـتفاده کنید که همراه دستگاه
خودتان اسـت ،گزینه  Device propertiesرا
انتخاب کنید.
در غیـر ایـن صـورت یـک مقـدار بـرای
 Video input frame rateوارد کنید 30 .برای
یک ویدئو خوب ،گزینه مناسـبی است ،اما
اگـر کیفیت برایتان مهم نیسـت ،میتوانید
عدد کمتری را وارد کنید.

روی  okکلیک کنید.
در ایـن مرحله دو گزینـه دارید .میتوانید
روی  playکلیـک کنید تا ویدئو به صورت
زنـده از طریـق  VLCپخـش شـود و هـر
قسـمتی را کـه الزم اسـت بـا فشـار دادن
دکمـه قرمـز  Recordضبـط کنیـد .گزینه
دیگـر ایـن کـه میتوانیـد منوی کشـویی
 Convert/saveرا انتخاب کنید و محلی که
دوست دارید فایل ضبط شده ذخیره شود
را مشـخص کنید .هـر دو روش مزیتهای
خودشان را دارند.
روش اول بـه شـما امـکان میدهـد کـه
ویدئـو را ببینیـد و تکههـای کوچکـی از
آن را ضبـط کنیـد ،اما ایـن روش نیازمند
هدفون اسـت ،زیرا ممکن است Feedback
 loopایجاد شود .همچنین ممکن است در
کامپیوترهای با توان پردازشـی کم ،منجر
به ضبط با کیفیت بد شود.
با استفاده از روش  convert/saveاز مشکل
 Feedbackاجتنـاب میشـود ،امـا در ایـن
صـورت اطالعات زیادی دربـاره چیزی که
داریـد بـه آن نگاه میکنید یـا پایان ضبط
بـه شـما نمیدهـد .میتوانیـد ضبـط را با
فشـار دادن دکمـه  Stopروی پخشکننده
متوقف کنید ،اما هیچ عالمتی وجود ندارد
که نشان دهد شما در حال ضبط هستید.

ثبتنام در پادکستها
ممکن است VLCبه نظرتان ابزاری برای مدیریت
پادکست نباشد ،اما اگر به صورت مرتب از آن
اسـتفاده میکنید ،میتواند کامال مفید باشد.
بـرای اضافه کردن یک پادکسـت ،باید آدرس
فید  RSSآن پادکست را بدانید .آدرس فید RSS
چیزی شبیه به این خواهد بود:
http://slmd.ir/5b

نرمافزارهای
مختلفیبرای
ضبط کردن از
روی دسکتاپ
وجود دارند ،از
نرمافزارهای
بیکیفیتگرفته
تا نرمافزارهای
گرانقیمت و
قوی VLC .تعادلی
میان این دو
برقرار کرده
است.

وقتی فید  RSSبرای پادکستی که دوست دارید
دنبال کنید را پیدا کردید ،این مراحل را دنبال
کنید:
 .1در منـوی کناری  ،VLCاسـکرول کنید تا
پادکستهاراببینید.
 .2نشـانگر ماوس را روی پادسـکتها نگه
دارید و روی عالمت به عالوه در سمت راست
کلیککنید.
 .3آدرس فیـد  RSSاز برنامـهای کـه بـه آن
عالقهمند هستید را وارد کنید.
 .4روی  OKکلیک کنید.
حـاال پادکسـت مـورد نظـر شـما در بخـش
پادکسـتها ظاهـر میشـود .روی نـام برنامه
کلیـک کنیـد .فهرسـتی از قسـمتهای در
دسـترس ظاهر میشـود .روی هر کدام دوبار
کلیک کنید ،پخش آغاز میشود.
شماره چهارم ،بهمن ماه93
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انتقال اشیا با سرعت نزدیک به نور ممکن شد

انتقال اشیا روی اینترنت

مترجم:
حمیدنبیزاده

رپ اولین نوع در بین ماشینهای طراحی
ِرپ َ
سهبعدی و ارزانقیمت بود که سرآغاز یک
انقالب در حوزه ماشینهای چاپ سهبعدی متنباز
محسـوب میشـود .به شـکلی خارقالعاده (و کامال
خاص)  RepRapمیتواند نیمی از قطعات خود را نیز
طراحی کند .نیمه دیگر آن قطعاتی معمولی هستند
که میتوان بهراحتی آنها را در فروشگاههای لوازم
رپ
الکترونیکی و فروشگاههای برخط پیدا کردِ .رپ َ
یک ماشـین نمونهساز سـریع در حالت تکرار است
( .)Replicating Rapid-Prototyperایـن یعنـی هـر
رپ داشته باشد ،میتواند
کسی که یک ماشین ِرپ َ
یکی از آن برای دوست خودش بسازد یا تعدادی از
رپها
آن را سـاخته و بفروشد .هر کسـی که از ِرپ َ
اسـتفاده میکند ،میتواند بهراحتی با خارج کردن
این ماشـین از حالت خدماتی ،از آن کپی ساخته و
ظرفیت کار خود را در چند روز دوبرابر کند
رپ به صورت آزاد و متنباز ساخته
از آنجایی که ِرپ َ
شده است ،هر شخص یا شرکتی در هر کجای دنیا
میتوانـد این کارها را بدون پرداخت هر نوع هزینه
یا دریافت مجوز انجام دهد .تنها وظیفه اخالقی هر
کاربر این است که هرگونه توسعه و بهبود در طرح
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و سـاخت این ماشـین را به صورتی آزاد در اختیار
رپ تنها طراح
جامعه کاربـران قرار دهد .البتـه ِرپ َ
و چاپگر سـهبعدی نیسـت که میتوانـد خودش را
تولید کند .هر ماشین طراحی سهبعدی که بتواند به
شکلی مکانیکی قطعات را بسازد ،باید بتواند خودش
را هم تولید کند .این یعنی افراد و شرکتهایی که
با دیگر ماشـینهای طراحی سهبعدی شروع به کار
میکنند ،میتوانند از ماشینهای خود برای ساخت
رپ اسـتفاده كننـد و ظرفیت تولیـد خود را به
ِرپ َ
شکلی مستقل باال ببرند.
پ َرپ» میتواند چه چیزهایی بسازد؟
« ِر 
رپ عمدتـا در پالسـتیک کار میکنـد ،امـا
ِرپ َ
بسـیاری از آن بـرای طراحی در سـفال ،سـرامیک
و السـتیکهای سـیلیکونی هم اسـتفاده کردهاند.
رپ روی
آزمایشهایـی هـم بـرای طراحـی بـا ِرپ َ
فلزهـای بـا دمای جـوش پایین انجام شـده که در
مرحله پیشرفته قرار دارد .تمامی این مواد میتوانند
در یک شئی پیچیده ترکیب شوند و با اضافه شدن
فلزها به این ترکیبات ،ساخت مدارهای الکترونیکی
سـهبعدی ممکن خواهد شد .وبسـایتهایی برای

بارگـذاری طراحیهـا وجود دارد تا افـراد دیگر هم
بتوانند از آنها اسـتفاده کنند .در حال حاضر برای
رپ مبادله الکترونیکی اشـیا به سادگی
کاربران ِرپ َ
مبادله عکس یا موسیقی است.
عکس RepRap :نسخه سوم به نام «هاکسلی» (سال
)2011

رپ
تعدادی از اشیاي طراحی شده با ماشینهای ِرپ َ

سه ابزار برتر هوش کسبوکار

به دادههای خود معنا دهید
BIRT
 BIRTبخشـی از پـروژه متنبـاز  Eclipseاسـت
کـه بـرای اولیـن بـار در سـال  ۲۰۰۴عرضـه شـد.
 Actuateحمایتکننـده  BIRTاسـت و بـا  IBMو
 Innovent Solutionsنیـز همـکاری میکنـد BIRT .از
قسـمتهای مختلفی تشکیل شده است .همچنین
این برنامه سه بخش اضافی را نیز ارایه میدهد:
موتور نمودار
طراح نمودار
نمایشدهنده
با اسـتفاده از اینها میتوانید گزارشها را به عنوان
یک راهحل مستقل ،توسعه دهيد و منتشر کنید .با
این حال با اسـتفاده از  APIموتور طراحی که شـامل
هـر نـوع برنامـه  Java/Java EEمیشـود ،میتوانیـد
ویژگیهای تهیه گزارش را به برنامههای خود اضافه
کنید.
برنام ه طراح گزارش  BIRTمجموعهای از ویژگیهای
قدرتمندی اسـت كه اجرای آن خوب و نمره باالیی
از لحاظ استفاده از رابط کاربری گرفته است .تفاوت
مهمی که اين برنامه با دیگر ابزارها دارد ،ارایه گزارش
در وب اسـت .درسـت است که سـرور گزارشدهی
مناسـب را نـدارد ولی با اسـتفاده از نمایشـگر روی
سـرور جاوا ،میتوانید برای کاربران به وسـیله رابط

JasperReport
 JasperReportیکـی از محبوبترین و پرکاربردترین
ابـزار تهیه گزارش متنباز اسـت .این ابزار هم مانند
 BIRTاز قسمتهای مختلفی تشکیل شده است ،مثل
کتابخانه جاسـپرریپورت ،طراح گزارش ،استودیوی
جاسـپرریپورت و سرور جاسپرریپورت .کتابخانه آن
هسـته مرکزی جاسپرریپورت است که مجموعهای
از کالسها و APIها هسـتند .اسـتودیو بخش طراح
اصلی است.
جاسپر ریپورت از رویکرد پرفکتپیکسل در نمایش
و چاپ گزارشهایش اسـتفاده میکند .قسمتهای
 ETLو  OLAPو سـرور شـرایطی را فراهـم میکننـد
که جاسـپرریپورت در محیطهای سازمانی عملکرد
خوبی داشته باشد و راحتتر با سازمانهای معماری
فنـاوری اطالعـات ادغام شـود .جاسـپرریپورت که
مبتنـی بر جاواسـت روی وینـدوز ،لینوکس و مک
هم اجرا میشود .آخرین نسخه آن  ۵.۵است که در
اکتبر  ۲۰۱۳منتشر شده و دارای پروانه  GPLاست.
Pentaho
برخالف دو ابـزار قبلی ،پانتاهو یک مجموعه هوش
کسـبوکار اسـت که از حـوزه گزارشدهـی تا داده
کاوی را پوشش میدهد .مجموعه هوش کسبوکار
پانتاهو چندین پروژه متنباز را شـامل میشـود که

جمعبندی:
تمامـی سـه ابـزار متنبـاز گزارشدهـی و هـوش
کسـبوکار ویژگیهایی را برای اسـتفاده سـازمانی
فراهم میکنند .این به کاربر نهایی بستگی دارد که با
مقایسه آنها مناسبترین را انتخاب کند .بیشترین
تفاوتهـا را میتـوان در ارایه گزارشها دید با توجه
به این که چاپی یا وبی هسـتند یا دردسترس بودن
سرورهای گزارش .پانتاهو با داشتن قسمتهای داده
کاوی و ادغام ،خود را فراتر از یک ابزار گزارشدهی
معرفی کرده است.
شماره چهارم ،بهمن ماه93

21

مترجم:
فرنازبهنامنیا

در این مقاله نگاهی به سه ابزار برتر هوش کسبوکار
و گزارشدهـی متنبـاز میاندازیـم .ایـن ابزارهـا به
صورت عمده مورد استفاده کاربران است و نیازهای
سازمانی را هم برطرف میکند.

وب ،گزارشها را تولید و مشاهده کنید.
 BIRTپروانه عمومی  Eclipseرا دارد و آخرین نسـخه
آن که روی ویندوز نیز اجرا میشود  ۴.۳.۲است.

گزارشدهی پانتاهو یکی از آنهاست.
مانند سایر ابزارها ،گزارشدهی پانتاهو هم ویژگیهای
خوبی دارد که آن را برای کار در محیطهای سازمانی
مناسب کرده اسـت .از ادیتورهای تصویری گزارش
گرفته تا بسـترهای وبی برای تولید کردن و نمایش
گزارشها برای کاربران و فرمتهای گزارشها مثل
 PDF، HTMLو ،...ایمنـی و نقـش مدیریت و قابلیت
ایمیل کردن گزارشهـا برای کاربران همه از جمله
ویژگیهای این برنامه است.
مجموعه هوش کسبوکار پانتاهو حاوی سرور هوش
کسـبوکار پانتاهو هم اسـت .این یـک برنامه J2EE
است که زیرساختی را برای اجرا و نمایش گزارشها
از طریق رابط کاربری مبتنی بر وب فراهم میکند.
پانتاهـو روی نسـخه سـازمانی جاوا اجرا میشـود و
علاوه بـر آن میتوان آن را روی ویندوز ،لینوکس و
مک نیز اجرا کرد .آخرین نسخه آن  ۵.۰.۷است که
ی  ۲۰۱۴منتشر شد و دارای پروانه  GPLاست.
در م 

منبع:

http://slmd.ir/4y

معرفی

سیستمهای آموزشی را به رایگان ارتقا دهید

نگاهی به نرمافزارهای مدیریت آموزش

مترجم:
ابراهیمحیدری
نویسنده:
جک والن
1. http://slmd.ir/52
2. http://slmd.ir/51

لینوکـس بسـترهای آمـاده بـرای
خدمتگـزاری بـه همـگان اسـت.
فعـاالن هـر حـوزه بـرای بـرآوردن نیازهای
ی میتوانند از لینوکس اسـتفاده کنند و
فعل 
در صـورت پیچیدهتر شـدن نیازها ،ابزارهای
متنباز انعطاف الزم برای مرتف ع کردن آنها
را دارند .یکی از حوزههای مهمی که لینوکس
حرفهـای زیادی بـرای گفتـن در آن دارد،
آموزش اسـت .مدرسـان یا دانشآمـوزان در
سطوح مختلف سیسـتم آموزشی میتوانند
از امکانات دنیای متنباز اسـتفاده نمایند؛ از
سـاخت و توزیع مواد کمک آموزشـی گرفته
تـا ویرایـش اسـناد ،مدیریـت کالس ،اداره
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موسسـهها آموزشـی و غیـره .هـر جایی که
باشید لینوکس تنهایتان نخواهد گذاشت!
مواد کمک آموزشی
نحـوه مطالعه افـراد و مواد آموزشـی آنها با
یکدیگـر متفاوت اسـت و دانشآمـوزان هر
کالس سـطح متفاوتی نسبت به یکدیگر یا
نسبت به سایر کالسها دارند .لینوکس مواد
کمـک آموزشـی متعددی دارد کـه برخی از
آنها را به اختصار بررسی میکنیم.
فلش کارتها
یکـی از دهها نرمافزار مدیریت فلش کارتها

یکی از
حوزههایمهمی
کهلینوکس
حرفهای زیادی
برای گفتن در
آن دارد ،آموزش
است

در دنیـای لینوکس  1 KWordQuizاسـت .این
نرمافـزار از فرمـت  kvtmlاسـتفاده کـرده و
ش کارتهای آماده در
میتوان بسیاری از فل 
حوزههای مختلـف را از این آدرس 2دریافت
کرد KWordQuiz .بخشـی از محیط دسکتاپ
 KDEاسـت امـا امکان نصـب آن روی سـایر
دسـکتاپها وجود دارد (البته پیشنیازهای
 KDEدر کنار برنامه نصب خواهند شد).
ابزارهای یادگیری زبان
دهکـده کوچک جهانی باعث شـده افراد در
هـر نقطهای از جهان امـکان برقراری ارتباط
با یکدیگر را داشـته باشند و البته پیشنیاز

اصلی این ارتباط چیزی نیست جز یادگیری زبان.
یادگیری زبان یکی از حوزههای گسترده و بسیار
مهم آموزشی محسوب شـده و در دنیای متنباز
ابزارهای زیادی برای یادگیری آن وجود دارند.
اگ�ر ب�ه دنبال آم�وزش زب�ان ژاپنی هس�تی د �Kit
 3 enبهتریـن گزینـه اسـت .از این ابـزار میتوان
بـرای یادگیـری کانجیهـا یا همـان عالیمی که
در زبانهـای چینـی و ژاپنی هـر کدام به تنهایی
بیانکننده یک کلمه هسـتند در دسـکتاپ KDE
استفاده کنید.
اگر از عالقهمندان به یادگیری زبان فرانسـه بوده
و ت�ا ح�دودی با آن آش�نا هس�تی د �Jargon Infor
 matiqueرا پیشـنهاد میکنیم .این دیکشنری به
صورت کامل به زبان فرانسـه اسـت .اگر بهتازگی
یادگیری یک زبان جدید را شروع کردهاید بهترین
گزینه ،سرویس مترجم گوگل است.
نوشتن جزوه کمکی/یادداشتبرداری
لینوکس تمامی نیازمندیهای یادداشتنویسـی
بـرای یـک موضـوع و نوشـتن مقالـه ،پایاننامـه
و غیـره را در اختیارتـان قـرار خواهـد داد .از
یادداشـتبرداری شروع میکنیم .اگر با OneNote
مایکروسافت آشنایی دارید بدون شک از نرمافزار
 4BasKet Note Padاستقبال خواهید کرد .در این
ابزار میتوان سـبدهای مختلفی برای هر موضوع
ایجـاد و مـوارد مـورد عالقـه مثـل یادداشـتها،
پیوندها ،فایلها ،تصاویر ،مراجع به سـایر سبدها
و  ...را به آن اضافه کرد.
سبدها را میتوان به شکل آزاد ایجاد کرد ،تا امکان
جابهجایی آیتمها بهراحتی در آنها میسـر باشد.
اگـر به نظم و ترتیب اهمیت زیاد میدهید ،بهتر
ی شده ایجاد
است سبدها را به صورت ستونبند 
کنید تا نظم و ترتیب یادداشتها حفظ شود.
کمتر کاربری اسـت که نام مجموعه لیبرهآفیس
را نشـنیده باشـد .ایـن مجموعـه که بـه صورت
پیشفرض روی اکثر توزیعها نصب است ،وظیفه
ساخت یا ویرایش اسناد متنی ،صفحات گسترده،
ارائهها ،پایگاههای داده ،فرمولنویسی و تا حدودی
طراحـی را بـر عهـده دارد .از این ابـزار برای تهیه
اسناد کمک آموزشی میتوان استفاده کرد (هنگام
کار با مجموعه لیبرهآفیس بهتر است اسناد را به
فرمت خانواده آفیس مایکروسافت ذخیره نمایید).
توزیعهای خاص آموزشی
بـا این همه توضیح و تفسـیر دربـاره کاربردهای
لینوکس برای کسانی که به هر نحوی با آموزش

3. http://slmd.ir/53
4. http://slmd.ir/54
5. http://slmd.ir/56
6. http://slmd.ir/55
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معرفی

KWordQuiz
سروکار دارند ،واجب شد نگاهی به یکی از توزیعهای
مخصـوص دنیـای آموزش را معرفـی کنیم .بهترین
5
توزیع آموزش�ی حال حاضر دنیای متنبا ز �Edubun
 tuاسـت .هـدف ایـن توزیع وارد کـردن لینوکس به
مـدارس ،خانهها و جوامع مختلف اسـتEdubuntu .
از دسکتاپ پیشفرض اوبونتو استفاده کرده (پوسته
 )Unityو نرمافزارهای زیر را هم اضافه میکند:
KDE Education Suite
GCompris
Celestia
Tux4Kids
Epoptes
LTSP
GBrainy
 Edubuntuیکهتاز میدان نیست .سایر توزیعهایی که
حوزه آموزش را هدف قرار دادهاند عبارتند از:
Debian-Edu
Fedora Education Spin
Guadalinux-Edu
OpenSuse-Edu
Qimo for Kids
Uberstudent

7. http://slmd.ir/57
8. http://slmd.ir/58
9. http://slmd.ir/59
10. http://slmd.ir/59
11. http://slmd.ir/5a
:منبع

http://slmd.ir/4p

مدیریت کالس درس یا موسسهها آموزشی
لینوکس ابزارهای مدیریتی بسیار قدرتمندی برای
حـوزه آمـوزش در آسـتین دارد و اگر بگوییم در این
حوزه خوش درخشیده گزاف نگفتهایم .ابتدا ابزارهای
مخصوص کالس درس را مختصرا بررسی میکنیم.
 6 iTalcمحیـط آموزشـی بسـیار قدرتمنـد بـرای
کالسهای درس است که مدرسان با استفاده از آن
میتوانند کارهایی از جمله موارد زیر را انجام دهند:
پ دانشآموزان (با پشتیبانی
مشاهده و کنترل دسکتا 
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از ویندوز) ،امکان نمایش آیت م روی سیستمها ،قفل
کـردن یا روش و خاموش کردن کامپیوترها ،ارسـال
پیام متنی به دانشآمـوزان ،انتقال تصویر از مانیتور
معلم به همه رایانهها و...
7 aTutorسیسـتم مدیریت یادگیری ( )LMSمتنبازی
است که روی توسعه دورههای آموزشی برخط و ساخت
محتواهای آموزشی الکترونیکی متمرکز شده است.
 aTutorدر زمینه ساخت و مدیریت آزمونهای برخط
کاملا حرفهای عمـل میکند .کاربران ایـن نرمافزار
امکان ساخت یک شبکه اجتماعی از مخاطبان خود
را داشـته و جـدای از ارسـال و دریافـت پیـام متنی
میتواننـد تصاویـر مـورد نظـر خـود را در دورههای
آموزشـی یا سـایر گروههـای اجتماعی به اشـتراک
بگذارنـد .ایجاد وبالگ گروهی ،امکان ذخیرهسـازی
فایل ،قابلیت سـاخت فرهنگ اصطالحـات برای هر
گروه از دانشآموزان توسط مدرس ،قابلیت جستجو
در محتوای دورههای آموزشی از سایر ویژگیهای این
نرمافزار قدرتمند هستند.
ساخت و توزیع مواد آموزشی برای دورهها در aTutor
بسیار ساده بوده و دسترسی به آزمونها را میتوان به
گروه خاصی از دانشآموزان محدود کرد.
8 Moodleیکـی دیگـر از محبوبتریـن نرمافزارهای
مدیریت آموزشی است .با استفاده از  Moodleمیتوان
در امر مدیریت ،تدریس ،یادگیری و آموزش فرزندان
مشـارکت کرد .این نرمافزار قدرتمند دارای ابزارهای
مشارکتی برای معلمان و دانشآموزان بوده و برخی
از ویژگیهای آن عبارتند از:
امکان برگزاری آزمون
انجمن گفتگو
مدیریت دوره آموزشی
ثبت نام گروهی
سیستم حضور و غیاب

مدیریت فایل
ردگیری پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
9 OpenSISیـا بـه عبارتی سـامانه منبع بـاز اطالعات
دانشآموز در مقایسـه با سیستمهای تجاری ،هزینه
اداره مدارس ،موسسهها آموزشی و  ...را تا  75درصد
کاهش میدهد .این سیستم تحت وب ،قابلیتهای
مختلفی از جمله دایرکتوری اطالعات دانشآموزان،
برنامهها ،نمرات ،گزارشگیری اطالعات ،یادداشتها،
ارتباط با والدین ،سیسـتم حضور و غیاب در کالس
دارد OpenSIS .تحت ویندوز و لینوکس کار مى کند.
 OpenSISسـه نگارش دارد که برای مقایسه امکانات
آنها میتوانید سری به وبسایت 10آن بزنید.
11 vufindیـک سیسـتم بینظیر مدیریـت کتابخانه
است که هدف آن توانمند ساختن کاربران در زمینه
جستجو و مرور منابع کتابخانههاست.
ویوفاینـد امکان جسـتجو در پیشـینه فهرسـتها،
مجلات ،اقلام اطالعاتـی دیجیتالـی ،مخـازن
سـازمانی ،روزنامههای محلی ،کاتالوگ موسسـهها،
کتابشناسیهای موسسهها و منابع و مجموعههای
سـایر کتابخانههـا را فراهم میکنـد .ویوفایند منبع
باز اسـت و اجازه تعدیل ماژولها بر اسـاس نیازهای
کتابخانه را میدهد.
در ایـن مقاله ابزارهای آموزشـی در دنیای لینوکس
را بـه طور مختصر بررسـی کردیم .همـه این ابزارها
متنباز هستند و میتوان آنها را تا حد زیادی مطابق
نیازهای کالس ،دوره آموزشـی ،مدرسـه یا موسسه
آموزشی و  ...شخصیسازی کرد.
لینوکس و آموزش دستدردست هم ،پیش میروند.
صرف نظر از معلم ،دانشآموز یا مدیر بودن در دنیای
متنباز ،ابزارهای بسـیار زیادی برای کمک به شـما
در زمینه تدریس یادگیری مواد آموزشی و مدیریت
موسسه آموزشی وجود دارد.

معرفی  ۴ابزار ساده اما کاربردی تحت وب

مالک و حافظ اطالعات خود باشید
آیـا بهخاطـر داریــــــد کـه شـــــرکت
« »Sun Microsystemsاعالم کرد که «شـبکه
همان کامپیوتر است؟» بسیاری به این اعالن خندیدند.
چیزی که زمانی یک شعار بیشتر نبود ،به لطف بیشتر
شـدن برنامههـای کاربـردی بر مبنـای وب ،امروز به
یک واقعیت تبدیل شده است .امکان این که شما در
زندگـی روزمره خود از این نرمافزارها اسـتفاده کنید
زیاد است مانند ایمیلها ،مکانهای ذخیره اطالعات،
نرمافزارهـای اداری و بسـیاری دیگـر .آنچـه درباره
برنامههای وب عالی اسـت ،این که شما میتوانید در
هر کجا و از طریق هر کامپیوتر یا تلفن همراه از آنها
استفاده کنید .از طرفی شما با بسیاری از این برنامهها،
در یک اکوسیستم بسته ،گیر افتادهاید یا حتی بدتر،
ممکن اسـت شـما در زمان قبول کردن شرایط ارایه
سرویس با قراردادی موافقت کنید که حقوق شما را
نسـبت به فایلها و محتوای آن ،به صاحب سرویس
بدهد ،اما شرایط نباید این گونه باشد .شما میتوانید
چندتایی از این برنامههای وب را با گزینههای متنباز
بسیار خوب عوض کنید .اگر میخواهید گیک درونی
خودتان را کامال به آغوش بکشید! میتوانید بسیاری
از آنها را روی وب سرور خود نصب کنید .یا میتوانید
از نسخههای میزبان شده آنها استفاده کنید که خب
هر ماه چند دالری هزینه دارد .بیایید نگاهی بیندازیم
بر چهار برنامه تحت وب متنباز معروف که میتوانند
بهصورت جایگزین استفاده شوند.
چـه کسـی به گرفتـن عکس از مـکان یـا کاری که
میکند وبه اشـتراکگذاری آن با گوشـی هوشمند،
عالقـه نـدارد در حالی کـه  instagramهنوز هم تمام
اشـتیاق مردم برای این کار شـده ،شـما میتوانید با
 OwnStaGramکنترل تصاویر بازگذاری شـده خود را
بدست بگیرید ownstagram.یک جایگزین خودمیزبان
( )Self-Hostedشـده بهجـای  instagramاسـت .تمام
آنچه شما نیاز دارید وب سروری است که بتواند PHP
و  mySQLرا اجرا کند و شما میتوانید آن را در عرض
چند دقیقه نصب کنید .سپس میتوانید عکسها را
از کامپیوتـر خـود در  ownstagramآپلـود کنیـد یا از
نرمافزار اندروید آن استفاده کنید (که شامل چندین
فیلتر خسـتهکننده اینسـتاگرام مانند است ).یکی از

نقاط قوت  ownstagramدر انتشـار آن این اسـت که
مالکیت عکسها به خودتان تعلق خواهد داشت .هیچ
کس نخواهد توانسـت به منظـور اهداف تبلیغاتی یا
هر هدف دیگری از آنها اسـتفاده کند .شما صاحب
عکسهایتان هسـتید .این دلیل بسـیار خوبی برای
امتحان کردن  ownstagramاست.

 OPLMبازگـذاری کنیـد) و سـپس همه چیـز آماده
است .همچنین میتوانید آیتمهایی را در فیدهایتان به
واالبگ ،شارلی و  Diasporaذخیره کنید یا پیوندهایی
را بـه آن آیتمها در فیسبوک ،توییتر یا گوگلپالس
ارسـال کنید .میتوانید آن را در حالت آزمایشـی هم
امتحانکنید.

wallabag
مطالب زیادی برای مطالعه در وب وجود دارد ،اما وقت
کافـی برای خواندن آنها وجـود ندارد .حداقل نه آن
زمـان که مطالب مورد نظرتان را پیـدا کنید .در این
مواقع اسـت که ابزارهایی مثـل  pocketو instapaper
برای بعدا خواندن آنها وارد صحنه میشوند .این ابزار
به شما اجازه میدهند تا مقاالت یا صفحات جالب را
ذخیره کنید و در زمان مناسب به سراغ آنها بروید.
واالبگ قدرت پاکت و اینستاپیپر را تحت کنترلتان
به شـما میدهد .ایـن یک برنامه خـود میزبان برای
ذخیزه مطالب مورد نظر شماست که تقریبا میتواند
تمام کارهایی که رقبای تبلیغاتیاش انجام میدهند
را ارایـه دهـد .از حذف فرمانهـا و تبلیغات گرفته تا
ذخیـره مقـاالت شـما بـه عنـوان یـک فایـل .EPUB
همچنیـن نرمافـزار موبایـل و افزونـه وب آن موجود
اسـت که اسـتفاده از واالبگ را راحتتر میکنند .اگر
کنترل محدوده شما در واالبگ برایتان جالب نیست
میتوانید از نسخه میزبان شـده آن یعنی Framabag
استفادهکنید.

Shaarli
چه تعداد بوکمارک در طول این سـالها جمعآوری
کردهاید؟حاضرم شرط ببندم بیشتر از آن چیزی که
بتوان بهخاطر سپرد .چرا این بوکمارکها نباید تحت
کنترل شـما باشند؟ این قولی سـت که شارلی نوید
آن را میدهد .یک ابزار مدیریت بوکمارک خودمیزبان
شـده که به عنوان جایگزینی برای برنامههای تحت
وب مانند  Deliciousو  Pinboardطراحی شـده اسـت.
بـرای ذخیره بوکمارکها چندیـن روش وجود دارد؛
مثلا بارگذاری کردن یک فایل بوکمارک از مرورگر،
کپـی کـردن لینکهـا و قـراردادن آنها در شـارلی،
اسـتفاده از یک [ bookmarkletبوکمارکلتها ابزاری
سـاده برای گسترش دادن قابلیتهای گشت و گذار
در اینترنت هستند] یا استفاده از یک نرمافزار اندروید.
میتوانید به لینکها برچسـب ( )tagزده و بهوسـیله
یـک  RSSیا  ATOMفید ،آنها را به اشـتراک بگذارید.
اگر هم خواستید میتوانید آنها را به شکل خصوصی
نگهـداری کنید .چیزی که شـارلی را جالب میکند
این است که در آن نیازی به یک پایگاهدادهها ندارید.
شـارلی تمامـی بوکمارکهـای شـما را در یک فایل
رمزگذاری شـده در سـرورتان نگهداری خواهد کرد.
نصب و مدیریت آن بسیار آسان است .از طرفی شارلی
در ظاهر خیلی جذاب نیست و برای تغییر ظاهر آن
تقریبا هیچ راهی وجود ندارد.

FreshRSS
شـاید باورش سـخت باشـد امـا تقریبا یک سـال از
زمان�ی ک�ه گوگل تصمیم گرف�ت دیگ�ر رو ی �goog
 le readerکار نکنـد ،میگـذرد .در عـوض چنـد ابزار
« »RSS readerجدید وارد صحنه شدهاند .در بین آنها
چند ابزار متنباز هم وجود دارد که یکی از بهترینها
 freshRSSاسـت freshRSS .یـک نرمافـزار خود میزبان
است که در کاربری بسیار ساده ،جذاب و سریع است.
تمـام کاری که شـما باید انجام دهیـد ،اضافه کردن
پیوندها به  RSSفیدها برای سـایتهای مورد نظرتان
اسـت (یـا میتوانید مجموعهای از فیدهـا را با فرمت

نظر نهایی
جایگزینهای زیادی برای برنامههای مشهور تحتوب
وجود دارد .این مقاله حتی خراشی کوچک به سطح
وسیع آن گزینهها هم نیست .اگر بهدنبال برنامههای
متنباز تحتوب بیشـتری میگردید سری به سایت
 Sandstorm.ioکه سال پیش به ثبت رسیده ،بزنید.
شماره چهارم ،بهمن ماه93
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ویژه
گزارش خبر

زمین دلمرده ،سقف آسمان کوتاه
غبار آلوده مهر و ماه
زمستان است..

مهدی اخوان ثالث

نویسنده:
محمدنبیزاده

چه خبر از سیستم عامل ملی؟ چه خبر از
ایمیـل ملی؟ اینترنت ملی کجا اسـت؟ چه
خبـر از چـه و چه و چه ...هر سـاله در ایران شـاهد
اختصـاص هزینههـای میلیـاردی بـه پروژههایـی
هستیم که اگر نظر خود من را بپرسید اختصاص یک
اسکناس سبز هم به آنها حیف و میل سرمایههای
ملی این مردم است .پروژههایی که شروع میشوند
و هیـچگاه بـه پایان نمیرسـند .پروژههایـی که نه
پیمانکار درست و حسابی دارند و کارفرمای آگاه .در
واقع شـاید بتوان این گونه گفت که پروژههایی که
تحت عنوان ملی در بسـتر نرمافزاری کشور تعریف
و پیادهسـازی میشـوند از همان ابتـدا ،پروژه ،یک
شکست بزرگ هستند و بس!
تعمیم دادن این نکته به همه پروژهها شاید چندان
منطقی و درسـت نباشـد اما تعداد ایـن پروژههای
آنقـدر کم اسـت کـه ناچار از این تعمیم هسـتیم.
بعضـی از ایـن پروژهها حتی مشـخص نیسـت که
چه هدفـی را دنبال میکنند .بـرای نمونه میتوان
از ایمیـل ملی صحبت کرد .چرا هر ایرانی باید یک
ایمیل ملی داشته باشد؟ چگونه میتوان در کشوری
کـه درصد نفوذ اینترنت در آن چندان باال نیسـت،
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همه را مجبور به استفاده از ایمیل ملی کنید؟ اصال
من نمیخواهم از این سرویس ایمیل استفاده کنم!
آیا ایجاد دیکتاتوری برای ایجاد سهولت در کارهای
دولـت کار منطقی به حسـاب میآیـد؟ برای نمونه
از مـادر پیر خودم حـرف میزنم که مبادا به آقایان
بربخـورد .مادر بنده که بیش از شـصت سـال دارد
و از تمـام فنـاوری تنها یکی گوشـی جـاوا دارد که
اوج اسـتفادهاش از فناوری این گوشـی در حد زدن
برقراری تماس با اعضای خانوادهاش است (که برای
من شاید این مطلوب باشد ،چون اصال مایل نیستم
مادرم عضو توییتر باشد).
حال اینکه جنابان چگونه میتوانند مادر مرا مجبور
به استفاده از اینترنت و ایمیل ملی کنند بماند (که
نهایتا یا من این کار را برایش خواهم کرد یا برادرم)
امـا آیا ایـن ایمیل به عنـوان هویت واقعـی فرد در
فضای مجازی نیسـت؟ آیـا تمام فعالیتهای فرد با
این ایمیل به عنوان فعالیت قانونی و قابل پیگرد در
نظر گرفته خواهد شد؟ الزم نیست حرفی بزنم .شما
خودتـان بهتر از من میدانید که در صورت اجرایی
شدن این داستان خندهدار ،چه فاجعهای در سطح
ملی رخ خواهد داد.
پروژههای بسیار در این مقال میگنجند که هرکدام
حدیث مفصلی است از بیکفایتی دستاندرکاران و
کمبود اطالعات (یا  ) ...عوامل پروژه!
در ایـن میـان هسـتند پروژههایـی کـه بـه صورت
منطقـی تعریـف شـدهاند و پس از نیازسـنجیها و

بررسیهای کامال آگاهانه واگذار شده و آغاز به کار
کردهانـد و در نهایـت به میزان رشـد قابل توجهی
رسـیدهاند که میتوان آنهـا را تا حدی پروژههای
موفـق نامید .شـاید بـا اغماض بتـوان« ،طرح ملی
لینوکس فارسی» و «سیستمعامل بومی زمین» را
جزو این پروژهها دانست.
قضـاوت اینکـه ایـن پروژهها تا چـه حدی موفق
بودهانـد با شـما .اما در این شـماره مـا قصد داریم
که تحلیلی از وضعیت این پروژهها داشـته باشـیم
تـا همـه مخاطبیـن از چند و چـون آغـاز و انجام
ایـن پروژهها اطلاع یابند و بتوانند بـا دید بهتری
در موردشـان نظـر دهند .تمام تالش گروه سلام
دنیا جمـعآوری یک منبع اطالعاتـی کامل از این
پروژه هاسـت و قصد تخریب یـا طرفداری از هیچ
کدامشان را ندارد.
در این میان الزم اسـت از تمامی کسـانی که ما را
در جمـعآوری این اطالعات کمک کردهاند تشـکر
کنیـم .به ویژه از آقایان محمد خوانسـاری ،محمد
تشـکری ،فرشاد خوشخوی ،آرمین رنجبر ،احسان
کشتکاری ،بهروز شعبانی و سایر دوستان.

سفر به اعماق زمین
خالصه مصاحبهای با فرشـاد خوشـخوی ،محمدتشـکری ،آرمین رنجبر ،احسـان
کشتکاری و بهروز شعبانی
«زمیـن» را شـاید بتـوان یکـی از
بهتریـن پروژههـای ملـی! نامیـد.
هرچند تمامی دستاندرکاران اتفاق نظر دارند
کـه زمین به عنوان یک پروژه بومی و نه یک
پروژه ملی تعریف شده است و حتی در تمامی
قراردادهـای مربوطه نیز این پـروژه به عنوان
«سیستمعامل بومی» نامیده شده است.
پـروژه زمیـن بـه سـفارش مرکـز تحقیقات
مخابرات (محمد خوانسـاری به عنوان مشاور
و ...کشـتکاری به عنـوان ناظر فنی) و نظارت
سـازمان فناوری اطالعات و ارتباطات (محمد
تشـکری) و توسـط شـرکت پارسپویـش با
مدیریت فرشـاد خوشـخوی و مدیریت پروژه
آرمین رنجبر انجام شده است.
فرشاد خوشخوی عنوان میکند تعریف این
پروژه به عنوان سیسـتمعامل بومی بیشتر بر
این اساس بوده است که ما توانایی بومیسازی
این دانش را داشته و مستنداتی داشته باشیم
کـه بتوانیم دانش فارسـی شـده را در اختیار
سایرین قرار دهيم .از ابتدا نیز بحثی با عنوان
پـروژه ملی مطـرح نبوده و نیسـت .حتی در
تمامـی بخشهای قرارداد نیز سیسـتمعامل

بومی ذکر شده است.
تشـکری هم میگوید اگـر روزی مـا بتوانیم
دانش آن را داشته باشیم که تمامی بخشهای
لینوکـس را بـه طـور کلی پشـتیبانی کنیم،
آن زمـان میتوانیم ادعـا کنیم که لینوکس،
سیستمعامل ملی ما خواهد بود .چون در حال
حاضـر در صورتی که در سـرورهای دبیان ما
مشکلی وجود داشته باشد ما باید منتظر این
باشیم که کامیونیتی دبیان چه زماني مشکل را
حل میکند .بنابراین ما نمیتوانیم ادعای بومی
بودن سیستمعامل را داشته باشیم.
آرمین هم هم معتقد است عنوان ملی کامال
بیمعنی اسـت .شـما میتوانید بـه تلویزیون
ایران بگویید ملی چون تمامی اقشـار جامعه
میتوانند از آن اسـتفاده کننـد ،اما زمانی که
وارد حیطه تخصصی میشـویم ذکر پسـوند
ملی پس از پروژهها چندان مناسب و منطقی
به نظر نمیآید.
کشـتکاری هـم مثل بقیه معتقد بـود عنوان
بومی بیشتر به دانش بومی توسعه باز میگردد
و بیشتر به پشتیبانی کامل از سرویس داخلی
مربوط بوده است.

اگر روزی ما
بتوانیمدانش
آن را داشته
باشیم که تمامی
بخشهای
لینوکس را
به طور کلی
پشتیبانیکنیم،
آن زمان
میتوانیم
ادعا کنیم
کهلینوکس،
سیستمعاململی
ما خواهد بود

تاریخچه
در صفحه ویکی زمین چنین نوشته شده:
پاییـز  ۱۳۸۹پـروژهای در مرکـز تحقیقـات
مخابـرات ایـران بـا عنـوان مـدل مفهومـی
سیسـتمعامل شـروع به فعالیت کـرد .هدف
ایـن پـروژه شناسـایی و تعریـف پروژههـای
کاربـردی مطابـق بـا نیـاز کشـور در حـوزه
سیسـتمعامل بود ،از جمله نتایج پروژه فوق
تمرکز بر بخش سیستمعامل سرورها بهجای
سیسـتمعاملهای کاربـران و همچنیـن بـه
کارگیری نرمافزارهای متنباز بود.
پـروژه زمیـن بـا هـدف پوشـش نیـاز بخش
سیسـتمعامل سـرور کشـور از بهـار  ۹۰بـا
همـکاری مرکـز تحقیقـات مخابـرات ایران،
شـرکت پارس پویشفناور و سازمان فناوری
اطالعات شروع به فعالیت کرد .اولین رونمایی
رسـمی از اولیـن نسـخه زمیـن  ۱٫۰٫۰در بهـار
 ۹۱توسـط وزارت وقـت ارتباطـات و فناوری
اطالعات صورت گرفت .سـال  ۹۱سال پرفراز
و نشیبی برای زمین بود و بارها معماری زمین
با توجه به نیازمندی بازار و روند رشد فناوری
تغییر کرد ،نهایتا خط تولید زمین و محصول
«زیرسـاخت مجازیسازی سـرور زمین»که
امروز توسـعه داده میشود ماحصل محصول
معماری تدوین از آن زمین است.
پـروژه فوق که تحت عنـوان زمین يك ،بین
همکاران این پروژه شـناخته میشود پس از
ارایـه  ۱۱نسـخه محصول زمیـن و راهاندازی
شماره چهارم ،بهمن ماه93
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ویژه
گزارش خبر

نسـخهاولیـه خط تولیـد در تابسـتان  ۹۲به
پایان رسـیده و نگهداری ،توسعه و پشتیبانی
زمین به گروه مرکز تحقیقات مخابرات ایران
منتقلشد.
زمان تحویل پروژه به گفته خوشـخوی بنا به
دالیلی مقداری تاخیر داشت و پس از اتمام به
مرکز تحقیقات تحویل داده شد.
چرا ملی؟
چـه نیازی به پروژههای ملی وجود دارد؟ چرا
کشـورهایی ماننـد روسـیه ،چین ،آلمـان و...
سیستمعاملهای ملی دارند؟ آیا صرفا ایکه
پـروژه بـه طـور کامل در کشـور انجام شـده
باشـد کافی اسـت؟ برای نمونه اینکـه ما از
سیستمعاملی اسـتفاده کنیم که پاسخ تمام
نیازهـای ما را میدهد کافی اسـت؟ آیا حتما
باید این سیستمعامل تولید داخل باشد تا به
آن اعتماد کنیم؟
از نیازسـنجی پروژه که صحبت کنیم شـاید
برای بسیاری از ما پروژههای ملی چیزی شبیه
به اختراع دوباره چرخ هسـتند .ایمیل ملی یا
پیامرسان ملی یا مرورگرملی! شاید که نه ،قطعا
کار احمقانهای است که با وجود مرورگرهایی
همچون فایرفاکس یا کرومیوم ما پروژهای ملی
راهانـدازی کنیـم و مثال مرورگـر ایرانی تولید
کنیم! تنها در صورتی این کار توجیه اقتصادی
و فنی دارد که مرورگر ما امکاناتی داشته باشد
که در سایر مرورگرها نیست.
دلیل راهاندازی پروژههای ملی در کشـورهای
مختلف براساس کاربرد و حیطه استفاده شاید
متفاوت باشـد .برای مثـال در صنعت نظامی
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کشـورهای مختلـف همواره حفـظ اطالعات
و اسـرار نظامی یکی از اصول اولیه و اساسـی
اسـت .بنابرایـن تعریـف یـک سیسـتمعامل
کاملا ملی و بومـی میتواند امنیت اطالعات
را تا حـدودی تضمین کند .همانطور که در
جریانات حملههای ویروسی که در سالهای
گذشته در سطح ملی اتفاق افتاد (بدافزارهایی
همچون اسـتاکس نت که با استفاده از نقص
امنیتی موجود در میانبرهای ویندوز ،با آلوده
کردن رایانههای کاربران صنعتی ،فایلهای با
قالب اسکادا که مربوط به نرمافزارهای WinCC
و  PCS7شـرکت زیمنس اسـت را جمعآوری
کـرده و به یک سـرور خاص ارسـال میکرد)
باعث صدمات بسـیاری شـد و تنها کاری که
از دسـت کارشناسـان بر میآمـد انتظار برای
دریافت پچ از مایکروسـافت بود .عالوه بر این
میتوان از پروژههای بومی مثال زد که مانند
آن را در سایرکشـورها نمیتـوان یافـت .این
دالیل و شاید دالیل دیگر به اندازه کافی برای
مسئوالن قانعکننده هستند که آغازگر طرحها
و پروژههایی باشند که گاهی میلیاردها تومان
از سـرمایه ملی کشـور را به خـود اختصاص
میدهند.
تـا اینجـای کار نه ما مشـکلی بـا این قضیه
داریـم و نـه هیـچ کس دیگـری! امـا قصه از
اینجـا آغاز میشـود که تمام فرآینـد از ابتدا
به دست کسانی پیش میرود که نه تخصص
کافـی برای این گزینـه را دارند و نه عالقهای
به مسئولیتپذیری در قبال بیتالمال .شاید
باید عنوان کنیم که خوشبختانه پروژه زمین از
این آفتها دور بوده است .کارفرما تا حدودی

چندوچون کار آشناست اما پیمانکار به دلیل
تخصص و گروه حرفهای خود مسـیر پروژه را
به گونهای عوض میکند که امروز شـاهد آن
هستیم.

در صنعت نظامی
کشورهای
مختلفهمواره
حفظ اطالعات و
اسرار نظامی یکی
از اصول اولیه و
اساسی است.
بنابراینتعریف
یکسیستمعامل
کامال ملی و بومی
میتواندامنیت
اطالعات را تا
حدودیتضمین
کند

آیا زمین سیستمعامل است؟
از فرشـاد خوشخوی که هماکنون مدیرعامل
پارس پویش است سوال میکنم که آیا عنوان
«سیستمعامل» برای زمین صحیح است؟ آیا
زمین یک سیستمعامل است؟
خوشـخوی عنـوان میکنـد ابتـدا براسـاس
RFPهـای اولیـه قـرار بـر ایـن بـود کـه یـک
دیستروبیوشـن بومی شـبیه به دبیان داشته
باشیم که تمام مشکالت و نیازهای این حوزه
را برطرف کند ،اما براسـاس تحقیقات اولیه و
در فاز اول که بیشتر طراحی سیستم را شامل
میشد به این نتیجه رسیدیم که شاید خیلی
منطقـی به نظر نرسـد که با وجـود این همه
دیسـترو ما هم به دنبال تولید یک دیسـترو
دیگر باشیم .بنابراین تصمیم گرفته شد که یک
ابزار مجازیسازی ساخته شود که سازوکاری
بـرای چرخـه کسـبوکار و تولیـد محصول
بازمتن داشته باشیم که بتواند درآمدزایی کند
و استفاده از نرمافزارهای متنباز را توسعه دهد.
به نظر آرمین در ابتدای پروژه کارفرما چندان
اطالعات صحیحی نسـبت به پروژه نداشـت
و پـس از تحلیل پـروژه و تحقیقات گوناگون
که فاز اول این کار محسـوب میشـود ،پروژه
زمین از یک سیستمعامل متنباز به یک بستر
مجازیسازی تغییر ماهیت داد.
بنابراین کشـتکاری با صداقـت تمام اعتراف

میکنـد ابتدا نمیدانسـتند کـه دقیقا به چه
چیـزی نیـاز دارنـد! اما در اینجـا نقش گروه
فنـی کاملا مشـخص و واضـح اسـت که به
کمـک کارفرمـا میآیـد و پـس از تحلیـل و
تحقیقهـای مختلـف تعریـف پـروژه عوض
میشود .کشتکاری عنوان میکند چیزی که
به آن اطمینان داشتیم این بود که ما هم نیاز
به پشتیبانی کامل فنی (اشاره شد که دانش
بومی توسـعه) و هم نیاز پشـتیبانی غیرفنی
کامل داریم.
فرآیند تعریف پروژه و تعیین پیمانکار
 -۱تعریف پروژه
 -۲برگزاری مناقصه
 -۳انتخاب کارفرما
دولـت برای انتخاب پیمانـکار مناقصه برگزار
میکنـد و غالبا کسـی که قیمـت پایینتری
پیشنهاد بدهد برنده مناقصه است ،اما ظاهرا
این سیسـتم مقداری تغییر کرده است! پس
از ارزشگـذاری و قیمت پیشـنهادی توسـط
شـرکتکنندگان ،کارفرما بر اسـاس امتیازی
که هر شرکت کسب مینمايد ،آن را به عنوان
پیمانکار انتخاب میکند .این امتیازها شامل:
گریـد شـرکت ،قیمت پیشـنهادی ،تخصص
انجـا م کار ،زمـان تحویل و چنـد عامل دیگر
هستند.
خوشـخوی میگوید قیمتهای پیشـنهادی
پایینتری نیز اعالم شده بودند ،اما تمامی آنها
در دو حالت خالصه میشدند :یا آنقدر پایین
بودند که نشاندهنده عدم اطالع کافی از چند
و چون پروژه بود یا تخصص کافی نداشتند .او
میگوید مدیر فنی پروژه (آرمین رنجبر) هم
یکی از عوامل انتخاب پارس پویش به عنوان
کارفرما بود.
زمین چیست؟
زمیـن یک ماشـین مجازیسـازی بر بسـتر
ابـر( )Cloudاسـت .یـک هایپروایـزور ()VMM
و یـک مدیـر کارمـان! ( .)Applianceبـه زبان
سـاده زمین قرار اسـت بستری باشد که شما
بهراحتی بتوانید یک ماشین مجازی اجرا کنید
و کارمانهای تولید شـده توسط شرکتها یا
کاربران مختلف را با یک کلیک روی آن نصب
کنید.
برای نمونه شما وبسایتی دارید که با پایتون
نوشته و از فریم ورک جنگو استفاده کردهاید.
بـرای اجـرای این وبسـایت شـما میتوانید

بستههای مورد نیاز خود را انتخاب و بهراحتی
نصب کنید .زمین نصب و کانفیگ اولیه را به
عهده میگیرد و در نهایت شما بستری دارید
کـه تمامـی نرمافزارهای مـورد نیازتان نصب
شـده اسـت و میتوانيد بهراحتی کار خود را
آغاز کنید .شما بهراحتی به راهحلهای بازمتن
خود میرسـید و اگـر نیاز به خرید محصولی
باشد میتوانید در همین بستر پرداخت کنید.
شرکتهای مختلفی نسبت به ایجاد برنامهها
اقـدام كـرده و شـرکتهای دیگـری از آنها
استفادهمیکنند.
مشکالت پروژه
خوشخوی یکی از مشکالت پروژه را تغییرات
بخشهای پـروژه حین انجام کار عنوان کرد.
مثال بخشی از کار که رو به اتمام بود در آخرین
جلسه قبل از تحویل تغییر میکرد و پیمانکار
مجبـور بود تمامی تغییـرات را در زمان مقرر
تحویل دهد .این تغییرات گاهی آنقدر سریع
و گسـترده اتفاق میافتاد که شـرکت مجبور
بود تمام نیروی انسانی خود را از سایر پروژهها
خارج کند و با تمام قوا مشغول انجام تغییرات
شود.
خوشخوی مشکالت پروژه را عالوه بر مشکلی
کـه ذکر شـد به صـورت تیتـروار ایـن موارد
میداند:
عـدم اطالع کافی کارفرما از خواسـتهها و
نیازهای پروژه
سود ناکافی پروژه به خاطر مشکالتی که در
قرارداد پیش آمد
مدیران پروژه که انتخاب شده بودند!
اجمـاع نیروهای فنـی در محل مورد نظر
کارفرما
اعمال نظر مستقیم کارشناسان حین انجام
کار در محل کارفرما فراغ از طرحهای تصویب
شده.
تغییر مدیریت مرکز تحقیقات
جذب نیروی انسانی کارشناس
جذب و دفع نیروی انسانی به دلیل برخورد
نامناسب مدیران پروژه
بـه نوعـی تحمیـل مدیر پـروژه از سـمت
کارفرما
بهرغـم وجود کارشناسـان فنـی و آگاهی
همچون آقای کشتکاری ،کارشناسان دیگری
بودنـد که گاهی به دلیل عدم داشـتن دانش
کافـی گاهـی موجـب مشـکالتی در پـروژه

میشدند.
آرمیـن رنجبر هم بزرگترین مشـکل پروژه
را پـس از عـدم درک کافـی کارفرما نسـبت
بـه پروژه ،نبود نیروی انسـانی عنوان کرد .به
دلیل تخصص مورد نیاز در پروژه شاید تعداد
معـدودی از افراد بودند که میتوانسـتند در
پروژه مشارکت داشته باشند و این محدودیت
باعث شـد که بهرغم اهمیت حضور فیزیکی
نیروی انسـانی در محل انجام پروژه ،شرکت
مجبـور شـود که با چنـد نفر از ایـن افراد به
صـورت ریموت (از راه دور) همکاری کند که
خود موجب مشکالتی شد و زمان و هزینهای
بیش از آنچه باید ،به شرکت تحمیل شد.
زمین کجاست؟
نهایتـا زمیـن از طـرف پیمانکار با شـش ماه
تاخیـر بـه کارفرما تحویل داده شـد .پروژه با
درصـد بیـش از  ۷۰تکمیل شـد و ادامه کار
به مرکز تحقیقات مخابرات که به مرکز ملی!
فضای مجازی تغییر نام داده بود سپرده شد.
محمد تشکری ذکر میکند در این مرکز که
آزمایشگاه سیستمعامل نام دارد پروژه زمین
همچنان در حال توسعه است و مجوز انتشار
اسناد اجرایی زمین نیز گرفته شده است ،اما
زمین یک ماشین زمان و نحوه انتشار این اسناد هنوز مشخص
مجازیسازی بر نیست!
بستر ابر()Cloud
شـاید برای شـما نیز این سـوال مطرح شده
است .یک
باشـد کـه از کجا میتـوان زمیـن را دریافت
هایپروایزور
کرد؟ طبق بررسـیهای من لینـک دریافت
یک
( )VMMو
زمین را میتوانید در سـایت زمین با نشـانی
مدیر کارمان!
 xamin.irو در بخش ویکی پیدا کنید هرچند
(.)Appliance
بسیاری از لینکهای پروژه غیرفعال هستند و
به زبان ساده
محتواییندارند.
است
زمین قرار
مسـتندات پـروژه نیـز تقریبا در سـایت قرار
بستری باشد که داده شـده است اما در ویکی مشکالتی دیده
شمابهراحتی
میشـود کـه خـود جـای سـوال دارد .برای
بتوانیدیک
نمونـه در کارمان  MySqlشـماره نسـخه 1.0
مجازی
ماشین
اسـت و  Djangoنسـخه  5.2.1اسـت؟!؟ در
اجرا کنید و
خوشـبینانهترین حالت این اعـداد مربوط به
های
کارمان
نسـخه خود کارمان است اما اطالعاتی مبنی
تولید شده توسط بر اینکه این کارمانها از کدام نسخه برنامه
شرکتها یا
اصلی استفاده میکنند هنوز مشخص نیست.
کاربرانمختلف در کل بـد نیسـت نگاهـی بـه ویکی سـایت
را با یک کلیک بیندازید .اطالعات خوبی میتوانید پیدا کنید
روی آن نصب
که به درک بهتر کارآیی این سیسـتم کمک
کنید.
میکند.
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فراز و نشیب پروژهها را مرور میکند

شوالیهپروژههای
متــنبازدولتی
مصاحبهگر:
محمدنبیزاده

ارزش یـک ماه انتظار را داشـت .طی
چند بار تماسی که با دفتر ملی فضای
مجازی داشتیم و درخواست مالقات حضوری
بـا دکتر محمـد خوانسـاری را کـرده بودیم،
باالخره به طریق دیگری به گوش ایشان رسید
و بدون آگاهی از تالشهای قبلی ما بالفاصله
پذیرفتند که با هم گفتگویی داشـته باشیم.
کاملا خودمانـی و بـدون هیچ قیـد وبندی
دوسـتانه گفتگو را آغاز کردیم .حتی در انتها
قرار شـد زمان جلسـات را به گونهای تنظیم
کنیم که اولین نمونـه صبحانه کاری جامعه
متنباز ایران را در خدمت ایشان تجربه کنیم.
جلسـه با حضـور میـرزاد و عدالتـی از روابط
عمومـی و کشـتکاری مدیـر و معبـودی
کارشـناس گروه توسعه نرمافزار تشکیل شد.
از گروه سلام دنیا هم دو گروه شـرکت کرده
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بودنـد :بنده و محمد دماوندی برای مصاحبه
و توکلی و افاضاتی و درویش برای گفتگو در
زمینههای مختلف همکاری با آن مرکز.
خوانسـاری ابتدا رزومه کوتاهی از تکتک ما
شـنید و سـپس برای معرفی خـود ذکر کرد
که رزومه خود را با جزییات کامل در سـایت
دانشگاه قرار داده است .اما شاید ذکر این نکته
خالـی از لطف نباشـد که محمد خوانسـاری
رییس مرکز تحقیقات مخابرات که هماکنون
بـه مرکز ملـی فضای مجازی تغییر نـام داده
اسـت ،در سـال  ۷۱در رشـته نرمافـزار وارد
دانشـگاه شریف شد و در سـال  ۷۵در رشته
ارشـد معمـاری کامپیوتـر و در سـال  ۷۹در
مقطع دکترا ادامه تحصیل داد.
آشنایی خود را با لینوکس در پیادهسازی
تصاویر جزوه درس پایگاهدادهها عنوان میکند

اما هنگامی که از
دانش بومی یک
فناوریصحبت
میشود به این
معنی است که
آن فناوری در
خارج از ایران
تولید شده است
اما دانش توسعه
آن در ایران
وجود دارد

و سپس سایر درسهایی که نیاز به استفاده از
لینوکس داشته است .ذکر میکند که حضور
اساتید سـختگیر و پیگیر از عوامل آشنایی
با لینوکـس بودند .مدتی نیز مدیر سیسـتم
سـوالریس بوده اسـت و گاهی در توسعه آن
نیز همکاری داشته است.
خوانسـاری عنوان میکند« :سـال  ۷۹که در
مقطع دکترا در شریف مشغول به درس شدم
بحث بسیار داغی بود با این مضمون که مانند
بسیاری از نقاط دنیا سیستمعامل بومی داشته
باشیم .بومی را به دو معنی ذکر میکنم .واژه
«بومی» تعابیر مختلفی دارد .مثال وقتی ذکر
میشود که «کفش بومی» به این معنی ست
کـه این کفش در کشـور تولید شـده اسـت
امـا هنگامی کـه از دانش بومـی یک فناوری
صحبت میشـود به این معنی اسـت که آن
فناوری در خارج از ایران تولید شده است اما
دانش توسعه آن در ایران وجود دارد».
«در حوزه بومیسازی این کار اولین نمونهای
بود که قرار بود با همکاری بخشهای بسیاری
از دولت اجرایی شـود .در بهمن ماه سال ۷۹
در فاصلـه پنج تا شـش مـاه تحت نظر دکتر
ربیعی در شـورای عالی انفورماتیک گزارشی
تهیه شد مبنی بر اینکه جایگاه زبان فارسی
در لینوکس کجا اسـت؟ در یونیکس چطور؟
کدپیجهـای مخلتفی وجود داشـت و خیلی

در مورد یونیکد بحث نمیشد و کدینگهای
مختلفی را برای زبان فارسی ساخته بودند».
در پاسـخ سـوال من که :آیا میتـوان به این
پروپوزال دسترسـی داشـت؟ پاسـخ میدهد
«کـه زمانی در سـایت  foss.irموجود بود ولی
هماکنون . ...شـورای عالـی انفورماتیک پس
از مدتهـا بـرای آن تحقیـق کـه شـش ماه
بـه طـول انجامیده بـود  ۸۰۰هـزار تومان به
دانشـگاه داد که به گونهای یک تشـکر بابت
تحقیقات انجام شده بود .پس از دوسال ،طرح
توجیهی تهیه و بودجه تعریف شد .ما نیز برای
انجـام کار رویکرد خاصی در نظر گرفتیم که
هماکنون برای بسـیاری از پروژههای داخلی
که ذیالنفعان بسـیاری داشته باشد ،به یک
الگو تبدیل شده است».
سـوال میکنم که آیـا همان پروپوزال شـما
تبدیل شد به طرح اجرایی؟
خوانساری میگوید تغییر بسیاری کرد:
«هـدف ما این بود که فضای زبان فارسـی را
در متنباز بهبوددهیم .بعضی از دوسـتان به
اشـتباه یا با سـوءنیت اعالم میکنند که قرار
بوده که سیستمعامل ویندوز جمعآوری شود
و لینوکس فارسـی جایگزین آن شـود .اما ما
تنها قصد بهبـود امکانات زبان فارسـی را در
لینوکسداشتیم».
آیـا بسـیاری از سـوء تفاهمـات به
خاطر نام پروژه که «طرح ملی لینوکس
فارسی» بود پیش نیامد؟
«این هم مشـکلی که بود بعضی از رسـانهها
بـه آن دامـن زدند و هنوز هم برطرف نشـده
اسـت .وظیفه کارکنـان دولت این اسـت که
خـوراک خبری مناسـب بـرای خبرگزاریها
تهیه کنند .رسـانهها هم که نمیتوانند بیکار
باشند .هنگامی که این خوراک خبری تامین
نشـود رسـانهها آغاز به کار میکنند و اخبار
غلط در جامعه رواج پیدا میکند .پروژه هم به
قدری بزرگ بود که نمیشد تنها یک شرکت
را به عنوان پیمانکار انتخاب کرد .برای همین
تقسـیم کار انجـام گرفت و نزدیـک به ۱۲۰
میلیـون تومان اعتبار برای سـال  ۸۱در نظر
گرفته شد.
یک کمیته فنی تشکیل شد که شامل  ۲۰یا
 ۲۲نفر بود از اعضای شورای عالی انفورماتیک
و شورای عالی اطالع رسانی و انجمن صنفی
شرکتهای انفورماتیک و افرادی که به نوعی

عالقهمنـد بودند کـه همکاری کننـد و یک
کمیته راهبری تشکیل شد از تمامی کسانی
که ادعای مشـارکت در این برنامه را داشتند.
مـن هم سـمت دبیـر کمیته فنـی و رییس
کمیته راهبـری را بر عهده گرفتم .هدف هم
این بود که پرتاب سنگ به این قطار در حال
حرکت به کمترین حد ممکن برسد.
سـال اول موضوعـات متنوعی مطـرح بود از
جملـه صفحه کلیـد اسـتاندارد فارسـی .در
ویندوزهای مختلف صفحه کلیدهای مختلفی
استفاده میشد .موضوع تقویم فارسی ،راست
به چپ ،چینش ( )sortفارسی ،پشتیبانی زبان
فارسی در الگوریتم در هسته  Xبه نام ،FreeBD
ویژگیهای زبان فارسـی برای بوم فارسـی و
یک آئین نامه اسـتاندارد برای فارسیسـازی
 UIماننـد جاگیری دکمهها یا اسـکرولبار یا
میـرور شـدن المنتهـای  .UIاشـتباهی که

در اروپـا مرتکب میشـدند این بـود که فکر
میکردنـد در زبان فارسـی همـه چیز کامال
برعکـس ( )Mirrorمیشـود در حالی که این
گونـه نبود .یا تقویم فارسـی بسـیار مهم بود
که بعضی از دوسـتان به شـورای عالی تقویم
و موسسـه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مراجعه
بعضی از دوستان
کردند و درخواسـتهای مکرری ارسـال شد
به اشتباه یا با
مبنی بر آزادسـازی الگوریتم استخراج تقویم
سوءنیت اعالم
فارسی ،اما هیچگونه همکاری صورت نگرفت
میکنندکه
و ما به معنای واقعی و ملموسی از انحصار در
قرار بوده که
الگوریتـم و دانـش را حس کردیـم .بعدها از
سیستمعامل
کتابهایی مانند الگوریتم خیام یا کتاب آقای
ویندوز
بیرشک یا آقای تدین ،نکتههایی خارج شد و
جمعآوری شود و
برای طراحی تقویم فارسی از آن استفاده شد.
لینوکسفارسی
این تقویم بر اساس ویژگیهای بومی ایران و
جایگزین آن
Localizationهای استاندارد طراحی شد .بعدها
شود
به این نتیجه رسیدیم که تنها کشوری که در
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دنیا تقویم رسمی غیرمیالدی دارد ایران است.
بنابراین کسـی قبـول نمیکند کـه از تقویم
کتابخانه  Cاستفاده شود ،پس عنوان شد که
این مشکالت در الیه  UIباید حل شود .کاری
که در آن زمان آقایان زینی و بیژنزاده انجام
داده بودنـد ،کسـانی که بنیانگذاران فارسـی
کیدیای بودند.
پس از این مرحله یک سیدی الیو لینوکس
هم در اواخر سال  ۸۲به وجود آمد که نامش
شبدیکس بود».
بسـیاری اعتقاد دارند که این پروژه شکسـت
خورده اسـت .چون به طـور کامل در جریان
تعریف کلی پـروژه و اینکه هدف این پروژه
چه بوده است قرار ندارند .در صورتی که شما
بتوانید لیسـتی از مواردی که قرار بوده انجام
شود به ما بدهید ،کمک بزرگی در یافتن دید
جامعی نسبت به پروژه خواهد کرد.
دکتر هم اعالم کرد که با کمال میل آن را در
اختیار ما میگذارند و اضافه کرد:
«ما برای این پروژه به مدت سـه سـال تامین
اعتبـار کردیـم و هدفگـذاری این بـوده که
مشـکالت زبـان فارسـی در ابزارهـای پایـه
حوزه متنباز حل شـود .یعنی اگر شـما یک
دستروبیوشـن لینوکس دریافت کنید که در
آن زبان فارسـی بهخوبی پشتیبانی میشود،
این به معنی این اسـت که پـروژه موفق بوده
است و ما کار خود را درست انجام دادهایم.
عمال ما شـبدیکس را به عنوان تایید توانایی
کار ،با آقای زینی تولید کردیم .برنامه سال دوم
در مـورد  glibcو کتابخانههای  KDEو gnome
و موزیال فایرفاکس و سایر تعریف شد .کمیته
فنـی در مورد اولویـت پروژهها تصمیمگیری
میکـرد و سـپس اعلان عمومی(مناقصـه)
میشد که شـرکتها برای انجام آن داوطلب
شوند .هر چند نیاز قانونی برای انجام مناقصه
نبـود زیرا برای مبالـغ زیر  ۴۰میلیون تومان،
طبق مصوبه دولت نیاز به مناقصه نبود .اما ما
تصمیم گرفتیم که برای بهتر انجام شدن کار
مناقصه برگزار کنیم تا همه شرکتها بتوانند
در این امر مشارکت کنند».
بـه نظـر مـن یکـی از شـفافترین
پروژههایی بود که انجام گرفت .از لحاظ
مالی اطالع رسـانی کامل انجام شـد و
حتی میـزان هزینه و پیمانـکار و … به
صورت کامل به اطالع عموم رسید.

34

شماره چهارم ،بهمن ماه93

«همین نکته ،یکی از مشـکالت ما بود .چون
بسـیاری از دوسـتان نمیتوانسـتند تحلیـل
مناسبی از میزان هزینه انجام شده و محصول
خروجـی داشـته باشـند و در نتیجه سـنگ
اندازیها و بحثها شروع میشد.
یکی از کارهایی که ما در این حوزه انجام داده
بودیم تالیـف  ۱۴کتاب در این زمینه بود که
۵تای آنها چاپ شد و مابقی هنوز چاپ نشده
است.
در اردیبهشت سال  ۸۵هم برنامهای به مرکز
تحقیقات مخابرات ارسال شد تا سند راهبردی
توسـعه متنباز در کشور تدوین شود .از سال
 ۸۵شروع شد و تا سال  ۸۷ادامه داشت .حتی
نسـخهای از لینوکـس بـا برند شـورای عالی
فناوری اطالعات تهیه شـد و دمـوی آن ارایه
شد که نشاندهنده حاصل فعالیت چند ساله
ما بود .در سال  ۸۵هم یک جمعبندی کارها
بـه عنوان فاز آخـر پروژه انجام شـد که پس
از ایـن بخش دیگر هیچ فاز فنـی برای پروژه
تعریف نشـد .فاز نهایی هم شامل شرکت در
 ۵۰تا  ۶۰همایش و کنفرانس بود که بخشی
از آن شـامل ارایه برای فرهنگسـرای فناوری
اطالعات شـهرداری تا فرهنگسرای خوارزمی
و دانشـگاه شـریعتی برای معلمان و سازمان
تالیف کتب درسـی در مورد اهمیت تدریس
ایـن موضوع در کتب درسـی .حتی برای این
بخـش ما تمامی کتب درسـی مرتبـط زبان
هنـدی را هـم تهیه کردیم که بـرای آموزش
فناوری اطالعات از ابزارهای متنباز اسـتفاده
میشد .برای فعالیتهای ترویجی هم تقریبا
به تمامی استانهای کشور رفتیم و ارائههایی
داشتیم».
خوانسـاری از همایشهایـی که در خـارج از
کشـور در این زمینه برگزار میشـد حرف زد
و از دیدارش با ریچارد استالمن و ارائهاش در
سوئد در مورد فعالیتهای دولتها در زمینه
متنباز در بین  ۱۸۰کشور نیز توضیحاتی داد.
از همکاری ایران با دمشـق برای بومیسـازی
لینوکـس و همایـش هلنـد با عنـوان جهان
اوپنسورس ،از همایش در بمبئی برای شرح
فعالیتهای ایران در زمینه متنباز و شـرکت
در اجلاس جهانـی بومیسـازی متنبـاز در
دهلی که نشـاندهنده نقش برجسـته ایران
در این زمینه بود .چون بسیاری از کشورهای
منطقه هیچ فعالیتی در این زمینه نداشـتند
و ایـران در آن سـالها پیشـتاز ایـن عرصـه

«ما برای این
پروژه به مدت
سه سال تامین
اعتبارکردیم
و هدفگذاری
این بوده که
مشکالت زبان
فارسی در
ابزارهای پایه
حوزه متنباز
حل شود .یعنی
اگر شما یک
دستروبیوشن
لینوکسدریافت
کنید که در آن
زبان فارسی
بهخوبیپشتیبانی
میشود ،این به
معنی این است
که پروژه موفق
بوده است و
ما کار خود را
درست انجام
دادهایم.

بـود .همچنیـن از تفاهم نامهای کـه با بنیاد
نرمافزارهای آزاد هلند و اسپانیا امضا شده بود،
صحبـت کرد.او همچنین عنـوان کرد که در
همین راستا ما سه فونت هم طراحی کردیم:
«فونتهای سری «ایرانیان» .یکی  Sansو دوتا
 serifکه نامه رسـمی از مجوز رایگان فونتها
هـم موجود اسـت .مهمترین خصوصیت این
فونتها این اسـت که کل طراحی بر اسـاس
سـاختار نمایشـی زبـان فارسـی اسـت .بـه
گونهای که شـما حتـی اندازه فونـت خود را
 ۸انتخـاب کنیـد باز هم قابل خواندن اسـت
و درهمفرورفتگـی حرفها نیز پیش نخواهد
آمـد .یکی از بخشهای بـزرگ این پروژه هم
در بخـش موتـور رندر فونتهای فارسـی در
لینوکس است که این هم بهخوبی انجام شد.
در سـال  ۸۵هـم عمال تمام فضـای فناوری
اطالعات کشـور دچار رکودی شـد که ناشی
از سیاسـتهای خود دولـت بود .مدیرانی که
در دولـت انتخاب میشـدند هیـچ اهمیت و
اولویتی برای فناوری اطالعات کشـور در نظر
نمیگرفتند و این خود مشکل بزرگی در ادامه
توسعه بود .در سال  ۸۷هم  ۱۰۴ساعت دوره
آمـوزش لینوکس به صورت ویدیویی و فلش
تهیـه شـد که بخشـی از آن بـه همت دکتر
غالمعلی است که بسیار ارزشمند است».
دکتـر جلسـه دیگری داشـت که اجـازه نداد
سـوالهای بیشـتری مطرح کنیم اما قرار بر
این شد که جلسات دیگری داشته باشیم که
ارتباط دولت و جامعه متنباز ایران و گروههای
کاربری بیشتر شود تا بتوانیم گامهای بهتری
در زمینـه بهبود شـرایط حاکم بـر این حوزه
برداریم.
در انتها نیازی به نتیجه گیری از این مصاحبه
نیسـت .شـما خودتـان بهراحتـی میتوانید
قضـاوت کنید که این پروژه شکسـت خورده
است یا به هدف خود رسیده است .تمام تالش
ما تنها جمعآوری اطالعاتی است که ممکن
است در این زمینه موجب شفافسازی شود.
اطالعاتی که نشان میدهد در این کشور چه
فعالیتهایـی انجام شـده و چـه هزینههایی
پرداخت شده و به چه خروجی رسیده است.
در آخر هم عنوان کنم که در صورتی که شما
میتوانیـد حرفهایی در این مورد بزنید ما با
آغوش باز از شـما اسـتقبال میکنیم و سراپا
گـوش خواهیم بـود .حرفهایتـان را با ما در
میان بگذارید.

برگی از تاریخ
در این بخش ،تنها مستندات در دسترسی که بر روی وب به صورت رسمی برای
پروژه مجهولالنامی منتشـر شـده  ،آورده شده است .بررسـی این موارد میتواند
بخشی از سواالت را پاسخ دهد و سواالت بیشماری را هم ایجاد کند اما واقعیت
این است.
آشـنایی با طرح ملی سیسـتمعامل
1
لینوکس
سیستمعامل و نقش آن در توسعه IT
در بین اجزاء تشـکیل دهنده صنعت فناوری
اطالعات اعم از سـختافزار ،نرمافزار و شبکه،
سیستمعامل نقش «روح» در پیکر را دارد .در
واقع سیستمعامل یک نرمافزار پایه و مبنایی
اسـت که بـه عنوان یـک محصـول کاربردی
همراه با سختافزار در اختیار استفادهکنندگان
قـرار میگیـرد .در نتیجـه بـه تعـداد کلیـه
کامپیوترهای موجود در بستر فناوری اطالعات
نسخهای از سیستمعامل وجود خواهد داشت.
بـا توجه به رشـد جـدی کاربران شـبکههای
اطالعرسـانی و اینترنت در کشـور ما ،ایجاد و
توسـعه یک سیسـتمعامل بومی ،مسـئلهای
استراتژیک است.
مشکالتسیستمعاملهایکنونی
اگـر ایران بنابر تعهـدات بینالمللی مجبور
شود بهای این سیستمعاملها را پرداخت کند
تا سال  2008سرمایه هنگفتی از کشور خارج
خواهد شد.
عدم دسترسی به منابع این سیستمعاملها،
باعث بروز مشکالت امنیتی فراوانی خواهد شد.
ضعـف پشـتیبانی از زبـان فارسـی در
سیستمعاملهایفعلی.
بنابراین:
رویکرد به سیستمعاملهای متنباز با توجه به
گرانی روزافزون نرمافزارهای تملیکی و کاهش
ضریب امنیتی آنها ،بهترین راه حل میباشد.
لینوکس به عنوان سیستمعامل ملی
امـروزه «لینوکـس» به عنوان سیسـتمعامل
پیشـرو در شـبکههای کامپیوتری شـناخته

میشـود که با توجه بـه قابلیتهای امنیتی،
اجتماعی و اسـتراتژیکی کـه دارد مورد اقبال
دولتهـا در سراسـر جهان قرار گرفته اسـت.
در دسترس بودن کد منبع این سیستمعامل،
آزادی همیشـگی در اسـتفاده از نرمافزارهای
اختصاصی را به ارمغان خواهد آورد.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان از
قبیل آلمان ،انگلسـتان ،چین ،کره و ژاپن در
حال انتقال سیستمعاملهای خود به لینوکس
هستند .آنها استفاده از لینوکس را در مدارس
خـود گسـترش داده و بـا برنامهای مشـخص
بـه تربیـت افراد آشـنا بـا این سیسـتمعامل
مشغولاند.
بنابراین ضروری است ما نیز در جهت توسعه
استقالل و امنیت ملی در صنعت  ITکشور به
سیستمعامل به عنوان زیرساخت این صنعت
بیشـتر توجه کنیـم .حفظ امنیـت اطالعات
مراکز دفاعی-امنیتی و تضمین آینده اقتصادی
کشـور در بـازار نرمافـزار ،یک عـزم ملی برای
تهیه سیستمعامل لینوکس ملی میطلبد که
نیازمند سه اصل زیر است:
سرمایه گذاری وسیع
زمان طوالنی
بستر سازی فرهنگی
روند پیشرفت پروژه
در این راستا مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
پیشـرفته دانشـگاه شـریف با حمایت و تائید
شـورای عالی انفورماتیک مدیریت طرح ملی
لینوکس فارسی را بر عهده گرفته است.
پـروژه تحقیقاتی فارسیسـازی لینوکس کار
جدی خود را در بهمن ماه سـال 81بر مبنای
کار پژوهشی انجام شده از بهمن ماه  79تا آبان
 80و بـا هدف پر کـردن خالء مربوط به زبان
فارسی در سیستمعامل لینوکس آغاز کرد.

بنابراینضروری
است ما نیز در
جهتتوسعه
استقالل و امنیت
ملی در صنعت
 ITکشور به
سیستمعاملبه
عنوانزیرساخت
این صنعت بیشتر
توجه کنیم .حفظ
امنیتاطالعات
مراکز دفاعی-
امنیتی و تضمین
آیندهاقتصادی
کشور در بازار
نرمافزار ،یک
عزم ملی برای
تهیهسیستمعامل
لینوکسملی
میطلبد

تشـکیل یک کمیته فنـی از افراد متخصص
در زمینـه لینوکس و فارسیسـازی ،از اولین
فعالیتهای انجام شـده در این پروژه است .با
تصویـب کمیته راهبری که از افراد برجسـته
دانشـگاهی ،دولتی و شـرکتهای خصوصی
تشکیل شده است فارسیسازی سیستمعامل
لینوکس اساسا نیازمند سه مرحله است ،که در
یک زمان طوالنی انجام خواهد شد.
مرحله اول :تهیه امکانات ،کتابخانهها و ابزارهای
پایهای مورد نیاز برای زبان فارسی است.
مرحله دوم :نهادینه کردن خروجیهای مرحله
اول در کتابخانههای مختلف برنامهنویسـی و
محیطهایگرافیکی.
مرحله سـوم :فارسیسـازی کامل برنامههای
کاربـردی محیطهـای گرافیکـی رومیـزی
مختلف.
با توجه به برنامه مصوب سـال  82طرح ملی
لینوکس فارسـی ،تهیه درخواسـت پیشنهاد
برای پشـتیبانی از زبان فارسی در کتابخانهها
و ابزارهای پرکاربرد در دستور کار مدیریت این
طـرح در مرکز فناوری اطالعـات و ارتباطات
پیشرفته شـریف قرار گرفت و شامل  8پروژه
در دسـت انجام است؛ شـرح کامل پروژههای
مذکـور موجود میباشـد .در ضمـن عالوه بر
انجام  8پروژه ذکر شده ،این مرکز در راستای
فرهنگسازی و ترویج استفاده از سیستمعامل
لینوکـس اقـدام بـه انتشـار ماهنامـه «افـق
لینوکس» نموده است.
تاریخچه
پـروژه تحقیقاتـی فارسیسـازی لینوکس در
بهمن ماه سـال 1381توسـط مرکـز فناوری
اطالعات و ارتباطات پیشرفته شریف با حمایت
شـورای عالی انفورماتیـک و با هدف پرکردن
خالء مربوط به زبان فارسـی در سیستمعامل
لینوکس آغاز گردید.
تشـکیل یـک کمیته فنـی متشـکل از افراد
متخصص در زمینه لینوکس و فارسیسازی،
از اولین فعالیتهای انجام شـده در این پروژه
اسـت .بـا تصویـب کمیتـه راهبری کـه افراد
برجسـته دانشـگاهی ،دولتی و شـرکتهای
خصوصـی در آن حضور دارند ،فارسیسـازی
سیسـتمعامل لینوکس اساسـا نیازمند سـه
مرحله اسـت ،که در یک زمان طوالنی انجام
خواهد شد.
2
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ویژه
گزارش خبر

مرحله اول :تهیه امکانات ،کتابخانهها و ابزارهای
پایهای مورد نیاز برای زبان فارسی.
مرحله دوم :نهادینه کردن خروجیهای مرحله
اول در کتابخانههای مختلف محیطهای برنامه
نویسی و محیطهای گرافیکی.
مرحله سـوم :فارسی سـازی کامل برنامههای
کاربـردی محیطهـای گرافیکـی رومیـزی
مختلف.
با توجه به برنامه مصوب سـال  82طرح ملی
لینوکس فارسـی ،تهیه درخواسـت پیشنهاد
برای پشـتیبانی از زبان فارسی در کتابخانهها
و ابزارهـای پرکاربرد لینوکس در دسـتور کار
مدیریت این طـرح در مرکز فناوری اطالعات
و ارتباطات پیشـرفته شـریف قـرار گرفت که
در این راستا پروژههایی به صورت مناقصه به
شـرکتهای واجد شرایط واگذار گردید .کلیه
مراحـل اجرایـی پروژهها نیز تحـت نظارت و
هدایـت مدیریت طرح ملی لینوکس فارسـی
انجـام شـده و خروجی این پروژههـا به نوبت
در متن اصلـی و بینالمللی آنها قرار خواهد
گرفت.

3. http://slmd.ir/5p

لینوکس به عنوان سیستمعامل ملی
امـروزه «لینوکـس» به عنوان سیسـتمعامل
پیشـرو در شـبکههای کامپیوتری شـناخته
میشـود که با توجه بـه قابلیتهای امنیتی،
اجتماعی و استراتژیکی مورد استقبال دولتها
در سراسـر جهان قرار گرفته اسـت .به طوری
که در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان
از قبیل آلمان ،انگلستان ،چین ،کره و ژاپن در
حال انتقال سیستمعاملهای خود به لینوکس
هستند .آنها استفاده از لینوکس را در مدارس
خـود گسـترش داده و بـا برنامهای مشـخص
بـه تربیـت افراد آشـنا بـا این سیسـتمعامل
مشغولاند.
بنابراین ضروری است ما نیز در جهت توسعه
استقالل و امنیت ملی در صنعت  ITکشور به
سیستمعامل به عنوان زیرساخت این صنعت
بیشـتر توجه کنیم .با توجه به برگزیده شدن
لینوکس به عنوان سیستمعامل ملی در حال
حاضـر بیشـتر محیطهای کاری و شـبکهای
سازمانهای دولتی به عنوان خادم از لینوکس
اسـتفاده مینمایند کـه در بسـیاری از موارد
سـرویسهای بهتـر و امنتـری را نسـبت به
ویندوز ارایه میدهد.
حفظ امنیت اطالعات مراکز دفاعی-امنیتی و
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تضمین آینده اقتصادی کشور در بازار نرمافزار،
یک عزم ملی برای تهیه سیستمعامل لینوکس
با ویژگیهای ملـی را طلب میکند .پیمودن
ایـن راه کـه همـان ادامـه راه امتحـان شـده
رویکرد به متن باز و بومی سازی لینوکس در
کشـورهای مختلف جهان است مستلزم یک
عزم ملی است.
در کنـار توجه بـه افزودن قابلیت اسـتفاده از
امکانـات فارسـی در لینوکـس و نرمافزارهای
وابسـته به آن ،نیاز به ترویج فرهنگ استفاده
از لینوکس احساس شد .در این راستا مدیریت
طرح ملی لینوکس فارسـی در سـال دوم این
پروژه برای بسترسـازی فرهنگی و گسـترش
نرمافزارهای متنباز و سیستمعامل لینوکس
فعالیتهای زیر را در دستور کار خود قرار داد:
ارایـه شـبدیکس (لـوح فشـرده نمایشـی
لینوکس فارسی) به عموم.
برگـزاری همایشهای آشـنایی بـا کاربری
سیسـتمعامل لینوکس در مراکز اسـتانهای
کشور.
برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی-
کاربردی در دسـتگاههای دولتی ،دانشگاهها و
مدارس.
ارسـال خبرنامـه چاپـی و الکترونیکـی به
صورت ماهیانه برای تمامی دستگاههای دولتی
و کارشناسان  ITدستگاهها و دانشگاهها.
ارسال خبرنامه به صورت هفتگی برای اعضا
سایت.
تهیـه دورههـای  e-learningاز طریـق وب
سـایت (قـرار دادن دو هـزار اسلاید آموزش
لینوکـس از مبتـدی تـا پیشـرفته بـر روی
وبسایت به صورت رایگان).
ترجمه و تولید لوحهای فشـرده آموزشـی
سیستمعامللینوکس.
تدویـن و انتشـار چندیـن کتـاب در حوزه
لینوکس و متنباز.
هدف از پروژه لوح فشـرده نمایشـی
3
شبدیکس
گنو/لینوکس مانند هر سیستمعامل دیگری
نیازمند آموزش کاربری اسـت ،به ویژه که در
حال حاضر کار کردن با آن به سـادگی کار با
سیستمعامل متداول ویندوز نیست .از طرفی
با توجه به گسـترش پشتیبانی بینالمللی از
نرمافزارهـای متنباز ،ضروری اسـت در ایران
نیز با ظرفیتسـازی و فرهنگسـازی ،بسـتر

گنو/لینوکس
مانند هر
سیستمعامل
دیگرینیازمند
آموزش کاربری
است ،به ویژه که
در حال حاضر
کار کردن با آن
به سادگی کار
باسیستمعامل
متداول ویندوز
نیست .از طرفی با
توجه به گسترش
پشتیبانی
بینالمللیاز
نرمافزارهای
متنباز ،ضروری
است در
ایران نیز با
ظرفیتسازی و
فرهنگسازی،
بسترمناسبی
برای به کارگیری
بهتر و بیشتر این
سیستمعاملبه
مهیا گردد.

مناسـبی برای به کارگیری بهتر و بیشتر این
سیستمعامل به مهیا گردد.
تغییر یک سیستم قدیمی به سیستم جدید
صـرف نظر از نکات فنـی آن ،باید دوره خاص
خود را سپری کند؛ که با توجه به اینکه ارایه
خروجی نهایی پروژه فارسـی سازی لینوکس
به عموم مسـتلزم طی زمانی مشخص است،
برای ایجاد باور عمومی در مورد امکان فارسی
بودن لینوکس و گسترش فرهنگ استفاده از
نرمافزارهای متن باز سـعی شـده است کلیه
امکانات موجود برای زبان فارسی در لینوکس
به صـورت مجتمع در یـک محیط گرافیکی
رومیزی در قالب یک لوح فشـرده آورده شود.
مهمترین ویژگی این لوح فشـرده قابلیت آن
در راهاندازی سیسـتم بدون آسیبرسـانی به
سیستمعامل و نرمافزارهای موجود است.
شـبدیکس به عنوان یک سیسـتمعامل زنده
میتواند کاراییهای متفاوتی داشته باشد و به
گونـهای که پس از نصب حتی جایگزین یک
سیستمعامل معمولی نیز بگردد .هدف ازپروژه
شـبدیکس ،در مرحله اول نشان دادن محیط
فارسـی  KDEبـوده اسـت که پـس از ترجمه
محیط  KDEبسیاری از کاربران ،تمایل داشتند
که فارسی KDEرا ببینند تا حاضر به نصب آن
بر روی رایانهشان باشند .و این امر مستلزم آن
بود که هر بار گنو/لینوکس KDE ،و یک سری
نرمافزارهای دیگر را نصب کنند.
اما با شبدیکس ،دیگر نیازی به انجام این امور
نمیباشـد .شبدیکس راهی است که کاربران،
گنو/لینوکـس ،KDE ،و فارسیسـازی آن را بـا
سادگی و بدون نیاز به انجام هیچ عمل خاصی
از نزدیک ببینند .پس از مالحظه شبدیکس،
یـک کاربر میتواند با اطمینـان در مورد گنو/
لینوکس و فارسی KDEتصمیمگیری کند.
این پروژه با عنوان طراحی و پیاده سازی لوح
فشرده نمایشی لینوکس فارسی با قابلیت راه
اندازی در راستای طرح ملی لینوکس فارسی
در سال  1382تعریف و شروع به کار کرد.
این نسخه از شبدیکس با حمایت مالی شورای
عالی انفورماتیک ایران و نظارت و هدایت مرکز
فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته شریف
توسط شرکت چاپار شبدیز انجام گردید و در
دسـترس عموم قرار گرفته اسـت .امید است
سیستمعامل شبدیکس ،باعث آشنایی بیشتر
کاربـران با دنیای گنو/لینوکس و نرمافزارهای
آزاد شود.

زبان

هزینه صرف شده
(میلیونتومان)

عنوان پروژه

پروژههای انجام گرفته طرح
ملی لینوکس فارسی
در سال 82

پروژههای درحال انجام طرح
ملی لینوکس فارسی
در سال 83

الگوریتم دو جهته «اتصال یونی کد»

28

مرتب سازی فارسی ،جستجوی نادقیق فارسی ،نیازهای شرایط محلی فارسی ایران

27

تقویم رسمی ایران

15

صفحه کلید فارسی ایران

55

حروف چینی با استاندارد  Open Typeو قلم مرجع

35

سرجمع سال

160

طراحی و پیاده سازی لوح فشرده نمایشی لینوکس

۲۵

افزودن امکانات فارسی به پایگاه داده MySQL

۲۸

تعریف مشخصات و رهنمودهای طراحی واسط کاربر ( )UIگرافیکی فارسی

۵۵

افزودن امکانات فارسی به پایگاه داده PostgreSQL

۳۰

افزودن امکانات فارسی به ابزارهای  IMP ، Turbaو  Sorkدر چهار چوب نرمافزارهای
Horde

۳۰

بررسی معماری و ثبت مشکالت زبان فارسی در نرمافزارهای Mozilla Suite

۲۵

افزودن امکانات فارسی به Ximian Evolution

۳۵
۳۸.۵

افزودن امکانات فارسی به غلط یاب واژگان Spellchecher

واژه نامه مرجع برای ترجمه محیط لینوکس

۲۲

افزودن امکانات فارسی به کتابخانه  Cگنو ()glibc

۳۰

سرجمع سال

۳۱۸.۵

اعتبارات تخصیص یافته طرح ملی نرم افزارهای آزاد/متن باز از ابتدای طرح تاکنون حدودا به شرح زیر است:

سال اختصاص اعتبار

اعتباردرخواستی

اعتبارتخصیص
یافته

تعداد پروژه ها

وضعیت

محل بودجه

81

؟

 120میلیون تومان

7

انجام گرفته

شورای عالی انفورماتیک

82

 1000میلیون تومان

 250میلیون تومان

11

انجام گرفته

شورای عالی انفورماتیک

83

 1000میلیون تومان

 155میلیون تومان

3

انجام گرفته

شورای عالی انفورماتیک

84

 1100میلیون تومان

 430میلیون تومان

13

انجام گرفته

شورای عالی انفورماتیک

85

 1500میلیون تومان

نهایی شده

11

انجام گرفته

شورای عالی انفورماتیک

توضیح این که دو پروژه از پروژههای هرسال ،مدیرت و نظارت پروژههای آن سال میباشد.
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کسب و کار

نویسنده:
ناصر غانمزاده

استارتاپ اولین گام
کارآفرینیامروزی
در این نوشته تالش میکنیم تا واژه «استارتاپ» را بیشتر بشکافیم .استارتاپها چیزهای
عجیبی نیسـتند ،نوعی از شـرکتهای نوپا هسـتند که به سرعت رشـد میکنند و معموال،
بـه ویـژه در ابتدا ،در مورد بسـیاری چیزها ابهام دارند چرا که در آغاز عدم قطعیتشـان
زیاد اسـت و باید در جسـتجوی مدل کسبوکار مناسب خود باشند .راهاندازی استارتاپ
کارآفرینی است ،پس در ابتدا انواع کارآفرینی را بررسی میکنیم:

40
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کارآفرینی کسب و کار کوچک:
کسب و کارهای کوچک که معموال (در جوامع پیشرفته)
درصـد باالیی از شـرکتها را در بـر میگیرند و معموال
نیمی از افراد در آنجا شـاغل هسـتند ،اغلب کسـب و
کارهایی سرویس گرا همچون خشکشویی ،پمپبنزین،
سـوپرمارکت هسـتند که در آنها کارآفرینان موفقیت
را درآمـد خـوب برای صاحبان و سـودده بـودن تعریف
میکنند ،اینها به ندرت به یک صنعت یا کسب و کاری
میلیاردی تبدیل میشوند.
استارتاپهای گسترشپذیر:
حاصـل کار کارآفرینان فناور هسـتند .ایـن کارآفرینان
بـا این باور که چشماندازشـان دنیا را تغییـر خواهد داد،
شرکتی را راه اندازی میکنند و نتیجه ،شرکتی با چندین
یـا چنـد ده میلیارد فـروش میشـود .روزهـای آغازین
اسـتارتاپ گسـترشپذیر در جسـتجوی مدل کسـب و
کار تکرارپذیر و گسترشپذیر صرف میشود .گسترش،
نیاز به سـرمایهگذار خطرپذیـر ( )Venture Capitalبیرون
از شـرکت دارد تا سـوخت گسترش سـریع استارتاپ را
تامین کند .استارتاپهای گسترشپذیر تمایل دارند تا در
مراکز فناوری گرد هم آیند ،مراکزی همچون سیلیکون
ولی ،شـانگهای ،نیویورک و بنگلور .اینها درصد کمی
از کارآفرینان را تشکیل میدهند ،ولی بازگشت سرمایه
عالیشان پتانسیل جذب سرمایه خطرپذیر (و رسانهها)
را دارد.

استارتاپهای خریدنی:
پدیده جدیدی هستند .با هزینههای بسیار پایین
سـاخت برنامههای وبی یا موبایلی ،استارتاپها
میتواننـد هزینههای خود را با پول پایهگذاران،
کارتهای اعتباری یا جمع آوری اندکی سرمایه
خطرپذیـر بپردازنـد ،معمـوال ایـن عـدد زیر ۱
میلیون دالر اسـت .این اسـتارتاپها (و سرمایه
گذارانشـان) خوشـحال میشـوند که بین  ۵تا
 ۵۰میلیون دالر خریده شوند ،این خرید معموال
توسط شـرکتهای بزرگتری صورت میگیرد
کـه همانقـدر که به دنبـال خود کسـب و کار
هستند دنبال نیروهای مستعد آن هم هستند.
کارآفرینی در شرکتهای بزرگ:
شـرکتهای بزرگ چرخه عمر محدودی دارند.
بیشترشـان بـا معرفی محصـوالت جدیدی که
نمونههای دیگری از محصوالت اصلیشان است
رشد میکنند( .رویکردی که به نوآوری پیوسته
معروف اسـت) .آنها همچنین ممکن اسـت به
نوآوری توفنده (بنیادین) روی بیاورند که تالش
میکننـد محصـوالت جدیـدی را بـه بازارهای
جدید با مشـتریان جدیـد معرفی کنند .جالب
اسـت کـه انـدازه و فرهنگ شـرکتهای بزرگ
اجرای نوآوری توفنده را بسـیار سخت میکند؛
این در واقع تالشی برای راهاندازی یک استارتاپ
گسترشپذیر درون شرکتی بزرگ است.
کافرآفرینان اجتماعی:
این دسته از کارآفزینان سازمانهای غیرانتفاعی
نوآورانـه را بـرای تغییـر جهـان میسـازند .این
سازمانهای کارآفرین به جای سود ،دنبال راهکار
هسـتند و در هر قاره و کشـوری در دامنههای
وسیعی از جمله آب ،کشاورزی ،سالمت ،خرده
وام و … فعالیت میکنند.
تعریف استارتاپ:
مـدت زمان کمـی از ورود واژههـای کارآفرینی،
اسـتارتاپ و نـوآوری میگذرد و در بسـیاری از
موارد هم به نادرسـت به کار برده میشـوند ،به
صورت مشـخص درباره تعریف اسـتارتاپ هنوز
بحثهای بسـیاری وجـود دارد ،اما با نگاهی به
دیدگاه چهارتن از بزرگترین صاحبنظران این
حوزه می توانیم به مفهوم استارتاپ برسیم .
استیو بلنک:
استارتاپ سازمانی است موقتی که در جستجوی
مدل کسب و کاری گسترشپذیر ،تکرارپذیر [و

سودده] است.
دیو مک کلور:
اسـتارتاپ شـرکتی اسـت کـه درباره این سـه
سردرگم است:
محصولش چیست
مشتریان آن که هستند
چگونه پول در بیاورد.
همین که به هر سـه چیز پی برد ،از اسـتارتاپ
بودن دست میکشـد و به کسب وکاری واقعی
تبدیل میشود.
در بیشتر مواقع ،این اتفاق نمیافتد.
پاول گراهام:
اسـتارتاپ شـرکتی ست که ساخته شـده تا به
سرعت رشد کند .نفس تازه تاسیس بودن هیچ
شرکتی را استارتاپ نمیکند.
برای اسـتارتاپ بودن الزامی برای کار در زمینه
فناوری ،یـا جذب سـرمایهخطرپذیر ،یا خریده
شدن وجود ندارد.
تنها چیز اساسی رشد است .هرچیز دیگری که
به استارتاپها نسبت میدهیم از رشد میآید.
اریک ریس:
اسـتارتاپ نهادی است انسـانی که ساخته شده
برای خلق محصول یا خدمتی نو در شرایط عدم
قطعیتبسیار.
انواع استارتاپها:
ما استارتاپها را فقط با همین صفت «استارتاپ»
میشناسـیم ،امـا میتوان بر اسـاس بـازاری که
در آن شـروع بـه کار میکننـد اسـتارتاپها را
دستهبندیکرد:
بازار موجود :این بازاری است که آن کاربران
و رقبا وجـود دارند .کاربران میتوان درباره نقاط
قـوت و ضعف رقبایتـان بگویند .دربـاره قیمت،
کیفیت و کارایی محصول یا سرویسشان.
بـازار جدید :باید کلی وقت صرف کنید که
بگوییـد میخواهیـد چـه کنیـد و در آینده چه
اتفاقـی خواهد افتاد .برای موفقیـت در این بازار،
نسـبت به بازار موجود ،به سرمایه و زمان خیلی
بیشتری نیاز خواهید داشت .درامد در آغاز کم و
نمودارش تقریبا تخت است و در صورت موفقیت
در یک نقطه -که آنرا «همخوانی محصول/بازار»
مینامند -شروع به اوج گرفتن میکند.
بازار بازبخشبندی شده :گاهی رقبای فعلی
چنان قدرتمند هسـتند که حمله مسـتقیم به

آنها حکم خودکشی را دارند .در این بازار میتواند
گوشهای از بازار که بازیگران فعلی به آن توجهی
نمیکننـد ،و بـرای شـما به انـدازه کافـی بزرگ
اسـت ،را بـرای فعالیت در نظر گرفـت .یا این که
با اسـتراتژیهایی همچون ارزانتر یا ویژگیهای
کمتر وارد بازار شد.
بازار کلون (کپیشـده) :ایران کشـوری ۸۰
میلیونـی اسـت و به اندازه کافی بزرگ .بسـیاری
از اسـتارتاپهای موفـق داخلـی بـه نوعـی کپی
استارتاپهای بسیار موفق خارجی هستند .کافی
اسـت مدل کسـبوکار آنهـا را کپی کـرده و بر
اسـاس شـرایط این جا ،انطباق دهید .نکته مهم
انطباق هوشمندانه است.
استارتاپ ،کسب و کار کوچک نیست
تفاوت بسیاری بین اسـتارتاپ (همچون آمازون،
گـوگل Airbnb ،Uber.com ،و …) و کسـب و کار
کوچک (لباس فروشـی ،سوپر ،شـرکت مشاوره،
رستوران و …) هست.
در استارتاپ شما این کارها را میکنید:
محصولی نو میسازید
مسـالهای جدید را حل میکنید یا نیازی نو را
برطرفمیکنید
به بازاری نو با مشـتریان جدید وارد میشـوید
(واقعا نمیدانید که آیا نیازی وجود دارد یا خیر)
پایهگذاران چشمانداز گسترش یافتن و تبدیل
شدن به شرکتی در کالس جهانی را دارند
بسـیار پرخطر ،و در عین حال دارای بازگشت
بسیارمیخواهید دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنید
اسـتعدادهای هوشـمند و درخشـان را جذب
میکنیـد (در بلنـد مـدت بیـش از  ۱۰۰۰نفر را
استخدام خواهید کرد)
درآمدتان به بیش از  ۱میلیارد تومان در سـال
خواهد رسید
در کسب و کار کوچک اینها را دارید:
ایران کشوری
محصول /خدمت مشخص
 ۸۰میلیونی است
مشتریان مشخص با بازار مشخص
و به اندازه کافی
ریسک پایین
بزرگ .بسیاری
میخواهیـد کسـب و کار را کوچـک یـا درون
های
از استارتاپ
خانواده نگه دارید
موفق داخلی
پتانسیل رشد پایینی دارید
کپی
به نوعی
چشم انداز پایهگذاران بدست آوردن آن اندازه از
استارتاپهای
پول است که خانواده را بگردانند
بسیارموفق
جـذب نیروهـای ارزان (خلـق کردن تـا ۱۰۰
خارجیهستند
شغل).
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جوانب مثبت و منفی شتابدهندههای
استارتاپها
مترجم:
فرنازبهنامنیا

شـتابدهنده اسـتارتاپ بـه منظور
رشـد سـرعت رشـد نمونـه کارهای
استارتاپها ایجاد میشـوند .شتابدهندهها
مجموعـه کاملـی از مشـاوره ،دسترسـی به
فنـاوری ،فضـای اداری و جامعـه نـوآوری
هسـتند که در یک زمان کوتـاه در کنار هم
قرار میگیرنـد .در واقع یکی از عملکردهای
یک شتابدهنده ایجاد یک برنامه قابل تکرار
اسـت که به شـرکتها برای عملی سـاختن
طرحهایشان کمک میکند.
در حالـی کـه هـر کـدام از شـتابدهندهها
تفاوتهـای ظریفی دارند اما همه برنامههای
آنها صفات خاصی را به اشتراک میگذارند:
اسـتارتاپها قسـمتی از برنامه چندینماهه
هسـتند و هدف آنها مشـاوره دادن و ایجاد
فضـای اداری و سـرمایهگذاری اسـت کـه
معموال در زمینه سـهام شرکت است .برنامه
یک شـتابدهنده سـعی میکند کسبوکار
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هیجانانگیـزی را بـه دسـت بیـاورد و البته
سرمایه از دست رفته را بازگرداند.
ایـن دیـدگاه بـرای  Y Combinatorجـواب
داده اسـت .این سـازمان از زمان آغاز به کار
شـتابدهنده در سـال  ،۲۰۰۵دو استارتاپ
میلیاردی ( Airbnbو دراپ باکس) را به جهان
معرفی کرد.
حاال این روزها مفهموم شتابدهنده بیشتر از
پیش تکرار میشود.
 TechStarsدو سال بعد از  Y Combinatorشروع
به کار کرد و هنوز یک شرکت میلیاردی است،
امـا بعضیها میگویند آنها شـرکتهایی را
دارند که ممکن اسـت از روند معمول خارج
شوند .زود است که شتابدهندههای جدیدتر
بخواهند به سراغ پورتفولیوی شرکتها بروند
و ایدههای آنها را به محصول تبدیل کنند.
برای سـاختن یک شـرکت موفق و با ارزش
باید زمان زیادی صرف کرد ،پس واضح است

که طول میکشد تا جادوی شتابدهنده به
چشم بیاید .اما کارآفرینان باید مدنظر داشته
باشـند کـه لزوما پیوسـتن به شـتابدهنده
تضمینکننده موفقیت استارتاپ نیست .در
بدترین حالت شتابدهنده ممکن است مانع
پیشرفت استارتاپ شود.

برای ساختن یک
شرکت موفق و با
ارزش باید زمان
زیادی صرف
کرد

شتابدهنده استارتاپ چیست؟
قبل از شـتابدهندهها ،رشددهندهها بر سر
زبانها بودند .اولین رشددهنده کسبوکار در
سـال  ۱۹۵۹شـروع به کار کـرد و هدف آن
فراهم کردن محیطی بود که به اسـتارتاپها
و ایدههای کسـبوکار کمک کند تا رشـد و
پیشرفتکنند.
در سـال  ۱۹۹۹رشـددهندههایی مثـل
 HotBankو  TechSpaceبا شرکتهای فناوری
توانسـتند نام خود را بر سر زبانها بیندازند.
روش آنهـا اینگونه بود که به شـرکتهای

جدید در ازای بخشـی از سهام ،فضای اداری
ارایه میدادند .بعد از ترکیدن حباب فناوری
روش آنهـا تغییـر کـرد و بـه جای سـهام،
درآمدی ماهانه را از شرکتها طلب کردند.
در عمل اصطالح رشددهنده و شتابدهنده
به جای یکدیگر استفاده میشود ولی از لحاظ
معنایی شتابدهنده مفهوم جدیدی است.
در سـال  ۲۰۰۵پـل گراهـام Y Combinator
را سـاخت و بـا ایـن که این برنامه بر اسـاس
مدل رشـددهنده بود اما تفاوتهای کوچکی
بـا آن داشـت .اول اینکـه مدتزمـان آن
محدود بود؛ اسـتارتاپها بایـد در مدتزمان
مشـخصی خروجـی خـود را تحویـل دهند
در حالـی کـه رشـددهندهها زمـان متغیری
دارند و هر اسـتارتاپ هـر مدتزمان که نیاز
داشـت ،در اختیارش قرار داده میشـود .دوم
اینکـه روشهـای مالـی و سـرمایهگذاری
استارتاپهای پذیرفته شده در رشددهندهها
متفاوت است و در نهایت همه استارتاپهای
شـرکتکننده توسط گروهی از مشـاوران و
مربیانی که قبال در شرکتهای موفق مشغول
بودهاند ،نظارت میشوند.
بهرغـم تعـداد زیـادی شـتابدهنده کـه در
سرتاسـر دنیـا وجـود دارنـد YC ،هنـوز هـم
بزرگترین برند اسـت .به نظر میرسـد بعد
از چنـد سـال و چندیـن پیروزی بـزرگ YC
در ایـن فرآینـد جزء بهترینها اسـت ،اما آیا
شـتابدهندههاي دیگر هم میتوانند به این
موفقیت دست یابند؟
جنبههای منفی
هیـچ دو شـتابدهندهای مثل هم نیسـتند.
بعضی از شتابدهندهها روش کاری متفاوت
از هـم دارنـد و همین موضوع باعث میشـد
خروجیهـای متفاوتـی هم داشـته باشـند.
پس خیلـی از اسـتارتاپها بـرای گروهی از
شتابدهندهها اقدام نمیکنند و به هر کدام
که آنها را پذیرفت ،میپیوندند.
اگر یک شتابدهنده سـهم زیادی از حقوق
صاحبـان سـهام را بگیرد ،یـک امتیاز منفی
برایش محسوب میشود ( ٪۷ YCرا میگیرد،
شـتابدهنده  ٪۵ Startups 500را میگیرد،
اما گفته میشود بعضی از برنامهها تا  ٪۵۰هم
طلب کردهاند) .این میتواند کار را برای شما
مشکل کند و در دوره بعدی کار خود نتوانید
سـهم زیادی را ارایه دهید .از طرف دیگر هم

اگر یک برنامه حقوق صاحبان سهام را طلب
نکرد ،به فکر بازگشت سرمایه نیست و برنامه
متفاوت دیگری را در دسـت اجرا دارد .آنها
بیشـتر به دنبال رشد کسبوکارهای محلی
هسـتند.نگرانی بعـد زمانی اسـت کـه الزمه
شـرکت در یـک شـتابدهنده ،جابهجایـي
مکانی اسـت .زمانـی که بنیان گـذار Wideo
در  Startups 500پذیرفته شـد ،مجبور شـد
از آرژانتين به دره سیلیکون نقل مکان کند.
البتـه  YCاز ایـن موضـوع دفـاع میکنـد و
میگوید :آمدن به جایی مثل دره سـیلیکون
(حتی اگر همیشـگی نباشـد) یعنی کسـب
دانـش و تجربـه بیشـتر؛ افـراد میتواننـد از
هـر چیزی که در اینجا کارسـاز بوده اسـت
اسـتفاده کنند و در زمان بازگشـت آن را در
شرکت خود به کار ببرند.
بالعكس آن  TechStarsاست كه مجموعههایی
را در مکانهای مختلف برپا کرده است.
اما مزیتهایی همچون حقوق صاحبان سهام،
موقعیت مکانی و پیشنهاد سرمایه تنها شروع
کار هستند .عوامل بیشتری نیاز است تا یک
شتابدهنده موفق شود.
دستورالعمل مخفی یک شتابدهنده موفق
تولیـد یک شـرکت با ارزش میلیونی نشـانه
موفقیـت یـک شـتابدهنده نیسـت ،بلکـه
شـاهکار اوسـت .بـرای ایجـاد یک پیـروزی
بـزرگ نیـاز به یک چرخه اسـت Paul Lee .از
شرکای  Lightbankاینگونه توضیح میدهد:
در ایـن چرخـه یـک شـتابدهنده خـوب
بایـد شـرکتهای خـوب را جـذب کنـد که
سـرمایهگذاران قدرتمند به سمت آن بیایند
که در نهایت به خروجی خوبی ختم میشود
که برای شـرکتها و سرمایهگذاران بهتر نیز
تکرار شود.
مثلا  TechStarsایـن فرآینـد را بـا انتخـاب
بهترینهایی کـه در کمتر از  ۱٪از متقاضیان
بود ،آغاز کرد .برای سرمایهگذاری خطرپذیر
همین چرخه میتواند راه بسیار مناسبی باشد
و باعث شـود که در وقـت آنها صرفهجویی
شود.
در هر برنامه پیشـنهادهاي ارایه شده ممکن
اسـت متفـاوت باشـد .همـه شـرکا زمانـی
کارآفریـن بودنـد که همین موضـوع در این
برنامـه نکتـه مثبتی محسـوبشـودGarry .
 Tanاز شـرکای  YCمیگویـد :مـا صدها هزار
اتفاق بد را که ممکن است برای یک استارت

اما مزایای یک
شتابدهندهتا
مدتها پس از
خارج شدن از
آن ادامه دارد.
افراد با شما
مالقاتمیکنند
و شبکهای دارید
کهمیتوانید
با دیگران در
ارتباطباشید.

بیفتد ،دیدهایم .ممکن است شتابدهندهها
از ناظران و مشـاورانی با رزومه عالی استفاده
کنند ،اما چه کسی حاضر است به کسانی که
تازه میخواهند چیز جدیدی را شروع کنند،
کمـک کند؟ فرآیند آغاز به کار یک شـرکت
دیوانهکنندهاست.
مرحله سـخت بعـدی سـرمایهگذاری بعد از
خروج از شـتابدهنده اول است .مثال زمانی
که  De Marcoکار خود را در  Startups 500به
اتمام رسـاند به آرژانتین بازگشت و در NXTP
بـه عنوان شـتابدهنده دوم خود ،شـروع به
فعالیت کرد .او گفت زمانی که برنامه آغاز شد
محصولش تنها یک پروتوتایپ بود و خیلی هم
سوددهی قابل انتظاری نداشت.
«چیز که در  500یاد گرفتیم حاال قابل اجرا
شـده اسـت .وارد شـدن به یک شتابدهنده
بـدون پروتوتایـپ مثـل رفتـن بـه مسـابقه
ماشینسـواری با دوچرخه اسـت .شـما باید
چیزی داشته باشید که بخواهید به آن شتاب
دهید ».اما مزایای یک شتابدهنده تا مدتها
پـس از خارج شـدن از آن ادامـه دارد .افراد با
شـما مالقات میکنند و شـبکهای دارید که
میتوانید با دیگران در ارتباط باشید.
در حالی که دیگر شتابدهندهها هم تقریبا از
همین سبک و شکل تقلید میکنند اما خیلی
سخت است که شبکه و کیفیت مشاوران را با
شتابدهندههایی در باالترین سطح یکی کرد.
جواب این سـوال که آیا شتابدهندهها رشد
میکنند یا کمکم از بین میروند به نتیجه کار
شرکتها بستگی دارد که بتوانند خودشان را
ثابت کنند.
 Tanمیگویـد :مشـخصا چندین سـال طول
میکشد تا شـرکتها به جایی برسند که به
فروش مناسبی دسـت پیدا کنند و درآمدی
داشـته باشـند کـه بتواند مسـیر شـرکت را
مشخص کند.
حاال شرکت در برنامههای شتابدهندهای که
جزو بهترینها نباشد ،ارزش دارد؟
 De Marcoمعتقـد اسـت کـه اسـتارتاپی بـه
چشماندازی بزرگ و وسیع نگاه میکند الزم
نیست که حتما مسیرش را برایش مشخص
کنند و همـه چیز برایش آماده باشـد« .باید
هر آنچه که نیاز اسـت ،انجام دهید ،در غیر
ایـن صورت دیگـران آن را انجام خواهند داد.
به عنوان یک کارآفرین شـما باید با اطالعات
خودتان تصمیمتان را بگیريد».
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آواتک ،حامی و شتابدهنده کارآفرینی
نویسنده:
علی فارمد
:منبع

http://slmd.ir/3i

فضایی بـرای کار 25 ،میلیون تومان
پـول نقد ،مربیان داخلـی و خارجی،
دسترسی به مدیران بزرگترین استارتاپهای
ایرانـی همچـون دیجیـکاال و کافـه بـازار و
بیشـتر از اینها ،مفهومی را ساختهاند به نام
شتابدهنده آواتک.
در گفتگویـی که با محسـن مالیـری مدیر و
بنیانگذار آواتک داشتیم  ،شتابدهنده را یک
فرهنـگ تعریف میکند که به دنبـال ارزش
آفرینـی اسـت و معتقد اسـت وظیفـه اصلی
شتابدهنده این است که استارتاپها شکست
سریعتر ببینند و بتوانند از آن عبور کنند.
آواتک پس از دوسال کار نرمافزاری از ابتدای
 93رسـما شـروع به کار میکنـد و در اولین
دوره پذیـرش بـرای انتخـاب  20اسـتارتاپ
نزدیک به  100ایده به آواتک میرسد تا نشان
دهد تب استارتاپ و کارآفرینی ایران ،بهشدت
داغ شده است.
در آواتک هر سـال دو دوره  24هفتهای اجرا
خواهد شد که هر دوره متشکل از دو ماه پیش
شتابدهی و چهار ماه شتابدهی خواهد بود.
در دوره پیـش شـتابدهی  20گروه فرصت
حضـور دارند و هدف این اسـت که محصول
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اولیه را بسـازند و نیاز بازار و ارزشـی که ایجاد
میکنند را بهخوبی شناسایی کنند.
پـس از دوره پیش شـتابدهی همه گروهها
در رویـدادی رقابـت گونـه ،ایده خـود را ارایه
میکنند و به سـواالت کارآفرینـان و مربیان
پاسـخ میدهند و نهایتا  10گـروه به مرحله
بعـدی و دوره شـتابدهی چهـار ماهـه وارد
میشوند.
در دوره شتابدهی هر یک از گروهها شرکتی
تشـکیل میدهند که  15درصد آن را آواتک
در اختیـار دارد و  25میلیون تومان به عنوان
سرمایه اولیه به حساب شرکت واریز میشود.
تمرکـز در این دوره روی ایجاد رشـد پایدار و
طبیعی در استارتاپ خواهد بود.
مدیریت شرکت را کارآفرینان در اختیار دارند
و آنها هستند که تصمیم میگیرند سرمایه
شرکت چگونه و کجا هزینه شود .مالیری در
ایـن مورد میگویـد در آواتک فضایی مبتنی
بـر اعتماد به کارآفرینان وجـود دارد و ما فکر
میکنیـم کارآفرینـان افرادی هسـتند که به
دنبـال ایجـاد کسـبوکارهای بزرگنـد و بـه
موفقیـت در آینده و بلندمدت فکر میکنند،
اینکـه کارآفرینـان ایـن  25میلیـون تومان

آنها معموال
سهامشان را
نمیفروشندو
براینتیجهگیری
سرمایهگذاری
خود سه تا پنج
سال برای یک
استارتاپصبر
میکنند.

را چگونـه مدیریـت و هزینه میکننـد برای
سـرمایهگذارانی کـه در دورههـای بعـد وارد
خواهند شد بسیار مهم است.
سـرمایهگذاری در حوزه استارتاپها مخاطره
باالیـی دارد خصوصـا اگر سـرمایهگذاری در
مرحله شـکلگیری استارتاپها باشـد ،اما از
طرفی هم ،سرمایهای که استارتاپها در دوره
شکل گیری نیاز دارند کمتر از دورههای دیگر
است.
مالیـری شـتابدهندهها را خیلـی صبـور
میداند و میگوید آنها معموال سهامشان را
نمیفروشندوبراینتیجهگیریسرمایهگذاری
خود سه تا پنج سال برای یک استارتاپ صبر
میکنند.
بـه صورت مشـخص امکاناتی کـه آواتک در
اختیـار گروهها میگـذارد عبارتند از :فضایی
بـرای کار ،دورههـا و کارگاههـای آموزشـی،
دسترسی به جامعهای از مربیان و کارآفرینان
داخلـی و خارجی ،سـرمایه اولیه  25میلیون
تومانـی ،دسترسـی بـه شـبکه ارتباطـی بـا
شـرکتها و ادارات و مـواردی از این دسـت.
گروههـا بابـت اسـتفاده از خدمـات آواتـک
هزینـهای را پرداخـت نمیکننـد و تمام این

امکانات به عنوان بخشـی از سرمایهگذاری غیرنقدی آواتک
خواهد بود.
پس از پایان دوره شـتابدهی موقعیتی برای گروهها فراهم
میشـود کـه بتواننـد در یـک رویـداد محصـول خـود را به
سـرمایهگذاران ارایه دهند و سـرمایهگذاری بعدی را جذب
کنند.
مهمترین مالک پذیرش ایدهها در آواتک در وهله اول گروه
است و مانند هر شتابدهنده دیگری حساسیت بسیاری روی
گروه و ترکیب آن وجود دارد .محسـن مالیری در این مورد
از واژهای به نام چسـبندگی بین اعضای گروه استفاده كرده
و اینطور تعریف میکند که تجربه همکاری در ساختن یک
محصول برای اعضای گروه بسیار مهم است و اینکه آنها
مدتی با هم کار کردهاند و توانستهاند با هم کنار بیایند و از هم
نپاشند یکی از موارد مورد توجه ماست.
تنـوع مهارتـی در گـروه از مـواردی اسـت که بـرای آواتک
حائز اهمیت اسـت ،گروهی متشـکل از تخصصهایی مانند
برنامهنویسـی ،مارکتینگ و بازار ،طراحی و گرافیک و غیره،
ترکیبی است که شانس بیشتری برای پذیرش خواهد داشت.
گفتنی اسـت بسـیاری از گروهها که در دوره اول درخواست
پذیـرش خـود را بـه آواتـک فرسـتاده بودنـد ،کارشـناس
برنامهنویس در ترکیب خود نداشتند.
بازار و صنعتی که ایده استارتاپ روی آن تمرکز کرده است،
جزء مواردی است که آواتک هم مانند هر سرمایهگذار دیگر
به آن بسیار اهمیت میدهد.
توانمندی ارایه و شـرح محصول اسـتارتاپ در هر دورهای از
جذب سرمایه نقش کلیدی را بازی میکند و برای پذیرش در
شتابدهنده هم مهم خواهد بود .دارا بودن محصول اولیه نیز
در این مرحله شانس گروه را برای پذیرش افزایش خواهد داد.
شـبکه مربیان آواتک متشـکل از  40مربی ایرانی و خارجی
است که غالب آنها غیرایرانی و خارج از ایران هستند ،جلسه
با مربیان بر مبنای درخواسـت گروهها و به صورت برخط یا
حضوری برگزار میشـود .نقش کلیدی کارآفرینان و مربیان
داخلـی در آواتک موضوعی اسـت که مالیـری به آن تاکید
میکند و آن را یک فرهنگ بسـیار واال در حوزه کارآفرینی
میداند .به عقیده وی آنها افرادی هستند که آن چه در بازار
ایـران اتفاق میافتد را به گروهها منتقل میکنند و از عالقه
خود به توسعه مربیان داخلی میگوید.
درهای آواتک همیشه روی جامعه کارآفرینی باز است و این
شـتابدهنده با برگزاری رویدادهای عمومی سـعی میکند
ارتباط خود را با این جامعه حفظ کند ،ارتباط از طریق سایت
و ایمیل نیز همواره فراهم است.
برنامه توسعه آواتک برای سه تا پنج سال با افتتاح یک مرکز
جدید در هر سال دیده شده است هر چند این موضوع وابسته
به نیاز و ظرفیت جامعه کارآفرینی خواهد بود و ممکن است
به زودی شاهد حضور آواتک در شهرهایی غیر از تهران نیز
باشیم.
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رپورتاژ

معرفی شرکت سامان سیستم پرداز کیش

معرفیزرینپال
سـامان سیسـتم پرداز کیش پس از سـالها تجربه مسـتمر در زمینه طراحی و
راهانـدازی انواع وبسـایتهای داینامیـک ارگانهای مختلف دولتی و خصوصی
در چهارچـوب اسـتانداردهای حاکم در دنیا ،با تولیـد نرمافزار مدیریت محتواب
وبسایت در سال  ۱۳۸۴به صورت رسمی و با نام تجاری  Saman Systemsفعالیت
خود را آغاز نموده است.
پروژههای زیر مجموعه شرکت
این مجموعه در مدت سالها فعالیت خود توانسته است خدمات موثر و کارآمدی
را بـرای بیـش از  ۲۰۰.۰۰۰کاربر خود فراهم نماید .از پروژههای زیرمجموعه این
شرکت میتوان به زرینپال (کیف پول الکترونیکی آنالین) ،پارکینا (اولین سرویس
پارک دامنه در ایران) ،شارژ ریسلر (سرویس همکاری در فروش شارژ) ،ردریسلر
(خدمات نمایندگی ثبت دامنه ملی) ،راست کلیک (سرویس تبلیغات نوشتاری)،
عصـر اساماس (خدمـات نمایندگی پیامک) و نوین پیامک (سـرویس ارسـال و
دریافت پیامک) اشاره کرد.
معرفی زرینپال ()ZarinPal.com
زرینپال امکان انجام تراکنش های مالی از طریق اینترنت را به صورت سـاده و
امن میسر میسازد .شما به وسیله زرینپال امکان انجام کلیه تراکنشهای مالی از
طریق اینترنت و یا خرید از طریق وبسایتهای پذیرنده زرینپال از طریق دروازه
پرداخت زرینپال را دارا میباشید.
مزایای زرینپال

 .۱سـهولت در راهانـدازی درگاه پرداخت :به راحتی میتـوان پس از ثبتنام در

همچنین پرداختهای اینترنتی را دارا میباشد.

 .۴اپلیکیشـن زرینپال :با نصب اپلیکیشـن اندروید زرینپـال ()zarinpal.mobi

میتوانید به راحتی کلیه امور مالی مرتبط با زرینپال را مدیریت نمایید .مشاهده

موجودی کیف پولهای زرینپال ،تراکنشهای واریزی به کیف پولهای زرینپال

شـما ،انتقال وجه بین حسـابهای مختلـف زرینپال ،درخواسـت واریز وجه از

زرینپال به زرین کارت ،انتقال وجه شتابی از زرین کارت به سایر کارتهای بانکی،
شـارژ سـیم کارتهای اعتباری و پرداخت قبوض از جمله خدمات ارائه شده در

اپلیکیشنزرینپالمیباشد.

 .۵پرداخت آنالین پورسـانت فروشندگان در سایتهای اشتراکی فروش فایل یا

… :اگر شما مدیر یک وبسایت با امکان پرداخت پورسانت به هر فروشنده پس از

فروش رفتن کاالی خاصی هستند به طور حتم با مشکل نیروی انسانی جهت انجام

امور تسویه حساب به صورت سنتی مواجه هستید ،اما در صورت استفاده از درگاه
زرینپال میتوانید از امکان پرداخت درصد یا مبلغی ثابت از یک تراکنش خاص به

صورت آنالین به هر حساب زرینپالی دیگر استفاده نمایید.

 .۶کسب درآمد توسط توسعهدهندگان سیستمهای نرمافزاری :توسعهدهندگان

سیسـتمهای نرمافزاری که محصوالت خود را در اختیار مدیران فروشـگاههای

زرینپال و تایید اطالعات خود ،درگاه زرینپال را در کمتر از  ۲۴ساعت تحویل

اینترنتی یا … قرار میدهند میتوانند با افزودن قابلیت پرداخت توسط زرینپال به

وبسـایت متداول به رایگان از آزمایشـگاه زرینپال به رایـگان قابل دانلود و

توسط سیستم خود استفاده نمایند.

 .۲امنیت خاطر کاربران درگاه زرینپال :از جمله دغدغههای خریداران اینترنتی

مسـتقیم به درگاه بانکی و بازگشت به وبسایت را دارا میباشند ،در این صورت

بگیریـد .همچنین ماژول پرداخت بسـیاری از سیسـتمهای مدیریت محتوای

راهاندازی میباشد.

مربوط به عدم اطمینان به سایتهای اینترنتی جهت ارائه خدمات میباشد .این

سیستم خود از شرایط ویژه زرینپال جهت دریافت پورسانت از انجام هر تراکنش
نگِیت امکان انتقال
 .۷زرین گِیت :مدیران فروشگاههای اینترنتی با استفاده از زری 
خریداران به وبسـایت زرینپال ارجاع داده نخواهند شد .همچنین امکان قرار

گونه کاربران در صورت اسـتفاده از درگاه زرینپال به دلیل ضمانت ارائه شـده

دادن نام اصلی فروشنده به همراه لوگوی آن در صفحه پرداخت بانکی وجود دارد.

 .۳زرین کارت متصل به شـبکه شـتاب ،بـدون کارمزد :شـما میتوانید وجوه

امکانات مجموعه جهت تسویه حساب و … برخوردار خواهید شد.

به شبکه شـتاب) بدون پرداخت هیچ گونه کارمزدی دریافت نمایید .همچنین

امنیـت اطالعات کاربـران از پروتکل اساسال جهت وبسـایت خود اسـتفاده

توسط آن ،اطمینان خاطر بیشتری جهت انجام تراکنش خود مییابند.

در این صورت کاربران متوجه انجام تراکنش توسط زرین پال نشده اما شما از همان

حاصل از درگاههای زرینپـال خود را از طریق زرین کارت (کارت بانکی متصل

 .۸پروتکل ارتباطی  :SSLزرینپال از معدود سـایتهای ایرانی میباشد که جهت

درخواسـتهای پرداخت مبالغ کمتر از  ۴۰۰هـزار تومان به صورت آنی به زرین

مینماید.

کارت شما واریز خواهد گردید .زرین کارت همانند سایر کارتهای بانکی امکان

دریافت وجه از دستگاههای خودپرداز ،پرداخت وجه توسط دستگاههای  POSو

46

شماره چهارم ،بهمن ماه93

همیـن اآلن جهت ثبتنام و اسـتفاده از امکانات زرینپال به نشـانی
 www.ZarinPal.comمراجعه نمایید.
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جامعه کاربری

قدرتپنهان

عدم شناخت ابزار ،نافی توانمندی آن نیست

نوشتاری در مورد کاربرد دو نرمافزار
آزاد  Gimpو  Mypaintدر خلـق آثـار

نویسنده:
محمدپارتین

هنری.
شـاید گمان کنیـم برای انجام آثـار هنری و
خلق صحنههای پیچیده نیاز به نرمافزارهایی
با قیمتهای چند هزار دالری داشته باشیم!
برای ما تعریف شـده که جهت خلق تصاویر
زیبـا از  Photoshopبهـره بگیریـم ,همچنین
برای خلق نقاشـیهای دیجیتالی حتما باید
از  Corel-Painter , Artrageو Sketchbook
استفاده کنیم .بسـیاری از افراد با این تصور،
تنهـا خـود را محدود به نرمافزارهایی بسـیار
گرانقیمـت و حجیم کردهانـد .در این مقاله
بنده سـعی دارم شـما را با قـدرت پنهان دو
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نرمافزار  Gimpو  Mypaintآشنا کنم .امیدوارم
این نوشتار مورد توجه عالقهمندان به نقاشی
دیجیتالی و تصویرگـران کتابهای کودکان
قـرار بگیـرد .در ایـن مقالـه سـعی کـردم با
اسـتفاده از نمونـه کارهای خـودم در محیط
نرمافـزار ،انگیـزه کافی بـرای عالقهمندان به
هنـر به وجود آورم .تجربه چندین سـاله من
در مورد اسـتفاده از نرمافزارها به این مسـاله
ختم میشود که برای خلق آثار هنری نیازی
به منوها ،افزونهها و امکانات عجیب و غریب
نیسـت! یـک هنرمند بـرای ترکیـب رنگ و
اجـرای ایدههـای خود تنها نیاز بـه ابزارهای
سـاده دارد .بـرای طراحی و ایدهپردازی اولیه
میتـوان از  Mypaintکمک گرفـتMypaint .

خواهشمیکنم
که کار با مداد،
ذغال و رنگ را
فراموشنکنند!
اساس کارهای
هنری بر مبنای
انتقال حس از
دست بر روی
بوم یا کاغذ است
و نرمافزارها
تنها و تنها نقش
کمکی و مکمل
دارند

نرمافزار سـادهای اسـت کـه در آن خبری از
ابزارهـای برش ،انـدازه گیری ،تصحیح رنگ
و ابزارهـای انتخاب نیسـت! شـما در ابتدا با
صفحهای خالی و بدون ابعاد روبهرو هستید.
ذهن هنرمند ب ه جای درگیر شدن با منوها و
ابزارهای دست و پاگیر ،آزاد گذاشته میشود
و با آسودگی میتواند ایدهپردازی کند.
در  Mypaintمجهـز بـه تعـداد زیـادی قلـم
( )Brushهسـتیم .همچنیـن میتـوان رفتار
قلمها را به سـلیقه و نیاز خود تغییردهیم و
قلم مناسب را به عنوان یکی از پیش فرضها
ذخیـره کنیـم .باید یـادآوری کنم که جهت
طراحی و نقاشی در این گونه نرمافزارها باید
از قلم نوری اسـتفاده کرد .با فشـار زیاد قلم
نوری میتوان خطوط تیرهتر و با فشار کم بر
روی قلم ،خطوط کم رنگترکشید.
سیسـتم پیمایش ( )Navigationدر Mypaint
در نـوع خود بسـیار جالب و بینظیر اسـت!
بـا زدن کمترین دکمـه بر روی صفحه کلید
و بـا حرکـت قلم نـوری میتوانیـم روی بوم
دیجیتالـی اعمالـی چـون حرکـت ،گردش

و بزرگنمایـی( )zoomداشـته باشـیم .از
نرمافزارهـای مشـابه  Mypaintمیتوان به
نرمافزار غیرآزاد  Mischiefاشاره کرد.
نرمافزار  Gimpشـبیه  Photoshopاسـت با
این تفاوت که بسیار سبکتر و کم حجمتر
اسـت .کم میتوان ابـزاری در Photoshop
پیـدا کرد که مشـابهی در  Gimpنداشـته
باشـد.به کمـک  Gimpمیتـوان عملیـات
اصلی چون الیهبندی ،ایجاد ماسک ،تغییر
انـدازه پروژه ،تغییر کنتراسـت ،تصحیح و
کنترل رنگ و افکتهای گوناگون را اعمال
نمود.
در  Gimpنیـز قلمهـای متعدد و متنوعی
بـرای طراحی و رنگ آمیزی وجـود دارد.
همچنیـن میتـوان از  Gimpبرای روتوش
تصاویر و درست کردن خرابی عکسهای
قدیمی استفاده کرد.
در  Gimpمیتوانیـد بـ ه راحتـی فارسـی
بنویسـید و از امکانـات آن جهـت انجـام
پروژههای تبلیغاتی بهره ببرید.
نکته مهم :شاید افرادی بخواهند پروژههای
خـود را از  Photoshopبـا فرمـت  psdوارد
 Gimpنماینـد .باید یـادآوری کنم که این
کار در بعضی موارد با خطا و مشکل همراه
اسـت .باید توجه کرد که  Gimpسیسـتم
الی�هبن�دی و افک�تگ�ذاری د ر �Photo
 shopرا به طور کامل پشتیبانی نمیکند!
بنابرایـن در باز کـردن فایلهـای  psdدر
 Gimpدقـت فرماییـد .بـه هر حـال Gimp
و  Mypaintدو نرمافـزاری هسـتند کـه در
خیلی از پروژهها میتوانند مکمل یکدیگر
باشند و نیاز هنرمندان و گرافیستها را به
شکل بسیار رضایت بخشی برطرف کند .از
دوستان عزیز عالقهمند به نقاشی و طراحی
خواهـش میکنم که کار با مـداد ،ذغال و
رنـگ را فرامـوش نکنند! اسـاس کارهای
هنـری بر مبنای انتقال حس از دسـت بر
روی بـوم یـا کاغذ اسـت و نرمافزارها تنها
و تنها نقش کمکی و مکمل دارند .افرادی
که بخواهند طراح و نقاش خوبی شوند باید
حتما به طور دسـتی و زیر نظر استادان با
تجربـه آموزش ببینند و در مراحل بعدی
میتوانند دانستههای خود را در این گونه
نرمافزارها به اجرا بگذارند .در مقاالت آتی
دو نرمافزار قدرتمند  Kritaو Rawtherapee
را معرفی خواهم نمود.
شماره چهارم ،بهمن ماه93
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بزرگترین همایش متنباز ایران از یک الگ کلید خورد

زنجانالگسرچشم هایدههای
کوچک اماتاثیرگذار
نویسنده:
مهدیهنرمندجوان
1. zconf.ir
2.

آرشیوlinuxfm.ir :
3.
اطالعات بیشتر در:
zanjanlug.org

تعاریف و معرفیها دیگر تکراری شده است.
جملـهای سـاده و کوتـاه ،میتوانـد در کل
زنجـانالگ را تعریف کند که از ابتدا تا به امروز نیز
پانویس صفحه اصلی سـایت زنجـان الگ بوده این
است« :گروه کاربران لینوکس زنجان با نام zanjanlug
فعالیت خود را از  ۱۵تیرماه سـال  ۱۳۸۸آغاز کرده
و از فلسفه نرمافزار آزاد تبعیت و حمایت میکند».
بـه همین سـادگی! چند نفر دوسـت عالقهمند که
بهسادگی تمام و به دور از هیچ توقع و مقدماتی در
یک پارک ،جلسه هماهنگی الگ را شروع کردیم!
گروه کاربران لینوکس در زنجان تا امروز یک تشکل
غیررسـمی و بدون بروکراسـی بوده که هر زمان در
همین جامعه ،هرچند اندک ،احسـاس نیازی کرده،
دست به کار شده و از ترکیب تالش اعضا و بضاعتش
راهحلی برای آن ساخته است .از ابتدا هم ،جا و مکان
مشخص و ثابتی حتی برای برگزاری جلسات منظم
وجـود نداشـته و هرازچند گاهی کـه امکانی فراهم
میشـد و اختیاری برای یکـی از عالقهمندان وجود
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داشـت بـرای مدتـی اتـاق کوچکـی برای پیشـبرد
جلسـات هماهنگ میشـد و چند جلسـهای پیش
میرفـت ...حـاال هـم بـا همان سـبک داریـم ادامه
میدهیم و در حال حاضر محل جلسات مرکز رشد
دانشـگاه زنجان اسـت که آن هم به علت امتحانات
دانشـجویان فعال به تاخیر افتاده اسـت .مهمترین و
تاثیرگذارترین فعالیتی که این گروه توانسـته انجام
دهـد ،برگزاری پنج دوره همایـش زیکانف 1در پنج
سال اخیر ،تاسیس و کمک به فعالیت رادیو اینترنتی
لینوکسافام 2بوده اسـت و همچنین  jaguarlinuxو
مستندسـازی توسـعه با  QTبهدست مهرداد مومنی
(در دوران سـربازی ایشان!) ،چند پروژه نرمافزاری،
مقداری مسـتندات فارسـی ،چند جشن مناسبتی،
جلسـات عمومـی و تخصصی لینوکـس در جاهای
مختلف و جلسـات داخلی الگ است که به مختصر
توضیحی درباره آنها خواهیم داد.
فهرسـت نرمافزارهـای تولیـد شـده در زنجانالگ،
هشت مورد را در خود جای داده است که با توضیح

مختصری ذکر میکنم:3
 :BWShapeبرنامهای ساده با بش اسکریپت که در
ترمینال کار میکند و با استفاده از  tcکنترل پهنای
باند روی آیپی را انجام میدهد.
 :LinuxFM-Playerاپلت برای دسکتاپ گنوم ۲برای
گوش دادن آسان رادیو اینترنتی لینوکسافام که با
 mplayerکار میکند.
( :Uniocde to XML (u2xتبدیل کاراکترهای یونیکد
به کد دهدهی  .XMLاین تبدیل برای کاراکترهای غیر
 ASCIIمانند کاراکترهای فارسی کاربرد دارد.
 :Dilmajدیکشـنری سـریع و کوچک انگلیسی به
فارسی برای کنسول!
 :tuxplanetمـدل سـه بعـدی از جهان توزیع های
لینوکس که با بلندر طراحی شده است.
 :easybusy toolkitیـک ابـزار سـاده بـرای کارهای
معمول در وبسـایت در حال توسـعه با پیاچپی و
.PDO
 :Realtime Bandwidth Grapherنرمافـزاری کـه بـا

اسـتفاده از تکنولـوژی  HTML5گراف اسـتفاده از
پهنای باند شـبکه در یک اینترفیس مشخص را
رسم میکند.
 :AylinCMSسیسـتم مدیریـت محتـوا بـر پایه
 Codeigniterو دیگـر کتابخانههـای third party
کاربردی برای توسعه سریع و آسان وبسایت.
و لیسـت مسـتندات موجـود  ۱۵مـورد را که در
زمان خودشـان و حتی بعضـی از آنها هنوز هم
میتواننـد بهتریـن گزینه برای رجـوع و مطالعه
باشند .یک توزیع بر پایه  LFSبا نام جگوار لینوکس
( )http://jaguarlinux.comنیـز کار شـده اسـت .در
چند جلسه با سیسـتم دور هم کتابخوانی  LPIرا
خواندیم! در جلسات ،مقاالت و کارهای مختلفی
که انجام شـده بود ارایه میشد .معموال جلسات
شـمارهدار نبودنـد! برگزاری بیش از  ۵۰جلسـه
برای اعضای الگ و بیش از  ۱۰جلسه عمومی در
دانشـگاهها و آموزشگاههای مختلف شهر و چند
جشن تولد و تاسیس و سایر موارد ،خالصهای از
فعالیتهای این گروه است.
گرچه گروه بودن و انجام دادن کار گروهی خوب
و درست و پیوسته کار ناممکنی نیست و بگذریم
از این که چه دالیل و عواملی باید کنار هم جمع
شـوند تا به این سیستم دست یافت؛ ولی هرچه
باشـد هنوز فاصله زیادی با ایدهآلها داریم .اکثر
فعالیتهای انجام شـده و نام برده شـده توسـط
اشـخاص صورت گرفته که اتفاقا آنها عضوی از
زنجانالگ هم بودهاند! همه تعریفها را گفتهاند،
واقعیـت ایـن اسـت کـه حتـی زیکانف هـم که
عینیترین فعالیت زنجان الگ است آنقدرها که
به نظر میرسـد حاصل کار گروهی نبوده! تعداد
دوستانی که از ابتدا تا به حال توانستهاند مشارکت
کنند از  ۳۰نفر تجاوز نمیکند و متاسفانه معموال
بیـش از دو ،سـه نفر همزمان یکجـا نبودهایم! از
ذکـر ایـن نکته که همیشـه یکـی از انگیزه های
تشکیل و ادام ه این جمع ها و روابط بین اعضای
آن بسـیار شیرین و دوسـتانه بوده هم نمیتوان
گذشـت .تشـکر و قدردانی با بردن نام در مجال
ایـن مقاله نميگنجد و اگـر بخواهم کوتاه عرض
کنـم بچههای زنجان الگ ،پنج سـال و خردهاي
گذشـت؛ دسـت مریزاد .اکثر لینوکـس کارهای
زنجـان برای کار و زندگی بـه پایتخت رفتهاند و
میروند! خب بگذریم ...مگر الگ چیست؟! چند
نفـر کـه به هدف یـاد گرفتن ،یـاد دادن و خوب
بـودن دوروبر فلسـفه آزاد  /متنباز بـا هم رابطه
دارنـد .این قبیل کارها که در زنجان اتفاق افتاده
اسمش شده زنجان الگ.

تأملی بر تغییر رویه مایکروسافت

استفاده کن ،گسترش بده و نابود کن

سـه احتمـال بـرای حرکـت جدیـد
مایکروسـافت یعنـی ارایه متنباز هسـته
داتنت تصور میشود:
چرخش مایکروسافت به معنای دراز شدن دست
دوستی این شرکت به سوی جامعه متنباز است.
ب سـرورها
مایکروسـافت آن چنـان در دنیای و 
غرق شده که در سایر حوزهها حاضر است روی هر
چیزی مخاطره کند.
این شـرکت قصد دارد سیاسـت «استفاده کن،
گسترش بده و نابود کن» را اجرا کند.
معلوم نیست کسـانی که طرفدار داتنت نیستند،
صرفنظر از متنباز بودن یا نبودن ،در آینده عالقهای
بـه اسـتفاده از آن پیدا کنند یا نـه؟ به عنوان یکی
از طرفـداران نرمافزارهـای متنبـاز دلیلـی غیـر از
عالقهمندی به «استانداردسـازی» برای استفاده از
داتنـت متنباز نمیبینم .بسـترههایی مانند جاوا،
پیاچپی ،روبی Node.js ،هر کدام برتریهایی نسبت
به یکدیگر دارند اما مشکل اینجاست که با وجود
این بسـترههای بسـیار پیچیده در صنعت فناوری
اطالعات ،چگونه میتوان یک شغل مناسب و پایدار
ی از برنامهنویسـان
دسـت و پا کرد؟ هنوز هم بعض 
قدیمـی از  Cبرای انجام پروژهها اسـتفاده میکنند
و احتماال با همین زبان هم بازنشست ه خواهند شد.
ن برنامهنویسی
تا چند سال پیش یادگیری یک زبا 
جدید اهمیت چندانی نداشـت؛ چراکه برای مثال،
برنامهنویسـان بـرای اسـتفاده مفیـد از  Cنیازمنـد
یادگیری کتابخانه نسـبتا بزرگی بودند ،اما شرایط
امروز شـباهتی به آن روزها ندارد .امروزه شـغلها
و البتـه فناوریهـا عمـر چندانی نداشـته و اگر در
سـالهای آتی قصد شروع شـغلی جدید را داشته
باشید ،بعید نیست کارفرما نیازمند مهارتی غیر از
دانش کنونیتان باشد.
کارفرماها استانداردسـازی را دوست دارند .انتخاب
یک اسـتاندارد مزایایی مثل عدم سرزنش و انتقاد،
امکان استخدام برنامهنویسان جوان با حقوق پایین،

برونسـپاری کارها به سـایرین با احتمال موفقیت
و غیـره را دارد .البته موفق بودن در برنامهنویسـی
با شـناخت بسـترهها به منظور پیدا کردن جایگاه
درست در یک پروژه ،دو مقوله جداگانه هستند.
اگـر مایکروسـافت در حرکتـش به سـمت جامعه
متنبـاز صادق باشـد ،بهتر اسـت کاربـران قبل از
خوشـامدگویی پاسـخ دو سـوال مهم را مشـخص
کنند:
 -1آیا داتنت گزینه خوبی برای مهاجرت است؟
 -2از میان پروژههای متنباز برای رقابت با داتنت،
گزینـ ه محبوبـی وجـود دارد کـه آن را بـه عنوان
گزینهای استاندارد به کارفرماها معرفی کرد یا نه؟
گسترش به منظور سلطه
در ایـن روش ،یـک شـرکت ابتـدا اسـتانداردهای
پذیرفتهشـده را در محصوالتـش بـ ه کاربـرده و
سـپس آن اسـتانداردها را با فناوریهای انحصاری
خود گسترش میدهد به طوری که دیگر با نسخه
آغازین اسـتاندارد سـازگار نباشـند .سپس شرکت
مذکور از این ناسازگاری به نفع خود استفادهکرده
تا کسـی نتواند از محصوالتش به محصول دیگری
مهاجرت کند.
یکـی از مثالهـای مشـهور در این زمینـه ،ویندو ِز
مایکروسـافت است .مایکروسـافت با ارایه ابزارهای
برنامهنویسـی و مهمتریـن آنهـاNet Framework ،
فضایـی را بـرای برنامهنویسـان ایجاد کـرد تا برای
سیستمهای ویندوزی ،نرمافزار تولید کنند .به این
ترتیب ،اگرچه همه ما میدانیم که ویندوز مشکالت
امنیتی ،توان ،کاربرپسـندی و سایر موارد را دارد و
ممکن اسـت سیسـتمعامل لینوکس یا مک بهتر
باشـد ،اما آن برنامهنویسها و همه کسـانی که به
ویندوز «عادت» کردهاند و برای یادگرفتن جزئیات
ویندوز و برنامههایش روزها وقت گذاشتهاند ،رفتن
بـه سیسـتمعامل دیگر برایشـان بسـیار پرهزینه،
طاقتفرسا و درنتیجه ،ناممکن به نظر میآید.
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گنو هرد ،فراتر از لینوکس
در نیمه نخست دهه  ۹۰میالدی ،پس از آن که لینوس توروالدز کرنل خود را با نام لینوکس به
صورت آزاد منتشر کرد ،اعضای پروژه گنو که در طول  10سال گذشته در تالش برای به وجود
آوردن یک سیستمعامل آزاد بودند بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفتند؛ ادامه تالشها برای
توسعه میکروکرنل خود و سرویسدهندههای مربوط به آن تحت عنوان پروژه هرد ( )HURDیا
استفاده از کرنل یکپارچه جدیدی که هم به همان اندازه آزاد بود و هم در آن زمان تقریبا قابل
استفاده بود .در نهایت و پس از کشمکشهای بسیار ،تصمیم بر این شد که پروژه هرد متوقف
شده و تالشها روی توسعه لینوکس به صورتی که با سیستمعامل گنو سازگار باشد متمرکز
شود .اینگونه بود که سیستمعامل جدیدی به نام گنو/لینوکس متولد شد .ولی تفاوت این دو
در چه بود؟

نویسنده:
دانیال بهزادی

کرنل
کرنل به صورت ساده یکی از اعضای سیستمعامل
اسـت .انـدرو تننبـاوم در کتـاب سیسـتمعامل
پیشـرفته پس از صحبت دربـاره این که نمیتوان
تعریـف جامع و دقیقی از سیسـتمعامل ارایه داد،
بهتریـن تالش خود را برای تعریف سیسـتمعامل
بـه این صورت بیان میکند :سیسـتمعامل عبارت
است از کرنل و هر نرمافزاری که مستقیما با کرنل
کار میکند ،مثل کتابخانهها ،فیرمورها ،کامپایلرها
و ابزارهای توسعه .کرنل در این میان بخشی است
که مسـتقیما با سختافزار صحبت کرده و وظیفه
اختصـاص منابـع را برعهده دارد .ولـی خود کرنل
همانگونه که در باال اشاره شد انواع مختلفی دارد.
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کرنل یکپارچه ()Monilithic kernel
ایـن نوع کرنل که لینوکس نمونه بارز آن اسـت،
همانگونـه کـه از نامـش پیداسـت تمامـا از یک
قسـمت تشـکیل شـده و اجزای آن قابل تمایز از
یکدیگر نیستند.
بـه عبـارت دیگـر راهاندازهـای سـختافزاری،
ارتباطـات میانپردازشـی ماننـد سـیگنالها و
سوکتها ،سرویسدهنده پروندهها و ...همگی در
فضـای کرنل قرار داشـته و با دسترسـی ابرکاربر
انجام میشوند.
در مثـال ،کرنل یکپارچه مانند یک سـیبزمینی
است که قدرت انعطاف باالیی ندارد.

میکروکرنل ()Microkernel
این نوع کرنل که ماخ نمونهای از آن است ،از یک کرنل
بسیار ریز با حجم پایین تشکیل شده که تنها وظایف
اساسـی سـامانه مانند راهانـدازی و انتقـال ارتباطات
میانپردازشی سـطح پایین میان سرویسدهندهها و
دادن دسترسـیهای الزم بـه آنها را برعهـده دارد و
مابقی کارها توسط مجموعهای از سرویسدهندهها که
در حالت کاربر سیستمعامل روی کرنل قرار میگیرند
و بـا یکدیگر در ارتباط هسـتند انجـام میپذیرد .این
سـاختار کرنل ،سیستمعامل را بسیار منعطف کرده و
به توسـعهدهندگان اجازه میدهد با قرار دادن اجزای
دلخواه خود به صورت مورد نیاز ،سامانه خود را برای
مقاصد خاص خود طراحی کنند.
در مثال ،میکروکرنل مانند یک پایه به همراه قطعات
لگوی بسـیاری است که میتوان با آنها طرح دلخواه
خود را ایجاد کرد.
کرنل پیوندی ()Hybrid kernel
این نوع کرنل که ویندوز  NTنمونه آن است ،ساختاری
اسـت که تلاش کـرده ویژگیهـای کرنـل يكپارچه
و میکروکرنـل را بـا هـم ادغـام کنـد .این ،بـه خاطر
شباهتش به مدل يكپارچه ،بسیار بحثبرانگیز است.
ایده اصلی پشت این ساختار این بوده که از ساختاری
مشابه میکروکرنل برخوردار باشد ،ولی به صورت یک
کرنل يكپارچه پیادهسازی شود.
برخالف میکروکرنل ،تقریبا همه سرویسدهندههای
سیسـتمعامل در فضای کرنل قـرار دارند و همچنین
نمیتـوان در زمـان اجرای سـامانه ،ماژولهایـی را از
کرنـل پیونـدی حذف یا بـه آن اضافه کـرد .در عمل
اغلب پیادهسـازیهای اینگونه از کرنل از هردو گونه
پیشین ضعیفتر ظاهر شدهاند.

پروژه هرد
همانگونـه کـه گفتـه شـد ،این پـروژه در
اواسـط دهه  ۹۰میالدی تقریبا متوقف شد.
ولـی مجموعـهای از دالیل موجب شـد که
توسـعه این پـروژه از سـال  ۲۰۱۳دوباره به
صورت جدی از سر گرفته شود .از جمله این
دالیل میتـوان به عـدم مهاجرت لینوکس
بـه آخریـن نسـخه از پروانـه انتشـار  GPLو
همچنین احسـاس قدیمی شـدن سـاختار
کرنل یکپارچه برای قرن بیست و یکم اشاره
کـرد .خروجی این پـروژه به صورت عمومی
به گنو هرد شهرت دارد ،ولی از نظر تکنیکی
شـامل میکروکرنل گنو-ماخ ()GNU-MACH
و مجموعهای از سرویسدهندهها به نام هرد
میشود که روی آن اجرا میشوند .به همین
صورت سیستمعامل کاملی که بهجای کرنل
لینوکس از گنو-ماخ و هرد استفاده میکند
با نـام عمومی گنو/هرد شـناخته میشـود،
هرچنـد اطلاق نامهایـی ماننـد گنو/ماخ با
سـرویسدهندههای هرد و حتی گنو هم به
آن اشکال ندارد.
تاریخچه
ابتـدا قـرار بود سیسـتمعامل گنـو از کرنل
تریکس ( )TRIXکه در  MITتوسـعه یافته بود
اسـتفاده کند و از این رو توسعهدهندگانش
اقـدام بـه اعمال تغییـرات الزم بر این کرنل
کرده بودند ،ولی در سال  ۱۹۸۶بنیاد نرمافزار
آزاد طی مذاکراتی با استاد رشید از دانشگاه
کارنگی-ملون بر سـر توسعه مشترک کرنل
ماخ به توافق رسـید .این کار به آنها اجازه
میداد بهجای تالش برای تغییر کرنل ،TRIX
کرنل را به گونهای که خودشان میخواستند
توسـعه دهند .با توسعه و بلوغ نسبی کرنل
مـاخ در پایان دهـه  ،۸۰بنیاد نرمافـزار آزاد
از سال  ۱۹۹۰کار روی سرویسدهندههای
هرد را روی میکروکرنل ماخ آغاز کرد.
وضعیت کنونی
به گفته گروه توسـعه دبیان ،گنو هرد برای
ورودش به این توزیع در انتشار جسی بیش
از  ٪۸۰آمـاده اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه
کرنـل  FreeBSDهنـگام ورودش در انتشـار
ویـزی دارای آمادگـی  ٪۸۵بود ،امید اسـت
بهزودی شـاهد توزیع گسترده و عمومی آن
باشـیم .این کرنـل در حال حاضر به صورت
غیررسـمی توسـط دو توزیعکننـده بـزرگ

لغـو کنیـم و بهجایش از لینوکس اسـتفاده
کنیم؟»
ما شـنیدیم که لینوکس بـه هیچوجه قابل
انتقال نیست (این گزاره شاید امروزه درست
نباشـد ،ولـی در آن زمـان اینگونـه گفتـه
میشـد) .همچنین ما شنیدیم که لینوکس
از نظـر معمـاری معـادل دقیـق یونیکـس
اسـت ،در حالی که کار ما به چیزی بسـیار
پرقدرتتر میانجامید.
بـا توجـه به سـالها کاری که تـا آن زمانبر
روی هرد انجام شده بود ،ما تصمیم گرفتیم
کـه آن را بـه جـای دور انداختن ،بـه اتمام
برسانیم.
اگر ما با این پرسشـی که مردم میپرسـند
مواجـه بودیـم (یعنـی لینوکـس موجـود
بـود و میخواسـتیم تصمیـم بگیریـم کـه
کرنـل دیگـری بنویسـیم یا نه) ،ایـن کار را
نمیکردیـم .بـه جـای آن پـروژه دیگری را
برای کار رویـش انتخاب میکردیم؛ چیزی
که کاری را انجام دهد که هیچ نرمافزار آزاد
موجودی نمیتوانست.
ولـی مـا هـرد را قبـل از آن شـروع کردیم
و اکنـون نیـز آن را بـه مرحلـه اجرایـی
رساندهایم و امیدواریم که معماری برتر آن،
سیستمعاملهای آزاد را قدرتمندتر کند.

دبیان و آرچ قابل دریافت و اسـتفاده اسـت
کـه در میان آنهـا ،توزیع دبیان از وضعیت
بهتری برخوردار بوده و تا حد زیادی توانایی
انجام کارهای عادی روزمره را دارد.
کاستیها
گنـو هرد با تمام خوبیهایـش ،نواقصی نیز
دارد کـه ناشـی از کمبـود نیـروی انسـانی
داوطلب برای توسـعه آن اسـت .برای مثال
در حـال حاضر هنوز نسـخه  ۶۴بیتی از آن
موجـود نیسـت و نمیتواند با دیسـکهای
سـاتا کار کنـد .همچنیـن راهاندازهـای
سـختافزاری آن محدود هسـتند و ممکن
اسـت با خیلی از دستگاهها کار نکند .گرچه
برای مثـال سـرویسدهندههای پایگاه وب
گنو هماکنون به وسـیله گنو/هرد راهاندازی
شـدهاند ،ولـی بـرای داشـتن یـک تجربـه
کاربری بدون مشـکل با این سیسـتمعامل
برای کارهای روزمره ،بهترین روش استفاده
از آن روی یک مجازیساز مانند  kvmاست،
زیـرا راهاندازهـای مربـوط بـه دسـتگاههای
شبیهسازی شده رایج برای گنو هرد نوشته
شدهاند.
هِرد و لینوکس
ریچارد اسـتالمن رابطه بین هرد و لینوکس
را اینگونه شرح میدهد:
ی وقتها مردم میپرسـند؛ «چرا بنیاد
بعض 
نرمافـزار آزاد بهجـای اسـتفاده از لینوکس،
یـک کرنـل آزاد جدید را توسـعه داد؟» این
پرسـش معقولی است .پاسـخ آن به صورت
خالصه این است که ما با این پرسش مواجه
نبودیم.
هنگامی که ما در  ۱۹۹۰شـروع به توسـعه
هرد کردیم ،پرسشی که با آن مواجه بودیم
این بـود که «چگونه میتوانیـم کرنلی آزاد
برای سیسـتمعامل گنو داشته باشیم؟» در
آن زمـان هیچ کرنـل شـبهیونیکس آزادی
وجود نداشت و ما هیچ تالش دیگری را هم
برای نوشتنش نمیشناختیم.
تنها راهی که میتوانستیم برای داشتن یک
کرنل آزاد انتظار داشـته باشـیم این بود که
خودمان بنویسیمش ،پس شروع کردیم.
ما پس از انتشار لینوکس درباره آن شنیدیم.
در آن زمـان پرسشـی کـه در برابر مـا قرار
داشـت ایـن بود کـه «آیا باید پـروژه هرد را

به گفته گروه
توسعهدبیان،
گنو هرد برای
ورودش به
این توزیع در
انتشارجسی
بیش از ٪۸۰
آماده است .با
توجه به اینکه
کرنل FreeBSD
هنگام ورودش
در انتشار
ویزی دارای
آمادگی ٪۸۵
بود ،امید است
بهزودی شاهد
توزیعگسترده
و عمومی آن
باشیم.

نصب گنو/هرد
بـرای اسـتفاده از گنو/هـرد ،آسـانترین راه
اسـتفاده از یک تصویر از پیش نصب شـده
اسـت .ایـن تصویـر را بـرای توزیـع دبیـان
میتوان از اینجا دریافت کرد:
$ wget http://ftp.debian-ports.org/
debian-cd/hurd-i386/current/debian-hurd.
img.tar.gz
و با این دستور از حالت فشرده خارج کرد:
$ tar xzf debian-hurd.img.tar.gz
حال میتوان آن را مستقیما روی  kvmاجرا
کرد:
$ kvm -drive filedebian-hurd*.img,cache=writeback -m 1G
یـا آن را تبدیـل به دیسـک  virtualboxکرد
تا از داخل این برنامه آن را مدیریت کرد:
$ VBoxManage convertfromraw debian-hurd.img debian-hurd.vdi --format vdi
حال میتوان به صورت عادی از آن استفاده
کرد.
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بنیانگذار بهترین پادکست متنباز ایران روایت میکند

زندگی و مرگ لینوکسافام

نویسنده:
فریداحمدیان

این نوشـته سـعی دارد تا داستان و
تجربـه لینوکسافام رو برای شـما
بازگـو نماید ،در روزگاری کـه LinuxFM.com
فعال بود (آرش�یو آن هماکن�ون از آدر س �Li
 nuxFM.irدر دسـترس میباشـد) ،همچنین
نوشته ای برای معرفیاش قابل مشاهده بود:
لینوکـسافام حرکتی خودجـوش از طرف
جمعـی از لینوکـس دوسـتان وبالگسـتان
فارسـی است ،که به صورت مستقل و بدون
وابسـتگی مالی و معنوی فعالیـت خود را از
بهمـن مـاه  ،۱۳۸۸بـا هدف بسـط فرهنگ
لینوکـس در فضای وب فارسـی آغـاز کرده
است.
س افام در قالب خود،
برنامههای رادیو لینوک 
مجموعـهای از پادکسـتها دربـاره آخریـن
اخبـار دنیـای متنباز و لینوکس ،بررسـی و
تحلیل برنامهها ،مصاحبه و گزارش از آخرین
فعالیتهای جامعه متنباز جهانی است که به
دلیل ظرفیت محدود فضای شنیداری کمتر
به مباحث آموزشی میپردازد.
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در ذیـل رادیـو لینوکسافام ،سـعی تنها بر
ایـن مهم بود که نقطه نظرات و دیدگاههای
برنامهسـازان ،فـارغ از نگاهـی پاسـخگو و
آموزشی ،دردسترس مخاطبین و شنوندگان
قرارگیرد.
از چه تاریخی و چگونه فکر راهاندازی
رادیو لینوکس به ذهنم آمد؟
این خودش یکی از شیرینترین داستانهای
زندگی من هست.
در زندگـی هر شـخص مسـلما نقاط عطفی
وجـود دارد و فکـر میکنـم لینوکـسافام
برای من همان حکم را داشـت .در حقیقت
داسـتان از آنجایی شروع شد که ما گفتیم
شـهر زنجان ،الگ نـدارد .بنابراین یک الگ
تاسیس و سعی کردیم افراد عالقهمند را در
کنـار هـم جمع کنیم ،یکی از آن دوسـتانی
که نقش بزرگی در الگ داشـته است ،استاد
عزیزم آقای پژمان مقدم هستند .ایشان یک
روز مثل همیشـه که داشتند نکات جدیدی

شب اون روز
من همش داشتم
به این موضوع
فکر میکردم،
تا اینکه
بالخره به خودم
گفتم وقتشه در
دنیایسایتهای
ترویجکننده
فلسفه آزاد /
متنباز ایرانی یه
راه جدید تبلیغی
رو با استفاده از
صدا ایجاد کنیم

را به بنده یاد میدادند ،فوت و فن راهاندازی
سرور استریم صوتی با کمک نرمافزار icecast
را یاد میدادند که همین باعث شد من فکر
کنم چطور میتوانم از این سرویس در دنیای
واقعی استفاده کنم؟
شب آن روز من دائما داشتم به این موضوع
فکـر میکردم ،تـا اینکه باالخـره به خودم
گفتـم وقت آن اسـت در دنیای سـایتهای
ترویجکننده فلسفه آزاد  /متنباز ایرانی یک
راه جدید تبلیغی را با اسـتفاده از صدا ایجاد
کنیم.
خالصـه از فـردای آن روز میدانسـتم
میخواهـم اولیـن رادیـو اینترنتی لینوکس
ایـران را ایجـاد کنـم ،اما مشـکل آنجا بود
کـه من اصال در دنیای متنباز آدم شـهره با
دوستان زیاد نبودم .پس سعی کردم تا جایی
که میتوانم اشخاص فعال و محبوب دنیای
متنبـاز ایران را پیدا کنم و ایدهام را با آنها
مطرح کنـم و از آنها بخواهم کمکم کنند.
همانطور که انتظار داشـتم آنها هم دریغ

نکـرده و اعالم آمادگی نمودند .بعد از آن در
حـدود یک مـاه ایـن ایـده در google wave
(خـدا بیا ُمرز) و  google docپخته شـد و در
نهایت اجرایی شد.
البتـه بحثهای ما بعضـی وقتها در گوگل
ویو و گاهی اوقات حتی در  IRCآنقدر جدی
میشد که باعث ناراحتی بچهها هم میشد.
ولی فکر کنم همه ما میخواسـتیم این کار
انجام بشود.
در نهایت بعد از کلی بحث و همفکری ،آقای
روزبه شفیعی گرافیک سایت را طراحی کرد،
مهدی مشـتاقی عزیز سـایت را پیادهسازی
نمـود و زنجـان الگ هـم میزبانـی ،دامنـه،
سـرور اسـتریم و میکس را بر عهده گرفت و
سـایر دوستان که در دنباله متن نام میبرم،
زحمت اصلی ،یعنی ساخت برنامه راکشیدند
و لینوکـسافام در تاریـخ  ۲۹بهمن ۱۳۸۸
سرانجام باال رفت و کارش را شروع کرد.
تیم لینوکسافام از چند نفر تشکیل
شد و چه کاری انجام میدادند؟
اول کار کـه میخواسـتیم بحثها را شـروع
کنیـم دوسـتان عزیـزی از جملـه جـادی
میرمیرانی ،مهدی مشـتاقی ،بهروز شعبانی،
روزبـه شـفیعی ،علـی گلشـن و بنـده بـا
لینوکسافام همراه شـدیم و بعد از اواسـط
کار ،سـینا سعیدی و امید متقی با ما همراه
شدند و از آغاز کار هم افتخار پیدا کردیم که
عباس اسماعیلی ،مهدی مقدم ،ایرج اسدی،
مصطفـی فریـدی ،نرگس احمـدی ،مهدی
هنرمند ،هاشم قوامی و علیرضا مسرورخواه
به جمع ما ملحق شـوند .اگر هم اسم کسی
جا مانده اسـت عذر میخواهم ،واقعا اسامی
زیـادی در این کار همکاری کردند و حافظه
بنده هم افتضاح هست.
و امـا راجـع بـه وظایـف ،اکثـر ما بـه عنوان
برنامه ساز در رادیو بودیم و هر کسی در هر
زمانـی که وقت و حوصله کافی پیدا میکرد
در زمینـه تخصصی خودش برنامـه میداد.
ولی چند نفر هم وظایف بیشـتری داشـتند.
مثال مهدی مشـتاقی وظیفه توسعه و برنامه
نویسـی سایت را برعهده داشت ،ایرج اسدی
و مهـدی هنرمند وظیفه میکس را بر عهده
داشـتند ،روزبه شفیعی گرافیک سایت اولیه
رو طراحی کرد ،خانم نرگس احمدی لوگوها
رو طراحـی میکـرد و مـن هـم نقـش آچار

فرانسه یا اصطالح با کالسترش راهبری تیم!
چـه کاری را بیشتر از همه دوسـت
داشتم؟
بی شـک مصاحبه با افـراد مختلف و اجرای
زنـده رادیـو ،لذت بخشترین قسـمت کارم
بـود .برای ضبط مصاحبههـا تا جای ممکن
بـه شـماره افراد زنگ مـیزدم چون کیفیت
بهتری به نسبت روشهای اینترنتی داشت،
اما هر از گاهی اتفاقهایی هم می افتاد .یک
گوشی  LG KP500داشتم که لمسی بود و در
بعضی از مصاحبهها بهدلیل تداخل در ترتیب
کارهـا بدون آنکـه بدانم ،ضبـط صدا قطع
شده بود! مثال مصاحبه با آقای مهدی حسن
پور سـه بار تکرار شـد و واقعا من از ایشـون
شرمنده شده بودم.
یا مصاحبه ای که با  iiriixعزیز داشتم در یک
شب سرد زمستانی بود که به خاطر صداهای
در منزل مجبور بودم در حیاط خانه انجامش
بدهم و یخ زده بودم.
و هیجانـی کـه موقـع پخش زنده داشـتم و
بازخوردهایی که مخاطبین به صورت آنالین
در مورد موضوعات برنامه در کانال  IRCرادیو
و شـبکه  identi.caمیدادنـد ،مـن همانجـا
منعکس میکردم.
یا اون کاغذ روی در اتاقم که روی آن نوشته
بود :پخش زنده رادیو ،مزاحم نشوید!
چرا تمام شـد و چه چیزی به دست
آمد؟
تنهـا بـا رفتن به صفحـه فعلـی LinuxFM.ir
ی زحمات یک و نیم سـاله
میتوانیـد بایگانـ 
قشری از جامعه متنباز ایران را ببینید که با
صرف وقت و انرژی و هزینه و با عشق تمام،
بدون هیچ چشمداشتی ۴۴ ،برنامه رادیویی
را ایجـاد کردنـد .همینجـا الزم میدانـم از
بهنـام توکلی عزیز هم بابت بر عهده گرفتن
ی تشکر کنم.
میزبانی این بایگان 
در ایـن بین دوسـتیهای زیادی ایجاد شـد
و ایـن روابـط در آینده به شـروع پروژههای
دیگـر هم خیلی کمک کـرد .مثال من اقبال
عمومـی از دعـوت اولین همایـش  ZConfرا
وامدار همیـن روابط میدانم یـا رادیو گیک
محبوب جادی عزیز را همراستا و بهبود یافته
فعالیتهایش در لینوکسافام میپندارم!
لینوکـسافام بـرای اولین بـار فناوریهایی
مثل پادکست و پخش زنده و ارتباطات real

 timeرا وارد فضـای تبلیغـی جامعـه متنباز
ایـران کـرد و ایـن جـزو افتخاراتـش بـرای
همیشـه خواهد بود ،اما با مشـکالت بسـیار
زیادی هم روبرو شد.
به خاطر فقدان یک الگوی منطبق با فضای
جامعه ،سـه بـار روش کارث خـود را عوض
کـرد .بـه امید دسـت یافتن به یـک الگوی
پایدار که متاسفانه در آخر هم به آن نرسید.
لینوکسافام نتوانسـت نسبت درستی بین
ریـزش اعضـا و ورود اعضای جدیدش ایجاد
کند و کمکم قوای خودش را از دست داد.
احساس میکنم در بعضی از مراحل زندگی
لینوکـسافام ،بعضی از دوسـتان احسـاس
کردنـد یک مافیـا یا یک گروه خـاص آن را
انحصـاری کردنـد کـه تصور اشـتباهی بود،
چون بارها اعالم کردیم هر کسی که بخواهد
هـر گوشـه آن را بـه دسـت بگیرد بـا کمال
میل پذیرفته خواهد شـد .کما اینکه مدتی
لینوکسافام در دسـت اعضای گیالن الگ
بود.
مهمترین عامل بقای یک پروژه تبلیغی مثل
لینوکسافام ،حمایت جامعهاش از آن است
که اولش بسـیار آتشین و پر شور شروع شد
ولی در نهایت بسـیار کمرنگ شـد .بخشـی
احساسمیکنم از آن بـه نظـر من بـه خاطـر ذات این گونه
در بعضی از
فعالیتها است و من بعد از تجربه LinuxFM
زندگی
مراحل
اعتقاد پیدا کردم یک پروژه در این سطح که
اون ،بعضی از
فعالیـت مداوم روزانـه الزم دارد اگر بخواهد
احساس
دوستان
بیشـتر از یک سـال زنده مانده و رشد کند،
کردن یک
علاوه بـر کمکهـای داوطلبانه بایـد دارای
یک
مافیا یا
کانالهـای حمایتـی پایـدار مالی هم باشـد
گروه خاص
کـه مثال ایـن گونه چیزی در همیـن پروژه
انحصاری
اونو
سلامدنیا دیده شده و محکی شده است بر
کردن که تصور نتیجه گیری شکست بنده در لینوکسافام!
اشتباهی بود چون در نهایت در جمعبندی باید بگویم اینکه
بارها اعالم کردم یک سری پرو ژهها بیایند و در دورهای مفید
هر کسی که
باشـند و در نهایت بروند ،امری عادی است.
بخواد هر گوشه در خـود جامعه آزاد  /متنباز ایران هم ،قبل
ایشو به دست
از لینوکسافام از این اتفاقات کم نداشتهایم،
بگیره با کمال
مثل سایت مرجع  hezardastan.orgیا مجله
میلپذیرفته
 irantux.orgیا بعدش ماننـد .technotux.org
خواهد شد کما
بـه نظـرم مهـم آن اسـت کـه در ایـن بین،
اینکه مدتی
فرهنـگ این جامعه بیشـتر و بیشـتر تبلیغ
لینوکسافام
بشـود و دوستیهای بیشـتری شکل بگیرد
های
دست بچه
و ظاهـرا ایـن امر در هر زمانی بـا پروژههای
گیالن الگ بود
جدید ،مختلف و جالب تداوم پیدا میکند.
شماره چهارم ،بهمن ماه93
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بدون تخصص فنی عضو مهم پروژه باشید

مشارکت بدون کدنویسی
ی هنری ،مشـارکت در بحثها و گزارش خطا
معرفی ،مستندسـازی ،مشـارکت در بهبود طراح 
تعدادی از مهمترین نقشهایی هستند که بدون کدنویسی ،برای شما جایگاه ویژهای در پروژهها
رقم میزند.

بعـد از گفتگوهـای متعددی که با دوسـتان
س داشـتم و همچنیـن مطالعـه
برنامهنویـ 
گسـترده در حـوزه متنباز ،حس میکنـم این تصور
رایـج که در دنیای متنباز ،کدنویسـی و تعهد حرف
اول و آخر را میزند صحیح نیست .فعاالن این حوزه
معتقدند« :اگر نسـبت به یک پـروژه متنباز تعهدی
احساس نکنید ،نقشی در مشارکت آن ندارید» .البته
ایـن نظـر آنهاسـت و معتقدم این تصـور با حقیقت
فاصله بسیار زیادی دارد.
شـکی نیست «کد» شالوده یک محصول یا سرویس
بوده و تاثیر مستقیمی روی کاربران یک پروژه متنباز
دارد ،از این رو احسـاس تعهد و کدنویسـی از اهمیت
فوقالعـاده در جامعـه متنبـاز برخوردارند اما تکلیف
کسـانی که با کدنویسـی آشنا نیسـتند یا زمان الزم
برای متعهد شـدن بـه پروژهها را ندارنـد ولی مایلند
نقشـی هر چنـد کوچک در پیشـبرد اهـداف جامعه
متنباز داشـته باشند چیست؟ در ادامه با چند روش
مشارکت در چنین پروژههایی آشنا خواهیم شد.

منبع:

http://slmd.ir/4v

گزارش خطاها
اگـر طراحـان برنامه اطالعی از خطاهای آن نداشـته
باشـند قادر بـه برطرف کردن آنهـا نخواهند بود؛ از
این رو مسـاله گزارش خطاها اهمیت بسـیار ویژهای
دارد .متاسـفانه عـدهای بعد از بـروز یک خطا در یک
محصـول متنبـاز به طور کلی اسـتفاده از آن را کنار
گذاشـته یا در بهترین حالت راهی برای دور زدن آن
پیدا کرده و البته کسـی غیر از خودشان هم از روش
حل مشـکل خبردار نخواهد شـد .در اکثر پروژهها از
دریافـت گـزارش خطاها اسـتقبال میشـود .گزارش
خطـا را نبایـد امری سـاده تلقـی کرد .برای نوشـتن
یک گزارش خطای جامع معموال وقت بسـیار زیادی
صـرف میشـود .چنین گزارشـی باید کـد الزم برای
تولیـد مجدد خطـا ،اطالعات دقیق نـگارش برنامه و
سیستمعامل و غیره را داشته باشد .در این گزارشها
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میتوانیـد از بهبودهایـی کـه میتوان اعمـال کرد یا
ویژگیهای مورد عالقهتان هم صحبت کنید.
مستندسازی
مستندسازی یکی از کارهای بسیار مهمی است که به
خاطر دشواری ،کمتر کسی حوصله انجام آن را دارد.
مستندسازی روشی بسیار عالی برای ترغیب سایرین
به اسـتفاده از یک محصول یا مشـارکت در پیشـبرد
اهداف آن اسـت .اگر مشـارکت در یک پروژه به سایر
روشها برایتان دشوار است بهتر است مشارکت سایر
افراد عالقهمند را با بهبود مستندات سادهتر نمایید.
بهینهسازی وبسایت
بسـیاری از پروژههـای متنبـاز دارای وبسـایت
اختصاصی هستند .جدای از ظاهر زشت ،اکثراطالعات
این وبسایتها به خاطر کوچک بودن گروه و درگیر
بـودن آنها در چند حوزه مرتبـط با محصول ،بهروز
نیسـت .بـد نیسـت اگر در ایـن زمینه مهـارت دارید
دستی به سر و روی این وبسایتها بکشید.
ی هنری
مشارکت در بهبود طراح 
در بسـیاری از پروژهها ،برنامهنویسان عالقه زیادی به
زیباتر کردن لوگو یا ارتقای رابط گرافیکی برنامهها و
 ...دارند ولی فاقد مهارت الزم برای انجام آن هستند.
اگر در حوزه گرافیک فعالیت میکنید ،بهتر اسـت با
گروه پروژه تماس گرفته و عالقهتان برای مشـارکت
را اعالم کنید.
بررسی نگارشهای آزمایشی
برنامهنویسـان نیاز مبرمی به اطلاع از نحوه عملکرد
محصـوالت دارند و بـرای آزمون آنها اقـدام به ارایه
نگارشهـای آزمایشـی میکننـد .دریافـت بازخـورد
کاربـران نسـبت به ایـن نگارشهـا اهمیـت ویژهای
برای آنها دارد .اگر مایلید نقشی هرچند کوچک در

جامعه متنباز ایفا کنید ،محصوالت آزمایشـی
را نصـب کنید و نتیجه عملکـرد محصول را به
گروه طراح گزارشدهید .اگر محصول مشکلی
نداشـت اطمینان حاصل میشـود کـه حداقل
روی سیستمهایی نظیر دستگاه شما بهدرستی
عمل خواهد کرد.
مشارکت در بحثها
گاهی اوقات بحثهـای جالبی درباره تغییرات
APIها ،بهبود شـیوه پیادهسـازی آنها و سـایر
موارد مشـابه میان کاربـران انجمنهای برخط
یـا گردهماییهـای محلـی شـکل میگیـرد.
برنامهنویسان از نظرات افراد در چنین جاهایی
اسـتقبال میکنند زیـرا منجر به توسـعه بهتر
محصوالت میشود .البته لزومی ندارد مشارکت
تنهـا در مورد مسـائل فنی از جملـه کدهاAPI ،
هـا و غیـره باشـد؛ گاهـی اوقات مشـارکت در
زمینـهای ماننـد راهنمایی برای تعریف نقشـه
راه ،در مقایسـه با مشـارکت در کدنویسی یک
محصـول ،میتوانـد کمک بسـیار بیشـتری به
توسعه آن کند.
پاسخگویی به سواالت
کاربران سـواالت خود درباره پروژههای متنباز
را در هـر جایی میپرسـند از جمله وبسـایت
 ،StackOverflowوبسـایت محصول ،گیتهاب
و غیره .با پاسـخگویی به این سـواالت به سایر
افـراد کمـک میکنیـد تجربه بهتـری از کار با
محصوالت متنباز داشته باشند.
معرفی محصول
تنهـا راه مشـارکت برنامهنویسـان و سـایرین
برای بهبـود پرو ژههای متنباز که تنوع بسـیار
زیادی هم دارند ،اطالع از وجود آنهاسـت .اگر
بـه پـروژهای عالقهمندید بهتر اسـت در محل
کار ،گروه دوسـتان یا در همایشهـا درباره آن
صحبت کنید.
بـا این کار اسـتقبال از پروژههـا افزایش یافته،
افراد بیشتری به آن جذب خواهند شد و شاهد
پیشرفت سریعتر و پایداری آنها خواهیم بود.

اصول مذاکره اثر گذار
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نویسنده:
مریم دیهول

از جملـه مـواردی که متخصصان بـا آن مواجه
خواهند شـد مذاکره با افراد یا شـرکتها است.
در یک مذاکره جهت رسـیدن به نتیجه دلخواه میتوان
به اصول زیر اشاره کرد:
توانایی برقراری ارتباط با دیگران
تعیین هدف
مطلـع بودن (قبل از مذاکره اطالعـات کافی در مورد
جایگاه ،شرکت ،موسسه ،محصول و طرف مذاکرهکننده
کسب نمايید تا بتوانید در مذاکره قدرتمند ظاهر شوید).
محیط مذاکره
مبحـث اصول مذاکره بسـیار گسـترده اسـت .پنجمین
راهکار جهت دستیابی به نتیجه بهتر در مذاکره تشخیص
منافع طرف مقابل است .تا زمانی که طرف مذاکرهکننده
به منفعت نرسـیده اسـت ،مذاکره را به پایان نرسـانید.
مذاکره یک جاده دوطرفه است( .رابطه )win win
تشخیص منافع طرف مقابل
الزم اسـت قبل از مذاکره ،منافـع طرف مقابل را حدس
زده و برای آن پیشنهاداتی در نظر بگیرید ،حتی خود را
برای مواردی که پیشبینی نکردهاید ،آماده کنید .با کسب
اطالعات از طرف مذاکرهکننده ،راحتتر میتوانید مسیر
مذاکره را مدیریت نمايید.
بدترین نوع مذاکره انتخاب یک راهکار و پافشـاری روی
آن است .اگر طرف مذاکرهکننده راقب به پیشنهاد شما
نبـود ،یک راهکار جدید ارایهدهیـد ،در غیر این صورت
ادامه مذاکره را به وقت دیگری موکول نمايید یا به صورت
توافقی منصرف شوید .در زمانی که فکر میکنید مذاکره
به پایان رسیده است ،مطمئن شوید طرف مقابل نیز به
منافع خود دسـت پیدا کرده اسـت ،در غیر این صورت
مذاکره را نیمهکاره رها نکنید.
یکی از بحثهای مهم در مذاکره قدرت است.
قدرت یعنی:
عدم وابسـتگی بـه نتیجه ،اشـراف اطالعاتی ،خالقیت و
راهکارهـای متعـدد ،اجزاي یک ارتباط ،فرسـتنده پیام،
خود پیام ،گیرنده پیام ،برمودای مذاکره
این سه مورد به عنوان مغناطیس اثرگذار هستند:

الزم است به عنوان فرد مذاکرهکننده اعتبار الزم را داشته
باشید .مواردی که میتواند به شما اعتبار بخشد ،شامل
موارد ذیل است:
تخصص :الزم است فرد مذاکرهکننده تخصص الزم در
خصوص موضوع مذاکره داشته باشد ،در موارد پیشبینی
نشـده ممکن است ،خارج از تخصص فرد مذاکرهکننده
مباحثـی مطرح گـردد ،در این مواقع از متخصص دیگر
نقل کنید یا بگويید در این زمینه تخصص ندارید.
اهمیت فرد :اهمیت فرد یعنی در جلسه مذاکره درجه
اهمیت شـما برای گروه مذاکرهکننده چقدر اسـت .این
مورد هم بدون پیش زمینه قبلی امکان ندارد .به عبارت
دیگر الزم اسـت شما برای طرف مذاکرهکننده شناخته
شده باشید.
مرجـع قدرت بودن (رییـس و مرئوس) :مرجع قدرت
یعنـی در جایگاه یـک مدیر ،معاون ،مدیرعامـل و ...قرار
بگیرد که معایب و مزایای خود را دارد:
آسان است :زمانی که مرجع قدرت هستید ،هر سخنی
که بگویيد پذیرفته میشود.
سسـت اسـت :با تغییر موقعیت ،نمی توانید از همین
اعتبار دوباره استفاده نمايید.
نامرداسـت :هر کاری که دلتـان میخواهد میتوانید،
انجامدهید.
بـدون غـرض بـودن (منافع طـرف مقابـل را هم باید
بگويیـد) :بدون غرض بودن به این معنی اسـت که تنها
جهت رسـیدن به منافع خود مذاکـره نکنید ،مذاکرهای
دلسوزانه داشته باشید.
مورد دیگر در برمودای اثرگذار جذابیت است.
هفت عامل به جذابیت کمک میکند:
زبان ،کالم(لحن و لهجه) :اگر شما به زبان،گویش و
لهجه طرف مذاکرهکننده آشنا نیستید سعی کنید حداقل
چند کلمه از زبان ،گویش و لهجه او یاد بگیرید و مانند
او صحبت کنید ،این رفتار در جذابیت شـما بسیار موثر
است.
ظاهر :لباسی شبیه گروه مذاکرهکننده بپوشید.
فیزیک :نحوه نشستن در مذاکره بسیار اهمیت دارد،
قدرتمند و با اعتماد بهنفس بنشینید و سعی کنید ،شبیه
طرف مقابل بنشینید ،اما یادتان باشد شبیه بودن به این
معنی نیسـت که کامال مانند طرف مقابل باشید ،طرف
مذاکـره کننده نباید حس کند که شـما از او تقلید می
کنید ،رفتار شـما به گونهای باشـد که عالقه شـما را به
مذاکره کامال نشان دهد.
فکری و عقیدتی :با توجه به فرهنگ  ،فکر و مذهب

افـراد یک چارچوب رفتاری (خطوط قرمز) دارند ،طرف
مذاکرهکننـده تـا حدودی بـا فرهنگ و اعتقادات شـما
آشناسـت ،مطمئنا او نیز مانند شـما مراقب اسـت پا را
فراتر نگذارد و از خطوط قرمز شما نگذرد ،در مواردی که
صحبتها از خطوط قرمز شما رد نمیشود گروه یا فرد
مذاکرهکننده را تايید نمايید و موضعگیری نکنید.
اما اگر از خطوط قرمز شـما رد شـد مکان را ترک کنید
و روی خطـوط قرمـز خـود بایسـتید .در صـورت تايید
مذاکرهکننـده بـا وجود گذشـتن از خطوط قرمز شـما،
ناخود آگاه اطمینان او از شما از بین میرود چون نشان
میدهید که برای افکار خودتان نیز ارزش قائل نیستید.
خود فاشسـازی :سـعی کنید فکر طـرف مقابل را
حـدس بزنیـد و نمونهای از فکر طرف مقابـل را در مورد
خودتـان بگويیـد بـا ایـن کار او راحتتـر از درون خـود
میگوید.
شناخت قبلی :آشنایی قبلی با طرف مذاکره کننده
موجب ایجاد محیطی گرمتر و جذابیت بیشتر میشود.
ارتباطات خود را با دوستان قدیمی خود حفظ کنید شاید
روزی طرف مذاکرهکننده همان دوست و آشنای قدیمی
باشد.
تعریف از خودتـان :زمانی که میخواهیـد از خود
تعریـف کنیـد ،ابتدا با تعریف و تمجید ،طـرف مقابل را
بزرگ کنید ،سپس از خود تعریف نمايید.
جسم و جذابیت صورت :در مذاکره جذابیت صورت
و جسـم دارای اهمیت زیادی اسـت .با داشـتن لبخند و
اعتماد بهنفس میتوانید جذابیت الزم را کسب کنید.
آراسـتگی ظاهـری :آراسـتگی ظاهـری میتواند
جذابیت زیادی ایجاد کند %59 ،ارتباط ،ظاهر اسـت .از
لباسهای رسمی در مذاکره استفاده کنید (کت و شلوار
برای آقایان ،لباس فرم برای خانمها) اولین و بهترین رنگ
لباس به ترتیب (سرمهای ،خاکستری ،قهوهای) است.
یادتان باشد افراد موفق ،موفق به نظر میرسند
تعریف از ارائهها و اسـتعدادهای دیگران :با تعریف به
موقع از طرف مذاکرهکننده میتوانید جذابیت بیشتری
ایجاد کنید .برای نمونه وقتي فرد مذاکرهکننده از وضعیت
سـخت کار گله می کند شـما به او میگويید که باعث
خوشـحالیتان اسـت کـه با فـردی سـختکوش مذاکره
میکنید.
سپاس و قدردانی
«نیاز است در مذاکرات با منطق دیگران و براساس مدل
درک طرف مقابل صحبت کنیم».
بـرای صحبت کردن از دید طرف مقابل الزم اسـت از او
شناخت کافی داشته باشـید ،یعنی در خصوص اهداف،
نگرانیهـا ،انگیزهها و عوامل انگیزهسـاز ،عوامل موثر در
تصمیمگیری ،نظام ارزشی فرد ،انتظارات فرد ،فرمولهای
فردی ،چارچوبهای ذهنی ،عوامل مورد عالقه ،تعصبات
و مفروضـات قالب اطالعاتی کسـب نمايیـد« .فردی در
مذاکره امور را در دست میگیرد ،که سوال کند»

برگرفته از همایش 93/8/22
سخنرانی آقای مهندس
حسین مظاهری سیف
کارآفرین برگزیده کشور در
حوزه 1386 IT

جامعه کاربری

دیگرسیستمعاملهانخبهساالروانحصارگراهستند

تاثیرفلسف هلینوکس

مترجم:
سمیهکرمی

تمام سیستمهای عامل یک فلسفه
دارند .فلسفه یک سیستمعامل مهم
است .فلسفه لینوکس چیست و چه تاثیری
بر جامعه دارد؟ چگونه در طول سالیان روند
تولید نرمافزار را تغییر داده است؟
هم ه ما یک فلسـفه برای زندگی داریم ،چه
خودمـان خبـر داشـته باشـیم و چـه از آن
بیخبر باشـیم .ممکن اسـت یک چیز ساده
باشد،مثل «مهربانی کردن با دیگران» یا یک
فلسفه بسیار پیچیده برای زندگی.
خیلـی از شـرکتها هم نوعی فلسـفه برای
خودشـان دارنـد .این فلسـفه ممکن اسـت
مستند و نوشته شده نباشد .هنگامی که در
فاصله سالهای  1974تا  1995در آیبیام
کار میکردم ،فلسـفه آیبیام مسـتند بود و
سـفت و سـخت به کار بسته میشد .فلسفه
آیبـیام تجربههـای تجـاری آن شـرکت را
تحت پوشـش قرار مـیداد و این که چگونه
باید با مشـتریها ،کارمندان و تهیهکنندهها
رفتار کرد .فلسفه اصلی آیبیام این بود که
با همه به انصاف ،احترام و وقار رفتار شود.
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پیـش از اینکـه در زمینـه لینوکـس کار
جدی را شـروع کنم ،اصال خبر نداشـتم که
آن هم یک فلسـفه دارد .منظورم این اسـت
که آخر ،فلسفه به چه درد یک سیستمعامل
میخـورد؟ پـس از کمـی تحقیـق ،دریافتم
که تمام سیسـتمعاملها یک فلسـفه دارند.
همچنین دریافتم که فلسفه سیستمعاملها
مهم است.
بـرای مثال فلسـفه ویندوز بسـیار شـبیه به
سیس�تم عام�ل  VMSشـرکت �Digital Equip
 ment Corporationاسـت .خالصـهاش ایـن
میشـود که « :کاربـر را از هر آن چیزی که
ممکن اسـت به دردسر بیندازدش ،حفاظت
کند ».البته دلیل این شـباهت این است که
برنامهنویس اصلی ویندوز  NTهمان شخصی
اسـت کـه  VMSرا نوشـته .فلسـفه هـر دو
سیستمعامل براساس این باور بنیادی است
که کاربرها از کامپیوترها هراس دارند و باید
آنهـا را در مقابل پیچیدگی این دسـتگاهها
حفاظت کرد.
سیستمعامل مک هم چندان تفاوتي ندارد،

اگرچه رابط گرافیکی کاربر ( )GUIیک راهکار
شـئیگرا دارد و از نظـر بسـیاری ،تجربهای
مطمئـن ،یکپارچه و راحـت فراهم میکند.
وینـدوز و مک هر دو یـک رابط خط فرمان
( )CLIدارنـد کـه ارتباط سـطح پایین ،میان
کاربر و سیسـتمعامل را امکانپذیر میکند،
اما خط فرمان ویندوز بسـیار محدود اسـت
و فرمانهای کمی دارد ،حداقل در مقایسـه
با لینوکس و یونیکس بسیار محدود است.
خـط فرمـان مـک  BASH shellاسـت کـه
ماننـد لینوکـس بسـیار قدرتمند اسـت؛ اما
پیدا کردنش بسـیار سخت اسـت زیرا Shell
زیـر آواری از انتخابهای منوها گم شـده و
تنها در صورتی میتوانید به آن دسـت پیدا
کنید که بدانید کجاست و سخت به دنبالش
باشید.

پیش از اینکه
در زمینه لینوکس
کار جدی را
شروع کنم ،اصال
خبرنداشتم
که آن هم یک
فلسفه دارد.

مفهوم رادیکال
هنگامـی که لینوکـس در اواخـر دهه  60و
اوایـل دهه  70نوشـته شـد ،برنامهنویسها
مصمـم بودنـد ،سیسـتمعاملی بسـازند که
از سیسـتمعاملهای قبلـی به شـکلی قابل
توجه متمایز باشـد .فلسفه یونیکس تفاوت
شایانی با دیگر سیستمعاملها داشت .فلسفه
لینوکس هم طبیعتا متاثر از فلسفه یونیکس
است.

نقل قولی که در ادامه میآید از مقدمه فلسفه
لینوکس از کتاب لینوکس و فلسفه یونیکس،
نوشته مایک گانکریز است:
یک سیستمعامل ،ماهیتش به گونهای است
کـه فلسـفه خالقهایـش را در خـود دارد...
خالقان سیستمعامل یونیکس با یک مفهوم
ِ
رادیکال شـروع کردند :فـرض آنها این بود
عامل آنها ،از ابتدای کار،
که کاربر سیسـتم ِ
دانـش کار بـا کامپیوتـر را دارد .کل فلسـفه
حـول ایـن ایـده اسـت کـه کاربر
یونیکـس
ِ
میداند دارد چه کاری انجام میدهد.
اوه! یعنـی واقعا هـم چنين چیزی گفتهاند؟
بسـیار نخبهسـاالر و انحصارگـرا بـه نظـر
میرسـد ،امـا واقعا هـم اینطور نیسـت .در
واقع ،کامال برعکس است.
یکـی از جملات مـورد عالقـه مـن دربـاره
یونیکس که درباره لینوکس هم صادق است،
معموال به فردی به نام داگ گایوین نسـبت
داده میشود ،اما اطالعاتی از این شخص در
دست نیست ،حال این شخص وجود داشته
باشـد یا نـه ،این عبارت همچنان ارزشـمند
است:
یونیکـس به ایـن منظور طراحی نشـده که
جلوی انجام کارهای احمقانه کاربر را بگیرد،
زیـرا به این ترتیب آنهـا را از انجام کارهای
هوشمندانه نیز بازمیدارد.
و این حقیقت لینوکس اسـت .فرض بر این
نیست که کاربر کفایت ندارد .فرض همیشه
بر این است که شما میدانید چه کاری انجام
میدهید و به شما اجازه میدهد هر فرمانی
بـه آن بدهید هر فرمانی .حال ممکن اسـت
ایـن فرمـان به صورت غیرتعمدی نادرسـت
باشـد .ایـن قدرتی عظیـم در دسـتان کاربر
است.
لینوکـس بـا همه به صـورت یکسـان رفتار
میکند و به همه بیشـینه قدرت را میدهد.
این تساویگرایی است .دیگر سیستمعاملها
نخبهسـاالر و انحصارگـرا هسـتند ،زیـرا
قدرتشان را پشت یک رابط گرافیکی راحت
پنهان میکننـد و این رابط به هر کس تنها
امـکان انجام کارهایـی را میدهد که از نظر
برنامهنویس مناسب بوده است.
روشنگری
در طـول سـالیان ،تعـدادی از مـردم تالش
کردهانـد بقیـ ه را دربـاره نگاشـته شـدن

ویژگیهای مختلف فلسـفه لینوکس روشن
کنند.
مایکر گانکیرز ابتدا فلسفه یونیکس را نوشته
بـود و بعـد بـه دنبالـش لینوکس و فلسـفه
یونیکس .این کتابها ابتدا  9عقیده اصلی را
بیان میکنند و بعد  10ایده فرعی.
اریـک ریمونـد  17قانـون یونیکـس رادر
کتابش با عنوان هنر برنامهنویسـی یونیکس
آورده اسـت و دانشـگاه ایالت اورگان ،فلسفه
لینوکس خودش را دارد که به نظرم بهخوبی
دیدگاه یک مهندس از لینوکس را به تصویر
کشیده.
در انتهـای این مقاله به جاهایی که میتوان
درباره این ایدهها کسـب اطلاع کرد ،ارجاع
دادهام .بقیه کار به عهده خودتان است.
قضیه ترمینال
فلسـفه لینوکـس در راحتی بـاز کردن یک
پنجره ترمینال و دسترسـی بـه خط فرمان
و قدرتـش نهفتـه اسـت .اول ایـن کـه بـا
کلیدهـای [ ctrl-alt F[1-7میتوان به تعدادی
ترمینالهای مجازی دسترسی پیداکرد .حتی
دسکتاپهای لینوکس هم در گوش کاربران
زمزمه میکنند« :لوک ،از نیرو استفاده کن».
لینوکس چندین محیط گرافیکی خوب دارد
کـه کاربرهـا میتوانند از میانشـان آن را که
بیشـتر دوسـت دارنـد انتخاب کننـد .با این
حال ،قدرت خط فرمان با انتخابهایی برای
ترمینال و شِ ـل ،تنها کلیـک از کاربر فاصله
دارند.
ترمینـال اموالتـور مـورد عالقـه مـن بـرای
دستکتاپ گرافیکی Konsole ،استKonsole .
امـکان وجود جلسـههای چندگانـه در یک
پنجره  GUIرا میدهد که میتوان با استفاده
از تب بین آنها حرکت کرد .البته میتوانید
از شل مورد عالقه خودتان در تمام جلسهها
اسـتفاده کنید یا در هر جلسـه از یک شـل
متفاوت .این بستگی به نیاز شما دارد.
بـرای انعطافپذیـری بیشـتر ،یـک برنامـه
نمایشـی وجـود دارد کـه اجـازه میدهـد
چندین جلسـه شل درون یک ترمینال اجرا
شـوند .این بهخصوص هنـگام الگین کردن
از راه دور مفید اسـت ،زیرا اگر ارتباط شـما
قطع شود ،جلسه صفحهنمایش همچنان به
کار خـود ادامـه میدهد و همیـن طور تمام
برنامههایـی که در شـلهای مختلف در آن

جلسه اجرا شده بودند.
خط فرمان لینوکس وسوسهکننده و قدرتش
امیدوارکننده است .انعطافش من را به خود
جذب کرد .من را تغییر داد و شیوه استفاده
مـن از کامپیوتـر را هم دگرگـون کرد .هنوز
هم از دسکتاپ گرافیکی استفاده میکنم و
همین طور از انعطافپذیری اجرا کردن چند
جلسـه  konsoleبه همراه  screenکه در آنها
برنامههایی چون لیبرهآفیـس ،فایرفاکس و
تاندربرد دارد را اجرا ميکنم.
کنترل کامل
لینوکـس جلوی شـما را نمیگیرد .فرضش
این است که وقتی یک فرمان تایپ میکنید
میدانید دارید چه کار میکنید و بدون این
که از شـما بپرسد آیا مطمئن هستید قصد
انجام این کار را دارید،آن را اجرا میکند .این
کار به شما کنترل کامل میدهد.
تصـور کنیـد میخواهیـد از یـک میخکوب
اسـتفاده کنید و میخکوب از شما میپرسد
آیا واقعا قصد دارید میخ را بکوبید و تا شـما
کلمـه «بلـه» را بلند نگویید ،میـخ را نکوبد.
چقـدر کالفه میشـوید؟ لینوکس به شـما
امکان میدهد که از میخکوب مطابق میلتان
استفاده کنید .دیگر سیستمعاملها ،به شما
امکان اسـتفاده از میخکوب را میدهند ،اما
به شما نمیگویند چه ابزاری برای گذاشتن
میخ استفاده شده ،چه برسد بگذارند خودتان
میخها را بکوبید.
البتـه کـه همراه با قدرت ،خطر هم هسـت.
با اسـتفاده خردمندانه از قـدرت میتوان به
دستاوردهای بزرگ رسید.
رهنمود اصلی لینوکس
من به این نتیجه رسیدم که خالصه فلسفه
تصورکنید
لینوکس بسـیار ساده است :به همه کاربرها
میخواهید از
احترام بگذارید.
میخکوب
یک
یعنی به هر کاربر اجازهدهید کارها را به روش
استفاده کنید و
خـودش انجام دهد و گزینههای مختلفی از
شما
میخکوب از
ابزارهای قدرتمند در مقابلش بگذارید .یعنی
میپرسد آیا واقعا هنـگام طراحـی سیسـتمهای نرمافـزاری،
قصد دارید میخ انعطافپذیـری ،سـادگی و آزادی را اولیـن
را بکوبید و تا
مالحظه قراردهید .نتیجه ،نرمافزاری شـده
«بله»
شما کلمه
اسـت که پس از  45سـال از تولید یونیکس
را بلند نگویید،
و  20سال از تولید لینوکس ،همچنان اثری
میخ را نکوبد.
هنری و ابزاری قدرتمند است.
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آگهی جذب نیروی خود را میتوانید به پست الکترونیکی  jobs@salam-donya.irارسال نمایید

با
ز
ا
ر
کار

فرصت شغلی تمام وقت در شرکت نرمافزاری رایان همافزار
برنامهنویس جاوا آشنا با Spring
برنامهنویس جاوا اسکریپت آشنا با AngularJS
لطفا عنوان شغل را درعنوان ایمیل درج فرمایید.
ارسال رزومه به پست الکترونیکی p.jobs@rayanhamafza.com

شرکت مبنا جهت تکمیل تیم توسعه نرمافزارهای اختصاصی بازار
بورس از برنامه نویسان  Androidدعوت به همکاری می نماید.

جهت اطالعـات بیشـتر لطفـا آدرس  http://mabnadp.com/jobsرا
مشاهدهکنید.

www.khak.co

گـروه راهبردی خـاک برنامه نویس تمام وقـت برای موقعیتهای
شغلی زیر استخدام میکند.
 .1پایتون ( آشنایی به وب) :سه نفر
 .2جاوا اسکریپت (آشنایی  : )back bone. jsیک نفر
 .3اندروید :یک نفر
رزومه خود را به آدرس  resume@khak.coارسال کنید

شـرکت اپسـان همراه در راستای طرح توسعه سـازمانی و
تکمیل نیروی انسـانی خود ،در ردیف های شغلی زیر دعوت
به همکاری می نماید.
توسعه دهنده PHP
مسلط بر برنامه نویسی شی گرا و الگوی طراحی  ،MVCمسلط
بر  MySQLو یا  ،PostgreSQLآشنایی مناسب با لینوکس ،مسلط
در استفاده از یک فریمورک مطرح
توسعه دهنده Android
مسلط بر  ،material designمسلط بر  ،SQLiteآشنا با مفاهیم tcp,
 ،httpآشنا با برقراری ارتباط با سنسور های دستگاه

شرکت آتریسـا (زیرمجموعه افرانت -سـهامی عام) ارایه دهنده
سرویس فکس اینترنتی  FAX.IRجهت تکمیل تیم فنی خود نیازمند
همکاری با مهندسین خبره در دو زمینه ذکر شده می باشد:
 :Backendمسلط به زبان  PHPیا Python
 :Frontendمسلط به  AngularJS، HTML5و CSS3
لطف ًا جهت همکاری رزومه خود را به آدرس  job@fax.irارسال نمایید.

توسعه دهنده iOS
مسلط بر طراحی و پیاده سازی رابط کاربری ،مسلط بر مفاهیم
پایگاه داده ،آشنا با مفاهیم  ،tcp, httpآشنا با برقراری ارتباط با
سنسور های دستگاه
لطفا رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل appsuncv@gmail.com
ارسالنمایید.
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پرونده
خبر

سرچشمهفلسفهشاخههایمختلفلینوکسکجاست؟

کاربردهایمختلف
برای آزادی بیشتر

یک نفوذگر میدانند .کاری که انجام شـده
اسـت چیسـت؟ یک سـری از ابزارهایی که
بـرای آزمـون شـبکه و نفـوذ و کارهایـی از
این قبیل مورد اسـتفاده قـرار میگیرد ،در
کنار هم جمع شـدهاند .این نرمافزارها را در
توزیعهـای دیگر هم میتوان نصب کرد اما
جمـعآوری همه آنها در یک جا و برطرف
کـردن مشـکالت نصب و یـا راهانـدازی در
نهایـت توزیعـی مطلـوب بـرای آزمونهای
نفـوذ بـه وجـود آورده اسـت .دیگـر نیازی
نیسـت کسـی بـرای ایـن کار دنبـال نصب
نرمافزارها باشـد چون به صورت پیشفرض
آنها را دارد.

توزیعهای بسیار بسیار زیادی برای لینوکس وجود دارند! آخر چرا؟ انتخاب یکی
برای من خیلی سخت شده ،اصال که چه؟ االن من چه کار کنم با چی شروع کنم؟

نویسنده:
محمد درویش

یـک توضیـح اولیـه و سـاده بـرای
ایـن موضـوع را باید تجـاری بودن
سیسـتمهای عاملـی مثـل وینـدوز و مـک
دانسـت .در طرف مقابـل لینوکس به دلیل
آزاد بودن بسیاری از کدهای نوشته شدهاش
و برنامههای گوناگونی که دارد ،این امکان را
فراهم کرده اسـت که با سلیقههای متفاوت
توزیعهای متفاوتی توسعه پیدا کرده و ادامه
حیاط بدهند .اینجا که بازهم خیلی بد شد.
توزیعهای لینوکس بیشتر خواهند شد!؟ بله
ولـی ایـن از مزایای این بسـتر اسـت .اگر با
موتور هارلی دیویدسـون آشنا باشید بیشتر
با این مزیت آشنایی دارید .قطعات مختلف
و مـورد دلخـواه را در یکجا جمع میکنید
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و موتـور دلخواه را میسـازید .قسـمتهای
مختلف یک سیسـتمعامل وقتی به صورت
متنبـاز منتشـر شـده باشـند .شـما بـرای
کاربردهای مختلف در زمینههای گوناگونی
از آن بهـره خواهید برد .افراد یا شـاید بهتر
باشـد بگوییم گروههایی از برنامهنویسـان و
مدیران سیسـتم در کنار هـم توزیعی را به
منظور خاصی ایجاد و توسعه میدهند.
برای درک بهتر شـاید نمونـهای از تفکر در
چند سیسـتم عامـل بتواند مفهـوم بهتری
را به شـما بدهد .یکـی از توزیعهای جذاب
برای جوانان امروز کالی است توزیعی شاید
بعضـی بـا داشـتن و اسـتفاده از آن خود را

افراد یا شاید
بهتر باشد بگوییم
گروههایی از
برنامهنویسانو
مدیرانسیستم
در کنار هم
توزیعی را به
منظورخاصی
ایجاد و توسعه
میدهند.

در جـای دیگر شـاید بـرای راه اندازی یک
سـرور دیگـر نیـازی به دسـکتاپ زیبـا و یا
نرمافزارهای کاربردی نباشـد ولی در مقابل
بهینـه شـدن کرنـل یـا هسـته بـرای ارایه
سـرویسهای سـنگین و یا وب سـرورها را
الزم دارد و نرمافزارهـای سـمت سـرور را
بایـد روی آن جمـع کـرد .تا چیزی شـبیه
اوبونتو سـرور به وجود آید .برای همین هم
بسـیاری از برندهـای دنیـای متنبـاز از دو
نسخه سـرور و دسکتاپ را به وجود آوردند
تا در هر دو زمینه حرفی برای گفتن داشته
باشـند .ایـن مـورد را حتی در وینـدوز و یا
سیستمعاملهای بسته هم میبینید مانند

ویندوز نسـخه سـرور که به قولـی برای ارایه سـرویسهای
سمت سرور روی بستره مایکروسافتی ارایه میشوند.
اگر یک کاربر تازه وارد به دنیای لینوکس هستید بهتر است
از توزیع پرکاربرد جامعه خودتان استفاده کنید که شاید در
ایـران بتوان گفت فعال اوبونتو حرف بیشـتری برای کاربران
متوسط داشته باشد.
در اینجـا سـعی میکنـم تا از چنـد نقطه نظـر تفاوتها و
گزینههای مختلف یک توزیع لینوکس را مطرح کنم تا شاید
بتوانیم بهتر و با چشـمانی بازتر یک لینوکس برای خودمان
پیدا کنیم.
چـه کاری بـا رایانـه خـود انجـام خواهیـد داد؟ سـرور و یـا
دسـکتاپ؟ جـواب ایـن سـوال تـا حـدودی مسـیر را برای
ت خواهـد کرد چـرا که برای داشـتن یک سـرور
شـما راحـ 
خوب روی یک سـختافزار مناسـب کافی اسـت نگاهی به
سـرویسدهندههای سایتها نگاه کنید و لیست باالترینها
را دنبال کنید .البته این موضوع به آشنایی شما و یا مهارت
کافـی یک نگهدارنده سیسـتم یا مدیر سیسـتم هم مربوط
اسـت که شـرح آن را به مقالهای دیگـر به صورت تخصصی
برای سرورها واگذار میکنیم.
انتخـاب کاربرد دسـکتاپ اولین انتخاب را پیش روی شـما
قـرار میدهد و آن انتخاب رابط کاربری شـما اسـت .بله در
لینوکـس میتوانیـد رابـط کاربری یـا همان پنج رههـا را به
شـکلهای گوناگون و با قابلیتهای متفاوت داشـته باشید.
دو رابـط معـروف  KDEو  GNOMEاز قدیـم ،رقبـای یکدیگـر
بودند و به تازگی جوانترهایی نظیر  Unityو یا  XFCEبا سابقه
نیز وجود دارند .بعضی از روی قیافه و یا سـبک بودن آنها
را انتخـاب میکنند و بعضی از روی برنامههای کاربردی که
استفاده میکنند ،خوب تطبیق بیشتر یعنی سرعت و راحتی
بیشتر.
در لینوکس نصب برنامههای کاربردی همیشه به یک شکل
نیست .پس استفاده از یکی از بستههای مدیریت نرمافزار را
باید با کمی شناخت بیشتر و یا تجربه مورد استفاده قرار داد
و البته همیشه نصب از روی سورس اصلی برنامه و کامپایل
آن نیز ممکن خواهد بود.
 : DEBخانـواده بـزرگ دبیـان از آن اسـتفاده میکنند مانند
دبیان ،اوبانتو ،پارسیکس ،مینت و ...
خانواده ردهت که شامل ردهت  ،سنتاوا ِس  ،فدورا RPM :
 : YaSTسیسـتمی کـه امـروز شـاید در ایـران کمتر شـنیده
میشود Suse , Open Suse .و ...
 : Pacmanسیسـتمی بـه نام  ArchLinuxکه بر اسـاس دبیان
هسـت ولی از مدیر بسـته اسـتفاده میکند و انتخاب خوبی
بـرای کاربران تـازه وارد به لینوکس نخواهد بـود .ولی برای
آشـنایی و قویتر شـدن سطح سـواد لینوکسی بسیار مفید
و پرکاربرد است.
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براساس نیاز انتخاب کنید

مهمترینقانونانتخاب
توزیعلینوکس
چگونه میتوانید لینوکس مناسـب
خود را پیدا کنید؟ این راهنما ممکن
است به کار شما بیاید.
ولـی اول بهتـر اسـت بـه ایـن نـکات توجه
کنید.اسـتفاده از لینوکـس سـخت نیسـت.
برای اسـتفاده از لینوکس الزم نیست حتما
اسکریپتنویسی بدانید یا برنامهنویس باشید.
هرکسی میتواند از آن استفاده کند.
همچنین برنامههـا و بازیهای زیادی وجود
دارنـد کـه میتوانید آنهـا را روی لینوکس
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اجرا کنید.بله درسـت است ،نمیتوانید همه
برنامههـای وینـدوز را روی آن اجـرا کنید.با
این حـال به لطفWineو Crossoverمیتوانید
بعضی از برنامههای محبوب و متداول ویندوز
را روی لینوکس اجرا کنید.
حتـی ممکـن اسـت متوجـه شـوید بـه
ایـن برنامههـا نیـازی ندارید.لینوکـس از
برنامههـای رایـگان زیـادی پشـتیبانی
میکنـد که میتوانـد جایگزیـن برنامههای
محبـوب تجـاری شـما شـود.این برنامههـا

برای استفاده از
لینوکس الزم
نیستحتما
اسکریپتنویسی
بدانید یا
برنامهنویس
باشید.هرکسی
میتواند از آن
استفادهکند.

شـامل لیبرهآفیـس یـا اوپنآفیـس به جای
 Microsoft Office، Evolutionبه جای Outlook
وGnuCashبه جای QuickBooksاست.
بازیهـای زیـادی هم بـرای لینوکس وجود
دارد.بعضی از آنها مخصوص همین بستره و
بعضی دیگر مبتنی بر Steamهستند.همانطور
که قبلا ذکر کردیـم بسـیاری از بازیهای
محبوب ویندوز مثـلGuild Warsو World of
Warcraftرا میتوان بـاWineو  Crossoverروی
لینوکس اجرا کرد.
در اینجا فهرستی را بر اساس نیاز شما برای
استفاده از لینوکس تهیه کردهایم.
اولویت من دسترسـی بـه اینترنت
است.
تقریبا هر چیزی را که بخواهید را میتوانید
روی وب انجـام دهید.بـرای نوشـتن از

گوگلداکـس اسـتفاده میکنیـد ،بـرای
رسـیدگی بـه حسـابهای شـخصیتان از
مینت اسـتفاده میکنیـد و از جیمیل برای
ایمیلهایتان استفاده میکنید.پس چیزی
که احتیاج دارید Google's Chrome OSاست.
البتـه هیـچ کـدام از کاربـران آن نمیتوانند
بگویند که سیستم عامل کروم OSمبتنی بر
 Gentoo Linuxاست و دقیقا این همان چیزی
است که این سیستم عامل میخواهد مخفی
بماند.
اگـر میخواهید سیسـتم عامـل لینوکس را
روی کروم OSباز کنید الزم نیسـت حتما به
سراغ آن بروید.کروم  OSاز مرورگر وب گوگل
کروم برای رابط خود استفاده میکندو همه
میدانند چگونه از یک مرورگر وب اسـتفاده
کنند.
من یک سیستم حرفهای بدون پیچ و
خمهایش الزم دارم.
اگر شـما اینگونه هسـتید پس اوبونتو برای
شما مناسب است.بسـیاری از کاربران قدیم
لینوکس اهمیتی به اوبونتو نمیدهند؛ چراکه
معتقدنـد تفاوت بسـیاری بین رابـط Unityو
رابط قدیمی گنوم  2.xوجود دارد.
از طرفـی آنهـا دوسـت ندارنـد ببیننـد که
یونیتی به این شـکل و مستقیما به سیستم
دسترسـی پیـدا میکند.میتـوان گفت که
یونیتی برای یک متخصص باتجربه لینوکس
مناسب نیست ،ولی برای کسی که میخواهد
از رابط سادهتری استفاده کند و در این زمینه
مسلط شود یونیتی بهترین است.
کنوکیـکال که توسـعهدهنده اوبونتو اسـت
در نظـر دارد تـا یونیتـی را روی تلفنهـای
هوشمند و تبلتها پیاده کند؛ چراکه یونیتی
طوری طراحی شده تا بتواند به رابطی جهانی
برای کامپیوترها و دستگاههای لمسی تبدیل
شـود.بالعکس تالشهای دیگری که در این
زمینـه اتفـاق افتـاد ،یونیتی تا بـه اینجای
کار موفق بوده اسـت.تالشهای زیادی برای
رسیدن به این موفقیت صورت گرفته است؛
اوبونتو چندین سال است که برای درخشش
یونیتی تالش کرده است.
پـس اگر شـما خواهان لینوکس هسـتید و
میخواهید به راحتترین شـکل ممکن آن
را یـاد بگیرید ،پیشـنهاد میکنیم از آخرین
نسخه اوبونتو استفاده کنید.

در نظـر دارم تا از ویندوز به لینوکس
مهاجرت کنم.
حتـی سـختترین هـوادار ویندوز هـم این
واقعیـت را قبـول دارد کـه وینـدوز  ۸یـک
شکسـت بـه تمـام معنا بـود و با ایـن که به
نظر میآمد ویندوز  ۸.۱باید بهتر باشـد ولی
توقعات را بـرآورده نکرد.کاربران ویندوزهای
 XPو 7باید چه کنند؟ آنها باید به لینوکس
مینت نقل مکان کنند ،مخصوصا نسـخهای
کـه از رابـط  Cinnamonاسـتفاده میکنـد.
برعکس کروم OSو اوبونتو ،مینت با سینامون
شـباهتهایی با ویندوز ،آیکونهـا ،منوها و
اشـارهگرهایی دارد که چندین سـال اسـت
آنها را میشناسید و آن را دوست دارید.قرار
نیست همه مشـخصات آن با ویندوز  XPو7
یکی باشد اما این نسخه برای شما آشناتر از
دیگر نسخهها خواهد بود.
کاربـران لینوکسـی کـه سـبک رابـط گنوم
2.xرا دوسـت دارنـد ،حتما با سـینامون هم
ارتبـاط برقرار خواهند کرد.از دیگر رابطهای
کاربری لینوکس میتوان به MATEاشاره کرد.
سـینامون برداشـتی آزاد و مبتنـی بر گنوم
است در حالی که  MATEالگو گرفته از گنوم
و پیشرفته شده آن است.
برخالف بسیاری از توزیعها ،مینت دسترسی
راحتتـری به نرمافزارهـای اختصاصی دارد.
بعضی از کاربران لینوکس از چنین برنامهها
و درایورهایی خوششـان نمیآید ،اما همین
باعـث میشـود کـه اسـتفاده از لینوکـس
راحتتر باشد.
من لینوکس را با تمام سختیهایش و
بدون هیچ تغییری میخواهم.
اولین پیشـنهادی کـه میتوان به شـما داد
 Fedoraاسـت.فدورا توزیـع حساسـی از
لینوکـس اسـت و بایـد در موقـع کار بـا آن
بسیار مراقب باشید.این توزیع بیشتر از سایر
توزیعها به کار کاربران حرفهای و متخصص
میآید.این بدین معنا نیسـت که استفاده از
آن سـخت است.شاید میزکار پیشفرض آن
یعنی گنوم  ۳.۸باب میل خیلیها نباشد ولی
میتوان از میزکارهای MATEیا 4.10 KDEنیز
استفاده کرد.
فدورا شامل جدیدترین نسخههای لینوکس
و برنامههای متنباز است ،برای مثال آخرین
نسـخه  GCC، Rubyو PHPهمچنیـن به جای

 MySQLبـه عنـوان سیسـتم پیشفـرض
مدیریـت دادهها ،ازMariaDBاسـتفاده شـده
است.ردهت هم در نظر دارد تا سرور تجاری
خـود را بهMariaDBتغییـر دهد.ایـن یکی از
علتهایی است که بسیاری از برنامهنویسان
به آن عالقه دارند.فدورا برای توسعهدهندهها
بسیار مناسب است.
الزم نیسـت حتما C++کار باشید تا از فدورا
اسـتفاده کنید.فدورا بـرای کاربران با تجربه
لینوکس میزکار مناسـبی است ،اما اگر تازه
به جمع کاربران لینوکس اضافه شدهاید بهتر
است اول از جای دیگری شروع به کار کنید.

حتیسختترین
هوادار ویندوز
هم این واقعیت
را قبول دارد
که ویندوز ۸
یک شکست
به تمام معنا
بود و با این که
به نظر میآمد
ویندوز ۸.۱
باید بهتر باشد
ولی توقعات را
برآورده نکرد

مـن لینوکسـی بـا رابـط گرافیکی
میخواهم نه گنوم
در اینجـا شـما انتخابهـای خـوب زیادی
داریـدPCLinuxOS،Kubuntu:و .openSUSEاز
بین این سه گزینه ترجیح ما openSUSEاست
ولی سـایر گزینهها نیز ارزش امتحان کردن
را دارند.
PCLinuxOSیک توزیع مستقل و خوب است
و توسط گروهی از کاربران پرشوری که زمان
بـرای کمک بـه دیگـر کاربـران میگذارند،
حمایت میشود.همانطور که از اسم کوبونتو
پیداسـت این توزیع رابط گرافیکی رسـمی
روی میـزکار اوبونتو اسـت.به نظر فوقالعاده
است ،اما در سال  ۲۰۱۲کنونیکال پشتیبانی
وسـیعی را از کوبونتـو آغـاز کرد.ایـن توزیع
توسط شرکت Blue Systemsحمایت میشود
و هنـوز هـم مثل گذشـته با دنیـای اوبونتو
ارتباط دارد.
openSUSEهم همانند فدورا توسـط شرکت
لینوکسی بزرگی به نام SUSEحمایت میشود
و یکـی از توزیعهای قابـل اعتماد لینوکس
اسـت.اگر یـک لینوکس عالـی میخواهید،
میتوانیـد رویopenSUSEحسـاب کنید.این
توزیع به حساسـی فدورا نیست اما میتواند
انتخاب فوقالعادهای برای شما باشد.
اگر هنوز شـک دارید که کـدام یک از آنها
برای شما مناسب است ،پس بهتر است آنها
را دانلـود کنید(به جز کـروم OSکه میتوان
آن را به کمک یک سـیدی یا دیویدی یا
یـک فلش نصب کـرد) و هر کدام را امتحان
کنید.ببینید کدام یک از آنها برای کار شما
مناسبتر است.
موفق باشید!
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چگونه مناسبترین توزیع لینوکس را انتخاب کنیم؟

معیارهایانتخابلینوکس
برخالف اکثر سیستمهای عامل رومیزی و سرورها ،لینوکس تنوع بسیار زیادی داشته و البته توزیعهای آن مبتنی بر هستهای مشترک از کرنل لینوکس
و ابزارهای مختلف گنو است.صرف نظر از تنوع ،درک صحیح تفاوتهای اصلی توزیعهای لینوکس اهمیت بسیار زیادی داشته و بهتر است نسبت به
توزیعی که نیازهای مختلف شما را به بهترین وجه ممکن مرتفع میکند ،آگاهی کامل داشته باشید .متنباز بودن لینوکس موجب شده تخمین دقیق
تعداد توزیعهای آن میسر نباشد اما توزیعهای اصلی و شناخته شده که سهم بیشتری در بازار تجاری لینوکس دارند عبارتند از :لینوکس سازمانی
ردهت ( RHEL، CenstOS، Fedora، Ubuntu، Debianو )OpenSuse
ظاهر
اکثـر تفاوتهای موجود میـان توزیعها جنبه
تزئینـی دارنـد .ایـن توزیعها برای متمایز کـردن خود
به جـای اضافه کردن قابلیتهای کلیـدی ،تنها دارای
جزییاتیدرزمینهپیکربندیوشیوهپیادهسازیهستند.
آرایش (چیدمان) فایل سیستم ،تنظیمات پیکربندی،
سازوکارهای بهروزرسانی و ابزارهای پیکربندی داخلی
توزیعها ،شـاید متفاوت باشـند اما با یک بررسی ساده
متوجه خواهید شد که روی هم رفته ،میزان شباهتها
بر تفاوتها میچربد.
از نظر گرافیکی و طراحی سیسـتم هم شباهت بسیار
زیـادی میان توزیعها وجـود دارد .زمانی که صحبت از
مدیریت لینوکس در محیطی میشـود که قرار اسـت
در آن بـه تولید یک نرمافزار بپردازید یا یک وبسـرور
را پیاده کنید ،اختالفاتی مثل میزان پایداری و پشتیبانی
از بستههای نرمافزاری آشکار خواهند شد .عدم اطالع از
این تفاوتها هنگام برنامهنویسی و کار با برنامهها ،شبیه
قایق سـواری در رودی بسـیار زیبا و آرام یا هدایت یک
کشتی شکسته در دریایی بهشدت طوفانی است.

66

شماره چهارم ،بهمن ماه93

برای مثال ،حوزه وب سـرور را در نظر بگیرید؛ اگر چه
تمام توزیعها وب سرور آپاچی را به صورت پیشفرض
در خـود جـای دادهاند اما هر کدام ،آن را با اسـتفاده از
یک چیدمان فایل سیستم متفاوت و تنظیماتی خاص
در پیکربنـدی ،پیادهسـازی میکننـد .بـرای مثـال از
نگارش  2آپاچی در اوبونتو با نام  apache2یاد میشـود
در حالـی کـه 5و RHELآن را  httpdمینامنـد .ایـن
موضوع روی محل قرارگیری و ذخیرهسـازی فایلهای
پیکربندی در هر توزیع ،تاثیر مستقیمی میگذارد .در
 CentOSو  RHELفایلهـا در آدرس … etc/httpd/قـرار
میگیرند اما در اوبونتو برای مشاهده آنها باید به مسیر
… etc/apache2/مراجعـه کنیـد .ضمنـا اوبونتـو و
توزیعهای مشابه ،پوشـه وب را در آدرس …var/www/
قـرار دهنـد امـا  RHELو CentOSبرای این کار از مسـیر
… var/www/html/استفاده میکنند .این مورد تنها یکی
از تفاوتهـای رایج میان توزیعها اسـت .جـدای از این
اوبونتو شیوه منحصربهفردی برای مدیریت پیکربندی
آپاچی دارد که به مدیران اجازه میدهد اسـنیپتهای
پیکربندیهـای آپاچی را در آدرسهـای etc/apache2//

 sites-availableو  etc/apache2/sites-enabled/قرار داده و
آنها را با دستوراتی مثل  a2ensiteیا  a2dissiteجابهجا و
آپاچـی را از نو بارگذاری کنند .با وجود چنین قابلیتی
امکان فعال و غیرفعالسـازی وبسایتهای مجازی از
طریق خط فرمان میسر خواهد شد CentOS.و RHELفاقد
چنین قابلیتی هستند و مدیر سیستم برای انجام چنین
کاری مجبور به مدیریت دسـتی فایلهای پیکربندی
است .البته وجود چنین تفاوتهایی دلیل بر بهتر یا بدتر
بودن یک توزی ع نسبت به سایر توزیعها نیست و بیشتر
جنبه شـخصی دارد .چنین تفاوتهایـی اگر چه انجام
عملیاتی مثل برپایی یک وبسایت را سادهتر میکنند
اما از سوی دیگر باید پیکربندیها را طوری انجام داد که
با فرامین شخصیسازی شده هماهنگ باشند .احتماال
مدیران حرفهای آپاچی ،ترجیح میدهند مسـتقیما با
فایلها سر و کله بزنند و کاربران تازهکار روش اوبونتو که
سادهتر است را انتخاب میکنند.
تفاوتهای دیگری هم وجود دارد .برای مثال اوبونتو به
صورت پیشفرض کاربر  rootرا قفل و طی فرآیند نصب،
تنها امکان ساخت یک حساب محلی را میسر میکند؛ به

این کاربر محلی امتیازات sudoاعطا شده و اجازه
انجـام بعضـی از کارهای حسـاب  rootرا خواهد
داشت CentOS/RHEL .چنین محدودیتی نداشته
و از همان ابتدا اجازه دسترسی به حساب  rootو
انجام هر عملیاتی را به کاربر میدهند.
بعضـی از توزیعهـا دارای ابزارهـای مخصـوص
پیکربندیانـد .برای مثال در لینوکـس ( Suseو
 )OpenSUSEابـزاری بـه نام  YaSTوجـود دارد که
بـرای مدیریت راهاندازی و پیکربندی سیسـتم
استفاده شده که سایر توزیعها فاقد آن هستند.
تفاوتهای مشکل آفرین
در بعضی موارد شباهتهای بسیار زیادی میان
توزیعهـای جدیـد وجـود دارد کـه نگارشهای
قدیمی فاقد آنها هستند .برای مثال این روزها
در اکثر توزیعهای محبوب لینوکـسsystemd ،
به عنوان ابزاری جایگزین بـرای  sysvinitمعرفی
میشود؛ این ابزار نحوه بوت ،بارگذاری و مدیریت
خدمات در سـرورهایی که روی این توزیعهایی
اجرا میشـوند را به طور کلی تغییر داده اسـت
(هر چند بسیاری از برنامهنویسان از آن متنفرند).
نگارشهـای قدیمـی چنیـن توزیعهایـی فاقد
 systemdبـوده و از بهبودهایـی که ایـن ابزار در
عملکرد سیستم اعمال میکند محروماند .اگر در
انتخاب توزیع مردد هستید وجود یا نبودsystemd
عامل مهمی است که میتواند در اتخاذ تصمیم
نهایی به شما کمک کند.
یکـی دیگـر از عناصـر کلیـدی و متمایزکننده
توزیعهـای لینوکس ،سـازوکارو تعـداد دفعات
بهروزرسـانی بسـتههای نرمافـزاری اسـت .در
اوبونت�و و دبی�ان از(  (�APT Advanced Pack
 )age Toolبرای بهروزرسـانی اسـتفاده میشـود.
ایـن ابزار امـکان بهروزرسـانی مجزای بسـتهها
یـا کل سیسـتم را فراهـم میکنـد .در مقابـل
 RHEL، CentOS، Fedoraو ماننـد آن
 )Yum (Yellowdog Updater, Modifiedرا بـه کار
میگیرنـد Apt .و  Yumعملکرد تقریبا مشـابهی
داشـته و امـکان پیکربنـدی دلخـواه مخـازن
بسـتههای نرمافـزاری ،بهروزرسـانی بسـتهها و
نگهداری سیستم را میسر میکنند.
چگونهبدونپشیمانیانتخابکنیم؟
انتخاب نهایی توزیع با در نظر گرفتن چند عنصر
کلیدی زیر سادهتر میشود:
میزان آشنایی :وفاداری به توزیعی که کامال به آن
مسلط هستید بدون شک بهتر از تحمل مشقت

سر و کله زدن با توزیعی جدید است .اگر برنام ه
بلندمدتـی داشـته و بـا  CentOSو RHELهـم خو
گرفتهاید وفاداری به این توزیعها بهترین گزینه
بـوده و توصیه میکنیم قید مهاجرت به سـایر
توزیعها را بزنید .تا زمانی که نیازمندهای خاص
سرورها به شما تحمیل نشده بهتر است آشنای
قدیمی را نرنجانید! سادگی:هماهنگی مجموعه
برنامههایی که برای انجام امور روزانه یا پروژهها از
آنها استفاده میکنی د از اهمیت ویژهای برخوردار
است .برای عدم از دست دادن این مجموعههای
نرمافزاری چارهای ندارید جز وفاداری به توزیع .اگر
سرورهای برنامه شما از CentOSاستفاده میکنند
سـرورهای پایـگاهداده هم باید توزیع مشـابهی
داشـته باشند مگر این که نیازمندیهای خاص
دیگری داشته باشید که شما را مجبور به انتخاب
توزیعی دیگر کنند .نیازمندیهای سـرور :یکی
دیگر از موارد تاثیرگذار در انتخاب توزیع،برنامهها
و خدماتی اسـت کـه قصد پیادهسـازی آنها را
دارید .برای مثال ،اگر سرور نیازمند اجرای آخرین
نگارش بسـتههایی مثـل  MySQLیا  PHPاسـت،
انتخاب توزیعهایی پایدار مثـل  CentOSیا RHEL
که انتشار نگارشهای جدیدشان طول میکشد،
اوضاع را تا حدودی پیچیده خواهد کرد .در چنین
مواقعی مجبورید به جای نسخههای رسمی که
از سوی دستاندرکاران رسمی توزیع پشتیبانی
میشوند از مخازن برنامههای توسعهدهندههای
ثالـث اسـتفاده کنید .حتـی در پـارهای از موارد
برای نگارشهای جدید بستهها چارهای نخواهید
داشت جز این که آستینها را باال زده و شخصا
فرآیند سـاخت مخازن بسـتههای مـورد نیاز یا
تلفیق بستههای دلخواه را بر عهده بگیرید.
فـدورا همواره جدیدترین نگارش  MySQLیا PHP
را بـه صورت پیشفرض نصب میکند از این رو
انتخاب آن موجب صرفهجویی قابل مالحظهای
در زمـان و تالشـی که باید صرف شـود خواهد
شد.گاهی اوقات اوبونتو یا دبیان با نیازمندیهای
نرمافـزاری سـرور هماهنگـی بیشـتری دارنـد
بنابراین حتی اگر هیچگونه آشنایی قبلی با این
توزیعها نداشـته باشید ،بررسی امکان مهاجرت
بـه آنها مفید خواهد بـود .احتماال پیشنهادها
یا توصیههایی در این مورد که مجموعه برنامهها
یا خدمات مورد نیازتان با کدام توزیع سـازگاری
بهتـری دارند را از دوسـتان شـنیده یـا آنها را
در جایـی مطالعـه کـرده باشـید .ضمنـا گاهی
اوقات بعضی از راهکارها هم دارای بسـتههای از
پیشساخته شده برای رفع نیازمندیهای برخی

از توزیعهـا هسـتند .در چنیـن مـواردی برای
حصول اطمینان از سازگاری برنامهها بهتر است
اسـتفاده از این نگارشها را در دسـتور کار قرار
دهید .پایداری :گاهی اوقات چارهای ندارید جز
محافظهکاری و البته از این کار منتفع خواهید
شـد .تکیه بر نگارشهای پایدار سیسـتمهای
ض باشد .اگر
عامل همواره باید انتخاب پیشفر 
نگارش پایدار یک توزیع ،احتیاجات نرمافزاری
سـرور را بـرآورده نمیکنـد ،انتخاب نگارشـی
جدیدتر در مقایسه با انتخاب نگارشی قدیمیتر
و پایدارتـر که بسـتههای نرمافزاری جدیدتری
دارد ،منطقیتـر بـه نظر میرسـد .بهتر اسـت
سـرورهای تولیـد را هرگـز روی نگارشهـای
ناپایدار یا آزمایشـی هیچ شـرکتی اجرا نکنید.
بعضـی از مدیـران ایـن توصیـه را ایـن طـور
تفسـیر میکنند که توزیع فـدورا و همچنین
نگارشهای غیر LTSاوبونتو را هرگز نباید روی
سرورهای تولید اجرا کرد .اگر چه این توصیه تا
حد زیادی درست است اما همیشه استثنائاتی
هـم وجـود دارد .اگر قصد انجـام چنین کاری
را داریـد ،مخاطرات موجـود را ارزیابی و برای
مواجـه با مسـایل و مشـکالتی که بـه خاطر
نصـب نگارشهای ناپایدار و آزمایشـی پدیدار
میشـوند ،آماده باشـید .در بسـیاری از موارد
انتخاب توزیع لینوکس تماما به نظر شخصی
شما بستگی ندارد .برای مثال اگر قصد خرید
( VPSسرور خصوصی مجازی) ،سرورهای ابری،
یا حتی یک سـرور اختصاصی را داشته باشید
متوجه خواهید شد که شرکتهای ارایهدهنده
بهتر است
این خدمات با همه توزیعها سـازگار نیستند.
سرورهایتولید
معمـوال ایـن شـرکتها از زیرمجموعههایـی
را هرگز روی
توزیعهـای  RHEL، CentOS، Ubuntu، Debianو
نگارشهای
 OpenSUSEپشـتیبانی میکننـد .بعضـی از
ناپایدار یا
شـرکتها تنها از توزیعهـای  ،CentOSاوبونتو،
آزمایشیهیچ
فـدورا و دبیـان پشـتیبانی و تعـداد کمتـری
شرکتی اجرا
 OpenSUSEرا پیشنهـاد میکننـد ،بنابرایـن
نکنید.بعضی
چـارهای نخواهید داشـت جز انتخـاب از بین
از مدیران این
توصیه را این طور این چهار یا پنج توزیع برتر .توصیههایی که از
نظرتان گذشت و همچنین جدول شماره(یک)
تفسیرمیکنند
کمک شـایانی به شـما در امر انتخاب بهترین
که توزیع فدورا
توزیع خواهند کرد .پیشنهاد میکنیم تا جایی
وهمچنین
نگارشهایغیر کـه امـکان دارد با توزیعهای محبـوب و رایج
لینوکس آشنا شـده و پیکربندی دقیق آنها
 LTSاوبونتو را
هرگز نباید روی را فـرا بگیرید .به این ترتیب اگر هر زمانبرای
سرورهایتولید انجام امور پروژهها محتاج به نصب آنها شدید،
آمادگی الزم را خواهید داشت.
اجرا کرد
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پرونده
خبر
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مزایا

معایب

مدیریتبسته

نگارشها

RHEL and
CentOS

پایداری بسیار باال؛ پشتیبانی
بسیار عالی؛ گستردگی استفاده؛
چیدمان سنتی و روش قدیمی
در مدیریت بستهها

چرخه انتشار بسیار طوالنی؛ معموال
بستههای نرمافزاری قدیمی شده و در
صورت نیاز انتقال آنها به نگارشهای
جدید توزیع فوقالعاده دشوار خواهد
بود

 Yumو RPM؛
قادر به استفاده
از مخازن
توسعهدهندهثالث
هستند.

از نگارشهای  6 . 5همچنان
پتشیبانی میشود؛ نسخه 7
بهتازگی منتشر شده است.

Fedora

کامال بهروز؛ همواره از
جدیدترین نگارش نرمافزارها
پشتیبانیمیکند

به خاطر بهروز بودن بستهها و
نگارشها ،پایداری کمتری دارد؛ در بین
کاربران به عنوان توزیع آزمایشی ردهت
شناختهمیشود.

 Yumو RPM؛
قادر به استفاده
از مخازن
توسعهدهندهثالث
هستند.

از نگارشهای  19و 20
همچنانپشتیبانیمیشود؛
نگارش  21در دسامبر 2014
منتشر شد.

Ubuntu

چرخه انتشار بسیار پایدار
و مبتنی بر ( LTSپشتیبانی
بلندمدت) و نگارشهای
دورهای؛ کاربرپسند و دارای
فرمان گسترده helper

تغییرات سریع و ناپایداری بستهها
در مقایسه با سایر توزیعها؛ وجود
مزایای خاص که سایر توزیعها از آنها
بیبهرهاند.

بستههای  Aptو
Deb

Debian

بسیار پایدار و قابل اطمینان؛
پشتیبانی گسترده از بستههای
مختلف؛ وجود تعداد زیادی
نداوطلب؛پشتیبانی
پشتیبا 
گسترده از معماریهای مختلف

مقاوم در برابر تغییر؛ سرعت بسیار
پایین چرخههای انتشار

OpenSUSE

پایدار ،انتشار مستمر؛ پشتیبانی
از بستههای نرمافزارهای
مختلف؛ وجود ابزارهای
مدیریت سیستمی مثل YaST

به خاطر خرید توسط شرکت  Novellآن
چنان که باید و شاید رشد نکرده و بر
سر مساله حقوق بخشی از قسمتها ،در
حال نزاع با مایکروسافت است .وجود ابزار
مدیریتی منحصربهفردی مثل YaST
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بستههای  Aptو
Deb

 YasTو RPM

از نگارشهای ،LTS 10.01
 LTS 12.04و LTS 14.04
همچنانپشتیبانیمیشود.

نگارش پایدار کنونی با اسم
رمز  wheezyو نگارش آزمایشی
کنونی با نام  Jessieشناخته
میشوند.
نگارشهای ناپایدار دبیان sid
نامیدهمیشوند.
جدیدترین نگارش دبیان یعنی
 7.8در دهم ژانویه سال جاری
میالدی منتشر شد

نگارشهای  12.3و 13.1
همچنانپشتیبانیمیشوند.
نسخه  13.2در نوامبر سال 2014
منتشر شد.

بررسی توزیعهای برتر  ۲۰۱۴انتخاب را ساده میکند

بهترینتوزیعهایلینوکس
آیـا توزیـع لینوکسـی ( )Linux Distroکـه
اسـتفاده میکنیـد بهترین انتخـاب ممکن
است؟ یا چیزی بهتر ازآن را میخواهید؟
مـا احتماال به خاطـر گفتن این حرفا خیلی بمباران
خواهیم شد ،اما ترسی از این موضوع نداریم «صدای
لینوکس» قطعات یخ را در جلیقههای ترس خواهد
ریخت! .پس باید بگویم :احتماال شـما از یک توزیع
لینوکسی نامناسب استفاده میکنید .یا اگر بخواهم
سیاسـتمدارانهتر بگویـم« :احتمـاال شـما از توزیـع
لینوکسی که مناسب شماست استفاده نمیکنید».
جواب شما« :چه حرفهای بیمعنی و بیسر و تهی،
توزیعـی کـه من اسـتفاده میکنم هر چیـزی را که
میخواهم انجام میدهد و سالهاست که آن را دارم
و از آن راضی هستم».
این عالی اسـت اما آیا توزیع شـما میتواند کارهای
خیلی بیشتری هم انجام دهد؟ آیا شما هم توزیعهای
معروف را امتحان کردهاید؟

آیا ممکن نیست که توزیعی بهتر از توزیع مورد نظر
شما در حوزههای کلیدی چون امنیت ،ارایه خدمات
و مستندسازی وجود داشته باشد؟ وقتی میخواهید
تازه کارها را به سمت لینوکس جذب کنید ،آیا توزیع
شما واقعا بهترین است؟ این خوب است که بتوان با
یـک توزیع کنار آمد و نقاط قـوت و ضعف آن را یاد
گرفت ،اما از آن جایی که سرعت پیشرفت لینوکس
بسـیار عالـی اسـت ،همیشـه ارزش آن را دارد کـه
چشمتان دنبال چیزهای بهتر باشد .با در نظر گرفتن
تمام اینها ما تصمیم گرفتیم شرایط بازی در زمین
توزیعهای مختلف را بسـنجیم .از اینرو میخواهیم
ببینیـم که کدام یک از توزیعها در حوزههای خاص
بهتـر از دیگران هسـتند و بهترین آنهـا را در نیمه
پایانی سـال  2014پیدا کنیم .در آزمونهایی از این
دسـت ،از آنجایـی که مـوارد آزمون خیلـی به هم
نزدیکند ،این امکان وجود دارد که توزیعهای خاص
را به شکلی خیلی نزدیک کنار هم قرار دهیم .برای

مثـال در این مجموعـه ،ما «اوبونتـو» و «مینت» را
از آنجایی کـه مخازن ( )Repositoryمشـترک دارند،
همزمان بررسی خواهیم کرد .در هر حال قصد ما این
است که تمام اطالعات مورد نیازتان را برای انتخابی
آگاهانه به شـما بدهیم .پـس اگر توزیعی که همین
حاال از آن اسـتفاده میکنید در طبقهبندیهایی که
برایتان مهم است ،تبریکات ما را بپذیرید! و اگر نیست
میتوانید موتور  VirtualBoxرا روشن کنید و به گشت
و گذار بپردازید...
بهترین انتخاب برای تازهکارها
دروازه ایـدهآل بـرای ورود کاربـران جدید به
دنیایلینوکس
بـرای تـازهکاران در این حوزه همیشـه دو چیز مهم
اسـت .اول اینکـه آیـا میتـوان به تنهایـی کاری از
پیش برد یا نه؟ و دوم اینکه پیدا کردن راهحل برای
مشکالتی که مدتها با آن سر و کار دارید چقدر ساده
شماره چهارم ،بهمن ماه93
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پرونده
خبر

خواهد بود؟ انتخاب اسـتاندارد برای شـروعکنندهها
همیشـه «اوبونتـو» بود .گرچه ،پـس از معرفی رابط
کاربـری « ،»Unityمحبوبیـت آن کمتـر شـد .طرح
غیرسنتی دسکتاپ ممکن است برای کاربران جدید
حسی ناآشنا را ایجاد کند و ممکن است کمی طول
بکشـد تا کاربران به النچر و محیط آن عادت کنند.
افـرادی کـه از دنیای ویندوز به این سـمت میآیند
ممکن است کمی با دیدن نوار منوها در باالی صفحه
گیج شـوند .تمامی توزیعهای دیگری که ما بررسی
کردیم ،براسـاس دسـکتاپ سـنتی طراحی شدهاند
و طرح آنها برای هر شـخصی که در بیسـت سـال
اخیر حتی یک بار از کامپیوتر اسـتفاده کرده ،آشـنا
خواهـد بود .همه آنها یک نوار وظیفه ( )Taskbarدر
طـول پایینی صفحه دارند و یک منـوی کاربری در
گوشه راست پایین صفحه که «مینت» معروفترین
این نوع اسـت .دو شـکل دسـکتاپی اصلی ( Mateو
)Cinnamonآن قـدری شـبیه بـه هـم هسـتند کـه
میتـوان آنها را با هم در نظر گرفت .آخرین مدعی
در ایـن حـوزه « َمگیـا ( »)Mageiaاسـت .در کل ،ما
احساس میکنیم که محیط  KDEدر مگیا ،کمی برای
تازهکاران به هم ریخته به نظر خواهد آمد و بهترین
گزینه برای کاربران جدید نخواهد بود ،گرچه جایگاه
بسیار مهمی در این گروه دارد .هردو محیط دسکتاپی
«مینت» ( Mateو  )Cinnamonتمیز و بدون توضیحات
اضافی هستند .همچنین ظاهر زیبایی هم دارند ،که
در برخورد اول تاثیر بسـیار خوبی روی کاربران دارد
(هیچ کس دوسـت ندارد که سیستمعامل جدیدش
از قبلی بدقیافهتر باشد) .بزرگترین تفاوت «اوبونتو» از
دید کاربران جدید ،شکل ظاهری آن با بقیه نیست،
بلکه مقدار بسیار زیاد مقاالت و راهنماییهای برخط
در خصوص مشکالت کاربران است .اگر در اوبونتو به
مشکلی بربخورید ،شانس اینکه راهحل را به صورت
برخط پیدا کنید ،بسیار بیشتر از انواع دیگر لینوکس
اسـت .گرچه یک کاربر با تجربه خواهد دانسـت که
اگـر در مینت یا «زوریـن(( »)Zorinتوزیعی دیگر که
به شـکلی خاص کاربـران جدید لینوکـس را هدف
قـرار داده و ظاهـری مانند ویندوز دارد) به مشـکلی
بربخورد ،با جسـتجو در خصوص همان مشـکل در
اوبونتو میتواند راهحلی بیابد که احتماال در آنها نیز
جواب بدهد .در هر حال ما واقعا انتظار نداریم که یک
کاربر جدید از این موضوع باخبر باشد .در نهایت ،ما
فکر میکنیم که مقادیر بسیار زیاد کمک به مشکالت
کاربران در اوبونتو به ظاهر کاربری ناآشنای آن برتری
دارد .در هر حال سـلیقهها متفاوت اسـت و هر کدام
از این توزیعها برای کاربران جدید لینوکس انتخابی
خوب خواهد بود .ما برای کاربرانی که نمیتوانند به
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«یونیتی» عادت کنند« ،مینت» را پیشنهاد میکنیم
و مینـت نسـخه  Mateبـرای افـرادی کـه کامپیوتر
ضعیفتری دارند مناسبتر است.
وقتی که تازهکارها ،تازه کار نیستند
طبقهبندی ما بر این اسـاس انجام شـده که کاربران
جدید افرادی فنی در این حوزه نیسـتند .اما ممکن
اسـت این طور نباشد .ممکن است آنها به تازگی با
لینوکس آشنا شده باشند ولی تجربیاتی در تنظیمات
وینـدوز داشـتهاند ،که در این حالت ممکن اسـت با
دوبارهنویسی تنظیمات فایلها و نحوه کار خط فرمان
راحـت نباشـند ،اما همچنان در خصـوص نحوه کار
سیسـتم حدسهـای خوبی بزننـد .در این خصوص
منطق خاصی وجود دارد که بهترین توزیع برای این
افراد «آرچ لینوکس» است .این افراد با استفاده از آن
هیچ چارهای جز یافتن نحوه کار لینوکس جدیدشان
نخواهند داشت« .مگیا» میتواند گزینه دیگری باشد،
به این دلیل که دارای «کنترل مرکزی» اسـت .این
ابزار ( )Mageia Control Centreبه شـما اجازه میدهد
که به بخش اعظم تنظیمات سیسـتم در یک شکل
گرافیکی دسترسـی داشته باشید .به جای به خاطر
سـپردن دسـتورهای مختلف به ازای هر وظیفه ،به
راحتـی میتوانید با اسـتفاده از مرکـز کنترل ،تمام
تغییرات مورد نظرتان را اعمال کنید.
ظاهر زیبا
یک محیط زیبا همه چیز را بهتر خواهد کرد
گروهبندی در این خصوص به دو دلیل بحث برانگیز
اسـت .اول اینکه ،زیبایی چیسـت و اصال چه کسی
میتوانـد آن را تعریـف کنـد؟ و دوم ،از آنجایـی که
تقریبـا میتـوان هر توزیعـی را به شـکل توزیعهای
دیگر در آورد ،چگونه میتوان تصمیم گرفت که کدام
یک ظاهر بهتری دارد؟ این سـوالها هر دو درسـت
هستند ،اما ما هر دوی این سوالها را زیر یک پوتین
مقتدرانه له میکنیم .اوال ،ما (آدمها) اگر چیز زیبایی
ببینیم آن را تشـخیص میدهیم ،پس میتوانیم آن
را هـم توصیف کنیم (اگر از این طرز فکر خوشـتان
نمیآیـد میتواند شـروع کنیـد و مجلـه خودتان را
بنویسید) .دوما ،ما به شکلی عریان بعد از هر نصب به
هر توزیع نگاهی خواهیم انداخت.
لینوکـس «بُـدی» ( )Bodhi Linuxبرپایـه «درک
متقابل» و سـادگی طراحی شـده است ،که خودش
را به عنوان محیط دسـکتاپی «چشـمنواز» و اصیل
معرفی میکند .شـاید تاثیرگذارترین چیز در Bodhi
(و سـادگی آن) این است که میتواند چندین جلوه
گرافیکـی را با فشـار خیلـی کم به سـختافزار ارایه

دهد .اگر به دنبال یک توزیع تمیز و یکدست برای
کامپیوترهایی با توان کم هستید ،این توزیع انتخابی
خوب خواهد بود .گرچه بعضی جلوههای گرافیکی به
جای جذابتر نمودن استفاده از دسکتاپ ،این حس
را منتقـل میکننـد که فقط برای نمایـش دادن در
آنجا قرار گرفتهاند .بسیاری از توزیعها با  KDEبه بازار
میآینـد ،اما خود  KDEدر حالت عادی کمی بیزرق
و برق است OpenSUSE .و  Mageiaدر بهبود ظاهر آن
کارهای خوبی انجام دادهاند اما در صدر این فهرست
نیسـتند .محیط مورد عالقه ما در « ،KDEدسـکتاپ
تازه رزا ( »)Rosa Desktop Freshاسـت .بالفاصله پس
از بارگیری دسکتاپ ،متوجه میشوید که این همان
 KDEهمیشگی نیست .در پایین صفحه به جای پنل
همیشـگی با « »Rocketbarروبرو خواهید شد؛ اما در
شـکلی بسـیار زیباتر .در کنار آیکونها و نمایههای
معمـول ،یک پوشـه دانلود خواهید دید که به شـما
اجـازه میدهد محتوای  ~/Downloadsرا بدون رفتن
به بخش مدیریت فایلها مشاهده کنید .یک «خوش
آمدیـد» سـاده جای منـوی  KDEرا میگیرد و مانند
ترکیبـی از گنوم و  Dashبرایتان کار میکند .تمامی
ایـن ارتقاهـای مختلف بـه این معنی اسـت که اگر
میخواهید تنظیمات خاص خودتان را اعمال کنید،
ایـن توزیـع بهترین نیسـت ،اما برای افـرادی که در
زمان روشـن کردن سیستم میخواهند با منظرهای
خـوب مواجه شـوند ،این عالی اسـت»Cinnamon« .
در کنارچشـمنوازی و کار خوبـش مسـیر را برای ما
هموارتر کرده اسـت .این «نامتظاهرترین» محیطی
است که ما در اینجا به آن برخوردهایم و این حالت
بخاطر داشـتن دسـکتاپی تمیـز و زیبا ،متشـکل از
شکلها و آیکونهای خوب طراحی شده  GTKاست.
«( »Pantheonمحیـط دسـکتاپی )Elementary OS
هم از  GTKبرای ارایه ظاهری تمیز و جذاب استفاده
میکند .المنتری این مسیر را جدیتر از Cinnamon
در پیـش گرفته و این محیط بـه تکتک اجزای آن
پیوند خورده است .انگار هر آیکون به دلیل خوبی در
جایی که هست قرار گرفته و هر پیکسل به نحوی در
جای خود قرار گرفته تا محیط کامال بینقص باشد.
تمامی این توزیعها ظاهری خوب دارند .هرچند El� ،
 ementary OSدر حفـظ نمـای کلـیاش در بین این
همـه نرمافـزار که آن را به خطر میاندازند ،سـربلند
بوده و بهترین کار را در این حوزه ارایه داده اسـت و
ما در اینجا به وضوح اعالم میکنیم که Elementary
توزیعی است که زیباترین محیط دسکتاپی را دارد.
بهترین در بستههای نرمافزاری
کدام توزیع بیشترین نرمافزار را دارد؟

خود را برای شنیدن یک سری آمار بحثبرانگیز آماده
کنید .شـمارش تعداد دقیق بستههای نرمافزاری در
یک توزیع میتواند کمی مشکل باشد و هر توزیع در
روشهای مختلفی نرمافزارها را بستهبندی میکند.
بـرای مثال در نظر بگیرید برنامهای بـه نام FooApp
را داریـد که میتواند  10زبان مختلف را پشـتیبانی
کند .ممکن است توزیعی تمامی آن را در یک بسته
نرمافزاری جمعبندی کرده و ارایه دهد ،در حالی که
توزیع دیگری ممکن اسـت هر زبان را در یک بسته
نرمافـزاری جداگانه ارایه دهـد .حال همین فرض را
در خصوص هزاران نرمافزار چندزبانه در نظر بگیرید،
خواهیـد دید که تعداد بسـتهها در بیـن توزیعها به
شکل قابل مالحظهای تغییر میکند ،حتی اگر تعداد
نرمافزارهای آنها با هم برابر باشند .در حالتی مشابه،
بسـیاری از برنامهها از اسـتفاده افزونهها و پالگینها
هم پشتیبانی میکنند .باز هم ممکن است در بعضی
توزیعها همه آنها در بسته اصلی قرار گرفته باشد یا
بین چندین بسته دیگر پخش شده باشند .تعداد قابل
توجهی از توزیعها از بسـتههای «مجازی» اسـتفاده
میکنند ،مثل نصب کردن .برای نمونه بسـته xfce4
در زمان نصب شدنش بیشتر از  20بسته دیگر را به
همراه میآورد .و بعضی از توزیعها پشتیبانی طوالنی
را ارایه میدهند که نسـخههای مختلفی از بسـتهها
برای بیشترین سازگاری را شامل میشود( .به عنوان
مثال :نسـخههای قدیمی  SDLاز جملـه SDL-mixer،
 SLD-imageو .)...بنابرایـن در پایان ،نتیجه همیشـه
نمایانگر اندازه نرمافزارها در یک توزیع نیست .حتی
اگـر دو برابـر تعـداد بسـتهها را در مخازنش داشـته
باشد ،دبیان مانند اوپنسوزه نیست و دو برابر تعداد
بسـتههایش را در مخازنش ندارد .اما میتوان از یک
چیز مطمئن بود ،اگر به دنبال نرمافزارهای ناشناخته
و مبهم میگردید ،قطعا شـانس پیدا کردن آنها بر
روی توزیعهایی با تعداد بستههای زیاد ،باالتر است.
قطعات بسیاری در آرچ و دبیان هنوز خیلی قدیمی
هستند و سالهاست که بهروزرسانی نشدهاند ،اما آنها
هنوز هم دوبارهسازی میشوند تا با آخرین نسخههای
توزیـع کار کنند .حـال بیایید در مورد آرچ لینوکس
صحبـت کنیـم .در اینجا ما مقدار بسـتههای آن را
به دوقسمت تقسیم کردهایم :یکی برای توزیع اصلی
(مخازن ارتباطات ،هسته ،برنامههای جانبی و غیره)
و دیگـری برای  AURمخازن کاربران آرچ لینوکس یا
 .)Arch user Repositoriesدومـی بسـیار حجم باالیی
دارد و با سـرعتی کمرشکن بهروزرسانی شده است،
اما بسـتههای نرمافزاری در توزیع رسـمی ارایه شده
نیسـتند (گرچـه بعضـی اوقـات پـس از گذرانـدن
آزمونهـای طوالنـی سـر از آنجـا در میآورند) .به

صورت رسـمی آرچ لینوکس در زمان نوشـته شدن
 6836عدد بسته داشت (که در واقع این عدد واقعی
نیست) ،اما اگر توزیع اصلی را مبنا قرار دهید ،همین
قـدر گیرتـان میآیـد .در حالی که سـر خودتـان را
میخوارید ،میخواهید بگویید «اما این طور نیست».
«من همین حاال به صفحه» archlinux.org/packages
رس زدم و در آنجـا تعـداد  12000بسـته را نمایش
میدهـد! چـرا این قـدر؟» خب باید گفـت آن عدد
تعداد مجموع بسـتهها برای  i686و  x86و  x64اسـت.
در آنجا سرباره زیادی وجود دارد .این ناعادالنه است
که تمام بستههای مربوط به هر طراحی را بشماریم
(در غیر این صورت فهرست بستههای دبیان در باال
و پایین صفحه ما هم جا نمیشد) ،پس در خصوص
آرچ لینوکـس و توزیعهـای دیگـر مـا  x86 , 64و هر
مخزن غیر آرچ دیگر را در نظر گرفتیم .در اصل آمار
زیر تعداد بستههایی را که درجعبه  x86 ،64میتوانید
نصب کنید ،نشـان میدهد .بعـد از همه اینها یک
توصیه :کیفیت به معنی تعداد و کمیت نیسـت .اگر
به دنبال یک جعبه سـرور ،بستههای ترکیب شده و
غیره ،باید بدانید که چندان مورد اسـتفاده نخواهند
بود.
بهترین در مستندسازی
وقتـی به کمک نیاز دارید با چه کسـی تماس
میگیرید؟
وقتی بحث از مستندسازی به میان میآید ،کیفیت
اهمیت بیشـتری از کمیت دارد .در طول سـالها ما
پروژههـای مختلـف نرمافـزاری آزاد را دیدهایـم که
راههـای مختلفـی برای پیدا کـردن راه داشـتهاند از
جمله آموزشها و سـواالت و پاسـخهای متداول ،اما
اگر محتوا به شـکل بدی نوشـته شده باشد ،بینظم
باشـد یا بهروز نباشـد ،چنـدان اسـتفادهای نخواهد
داشـت .همین موضوع در مـورد توزیعها نیز صادق
است :یک راهنمایی کوتاه و مختصر همیشه بهتر از
مجموعهای از اطالعات پراکنده و بیمعنی است که
در پهنه وب جمعآوری و بدون مدیریت پخش شده
باشـد .اسـناد و نوشتههای رسـمی دبیان به صورت
خوبی نگاشته شده است ،اما از ضعف نامتمرکز بودن
رنج میبرد .اگر به وبسـایت  debian.org/docسری
بزنید خواهید دید که منابع بسیاری در آنجا وجود
دارد ،اما اگر به دنبال پاسخی برای یک مشکل خاص
باشید ،مشخص نیسـت باید از کجا شروع کنید .آیا
باید سری به بخش سواالت متداول بزنید؟ یا به منابع
اشـاره شـده در دبیان رجوع کنید؟ شـاید در ویکی
جـواب را پیـدا کنید و ...اوضاع کمی به هم میریزد،
اما ما باید به«کتاب راهنمای» مدیران سیستم دبیان

اشـاره کنیـم ( .)http://debian-handbook.infoایـن
دقیقا همان چیزی است که ما به عنوان یک کاربر یا
مدیرسیستم به دنبال آن هستیم :هر آنچه که نیاز
دارید ،همگی در یک جا قرار دارند .بخش اسناد اوبونتو
( )https://help.ubuntu.comبـا راهنماییهـای
خـوب ،کوتـاه و دسـتهبندی شـده برای مشـکالت
شـایع ،روی کاربـران دسـکتاپی متمرکـز شـده
اسـت .در خصـوص راهنماییها برای اوبونتو سـرور،
آموزشهـای پیشـترفتهای در آنجـا وجـود دارد که
اصال خستهکننده هم نیستند .بسیاری از راهنماییها
و نـکات کوچـک در وبسـایت ویکـی آنهـا در
 https://help.ubuntu.com/communityقـرار گرفته و
همچنیـن  askbuntu.comنیز وجـود دارد ،که راهی
اسـت بسـیار خـوب برای گرفتن پاسـخی سـریع و
مطمئن برای سـواالت شـما .بسیاری از راهنماییها
و مقاالت در خصوص دبیان و اوبونتو ،روی مین هم
کار میکننـد ،امـا مینت کتـاب الکترونیک خودش
را بـرای روش نصب ،در چندین زبـان ارایه میدهد.
linuxmint.com/documentation. php
بعضی از نسـخهها اصال بهروز نیسـتند و به هرحال
چند نسخه آخر مینت را در نظر نگرفتهاند .درحالی
که «مگیا( »)Mageiaبا منابع محدود راهنماییهایش
در  mageia.org/en/docچنـدان چنگـی بـه دل
نمیزنـد .مقـداری اطالعات در مـورد نصبکننده و
کنترل پنل آن وجود دارد که به شـکلی ناخوشایند
ارایه شـدهاند ،اما در ویکـی آنها چیز خاصی وجود
ندارد .در ایامی که مودمهای دایالآپ وجود داشتند،
لینوکس «سـوزه» نورچشمی مطلق ما در خصوص
مسـتندات بـود .میتوانسـتید سـری بسـتهبندی
شـدهای را با تلفن سـفارش دهید ،و بعد از چند روز
بسـتهای سـنگین از موهبات لینوکس در خانه شما
را به صدا در میآورد که شـامل سـه کتاب راهنمای
دلپذیـر و جـذاب بـود .این یک سـعادت بـود .امروز
اوپنسوزه همچنان مستنداتی عالی را در وبسایت
 http://doc.opensuse.orgنگهداری میکند .راهنمای
شـروع (برای کاربران معمولی) ،منابع (برای مدیران
سیسـتمها)و راهنماییهـای بیشـتر بـرای امنیت و
مجـازی سـازی .کمـی بـه همریختگـی در آن جـا
وجود دارد و ما دوست داشتیم آنها به شکلی بهتر
جمعبندی میشـدند ،اما اطالعات موجود در سایت
به صورت تمیز و خوب ارایه شـدهاند .بعد از آنها به
فدورا و سِ ـنتاواس میرسیم .وبسایت قبلی فدورا
 http://docs.fedoraproject.orgدر حالت شـرمندگی
اسـت .سیسـتم از شـما میخواهد زبان مورد نظر و
نسـخه فدورای خود را انتخاب کنید و اسناد موجود
در این خصوص را بخوانید .آزمون ما در مورد اضافه
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پرونده
خبر

کردن حساب کاربری در فدورای نسخه  20بود ،که
چیـزی در این خصـوص وجود نداشـت؛ هیچ چیز.
وقتـی ما اسـناد موجود در خصوص فدورای نسـخه
 18را بررسـی کردیم ،یک سـند راهنما در خصوص
مدیریت سیسـتم یافتیم که اطالعات مـورد نیاز ما
درون آن قرار داشـت .بنابراین بسـیاری از اطالعات
در آنجا به شـکلی بد دستهبندی شدهاند و یا بهروز
نیسـتند ،هدایـت ایـن مجموعه کار سـختی اسـت
و نیـاز به تمیـزکاری دارد .سـنتاواس هـم چندان
شـرایط خوبـی ندارد .دستنوشـتهها در وبسـایت
 centos.org/docsدو نسـخه مهم و آخر آن را پوشش
نمیدهند ،در حالی که راهنماییهای مناسبتری در
پهنه دانشنامهها وجود دارد ،اما این اطالعات پراکنده
هسـتند و بهتر بود در یک مکان مشخص به عنوان
یـک منبع بـرای رجوع جمعبندی میشـدند .البته
کاربران سنتاواس میتوانند اسناد رسمی ردهت را
در  http://slmd.ir/5lمطالعه نمایند که تمام و کمال،
صیقلی و سرراست است .میتوانید نتایج هزینههای
گروه ردهت را برای کار تمام وقت بر روی اسنادشان
مشاهده کنید .در نهایت به آرچ لینوکس رسیدیم ،ما
بهترین را برای آخرین نگه داشتهایم .اسناد مربوط به
آرچ لینوکـس تقریبا به صـورت کامل بر روی ویکی
آن در  https://wiki.archlinux.orgارایه شده است ،که
دارای عمیقترین و ریزترین راهنماییهایی است که
ما تا به حال درهر پروژه نرمافزاری دیدهایم .راهنمای
شروع به طور خاص ،بسیار خوب است ،اگرچه کمی
طوالنـی اسـت (اما کاربران آرچ به عنـوان کاربران با
تجربه لینوکس شـناخته شده هستند) .سپس شما
بـا صفحـه «توصیههای کلی» مواجه میشـوید ،که
بهترین فروشگاه سر راهی ،برای مدیریت همه چیز
اسـت :مدیریت کاربـران ،بسـتهها ،مدیریت مصرف
انرژی در سیستم و الی آخر .اما چیزی که آرچ را به
عنوان برنده اعالم میکند این است :در بخش اعظم
آن ،اطالعـات ارایه شـده برای توزیعهـای دیگر هم
صدق میکند .در مباحث مطرح شده در وبسایتها
مـا کاربران بسـیاری از اوبونتو ،دبیان ،فـدورا و دیگر
توزیعها را دیدهایم که پیوندهایی را از آرچ ویکی به
عنوان منبع نقل قول کردهاند ،چرا که راهنماییهای
موجود در آن ساده و خوب هستند.
بهترین در امنیت
بهای امنیت ،احتیاط ابدی است!
جنبههای بسـیار مختلفـی در خصوص امنیت قابل
بررسی است (آن قدر که میتوان  8صفحه فقط در
مورد آنها صحبت کرد) .اولین قدم شـما این اسـت
که نیازهای خود را بشناسـید .اگر اولویت اول شـما
امنیـت دادههای خودتان اسـت ،پس شـما توزیعی
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را خواهید خواسـت که با کمال میـل به رمزگذاری
پوشـه  Homeیا رمزگذاری پارتیشـن روت بپردازد و
با پچیدگی آن دست و پنجه نرم کند .حتی ممکن
اسـت پهنه انتظاراتتان را درحد ادغام سـاده GnuPG
گسترش دهید و از آن به عنوان کاربری پیشفرض
ایمیلتان استفاده کنید ،یا حتی تنظیمات فایرفاکس
را تغییر دهید تا همیشـه از پروتکل  HTTPSاستفاده
کند .اما نکته بسـیار مهم این اسـت که امنیت باید
ساده باشد ،چون اگر ندانید چه میکنید ،یک تنظیم
بد ،خیلی مشـکل سـازتر از اعمال نکردن تنظیمات
در حالت کلی اسـت ،زیرا که این کار به شـما حس
بـدی از امنیت در سیسـتم میدهد .همین موضوع
مشـکل آرچ است .میتواند سـریعترین توزیع برای
رفع حفرههای امنیتی باشـد و واقعا میتواند سـرور
خوبی باشد ،اما شما باید بدانید که چه کار میکنید
زیرا اگر اشتباهی کنید میتواند برایتان هزینهبر باشد.
در اینجـا باید ارزش خاصی برای اوبونتو قائل شـد.
اوبونتو ،شـجاعانه رمزگذاری کامل حافظه در پشت
تنظیمات پیشـرفته را به ابتدای پروسه نصب انتقال
داد ،که با این کار توانست به کاربران بسیاری فرصت
رمزگذاری دادههایشان را بدهد .برای توزیعی معروف
و کاربرپسـند مانند اوبونتو ،این قدم بسیار شجاعانه
بـود .حتـی «بنیاد مـرز الکترونیـک (The Electronic
 Frontier Foundationیا  »)EFFهم از این حرکت آنها
تحت تاثیر قرار گرفت .اوبونتو همچنین وقتی متوجه
شـد کـه جسـتجوهای حـوزه فروشـگاهی در Dash
اطالعات رمزگذاری نشده را از سرورهایش به آمازون
ارسال میکند ،سر و صدای زیادی راه انداخت .خیلی
از ما در این خصوص متاثر شـدیم ،مخصوصا زمانی
کـه راهی بـرای توقف ایـن اتفاق وجود نداشـت .اما
به بیشـتر این مشـکالت رسیدگی شد ،در حالی که
به صورت پیشفرض این حالت هنوز روشـن اسـت،
روشی ساده برای خاموش کردن آن وجود دارد .اگر
خواسـتید مطمئن شوید ،برای تسـریع در این روند
ما توصیه میکنیم از مشتقات اوبونتو استفاده کنید،
اما همچنان اوبونتو یک انتخاب سـاده و جامع برای
رمزگذاری است.
نگرانی اصلی دیگر «امنیت برخط» است .این همیشه
به معنی یک سری پیش تنظیمات روی دیواره آتش
برای قطع دسترسـیهای خارجی به سـرویسهای
اجـرا شـده بر روی سیسـتم شـما بـوده اسـت .این
موضـوع میتوانـد هنوز هم مهم باشـد ،بـرای مثال
ممکن اسـت شـما فقط بخواهید که یک وب سرور
بر روی شـبکه محلی شما قابل دسترسی باشد و نه
بـر روی کل اینترنـت .اما چیزهای مهمتری که باید
نگران آنها باشید سرویسها و برنامههای کاربردی
اسـت که روی سیسـتم اجرا میکنید .اینجا جایی

اسـت که بیشتر مشـکالت اتفاق میافتند و آخرین
بـاگ اساسـی در  OpenSSLایـن نگرانـی را کاملا
روشـنتر میکند .این نرمافزار به وسـیله بسیاری از
سـرویسها و برنامههای کاربردی استفاده میشد و
بـه محض این که این مشـکل پیدا شـد تمامی این
برنامهها آسـیبپذیر شدند ،در نتیجه بهترین توزیع
در امنیـت همانی شـد که توانسـت به سـرعت این
حفره را بپوشـاند .اما سـرعت در عملکرد نیست که
همیشـه مهم اسـت ،کیفیت در پوشش مشکالت و
خطاهای سیسـتم به اندازه آزمایش آنها مهم است
کـه بعدهـا به توزیع اصلی وصل میشـود .به همین
دلیـل ما توزیعی را توصیه میکنیـم که ثابت کرده
باشـد میتواند در محیط سـایبری از خـودش دفاع
کند .برای مثال سـنتاواس ،به پشـتوانه زادگاهش،
ردهت نمونهای است قدرتمند ،گرچه برای استفاده
از آن باید کاربلد باشید .به هرحال اگر امنیت و حریم
خصوصـی باالترین حد اهمیت را برایتان دارد ،هیچ
چیـز نمیتوانـد نزدیک  Tailsشـود .توزیعی که برای
ارتباط امن و ناشـناس طراحی شـده است .بنابراین
ما  Tailsرا در صدر فهرسـت این حوزه قرار میدهیم
که در ادامه راه حلهای عملی قابل استفاده میتواند
برای نصبهای روزانه کاربرد داشته باشد.
بهروزرسانی خودکار را روشن کنید
وقتی یک حفره امنیتی در سیسـتم شناسایی شده
و به وسـیله بسـته نرمافزاری رفع میشود ،شما باید
نسخه بهروز شده آن بسته را برای رفع مشکل توزیع
خـود نصب کنیـد .میتوانید ایـن کار را بـه صورت
غیرخودکار با اسـتفاده از سیستم بهروزرسانی انجام
دهید ،اما این بدان معنی است که باید فعال باشید و
همیشه حواستان به نگرانیهای امنیتی هم باشد .این
همان کاری است که بسیاری از کاربران آرچ لینوکس
انجـام میدهند .اما برای اسـتفاده کلی ،بهتر اسـت
بهروزرسانی خودکار را فعال کنید و آن را به دریافت
بسـتههای خـاص امنیتی محدود کنیـد .با توجه به
آخرین نسـخه ارایه شده از طرف اوبونتو ،بسیاری از
توزیعها نیز سود برده و میتوانند از بهروزرسانیهای
کنونیـکال اسـتفاده کننـد .کافی اسـت به قسـمت
کنتـرل «نرمافـزار و بهروزرسـانی» رفته و به صفحه
به روزرسـانی سـوییچ کنید و گزینهای که بنظرتان
بهتر است را انتخاب کنید .ما گزینه «دریافت و نصب
خودکار» را توصیه میکنیم ،زیرا در این صورت شما
میتوانید دیگر نگران این موضوع نباشید و خود را از
عذاب بهروز ماندن خالص کنید.
بهترین در کارایی
ارتقای سختافزار خود را فراموش کنید ،یک توزیع
جدید انتخاب کنید

در روزگاران قدیـم وقتـی مگاهرتزهـا مقدس بودند
و کامپیوترهـای خانگی به رنـگ ب ِژ ،نازک نارنجی یا
پهلـوان پنبه بودنـد ،کارایی (یا اجرای) توزیع شـما
مهم بود .بین یک سیسـتم سـرحال و کارآمد و یک
سیسـتم دوباره نصب شـده و بـه انبار حواله شـده،
تفـاوت زیادی وجـود دارد .این روزها ماجرا از همین
قـرار اسـت ،مخصوصا بـرای کاربردهای دسـکتاپی،
«کارایی» همچنان بدون پیشرفت باقی مانده است.
چرخههای چند هسـتهای  ،CPUدیسکهای حافظه
ارزان قیمت و بسـیاری از ماها کـه حتی از آنها در
حداکثر توانشـان اسـتفاده نمیکنیم .انتخاب شـما
در نوع توزیع ،ارتباط بیشـتری با تدارک بسـتهها و
محیط پیشفرض دسـکتاپ دارد تا این که استفاده
بهتر آن از سختافزار شما .و به همین دلیل که نوع
سـختافزار همیشـه در بین کاربران متفاوت است،
تقریبـا ارایه آمار متریک که معنا و مفهومی داشـته
باشـد ،غیرممکن اسـت .اگر «کارایی یـا اجرا» برای
شما از این لحاظ مهم است که بهترین کارکرد را از
یک سختافزار محدود بیرون بکشید ،ما میتوانیم به
نوعی یک آزمون انجام دهیم .در یک شـرایط کامال
غیرآزمایشـگاهی ،ما شش توزیع مختلف را در کنار
ویندوز  8بر روی یک کامپیوتر واحد و بر روی همان
دیسک حافظه وسیع نصب کردیم .این یک کامپیوتر
واقعی اسـت که (سـیپییو  3.3گیگاهرتز  Core i5با
 16گیگابایـت  )RAMبـا چندین اتصاالت جانبی کار
میکند ،بنابراین آزمایش خوب و واقعی بوده اسـت.
همچنین این آزمایش کمی در حق بعضی از توزیعها
غیرعادالنـه بود! همانهایی که در تجزیه تعداد زیاد
قطعات  USBکار بهتری از بقیه انجام دادهاند در حالی
کـه نمیتوانند بخاطر مشـکالت همانهـا بارگیری
را خـوب انجـام دهند .به همین دلیل اسـت که آرچ
لینوکس در باال آمدن و بارگیری بسـیار خوب است
(مـا هیـچ چیز بـر روی آن نصب نکردیم کـه تا آرچ
مجبـور به انجام کاری غیر از آن شـود) .در کل ،این
آزمونها و معیارسـنجیها مقدار کمی از اطالعت را
درباره کارایی یک سیسـتم بر روی سختافزاری که
شـما انتظار دارید مشـخص میکند ،اما سـه درس
هست که ما از این آزمونها یاد گرفتیم:
فایرفاکس تقریبا به شکلی یکسان کار میکند ،جدا
از این که روی کدام توزیع یا محیط دسکتاپی نصب
شـده باشد .اگر تمامی کاری که میکنید گشتزنی
است ،نگران آن نباشید
ابـزار ( GUIرابطهـای گرافیکی کاربران یـا Graphical
 )User Interfaceبـرای مدیریـت فایلهـا میتوانند بر
روی عملکـرد فایلهـا تاثیرگـذار باشـند ،مخصوصا
زمانی که شـما از برنامههای شـخص ثالث اسـتفاده

میکنید .از خط فرمان اسـتفاده کنید .اگر نه ،بهتر
است برای تنظیم یک دسکتاپ یا Window Manager
زمان صرف کنید.
اگر به دنبال یک توزیع برای یک سختافزار ضعیف
هسـتید ،پـس از یـک توزیع کـه به همیـن منظور
طراحی شـده است اسـتفاده کنید!Slacko Puppy« .
 »5.7.0تقریبـا از تمـام آزمونهـای کارایـی و اجـرا
سـربلند بیرون آمد ،فقط در قسـمت فشرده سازی
 GUIرد شـد .بیشـتر به این دلیل که سـازندگان آن
نمیتوانستند تصور کنند که کاربران معمولی از خط
فرمان استفاده نخواهند کرد.
بنابرایـن اگـر میخواهیـد توزیعـی را بـر روی یـک
سـختافزار محدود اجرا کنید Slacko Puppy ،گزینه
مورد نظر ما خواهد بود .همچنین اجرای آن بر روی
یک سـختافزار سریع ،بسیار اعتیادآور است ،از این
رو که ناگهان متوجه میشوید پنجرهها بالفاصله بعد
از کلیک کردن بر روی آنها حرکت نمیکنند ،چون
دسـکتاپ شـما به رسم سـایهها و پنجرههای لرزان
میپردازد .احساس میکنید هر چیز دیگر به شکلی
ناگهانی تنبل شده است .همچنین باید بگوییم لوبونتو
( )Lubuntuکه بر اساس مشتقات  LXDEطراحی شده،
عملکرد بسیار خوبی داشت ،پس اگر به دنبال توزیعی
مدرن برای سیسـتمهای متوسـط هستید که ظاهر
بسـیار زیبایی هم داشـته باشد ،لوبونتو توصیه ما به
شماسـت .سومین جایگاه هم به آرچ لینوکس تعلق
میگیرد زیرا که ساده ترین راه ساخت کوچکترین
توزیع برای سختافزار مورد نظرتان همین آرچ است
و میتوانیـد دقیقـا هـر آنچه را که فقط نیـاز دارید
نصب کنید.
نتایج پایانی
همـان طور کـه یک تیم ورزشـی به خاطر داشـتن
بهتریـن آمارهـا بـازی را نمیبرد ،یـک توزیع هم به
خاطر داشـتن بهترین امتیازها در این شـش حوزه،
جایـزه بهتریـن توزیع را دریافت نخواهـد کرد .برای
یافتن برنده نهایی ،ما به درون هر توزیع خیره شدیم
و تجربیات شخصی خودمان را کسب کردیم .به هر
گزینـهای توجه کردیـم و به مفهـوم «نیرناوای یک
توزیع» متمرکز شدیم!
مـا به دنبال توزیعـی بودیم که بتوانـد در هر زمینه
سـربلند باشد ،یا در بیشـتر آنها ،که در این صورت
همـان توزیع برنده این بحث بود .گرچه این خود به
تنهایی کافی نیست .این موضوع نیازمند چیزی است
کـه بتواند از یک مسـابقه فراتر برود و هر سـال این
مسابقه بهتر و بهتر میشود .این نیازمند یک فاکتور
 Xاست تا ظهور کند .توزیع مدنظر باید چیزی باشد

کـه مردم بخواهنـد آن را نصب کنند .یک توزیع که
مردم درباره آن با احساس صحبت کنند .یک توزیع
که به یادتان بیاورد که :چرا لینوکس را دوست دارید.
«آرچ لینوکـس» هـر آنچـه که گفتیم و بیشـتر از
آن را هـم انجام میدهـد .دو چیز که آن را بی همتا
میکنند ،بیتهای قشـنگ نرمافـزاری آن و یا رابط
کاربری یکدسـت آن نیست ،بلکه فلسفه و اجتماع
اسـتفاده کنندگان آن است .آرچ در حول یک محور
طراحی شده است و آن این است« :کاربر باید اختیار
کنترل سیسـتم را داشـته باشـد» .به جای ابزارهای
گرافیکی قشـنگ که به شـکلی خـودکار هر آنچه
را کـه نیـاز دارید سـر هم میکنند ،آرچ یک سـری
ضروریات خشک را ارایه میکند تا خودتان سیستم
مورد نظرتان را بسازید .همان طور که یک کوهنورد
برای باال رفتن از آن بدون هیچ کمک فنی با محیط
خشک کوه یکی میشود و همان طور که موج سوار
برای کنترل قدرت امواج به یک تخته موج سـواری
نیـاز دارد ،یک کاربر کامپیوتر هم فقط به ابزاری که
آرچ لینوکس برای گرفتن بیشترین کارایی ممکن از
سیسـتمش ارایه میدهد ،نیـاز دارد .جامعه کاربران
اسناد مربوطه را همیشه بهروز نگه داشتهاند و مخازن
آرچ را بـه یکی از بزرگترین مجموعههای نرمافزاری
دنیـا تبدیـل کردهاند .تمام آنچـه که گفتیم به این
معنی نیست که ما فکر میکنیم همه باید همین جا
توقف کنند تا آرچ لینوکس را بر روی هر کامپیوتری
کـه دارند نصب کننـد .در حالی که ما فکر میکنیم
آرچ بهتریـن توزیع موجود در حال حاظر اسـت ،در
عین حال برای هر شرایطی کامل و بینقص نیست.
برای مثالTails ،همچنان بهترین توزیع برای ناشناس
مانـدن در محیط اینترنت اسـت ،امـا طبیعت و لبه
برنـده آرچ بـدان معنا اسـت کـه فقط شـجاعترین
مدیـران شـبکه از آن بـر روی سـرورهای عمومـی
استفاده خواهند کرد .صدها توزیع لینوکس برای یک
دلیل به وجود آمدهاند و آن دلیل ،این است که مردم
برای لینوکس صدها استفاده مختلف دارند.
این سیسـتم به طـوری انعطافپذیر ،بیانتهاسـت.
بنابرایـن هیـچ وقـت فقـط یک فـرم مطلـوب برای
اسـتفاده همگانی وجود نخواهد داشـت .با تمام این
تفاسیر ،ما فکر میکنیم که کاربران لینوکس حداقل
بایـد یک بـار از این توزیع اسـتفاده کنند .حتی اگر
عاشق این توزیع نشوند ،در مورد نحوه کار لینوکس
چیزهای زیـادی یاد میگیرند و درک بهتری از این
مطلب خواهند داشـت که چـرا توزیعهای دیگر کار
آنهـا را تکرار میکننـد« .آرچ لینوکس» فقط برای
 S uper Geekهـا نیسـت ،ایـن یک توزیع بـرای تمام
مردم است.
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تخصصی

Qtیکچهارچوبتوسعهچندسکویی

کمترکدبزنید ،بیشتر بسازید،
همهجا اجرا کنید
نویسنده:
مجیدرمضانپور

مهـم نیسـت بـه تنهایـی برنامـ ه
مینویسـید یـا در گروهـی بـزرگ
هسـتید ،اگـر به دنبال نوشـتن برنامـهای با
رابـط گرافیکـی زیبا و کاربرپسـند در زمانی
کوتاه بـا امکانات فراوان وبا هـدف اجرا روی
سیسـتمعاملهای مختلفی نظیر لینوکس،
ویندوز و مک یا سیسـتمعاملهای موبایلی
نظیـر اندرویـد ،آیاواس ،ویندوزفـون،
اوبونتوتاچ و ...هسـتید ،کیـوت برای این کار
امکاناتی به شـما میدهد که نظیـر آن را در
هیچ ابزار دیگری نخواهید یافت.
کیوت چیست؟
کیـوت یک چارچوب توسـعه چندسـکویی
برنامههای گرافیکی بر پایه سـیپالسپالس
اسـت که به شما امکان اجرای برنامههایتان
را روی سیسـتمعاملها و سـختافزارهای
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مختلـف با عملکـردی باال و سـرعتی مانند
برنامههای بومی آن ،با ظاهری تقریبا یکسان
با آنهامیدهد.
بـا اسـتفاده از کیـوت ،شـما یک بـار برنامه
خود را مینویسـید و بعد از آن ،تنها نیاز به
کامپایل برنامه خود برای سیسـتمعاملهای
مختلف دارید.
کیوت از ابتدا با هدف تبدیل شدن به بهترین
ابزار توسـعه نرمافزارهای دارای رابط کاربری
شـروع شـد و در حـال حاضـر بـا توجـه به
گستردگی استفاده از آن توسط شرکتهای
بزرگ و کوچک بسیار ،میتوان گفت به این
هدف نزدیک شده است.
تاریخچه:
پـروژه کیوت در سـال  ۱۹۹۱توسـط هاوارد
نـورد ( )Haavard Nordو اریـک کمبانـگ

کیوت از ابتدا
با هدف تبدیل
شدن به بهترین
ابزار توسعه
نرمافزارهای
دارای رابط
کاربری شروع
شد

( )EirikChambe-Engشـروع شد و سپس بعد
از چند بار تغییر نام شـرکت ،شـرکتی با نام
« »Trolltechتوسط این دو ثبت شد .در سال
ت را با هدف استفاده
 ۲۰۰۸نوکیا این شـرک 
از کیوت در توسعه نرمافزارهای موبایلی خود
مانند سیمبیان ،مائمو و میگو خریداری کرد
و بعد از انتشـار اولین محیط توسعه خود بر
پایه آن ،کد کیوت را به سایت کنترل نسخه
گیتوریوس منتقل کرد تا مانند قبل با کمک
جامعه به انتشار نسخههای بعدی آن بپردازد.
در نهایت در سـال  ۲۰۱۲کیوت به شـرکت
دیجیا فروخته شـد که در حال حاضر مجوز
فروش و پشتیبانی تجاری کیوت را داراست
و در کنـار آن بـا جامعـهنرمافزارهـای آزاد
همـکاری الزم را دارد تـا کیوت همچنان به
صورت آزاد توسعه داده شود.
کیـوت به صـورت  Qtنوشـته میشـود و به

صورت رسمی کیوت خوانده میشود .نام Qt
مخفف نیست و دلیل انتخاب این نام ،زیبا به
نظر رسیدن حرف  Qدر برنامهایمکس یکی
از توسعهدهندگان اولیه کیوت بود و  tهم با
الهام از  )x toolkit)xtبه انتهای آن اضافه شد.
ساختار کیوت:
بـرای سـاخت برنامههـای کیـوت دو راه
اصلـی وجـود دارد کـه مدل اول اسـتفاده از
سـیپالسپالس و در کنـار آن اسـتفاده از
ویجتها ( )widgetاسـت که ساختار سنتی
و اولیـه اسـتفاده از کیوت اسـت که معموال
پو
برای توسـعه نرمافزارهای تحت دسـکتا 
برنامههای توکار مورد استفاده قرار میگیرد.
;)”!QLabel *label = newQLabel(“Hello World
مـدل دیگر ،اسـتفاده از کیـوت کوئیک (Qt
 )Quickو زبـان کیـ و ا م ال ( )QMLاسـت کـه
زبانی توصیفی با سـاختاری شـبیه جیسِ ن
( )JSONاسـت کـه بـرای توسـعه رابطهـای
کاربری برای محیطهای لمسی ایدهآل است.
{ Label
}”!text : “Hello World
نقاط قوت:
با اسـتفاده از کیوت عالوه بر مسـتقل بودن
از بستر ( ،)cross platformزمان توسعه برنامه
شـما نسـبت به ابزارهای مشابه بسیار کمتر
است و هزینه پشتیبانی و نگهداری کدها نیز
پایینتر خواهد بود.
شـما بهراحتی میتوانید بـا ابزارهایی که در
این کیت توسعه وجود دارد برنامه خود را به
زبانهای بینالمللی مختلف ترجمه کنید و
بازاری جهانی را هدف قراردهید.
با توجه به سـاختار کیوت ،برنامه شـما برای
سیستمعاملهای مختلف ،کامپایل میشود
کـه این خود از لحاظ کارآیی (،)performace
کیوت را در سـطح بسـیار باالتری نسبت به
سایر ابزارهای چند بستری ()cross platform
قرار میدهد.
نقات ضعف:
در نهایت باید بدانید که هیچ ابزار صددرصد
عالیای وجود نداردو کیوت هم از این قاعده

مستثنی نیست .به طور مثال خروجی برنامه
برای سیسـتمعامل اندرویـد (در صورتی که
کتابخانههـای کیـوت داخـل پروژه باشـند)
حجمی بیشـتر از معادل همـان برنامه که با
ابزارهای پیشفرض اندروید توسعه داده شده
باشـد را داراسـت و همچنین برای ارتباط با
بخشهای خاص سیستمعاملهای مختلف
مانند دسترسی به پیامها در سیستمعاملهای
موبایل یا امکاناتی نظیر آن،کار سختتری را
پیش رو خواهید داشـت .اگرچـه هر روز که
میگذرد کیوت یکپارچهسـازی بیشـتری با
سیسـتمعاملهای موبایل پیدا کـرده و این
مشکالت کمتر میشوند.

حدی متوسط دارید و بعد از آن بهتر است از
کتابهای منتش ر شده موجود برای کیوت۴
(نسـخه قدیمیتر کیوت) یک یا دو فصل را
مطالعه کنید تا با مفاهیم اولیه کیوت آشـنا
شوید ،سپس به وبسایتqmlbook.orgرفته
که به آموزش آخرین نسخه کیوت (کیوت)۵
میپـردازد و نسـبت بـه مطالعـه و تمریـن
مطالب آن اقدام نمایید.
در نهایت مستندات رسمی کیوت را بررسی
کنیـد و بـا ماژولهـا و کالسهـای مختلف
کیوت آشـنا شوید تا در صورت نیاز از وجود
آنها مطلع باشـید.مثالهای موجود در این
مسـتندات طیـف گسـتردهای از برنامههـا
را پوشـش داده اسـت و بررسـی کد آنها و
تمریـن و تغییر آنهـا در فرآینـد یادگیری
کیوت بسیار مفید خواهد بود.

مجوز:
کیوت هم به صورت تجاری و هم به صورت
آزاد موجود اسـت و بنابر نیاز خود میتوانید
از هـر یـک از این دو مجوز اسـتفاده نمایید.
مجوزهـای آزاد کیوت شـامل GPL v3 ,LGPL
 v3و  LGPL v2میشـود که با توجه به قوانین
مجـوز  ،LGPLشـما حتـی امـکان توسـعه
نرمافزارهای انحصاری را نیز به صورت قانونی
دارا هستید.
پشتیبانی از زبانهای مختلف:
برای کار با کیوت نیازی نیست تا برنامهنویس
حرفهایسیپالسپالس باشید و اکثر نیازهای
شـما ،با دانشی متوسـط از سیپالسپالس،
برطرف خواهد شد اما در صورت عد م تمایل
بـه اسـتفاده از آن ،میتوانیـد از زبانهـای
مختلف دیگری نیز در کنار کیوت اسـتفاده
کنید و تنها رابط گرافیکی برنام ه را با استفاده
از کیوت توسعهدهید.
بعـد از سـیپالسپالس کـه بـه صـورت
پیشفرض و زبان رسـمی توسـعه و استفاده
از کیوت اسـت ،امکان اسـتفاده از زبانهایی
نظیـر پایتون ،جاوا ،روبـی ،پیاچپی و خیلی
زبانهـای دیگـر نیز وجـود دارد کـه پایتون
در این میان با اختالف زیاد از سـایر زبانها،
دومین جامعه فعـال را در میان کیوتکاران
داراسـت و در حـال حاضربـا آخرین نسـخه
کیوت نیز هماهنگ است.
یادگیری:
در صـورت تمایـل به یادگیری کیـوت ،ابتدا
نیاز به تقویت دانش سیپالسپالس خود تا

یکپارچهسازی:
با هدف کاهش سردرگمی کاربران تازه وارد
شـده به دنیای کیوت ،بهتازگی پرتال آزاد و
تجاری کیوت با یکدیگر یکپارچه شـ دهاند و
از ایـن پس ،با مراجعه به آدرس  ،qt.ioعالوه
برامکان دریافت نسـخههای مختلف تجاری
و آزاد (متنبـاز) کیـوت ،امـکان دسترسـی
به مسـتندات برخـط کیوت را نیـزاز آدرس
 doc.qt.ioخواهید داشت .سایر سرویسهای
ی و ...نیز در اوایل
موجود نظیر انجمن ،ویکـ 
سـال  ۲۰۱۵بـه طـور کامـل به ایـن آدرس
منتقل خواهند شد.

یکیازمهمترین
چالشهاییکه
برنامهنویسیبا
زبان پایتون به
وجود میآورد،
محدودیت در
امکاناتیاست
که پایتون برای
همزمانی در
اختیار دارد

آینده:
شـرکت دیجیـا در کنـار توسـعهدهندگان
آزاد کیـوت ،بـا توجـه بـه کامـل بـودن این
ابـزار در دنیای دسـکتاپ ،به طـور جدی به
توسـعه و پشـتیبانی هر چه بیشتر کیوت از
سیسـتمعاملهای دنیـای موبایـل پرداخته
ودر ایـن مسـیر تاکنـون گامهـای جدیای
برداشـته تـا کیـوت را تبدیـل بـه بهتریـن
ابـزار توسـع ه نرمافزارهـای موبایلـی کنـد و
در آینـدهای نزدیک بتواند بخـش بزرگی از
توسـعهدهندگان نرمافزارهای چندسـکویی
( )cross platfromکنونـی را بـه خـود جـذب
کند.
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فناوری زیر ذره بین«رادار»
نویسنده:
رضا سامعی

این روزها نرمافزار نقش مهمی در زندگی ما بازی میکند ،از گوشـیهای موبایل تا سـرورهای
چند صد میلیونی ،از ماشین لباسشویی تا کشتیهای نفتکش و سایر .این امر باعث شده
تا صنعت نرمافزار جدای از مباحث مالی و اعتباری و تنها از نقطه نظر فنی ،به صنعتی بسیار
بـزرگ و پیچیـده تبدیل شـود ،بـا تغییراتی مسـتمر .تغییراتی که در حـوزه فنی و تولید
نرمافزار بسـیار مهماند و ناآگاهی از آنها باعث دور شـدن از مسـیر پیشـرفت میشود.
تحت این شرایط وجود یک «رادار» که تغییرات برجسته بخشهای مختلف صنعت
را رصد کند و در اختیار عالقهمندان قرار دهد ،نعمتی است بزرگ.
شـرکت ثاتورکـس ( 1)ThoughtWorksهـر شـش ماه گزارشـی را با نـام «رادار
فناوری» ()Technology Radarمنتشر میکند و در آن به تغییرات اخیر صنعت
نرمافزار (البته از دیدگاه خودش) میپردازد.
در ایـن گـزارش که قریب  ۲۰تن از کارشناسـان این شـرکت تحت عنوان
( )TABدر تهیـه آن مشـارکت دارنـد ،تغییرات روشها ،بسـترها ،ابزارها و
غیـره کـه اخیرا مورد توجه قرار گرفتهانـد ،از جهت کارآیی در پروژههای
رسـمی ()Enterprise/Commericalمـورد بررسـی قـرار میگیرنـد.در این
گـزارش بـه دامنه وسـیعی از موضوعات مـورد بحث در تولیـد نرمافزار
پرداختـه میشـود؛ موضوعاتـی همچـون پروتکلهـای ارتباطـی و
سیاستهای امنیتی تا پایگاههای داده و زبانهای برنامهنویسی و حتی
چارچوبهایـی همچـون  !AngularJSاین شـرکت چندی پیـش با ارایه
 2015 Technology Radar - JANUARYدر آخریـن روزهـای سـال ۲۰۱۴
میلادی به اسـتقبال تعطیالت کریسـمس رفته! که میتوانیـد آن را در
 http://slmd.ir/4rببینید.
ساختار
گزارش رادار در قالب دایرهای متشکل از چهار ربع دایره با تعدادی حلقههای
متحدالمرکز ارایه میشود که در آن فناوریها و روشهای مورد بحث به شکل
نقاطی روی رادار ()Blipهانمایش داده میشوند.
چهار ربع دایره نشانگر چهار دامنه متفاوت مورد بحث هستند:
ابزارهـا ( :)Toolsابزارهایـی که در فرآیند توسـعه و نگهداری نرمافزار کاربرد دارند در
این بخش قرار میگیرند ،هم چون Grunt.js، Gitlabو Docker
زبانهـا و چهارچوبهـا )Languages & Frameworks( :تغییـرات زبانهـای برنامهنویسـی و
چهارچوبهای نرمافزار نیز در رادار مورد بحث و بررسی قرار میگیرند
بسترها)Platforms( :سرویسهای  ،Cloudابزارهایی همچون  ،CoreOS،MariaDBگوشیهای موبایل یا
ی را ارایه میکنند در ذیل این عنوان قرار میگیرند.
حتی سرویسهایی که APIهای کاربرد 
تکنیکها)Techniques( :مفاهیم مربوط به روند توسعه نرمافزار و همچنین چگونگی ساختار و معماری نرمافزار
تحت این عنوان در رادار جا میگیرند .شاید بتوان گفت این ربع دایره مهمترین بخش رادار به حساب میآید.
و اما حلقههای متحدالمرکز به بلوغ روش یا ابزار مورد نظر توجه دارد که کاربرد و مخاطره استفاده از آن را مورد بررسی قرار میدهد.در این رادار
چهار حلقه وجود دارد:
 :Adoptنقاطی که در این بخش قرار میگیرند ،بالغترینها در نوع خودشان به حساب میآیند و آماده استفاده و بهرهبرداریاند؛ به عبارت دیگر ،برای استفاده
از روشها یا ابزارهای موجود در این بخش زمان را از دست ندهید!
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 :Trialقرار گرفتن نقاط در این منطقه به این معنی نیست که آنها برای استفاده آماده نیستند ،اما توصیه میشود بسته به میزان مخاطره پروژه ،به دقت
مورد بررسی قرار گیرند و سپس استفاده شوند.
 :Assessنقاطی که در این بخش قرار میگیرند همچنان کاربردیاند اما نه برای همه .به عبارت دیگر روشها و ابزارهای قرار
گرفته در این بخش ،پیش از استفاده در پروژه حتما باید مورد تحقیق و آزمون قرار گیرند (به عنوان فعالیت )R&D
و سپس از آنها در پروژه استفاده شود.
: Holdو اما نقاطی که در این بخش قرار میگیرند عموما برای استفاده در پروژه توصیه نمیشوند؛ چرا
یا نابالغند یا در شرایط عمومی ناکارآمد .اما با این حال در جامعه فنی مورد استفاده قرار گرفتهاند!
نگاهی به رادار ژانویه ۲۰۱۵
هرچنـد ایـن گزارش تمـام جوانب صنعت نرمافزار را پوشـش نمیدهد ،امـا با این حال
میتوان دادههای مفیدی را از آن استخراج کرد:
اولیـن چیزی که در این نسـخه از گـزارش خودنمایی میکند جهت گیریهای
اشـتباه در زمینه مدیریت گروهها و پروژههای نرمافزاری اسـت .شتابزدگی در
ی که در این گزارش
فرآیند توسعه ،در انتخاب معماری ،ابزار و روشها از موارد 
از آنها به بدی یاد شده است .عموما سرچشمه این شتابزدگی نتیجه عدم
درک صحیـح «نرمافـزار کارآمـد» در مقابل «نرمافزاری کـه کار میکند»
اسـت .هرچنـد «نرمافزاری کـه کار میکند» از دیدگاه تجاری ارزشـمند
اسـت ،اما در حقیقت ،نرمافزار همچون «کوهی آتشفشـانی» هزینههای
بالقـو ه و پنهان زیـادی دارد .از میان موارد دیگری که در این گزارش از
ن به عنوان «اشـتباه» یاد شـده است ،میتوان به تفکیک بیش از حد
آ
وظایف بین گروههای مختلف (توسعه ،آزمون ،نصب و نگهداری) اشاره
داشـت؛ هرچند به نظر میرسـد گروههای  DevOpsکارآمدی بیشـتری
دارنـد ،امـا این امر بیش از هرچیز دیگـر به تجربه گروه از فرآیند تولید
نرمافزار بستگی دارد.
فرهنگ  DevOpsهرچند امر جدیدی نیسـت ،اما طی سـالهای اخیر
توجـه ویـژهای به آن شـده کـه یکی از نتایج آن ،توسـعه بیـش از پیش
ابزارهای مرتبط با این موضوع است؛ توسعه و استفاده روزافزون ابزارهایی
همچـون  ،CoreOS، Dockerابزارهای مدیریت نیازمندیها ،آزمون و  ،CI2در
کنار محبوبیت معمـاری  Microserviceنویدگر روزهای خوبی برای گروههای
 DevOpsاست.
بازار آشـفته  Big-Dataهمچون بازاری اسـت که گویا مشـتریانش به یکباره از
خواب غفلت بیدار شدند و سراسیمه به دنبال مقصودند! در این بین هر روز شاهد
ابزار و روش جدیدی هستیم که توسط شرکتهای پیشتاز ارایه میشود و برآشفتگی
این بازار اضافه میکند و احتماال این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
در این گزارش موارد دیگری نیز در رابطه با امنیت ،موبایل و بستر وب به چشم میخورد که
در این مختصر نمیگنجد و مطالعه آن را به عهده خوانندگان میگذاریم.
حتما در نظر داشته باشید:
ایـن گـزارش تنها چشـم به تغییرات حوزه نرمافزار دارد؛ به طور مثال اسـکاال ( )Scalaدر چند شـماره
پیشین گزارش در بخش Adoptقرار داشت ،ولی طی ماههای اخیر در اکوسیستم اسکاال اتفاق خاصی رخ نداده
و در نتیجه نظر کارشناسـان در رابطه با آن تغییری نکرده اسـت ،پس دلیلی ندارد که مجددا در گزارش رویت شـود)
تنها نقطههای متحرک ،روی رادار قابل مشاهدهاند).
در صفحه  http://slmd.ir/4qتمام روشها و ابزارهایی که تاکنون در گزارشها آمده ،به شکلی شاخصگذاری شده و قابل جستجوست.
از همین طریق میتوانید فناوریها و روشهایی که پیشتر در گزارشها آمد ه را ببینید.
قرار گرفتن نقاط ( )Blibدر ربع دایرهها با وسواس صورت نگرفته است؛ از این رو مکان قرارگیری نقاط احتماال صحیح نیست؛ این اتفاق بیش از دیگر بخشها،
بین  Platformsو  Toolsاتفاق میافتد.
هرچند این گزارش دامنه قابل توجهای از حوزه نرمافزار را پوشش میدهد ،با این حال به هیچ عنوان گزارش جامعی نخواهد بود.
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 ThoughtWorks .1شرکتی
خصوصی ،بین المللی و
فعال در حوزهی تولید
انواع سامانههای نرمافزاری
است که بیش از  ۲۰سال
سابق ه دارد.
Continuous integration .2

تخصصی

شیوه ساخت برنامهها به طور کلی متحول شده است

عصرطالییبرنامهنویسی
چندی پیش کنفرانس  All Things Openکه در شهر رالی کارولینای شمالی برگزار
شـد .ابتدا آقای جفری هاموند ،نایب رییس و یکی از تحلیلگران برتر موسسـه
فارسـتر به ارایه سخنرانی پرداخت .در سخنرانی دوم هم دوایت مریین ،یکی
از بنیانگذاران و مدیر کنونی  MongoDBبه نکات جالبی اشاره میکرد .گزیدهای
از صحبتهای این دو را در ادامه میخوانید.

مترجم:
ابراهیمحیدری
نویسنده:
رمیدکازمیکر

اگـر برنامهنویـس هسـتید فکـر
نمیکنم در تاریـخ صنعت فناوری
اطالعـات ،زمانی بهتر از عصـر حاضر برای
انتخاب این شغل وجود داشته باشد .ما در
عصر طالیی نوشـتن کد هسـتیم .اگر یکی
از فعاالن این حوزه هسـتید ،بهتر اسـت با
نقـش جنبش متنبـاز در تغییر و تحوالتی
کـه در ایـن زمینـه داشـته بهخوبی آشـنا
باشـید؛ در غیر این صورت احتمال دارد به
خاطر تغییرات نسلی که در این صنعت رخ
میدهد از صحنه روزگار محو شوید.
زمانی که در سـال  1999اولین شرکتم را
راهانـدازی کـردم ۵/۲ ،میلیـون دالر صرف
تـدارک زیرسـاخت و  ۵/۲میلیـون دالر
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دیگـر هزینـه گـروه بـرای انجـام کارهایی
مثل کدنویسـی ،تهیه مقدمـات ،مدیریت،
بازاریابی و فروش نرمافزار شد.
بـا نگاهی به وضعیت کنونی و مقایسـه آن
با زمان شـروع به کارم ،متوجه شدم هزینه
پیادهسـازی ایدههـا  90درصد کمتر شـده
اسـت .امـروزه کالینتهای چنـد کانالهای
که روی زیرسـاختهای کششـی ()Elastic
پیـاده شـدهاند ،خدماتـی جدا از هـم را به
یکدیگـر متصل کرده از APIهـای مدیریت
شده استفاده میکنند ،نرمافزارهای متنباز
را با پروژه خود یکپارچه کرده ،تکنیکهای
 DevOpرا به کار گرفته و روی بازخوردهای
قابل اندازه گیری تمرکز میکنند.

بهتر است با
نقشجنبش
متنباز در تغییر
و تحوالتی که
در این زمینه
داشتهبهخوبی
آشنا باشید؛ در
غیر این صورت
احتمال دارد به
خاطرتغییرات
نسلی که در
این صنعت رخ
میدهد از صحنه
روزگار محو
شوید

چندی پیش موسسه فارستر در قالب طرح
یک سـوال ،از  700برنامهنویس کشورهای
مختلف نظرسـنجی کرد .سـوال ایـن بود:
«در سـال گذشـته از چـه نرمافزارهـای
متنباز استفاده کردهاید؟» و نتایج:
پایگاههای داده 41 :درصد
سیستمعاملها 38 :درصد
وبسرورها 34 :درصد
برنامهنویسـان فعـال در حـوزه سـاخت
محصـوالت مبتنـی برابـر ،ابزارهای سـیار
و دادههـای عظیـم هـم وضعیت مشـابهی
داشتند.
ابر 93 :درصد
سیار 92 :درصد
دادههای عظیم 78 :درصد
از هـر پنـج برنامهنویـس تنهـا یـک نفر از
نرمافزارهـای متنباز اسـتفاده نکـرده بود.
حتی مشـتریان پر و پا قرص مایکروسافت
و اوراکل هـم به نوعی در حال اسـتفاده از
نرمافزارهای متنبازند.
در گذشـته حـوزهای کـه جنبـش متنباز
حـرف اول و آخـر را در آن مـیزد ،حـوزه
سـرورها بود اما در حـال حاضر پایگاههای
داده متنبـاز هـم محبوبیت بسـیار زیادی
پیـدا کردهانـد .تغییراتـی بـزرگ در حوزه

پایگاههای داده در حال رقم خوردن اسـت.
برنامهنویسـان رفتهرفته اپسرورها را کنار
گذاشـته و در محصوالت جدید راهکارهای
دیگری را به کار میگیرند.
نگاهی سـاده به برنامههـای مدرن امروزی
تفـاوت آنهـا بـا برنامههـای نسـل قبل را
بهخوبـی نشـان میدهد .امروزه دسترسـی
به APIها بسیار سـاده شده و برنامهنویسان
قبل از شروع به کدنویسی ابتدا سرویسها
و APIهـای مرتبـط بـا پـروژه را جسـتجو
میکننـد .در حـال حاضـر سـرویسهای
بسـیار گسـترده و متنوعـی برای تسـهیل
امر برنامهنویسـی وجود داشـته کـه به نام
مدل ارتباطی ناهمگام شـناخته میشـوند.
طـی  12سـال گذشـته اسـیر معمـاری
 MVCیـا مـدل ،نمایشـگر و کنترلـر بودیم؛
دنیایـی با معماریهای بسـیار فشـرده که
ایـن روزها دیگـر کاربردی نـدارد .در حال
حاضر شـاهد چارچوبهایی ()frameworks
هسـتیم که براساس سیسـتم رخداد عمل
میکننـد .البتـه بسـیاری از چارچوبهای
قدیمی همچنان جوابگوی نیازهای امروزی
بـوده و چارچوبهـای جدید هـم در قالب
نرمافزارهای متنباز منتشر میشوند.
چارچوبهـای پـردازش ارتباطـات سـبک
مثـل Socket.io،Nginxو  Node.jsدر حـال
جایگزینی با نسل قبلی نرمافزارهای متنباز
و فناوریهـای قدیمیتـر هسـتند .البتـه
رقابت تنها در حوزه نرمافزارهای متنباز در
مقابل محصوالت بسته تجاری نیست ،بلکه
نبرد اصلی میـان نرمافزارهای متنباز مثال
( Subversionدر برابر  )Gitجریان داشـته و
گاهی اوقات محصوالت این حوزه جایگزین
یکدیگـر میشـوند .محبوبیـت پایگاههای
داده روزبـهروز بیشـتر و اسـتفاده از آنهـا
رایجتر میشـود .زیرسـاختهای کششـی
تبدیل به اسـتاندارد شده و دیگر خبری از
مجوزهای «حداکثری» نیست.
در پشـت صحنـه برنامههای مدرن شـاهد
«معمـاری مشـارکت مدرن[ »]1هسـتیم.
سیسـتمهایی کـه روی سـایر سیسـتمها
سـاخته شـده و در اختیـار کارفرماهـا و
مشـتریها قرار داده میشـوند .برنامههای
تحـت وب بـه شـیوهای متفـاوت و بـا بـه
کارگیـری معماریهای چهار الیه سـاخته
میشـوند .در وسـط الیه تجمیع قرار دارد

کـه وظیفه آن گـردآوری و هضم دادهها به
صورت بیدرنگ (لحظهای ،آنی) از اینترنت
اشـیا ( )IoTیا سـایر منابع بوده و برحسـب
شـرایط و موقعیت مناسبترین گام بعدی
را پیشبینـی میکنـد .بعـد از ایـن الیـه
تحویل یعنی سرویسی مثل خدمات تحت
وب آمـازون وارد عمل شـده و انجام سـایر
امور را برعهده میگیرد.
بسـترههای مشـارکتی مثـل نتفلیکس را
میتوان تجزیه و تمام اجزای سـازنده مثل
الیه مشـتری ،الیه تحویـل ،الیه تجمیع و
الیـه خدمات که همگی متنباز هسـتند را
مشـاهده کرد .این قضیه در مورد خدماتی
مثـل  ،EvernoteاینسـتاگرامUntapped ،و
سـایرین هم صادق اسـت .همه اینها نشان
دهنده رواج فناوریها و محصوالت متنباز
در معماریهای برنامههای مدرن است.
خالقیـت بیشـتر در جامعـه نرمافزارهـای
متنباز اتفاق میافتد .گروههای دوستانهای
تشـکیل میشـوند و بـا همـکاری یکدیگر
نوآوریهـای مختلفـی را در ایـن صنعـت
رقم میزنند .کسانی که به دنبال استخدام
برنامهنویـس هسـتند چـارهای ندارنـد جز
ی فعالیتهـای خـود و
تغییـر خطمشـ 
سـاخت محصوالت جدید بـر پایه برنامهها
و ابزارهای این گروهها.
همـواره ایـن سـوال را از برنامهنویسـان
میپرسـم کـه «یـا خـارج از محیـط کار،
کدنویسـی میکنید یا نه؟» پاسخ 70-75
درصـد آنهـا مثبت اسـت .بعضیها زمانی
انـدک و عدهای دیگر بین  11-20سـاعت
در هفتـه به برنامهنویسـی آزاد مشـغولند.
ایـن اشـتیاق بـرای کدنویسـی در اوقـات
فراغـت انگیزههای درونی مثل یادگیری یا
راهاندازی کسـبوکار داشته و موجب بهتر
شـدن حال برنامهنویس هم میشود .از هر
چهار برنامهنویس یک نفر قسـمتی از وقت
آزاد خـود را صـرف مشـارکت در جنبـش
نرمافزارهای متنباز میکند .این افراد جزو
حرفهایتریـن و خالقترین برنامهنویسـان
حـال حاضر جهان هسـتند .اگر بـه دنبال
اسـتخدام برنامهنویسـانی ماهر و تاثیرگذار
هستید بهتر اسـت به دنبال کسانی باشید
کـه در حـوزه نرمافزارهـای آزاد و متنبـاز
فعالیت میکنند؛ شک نکنید مجموع ه شما
عالقه بسیار زیادی به جذب چنین افرادی

خواهد داشت.
البتـه در این صنعت شـاهد کمبود افراد با
اسـتعداد هسـتیم و همه به دنبال کسـانی
هسـتند کـه بـا چارچوبهـای مـدرن و
همچنین  NoSQLآشـنا بوده و دانش کافی
برای سـاخت ابزارهای مبتنی بر محاسبات
ابری را داشـته باشند .شکی نیست کسانی
کـه با چنین ابزارهایی آشـنا باشـند آینده
درخشانی پیش رو دارند.
حـوزه فنـاوری دسـتخوش تغییراتـی
بنیادیـن اسـت .فناوریهای مـدرن تفاوت
بسـیاری زیـادی بـا برنامههـای کالینـت/
سـرور دارنـد .بایـد نحـوه اسـتفاده از این
فناوریها را بهخوبی فرا گرفته و همچنین
با معماریهای کششی که امکان خالقیت،
بـدون صـرف هزینههـای گـزاف را میسـر
میکننـد هم بهخوبی آشـنا شـویم .هزینه
ناچیـز محصـوالت متنبـاز جایگزیـن
مناسـبی برای بسـترههای مدرن اسـت .از
هـر پنج برنامهنویس ،چهار نفر با اسـتفاده
از ابزارهـای متنباز نیازهای خود را مرتفع
میکنند.
پروژههـای متنبـاز ،صرفنظر از مشـارکت
در گیتهاب ،فعالیت در دروپال ،اکلیپس،
آپاچـی و غیره موجب تشـکیل گروههایی
دوسـتانه با اهداف مشـترک میشوند .این
پروژههـا نقاط ثقـل برنامهنویسـی جنبش
متنباز بوده و هدایت دنیای برنامهنویسـی
را عهدهدارند.

خالقیتبیشتر
در جامعه
نرمافزارهای
متنبازاتفاق
میافتد.
گروههای
دوستانهای
تشکیلمیشوند
و با همکاری
یکدیگر
نوآوریهای
مختلفی را در
این صنعت رقم
میزنند

سخنرانی دوایت مریین
من یکی از بنیانگذاران  MongoDBهستم
و در روزهـای آغازیـن پایهگـذاری ،حجـم
زیادی از کدنویسی برعهده من بود.
قصـد دارم از دوران قبـل از ظهـور
برنامهنویسـی شـئیگرا و پایگاههـای داده
رابطـهای و الیـه دادههـا صحبـت کنـم.
اصطلاح «برنامههـای مـدرن» را دوسـت
دارم؛ چراکـه دیگـر برنامههایـی مشـابه
نمونههـای قدیمی توسـعه نمیدهیم .این
روزها نمیتوان درخواسـتی مثل «نیازمند
نـگارش جدیـدی از برنام ه قبلی هسـتیم»
مطـرح کـرد ،بلکـه باید بـه دنبال توسـعه
کالس کامال جدیدی از برنامهها ،مدلهای
جدیـد  B2Bیـا  B2Cکـه تاکنـون وجـود
نداشـتهاند باشـیم .شیوه سـاخت برنامهها
شماره چهارم ،بهمن ماه93
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بـه طـور کلی متحول شـده اسـت .یکی از
نکات مهمی که جفری هاموند به آن اشاره
کرد ،کششی بودن مجوزهاست .به نظر من
دانهبنـدی نرمافزارها هم از اهمیت خاصی
برخـوردار اسـت .دانهبندی به تقسـیم یک
سیسـتم بـه ریزتریـن و جزئیترین اجزای
آن میگوینـد .امـروزه ترکیـب کدهـای
محصـوالت کاملا متفـاوت ،بسـیار سـاده
شده و برای این کار میتوان از لیست بلند
باالیی از کمپوننتهای برنامههای شـخص
ثالث استفاده کرد.
اگر محصوالت متنباز نبودند امکان خرید،
ارزیابی و توسعه این همه محصول مختلف
وجود نداشـت یا حداقل بسـیار دشوار بود.
جنبهدانهای بودن مزیتی بینظیر است که
تبدیل به بخشـی جداییناپذیـر از فرآیند
برنامهنویسـی امـروزی شـده اسـت .دیگـر
نیازی به وجود یک سیستم بزرگ یکپارچه
نیسـت؛ بهتر این اسـت تا جایی که امکان
دارد همـه چیـز را در قالـب قطعاتی مجزا
کوچـک و با ترکیـب آنها محصولی بزرگ
بسازیم .قطعاتی مختلف که عهدهدار انجام
وظایف خاص خود هستن د نیاز ماست و اگر
دنیای متنباز وجود نداشـت مسلما چنین
دستاوردی میسر نمیشد.
در حـوزه برنامههـای مـدرن مایلـم درباره
دادهها صحبت کنم .دو اصطالح «دادههای
عظیـم (حجیـم)» و« »NoSQLتـا حدودی
نامفهـوم و کلی هسـتند .اتفاقـی بزرگ در
حال شـکل گرفتن اسـت و در حال تجربه
بزرگترین تغییر در الیه دادهها در صنعت
فنـاوری اطالعـات طی  25سـال گذشـته
هسـتیم .دادههـای عظیم موجـب ظهور و
رشـد بسـیاری از فناوریهـای جدیدی در
الیه دادهها شـده اسـت .صنعـت دادههای
عظیم به خودی خود ارزشـی بالغ بر 100
میلیـارد دالر داشـته و هر سـاله بـا تجربه
نرخ رشـد  10درصدی ،با سـرعتی دوبرابر
کل تجـارت نرمافـزار پیشـرفت میکنـد.
 NoSQLقابلیـت افزایـش مقیاس داشـته و
برای سـاخت برنامههای مدرن که با حجم
زیادی از دادهها سروکار دارند ،گزینه بسیار
مناسـبی اسـت Hadoop.کـه در واقع برای
ذخیرهسـازی و فراخوانـی اطالعات حجیم
مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد در زمینـه
تحلیل هم عملکرد قابل قبولی دارد.
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یکی دیگر از مشـکالت بزرگ تاخیر است.
در گذشـته ارسال و دریافت روزانه و شبانه
گـزارش بـه/از آدرس ایمیل مرسـوم بود و
البتـه امـروزه حتی تصور آن هـم خندهدار
اسـت .کاربـران بـه تعاملات بیدرنـگ در
خدماتی که روی تلفنهای همرا ه (جدای از
کامپیوترها) عرضه میشود ،عادت کردهاند.
اگر برنامهنویس هسـتید و وظیفه سـاخت
یـک سیسـت م نرمافـزاری بـه شـما محول
شـده ،بهتـر اسـت از همـان ابتـدا ذهنیت
تعبیـه امکان گـزارش گیـری بیدرنگ در
محصول را در سـر داشـته باشـید .همیشه
بـه گروه خـودم یـادآوری میکنـم که اگر
قرار است  100برنامه بسازیم همه آنها به
صورت پیشفرض باید قابلیت گزارشدهی
بیدرنگ را داشته باشند.
کاربردها
در زمینـه کاربرد ایـن فناوریها مثالهای
بسیار خوبی وجود دارد .هنگامی که درباره
کاربـرد  MongoDBاز مـن سـوال میشـود
پاسـخ میدهـم ایـن محصـول در قالـب
یـک «پایـگاهداده عمومی» یـا «پایگاهداده
عملیاتـی» فعالیـت میکند .البتـه در این
موضـوع که پایـگاهداده عملیاتی دقیقا چه
مفهومـی داشـته و روش پیادهسـازی آن
اتفاق نظر وجود نـدارد .این روزها اینترنت
اشـیا ( )IoTرواج گسـتردهای پیـدا کـرده
است .شرکتها و سازمانها با به کارگیری
 NoSQLکه نقش بسـیار مهمی در مدیریت
دادههای نامتجانسـی که توسط میلیاردها
حسـگر در دنیـای اینترنـت اشـیا تولیـد
میشـوند دارد ،سـعی میکننـد از آن بـه
سود خود استفاده کنند .برای مثال شرکت
 Edevaبا شعار «حفاظت از سیاره» در حال
اسـتفاده از دادههـای عظیـم بـرای تحقق
اهداف خود است.
بـه خودروهای بـدون راننـدهای فکر کنید
که حجم بسـیار عظیمی از دادهها را تولید
میکننـد .از تحلیل دادههای این خودروها
میتـوان برای بهبـود جریان عبـور و مرور
وسـایل نقلیـه اسـتفاده کـرد و در نتیجـه
مـواردی مثل نیاز به تغییر فیزیکی در یک
ن مشـخص ،نیاز به احداث جاده و ...را
مکا 
متوجه شـد .البته از این دادهها برایایمن
کـردن جادههـا هم میتوان اسـتفاده کرد.

همیشه به گروه
خودم یادآوری
میکنم که
اگر قرار است
 100برنامه
بسازیمهمه
آنها به صورت
پیشفرض
بایدقابلیت
گزارشدهی
بیدرنگ را
داشتهباشند.

ایـن شـرکت بهتازگی سیسـتم جدیدی با
عملکـردی جالب عرضه کرده اسـت :تصور
کنیـد در سـوئد در حـال عبـور از روی
یک پل هسـتید؛ سیسـتم مذکور سـرعت
ی شـما را تشـخیص میدهـد .اگر
خـودرو 
سـرعت قانونی باشـد اتفاقـی نخواهد افتاد
در غیـر این صورت و با تشـخیص سـرعت
غیرمجاز ،سیستم سرعتگیرهایی به شکل
فرورفتگـی جاد ه تنها برای خودروی شـما
ایجاد و آنها را بر سر راهتان سبز میکند!
گاهـی اوقات وقـوع تصـادف روی یک پل
موجـب مختل شـدن عبور و مـرور روزانه
 500هـزار نفـر میشـود .با وجـود چنین
سیسـتمی دیگر شـاهد چنیـن اختالالتی
نخواهیـم بـود .ایـن پـروژه بـه صـورت
موفقیتآمیـز در سـوئد پیادهسـازی شـده
است.
بررسـی این مثالها نشـان میدهد چیزی
فراتـر از ایـن دسـتاوردها را هـم میتـوان
کسب کرد و سوال اصلی من از فعاالن این
حوزه این اسـت که برای چند سـال آینده
چـه برنامهای بـرای فعالیـت در این حوزه
دارنـد؟ آیـا به دنبـال مشـارکت در چنین
پروژههایـی هسـتید؟ یکـی از پروژههـای
جالـب برنامهکاربـردی  Uberاسـت کـه
تجربه متفاوتی در سـفارش تاکسـی ایجاد
کـرده زیرا رانندههای آنها همیشـه لباس
رسـمی بر تن داشته و سوار بر لوکسترین
خودروها هسـتند! هنگام پیاده شدن هیچ
پولی رد و بدل نمیشـود چراکه هر مسافر
پیش از آغاز سفر کارت اعتباری خود را به
 Uberمیدهـد و ایـن شـرکت از آن طریق
پـس از برداشـتن سـهم  50درصدی خود
مابقـی را به حسـاب راننـده واریز میکند.
 Uberبـا همین ایده سـاده تنهـا طی چهار
سـال به یک شـرکت  ۱۵میلیارد دالری با
ارایه سرویس در  ۴۵کشور و بیش از ۱۰۰
شهر بزرگ جهان تبدیل شده است.
آیـا شـما هـم به دنبـال خالقیـت و تجربه
کارهـای جدید هسـتید یا نه؟ بهتر اسـت
فعالیت شـرکتها و سـازمانهایی که امور
خـود را همچنـان بـه روال قدیمـی انجام
میدهنـد داشـته باشـید و سـعی کنید با
نوآوری و پیشـنهاد انجام کارها به شیوهای
جدیـد آنهـا را ترغیـب بـه اسـتفاده از
محصول خود کنید.

سیاستگذاریبهمنظورتهیهنسخهپشتیبان

یک سیاسـت پشـتیبانگیری معموال بـه صورت یک
جنبه کامل تکنیکی انتخاب و تعریف نمیشود بلکه بر
اساس راههای حل موجود برای پشتیبانگیری براساس
اجزایی که نیاز به پشـتیبانگیری از آنها اسـت تهیه
میشود .برای انتخاب یک محصول و ابزار برای راه حل
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نویسنده:
صادق نجاتی زاده

سیاستتهیهنسخهپشتیبانچیست؟
تهیـه نسـخههای پشـتیبان از دادههـا و داراییهـای
دیجیتال نیازمند ارایه یک شـیوه نامه برای مشـخص
کردن نحوه تهیه نسخه پشتیبان ،بازههای زمانی تهیه
نسخه پشتیبان و بازه زمانی نگهداری از آن را در قالب
یک سیاسـت کاری به منظور اعمال بر روی دادههای
مربوط به پشتیبانگیری است.
یک سیاسـت پشـتیبانگیری مجموعـهای از قوانین
و دسـتورالعملها بـه منظـور رسـیدن بـه اهـداف
پشـتیبانگیری اسـت که معموال به صورت مجموعه
سـوالهای :چـی؟ ،کـی؟ ،چگونـه؟ ،چه قـدر؟ ،چه
مدت؟ و سواالت مشابه میتوان آنها را بیان نمود که
در این بحث سـعی در کمـک در تعریف و تدوین این
موارد خواهیم پرداخت.
دو مورد از مسایلی که همیشه در زمینه پشتیبانگیری
بایسـتی مـورد توجه قرار گیـرد و از مـوارد کلیدی به
منظور تدوین سیاسـت و شـیوههای پشـتیبانگیری
اسـت با نامهای ( RPOموقعیت زمانی برای بازگرداندن
اطالعـات) و ( RTOزمـان مـورد نیاز بـرای بازگرداندن
اطالعات) اسـت که تعریف اینچنین موارد با توجه به
محدودیتهای موجود در زمینه شیوه پشتیبانگیری
و همچنیـن محدودیـت در مـورد بازههـای زمانـی
پشتیبانگیری و بودجه ،در تعاملی باشد و باعث تغییر
این اجزا میشود.
یک راه حل پشـتیبانگیری مانند سایر فرآیند هایIT
نیازمند طراحی و اجرای یک گردش کار ( )Workflowبه
منظور بهرهگیری و بهبود مداوم است که میتواند مانند
نمودار زیر هستند:

پشتیبانگیری (منظور نرمافزار تهیه نسخه پشتیبان)
دو رویکرد وجود دارد ،رویکرد اول این که یک نرمافزار
برای پشتیبانگیری انتخاب میگردد آن زمان میتوان
به صورت جزییتر بر اساس قابلیتهای محصول نسبت
بـه تعریف سیاسـت پشـتیبانگیری اقدام نمـود و در
رویکرد دیگر شما میتوانید نیازمندیهای مورد نظر را
برای پشتیبانگیری شناسایی و بر اساس آن محصول
و نرمافزار مناسب را برای برآوردهکردن این نیازمندیها
را انتخاب نمایید.
به منظور رسـیدن به روش مورد نیاز و در نظر گرفتن
محدودیتهای یک سیاست پشتیبان گیری ،شرکتها
و سازمانها نیازمند بررسی دقیق و جزیی اجزای مورد
به منظور شناسایی ،تعریف انتخابها و وابستگیهای
سیستماست.
سیاسـتهای پشـتیبانگیری بخشـی از دیـد و
طـرح کلیتـر در رابطه با سـاختار تداوم کسـبوکار
( )Business continuityاسـت ،در مقیـاس تجـاری
تکنیکها و روشهای متفاوت ممکن ،بررسی و طرح
تـداوم کسـبوکار باید تمامـی حـوادث و رویدادهای
ممکـن که باعث از دسـت رفتن اطالعات میشـود را
بررسی و بر اساس آن میتوان از روشها و تکنیکهای
موجود با توجه نیازمندی بررسی شده ( RTOزمان مورد
نیاز برای بازگرداندن اطالعات) و ( RPOموقعیت زمانی
مـورد نظر برای بازگرداندن اطالعات) در نظر گرفت و
پیادهسازی راههای حل و سیاستهای پشتیبانگیری
را بر اساس این دو مورد انجام میگیرد.
دو مفهـوم ذکر شـده یکـی از مهمترین عوامـل برای
پاسخ دادن به سوالهای مطرح شده در رابطه با طرح
پشتیبانگیریاست.
چگونه باید طرح پشتیبان تهیه کرد؟
هنگامـی که هر یـک از راهبردها در رابطه با نگهداری
اطالعات انتخاب شود ،انتخاب موارد تاثیرگذار در تهیه
پشتیبان بسیار حیاتی است ،مولفههای که باید در این
رابطه مد نظر قرار گیرد میتوان به شرح زیر خالصه و
بر اساس نتایج آن نوع سیاست پشتیبانگیری را مطرح
نمود:
سطح محافظت مورد نیاز :سطح پشتیبانگیری
از اطالعات باید با توجه به سیاسـتهای سـازمان و بر
اسـاس  RPOو  RTOاز راههـای مختلـف ممکـن برای
نگهداری اطالعات پشـتیبانگیری شـده و به ازای هر
منبع این موارد تعریف و مشخص میگردد.
نوع منبع مورد پشتیبان :بر اساس نوع منابعی که
مورد نیاز برای پشتیبانگیری است روشهای موجود

و ممکـن در پشـتیبانگیری متفاوت اسـت بـرای مثال
پشتیبانگیری از کل سیستم عامل و فایلها ،از تعدادی
از فایلها ،پایگاههای داده و مانند آن
حجـم منبـع :یکـی از مـوارد مهـم کـه در نـوع و
سیاسـتگذاری بـرای پشـتیبانگیری مورد توجـه قرار
میگیرد حجم منابع اسـت که این مورد میتواند بر نوع
روش انتخاب شده برای پشتیبانگیری تاثیر بگذارد.
مقـدار تغییـرات منابع :یکی دیگـر از عوامـل در تعریف
فرآیندهای پشتیبانگیری مقدار تغییرات صورت گرفته
بـر روی منابع اسـت که این مورد نیـز در انتخاب نوع و
زمانبندی روشها موثر است.
یک مثال میتواند به روشـن شدن موضوع در این رابطه
کمـک کند ،در صورتی که یک سـرور وجود دارد که بر
روی آن اطالعات به صورت فایل و همچنین در یک پایگاه
داده ذخیره میشـود و با اسـتفاده از یک سـایت طراحی
شده این اطالعات در اختیار کاربر نهایی قرار میگیرد.
بر اسـاس بررسـی صـورت گرفته بـر روی این سـرور در
حـال حاظر حجم نهایی تمامی اطالعات بر روی سـرور
 GB 80بـر روی سـرور وجـود دارد و سیسـتم عامـل و
 Web Serviceو همچنین  Databaseموجود بر روی سرور
باید برای کارکرد تنظیم گردند که در صورت نیاز به نصب
و تنظیـم دوبـاره  8سـاعت زمان خواهد بـرد ،فایلهای
کاربـران ( 10GB )User-Dataو در هـر روز  200 MBتغییر
میکننـد در هـر روز حجـم تغییـر  Databaseکنونی که
 5GBاسـت  50MBتغییـر خواهد کرد .زمـان بازگرداندن
اطالعات برای ما بسـیار مهم بوده و حد اکثر زمان قابل
قبول برای بازگرداندن کل اطالعات  5ساعت و همچنین
مقدار قابل قبل از دسـت رفتن اطالعات برای شرکت در
رابطه با اطالعات کاربران  6سـاعت و برای 12 Database
سـاعت اسـت .با توجه به دادههای به دسـت آمده طرح
پشتیبانگیری پیشنهادی به شرح زیر میتواند باشد.
تهیه پشتیبان از تمامی سیستم عامل و فایلها یک بار
در ماه و به مدت دو ماه نگهداری
تهیه پشتیبان از دادههای کاربران هر جمعه به صورت
کامـل ( )Fullدر پایـان هر روز ،پشـتیبانگیری انطباقی
( )Deferentialاطالعات تغییر یافته نسـبت به پشـتیبان
کامـل و در هـر  3سـاعت (در زمان کاری کاربـران که از
سـاعت  8صبـح تـا  5بعد از ظهر اسـت) تنهـا اطالعات
تغییر یافته نسـبت به پشـتیبانگیری قبلی  -افزایشی
(.)Incremental
پشتیبانگیری از پایگاه داده در پایان هفته به صورت
کامل و در پایان هر روز به صورت انطباقی
با اسـتفاده از این طرح میتوان اطالعات را در کمتر از 7
سـاعت در صورت موجود بودن زیرساخت سختافزاری
برای بازگرداندن اطالعات در شرایط مطرح شده با توجه
به زمان قابل قبول از دست رفتن دادهها بازگرداند.

تخصصی

آزادکار باشیم و از
درآمد خود مطمئن

مترجم:
سیدمهدیجزایری

آزادکاری یـا همـان فریلنسـینگ
( )freelancingشیوهای از ارایه خدمات
اسـت که میتوان آن را تعریف مـدرن کار در
عصر حاضر به شمار آورد.
در مـورد آزادکاری معایـب و مزایـای فراوانـی
برشمردهاند.
عملکرد فریلنسرها بسیار متفاوت است :برخی
از آنها از مشتری میخواهند که یک قرارداد
سـفت و سـخت را امضـا کند؛ گروهـی دیگر
کارشان را با یک موافقتنامه شفاهی که از پشت
تلفن رد و بدل میشود شروع میکنند؛دستهای
هم ابتدا به بررسی کل پروژه پرداخته و سپس
متناسب با آن ،بیعانهای درخواست میکنند.
گروهی دیگر هم ممکن است ابتدا هیچ حرفی
از پول و دستمزد نزنند و بعدا یک عامل نهایی
به دست کارفرما برسانند.
ایـن گـروه اخیر معموال کسـانی هسـتند که
بـرای اولین بار با یـک کارفرمایی که در ظاهر
سخاوتمند و دست و دلباز است کار میکنند و
میخواهند نظر او را جلب کنند تا وی کارهای
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بعدی اش را نیز به آنها بسپارد.
با این حال یکی از بزرگترین استرسهایی که
گریبان افراد آزادکار را میگیرد این است؛ اگر
در آخر کار ،مشتری یا کارفرما پول من را نداد،
چه کنم؟
شـاید اغراق نباشـد اگر بگوییـم احتماالهمه
آزادکارهـا بـه نوعی،ایـن حس ناخوشـایند را
تجربه کردهاند.
این استرس وقتی بیشتر تیشه به روح و روان
آدمیمیزنـد کـه شـما دریابید مـا در جهانی
زندگی میکنیم که هزینههای آن متغیر است
ولی درآمدها تقریبا ثابت.
هیچ چیز خستهکنندهتر از این نیست که شما
 به عنوان یک آزادکار  -پس از این که پروژه راتحویل مشتری دادید ،کفش آهنین به پا کنید
و دنبال پولتان بدوید.
جالب اینجاسـت که برخی کارفرماها بسـیار
خونسـرد و الابالی هستند یعنی بدون اینکه
بـه روی مبارک خود بیاورند که باید کارشـان
را تسـویه کنند ،از شما میخواهند کار دوم را

هیچ چیز
خستهکنندهتر
از این نیست که
شما  -به عنوان
یک آزادکار -
پس از این که
پروژه را تحویل
مشتری دادید،
کفش آهنین به
پا کنید و دنبال
پولتانبدوید.

شروع کنید.
خیلی سـخت اسـت که فـرد با صـرف زمان،
تجربـه ،تخصص و حتـی پـول ،کاری را برای
مشـتری انجام دهد ولی دسـت آخر نتواند به
حق و دستمزدش برسد.
این امر میتواند خسـارتهای مـادی و حتی
معنوی جدی و جبرانناپذیری بر جای گذارد.
آنچه ما در این نوشـتار به دنبال آن هسـتیم،
راهکارهای مقابله با این معضل است یعنی به
زبان ساده پاسخ به این سوال که چه کنیم تا ما
در آخر کار به پولمان برسیم.
قبـل از شـروع بحـث بایـد بگویم بسـیاری از
آزادکارهـا  -از جملـه خـود مـن  -بنـا را بـر
خوشبینی و اعتماد به طرف مقابل میگذارند.
هرچنـد این کار در حد معقولش پسـندیده و
حتی اخالقی است ولی خب ،نمیشود همه را
به یک دیده نگریست.
بـه هر حـال من بـه حکم تجربه چند سـاله،
راهکارهایی برای این موضوع یافتم که در ادامه
طی پنج بند تقدیم میکنم:
 .1همیشه بیعانه بگیرید
نخستین توصیه من این است که قبل از شروع
هـر کار و پـروژه ای ،ابتدا کل دسـتمزدی که
قرار اسـت به شما داده شود را برآورد و سپس
مقـداری از آن را بـه صـورت بیعانـه و پیـش
پرداخت مطالبه کنید.
وقتی شما با فردی برای اولین بار کار میکنید،
ایـن قضیه حسـاستر و مهمتر میشـود زیرا

در این حالت ،شـما شناخت چندانی از طرف
ندارید و نمیدانید تا چه حد میتوان بر قول و
سخن او حساب باز کرد.
این در حالی اسـت کـه بسـیاری از آزادکارها
نسبت به این مقوله بیاعتنا هستند ،خصوصا
افـرادی کـه بهتازگـی وارد دنیـای آزادکاری
شدهاند.
البته ناگفته پیداسـت کـه بیعانه گرفتن چیز
رایجی بوده و در بسیاری از دادوستدها مشاهده
میشود.
شرکتهای زیادی برای این که مطمئن شوند
مشـتری در سـفارش خود جدی است و بعدا
زیر قول و قرارش نمیزند ،مبلغی را به عنوان
پیشپرداخت از او دریافت میکنند.
با این شیوه مخاطره کار کردن کاهش مییابد.
البته از یک چیز واضح نباید غفلت کنید و آن
اینکه :هرچند دریافت این پول مسـئولیتی بر
دوش شـما میگذارد ولی این تنها قسمتی از
حقالعمل اصلی است ،نه همه آن.
 .2هرازچندی عامل صادر کنید
بـرای مشـتریان خـود هـر از چنـدی عامـل
بفرستید.
تعریـف عامـل هـم واضح اسـت :سـندی که
فروشـنده برای خریدار صادر میکند و در آن
نرخ کارهای صورت گرفته یا کاالهای فروخته
شده را به اطالع مشتری میرساند.
از دید فروشـنده این عامل یـک عامل فروش
است و از دید خریدار یک عامل خرید.
البته عامل نباید صرفا جنبه اطالعرسانی داشته
باشد بلکه شـما باید از کارفرمایتان «تسویه»
عامل را مطالبه کنید.
در این جا اغلب یک سـوال به ذهن میرسـد:
صدور عامل هرچند وقت یک بار باشد؟
پاسـخ :اینکه هرچند وقت یک بار باید عامل
را به دست مشتری برسانید ،به وضعیت و کار
شما بستگی دارد.
من خودم در شروع کارم ،هر ماه دو عامل برای
کارفرمایانم میفرستادم ولی به نظر من اگر از
دید کلی بخواهیم بنگریم ،یک عامل در هفته
گزینه مناسبی است.
طبق یک اصل کلی ،هرچه فاصله بین ارسال
عوامل و تسویه حساب از سوی مشتری کمتر
باشد بهتر است.
البته زمان ارسال عوامل نباید خیلی کم باشد
چون قضیه لوث میشود.
مثلا اگـر کار شـما حسـابداری یـا طراحـی

وبسـایت اسـت ،ارسـال روزانه عامل وجهی
ندارد.
نکتـه دیگری که اشـاره به آن بد نیسـت این
اسـت که تـا همین چند سـال پیش تسـویه
صورتحسابها به این صورت انجام میشد که
فرد در دفتر شـرکت یا اداره حاضر میشـد و
رسید یا دفتر خاصی را امضا میکرد ولی امروزه
بـه لطف بانکداری اینترنتی و همـراه ،این کار
بسیار آسانتر و سریعتر انجام میشود.
بـه هـر حال ایـن هم یکـی دیگـر از امتیازات
دورکاری یا آزادکاری است.
بـا ایـن حال همـه چیـز را دیجیتالـی کردن،
شـاید خیلی مناسب نباشـد؛ یعنی بد نیست
حـد اقل اولین قـرارداد خـود را در یک مکان
مشخص منعقد کنید تا الاقل شکل و شمایل
کارفرمایتـان را بـرای یـک بار هم که شـده از
نزدیک دیده باشید!
 .3تا پول ندهی دست به سیاه و سفید نمیزنم!
برخی آزادکارها عقیده دارند تا وقتی کل پول
پروژه را تحویل نگرفتهاند نباید به سراغ انجام
آن بروند.
میخواهم این موضوع را با یک مثال روشنتر
کنم:
مثال ما  -به عنوان یک مترجم  -پروژه ترجمه
 100صفحهای را سفارش گرفتهایم.
ابتـدا ایـن کار را بـه دو بخـش  50صفحـهای
تقسیممیکنیم.
سـپس به مشـتری اعالم میداریم که با واریز
حقالترجمه  50صفحه اول  -که مثال میشود
 500دالر  -ما ترجمه را آغاز میکنیم.
پـس از دریافـت این مبلغ و تحویـل ترجمه،
همیـن کار را در مـورد  50صفحـه دوم تکرار
میکنیم.
البته این کار مستلزم آن است که کارفرما ،به
فرد آزادکار اعتماد داشـته باشـد و بداند که با
پرداخت بیعانه کامل هر بخش از پروژه ،پول او
از بین نمیرود و به قول معروف دست و پایش
در پوست گردو نمیماند.
 .4همه چیز را مکتوب کنید
همیشه یک قرارداد منعقد کنید ،یک قرارداد
مکتوب.
سـعی کنید همه چیز را روی کاغذ بیاورید تا
بعدا جای چون و چرا باقی نماند.
مـن از اینکه برخـی آزادکارها هیچ قـرارداد
قانونی و الزام آوری با مشتریان خود نمیبندند
واقعا شگفتزده میشوم.

در فرآیند
فکتورینگ،
شرکت یا فرد
ارائهدهنده این
نوع خدمات،
طلبهای جاری
شما از دیگران
را در مدتزمانی
بسیار کوتاه به
شما پرداخت
میکند و خودش
به جای طلبکار
اولیه  -که شما
باشید  -به
سراغ بدهکار
خودش  -که قبال
بدهکار شما بوده
-میرود.

شما در قراردادها میتوانید بندهای مهمیرا که
مدنظرتان اسـت درج کنید؛ از جمله ضمانت
پرداخت ،پیماننامه عدم افشـا ،فـورس ماژور
یعنـی پیشبینی مـوارد غیرمترقبـه ،تعیین
مرجع حل اختالف در اجرای قرارداد و غیره.
حداقل مفادی که باید در قرارداد لحاظ کنید
عبارتند از:
الف .مشـتری تـا وقتی پولی نپـردازد ،چیزی
دستش را نمیگیرد.
ب .اگر مشـتری از پرداخت پـول طفره رفت،
راهکاری برای مراجعه به مراجع قضایی داشته
باشید.
البته زیاد سخت نگیرید؛ طوری وانمود نکنید
که گویی قرار است با یک گانگستر کار کنید!
 .5شرخر استخدام کنید!
اگر بخواهیم شرخر را تعریف کنیم ،باید بگوییم
شـخص یا سازمانی که مال مورد اختالف را با
قیمتی ارزانتر میخرد و سـپس با استفاده از
شـیوههای قانونی یا غیرقانونی ،سعی میکند
پول واقعی را از بدهکار به دست آورد.
یکـی از رایجتریـن شـیوههای شـرخری،
فکتورینگ ( )Factoringاست.
در واقـع میتـوان گفـت فکتورینـگ همـان
شـرخری اسـت که قدری بزک و رسمیشده
است!
در فرآیند فکتورینگ ،شرکت یا فرد ارائهدهنده
ایـن نوع خدمـات ،طلبهـای جاری شـما از
دیگران را در مدتزمانی بسـیار کوتاه به شما
پرداخـت میکنـد و خودش بـه جای طلبکار
اولیـه  -که شـما باشـید  -بـه سـراغ بدهکار
خودش  -که قبال بدهکار شما بوده -میرود.
آنهـا درصدی را از این مبلغ کسـر میکنند و
مابقی را به شما پرداخت میکنند.
امروزه شرکتهای ارائهدهنده این نوع خدمات
بعضا با نهادهای دولتی و حتی مراجع قضایی و
پلیس هم ارتباط دارند.
حتی ممکن اسـت انتظار داشـته باشـید این
شرکتها برای شما وام بانکی هم فراهم کنند.
این کار اگرچه در اصل شـدنی اسـت ولی من
توصیه نمیکنم زیرا گرفتن چنین وامیبه زمان
زیادی نیاز دارد.
از سـوی دیگر ،معمـوال وامدهندهها به چنین
مواردی روی خوش نشان نمیدهند.
ضمنا این کار مسـتلزم کاغذبازی و تشریفات
اداری متعددی اسـت که ممکن است شما را
به ستوه آورد.
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تخصصی

با اسنورت از شبکه خود محافظت کنید
مترجم:
آرش محمدی

مقدمه
برای آشـنایی با  Snortابتدا به بررسی اجمالی
یکی از مهمترین ابزارهای امنیتی شبکه به نام
سیستم تشخیص نفوذ یا  1IDSمیپردازیم.
با یک مثال شروع میکنیم:
فـرض کنید برای کنترل عبورو مرور و ایجاد
امنیـت در یـک شـرکت ،بـرای در ورودی
ساختمان شرکت یک نگهبان باتجربه و قوی
گذاشـتهایم .همچنین قوانین و سیاستهای
امنیتـی ورود و خروج ،مشـخصات افراد مجاز
و مـوارد ضـروری دیگـر را بـا وی هماهنـگ
کرده ایم.
برای شناسایی هر فرد و تشخیص مجاز بودن
او نیاز است که در باز شود و آن شخص پس از
دیده شدن ،مورد تایید واقع شده و اجازه ورود
یا خروجش صادر شود.
مشـکلی کـه در ایـن جا ظاهر میشـود این
اسـت که برای مثـال احتمال دارد پشـت در
ورودی چنـد نفر خرابـکار و قویتر از نگهبان
ما حضور داشـته باشـند و با باز شدن در ،وارد
شرکت شوند و حتی نگهبان هم نتواند جلوی
آنها را بگیرد .راههای مختلفی برای حل این
مشکل وجود دارد ،مثال از سیستم دوربینهای
مداربسته استفاده نماییم و خرابکاران را قبل از
باز شدن در ورودی به صورت نسبی شناسایی
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 IDSچگونه کار میکند؟
همانطور که بیان شد ،این ابزارها با قرارگیری
در یک کامپیوتر یا نقاط مختلف یک شبکه ،از
تکنیکهای زیر استفاده میکنند:
تشـخیص ناهنجاری :2در ایـن مورد IDSها
براسـاس ویژگیهـای هـر کاربر (ماننـد نرخ
تایپ ،مدت نشسـت ،فرمانهای صادر شـده
و )...یک  profileمیسـازند .همچنین ترافیک
عادی شـبکه را اسـتخراج مینماینـد (مانند
مقـدار پهنـای بانـد مـورد اسـتفاده ،پروتکل
مورد استفاده و )...در نتیجه موارد متناقض را
شناساییمیکنند.
تشـخیص سوءاسـتفاده :3سیسـتمهای
تشـخیص نفوذ با شـناخت نقاط آسیب پذیر
سیستم و نیز الگوی بسیاری از حمالت شبکه
ای ،میتوانند تا حد امکان از سوءاستفادههای
خرابکارانـه و حملات جلوگیـری نمایند .در
اصطالح به این الگوها ،امضا 4میگویند.

نماییـم؛ در این صورت میتوان پیش از وقوع
خرابکاریهای احتمالی ،از آنها جلوگیری به
عمل آورد.
در دنیـای شـبکه ،ابـزار امنیتـی Firewall
نقـش همان نگهبـان در را بـازی میکند که
سیاستهای تعریف شده مورد نظر ما را روی
محتوای بستههای بین شبکه محلی خودمان
و دیگر شبکههای خارج مانند اینترنت اعمال
میکنـد و در کل ،کنتـرل ترافیـک ورودی و
خروجی شبکه را به عهدهدارد.
یک سیستم تشخیص نفوذ که موضوع بحث
ماست هم وظایفی مشابه یک سیستم دوربین
مداربسـته انجـام میدهد که قادر اسـت یک
نفـوذ را پیـش از رخداد آن تشـخیص دهد تا
مدیران امنیت شبکه برای آن چارهای بیابند.
تعریف سیستم تشخیص نفوذ
سیسـتمهای تشـخیص نفوذ به زبان سـاده
سیستمهایی هسـتند که با نظارت روی یک
کامپیوتر یا بررسی ترافیک یک شبکه ،موارد
مشـکوک ،سوءاسـتفادهها و دسترسـیهایی
برخلاف سیاسـتهای امنیتـی ما را کشـف
میکنند و هشدار الزم را به مسئوالن مربوطه
میدهند تا اقدامات الزم هرچه سریعتر انجام
شود.

در دنیای شبکه،
ابزارامنیتی
 Firewallنقش
همان نگهبان در
را بازی میکند

انواع IDS
IDSها دسـتهبندیها و انـواع مختلفی دارند.
مثال از لحاظ معماری به سه دسته زیر تقسیم
میشوند:
HIDS
NIDS

DIDS
 :HIDS - Host-based IDSوظیفـه محافظـت از یـک
سیستم میزبان یا یک سرور خاص و بررسی ترافیک
شبکه آن را بر عهدهدارند.
 :NIDS - Network-based IDSشناسـایی نفوذهـای
غیرمجاز را در تمام نقاط شبکه و روی تمام تجهیزات
و ترافیک شبکه انجام میدهند.
 :DIDS - Distributed IDSتشـکیل شـده از تعـدادی
 HIDSیـا  NIDSیـا ترکیبـی از هـر دو بـه همـراه یک
مدیریت مرکزی.
نکتـه مهـم :امنیـت یـک امـر مطلـق نیسـت و
نمیتـوان بـا داشـتن چندیـن ابـزار امنیتـی ماننـد
 Firewall،IDS Antivirusو ...بـه امنیـت کامـل در یـک
کامپیوتر یا شـبکه دست یافت؛ استفاده از این ابزارها
یک امنیت نسبی و موقتی را فراهم میکند.
نکتـه IDS :و  Firewallمکمل هم محسـوب میشـوند
زیرا تشـخیص نفوذ به عهده  IDSو جلوگیری از نفوذ
5
بـه عهـده  Firewallاسـت( .البته ابزارهایی بـه نام IPS
نیز هسـتند که براسـاس IDSهـا کار میکنند ولی به
دلیـل قرارگیری برخط 6در شـبکه ،علاوه بر نظارت
و تشـخیص نفوذ ،میتوانند به صـورت فعال اقدام به
پیشگیری از نفوذهای تشخیص داده شده نمایند).
درواقع اگر بسـتهای طبق قوانین موجـود در Firewall
مجاز شـناخته شـود ،اجازه عبـور آن داده میشـود،
درغیر این صورت بسته توسط  Firewallحذف میشود.
 Snortچیست؟
 Snortیـک  NIDSآزاد و متنبـاز و همچنین کم حجم
اسـت که روی اغلـب platformها به کار مـیرود .این
سامانه توسـط ( Marty Roeschیکی از موسسان گروه
 )sourcefireنوشته شده است .اگرچه sourcefireوظیفه
پشتیبانی یک نسخه تجاری  Snortرا به عهدهدارد ولی
همیشه یک نسخه متنباز ( )GNU releaseاز آن موجود
است (در اینجا از نسخه  2.9.6استفاده میشود).
 Snortترافیـک شـبکه (محتـوای بسـتههای ردو
بـدل شـده) را تحلیل میکند و محتویـات آنها را با
پایگاهداده الگوی حمالت خود مقایسه میکند و نفوذ
را تشـخیص میدهد؛ در نهایت اخطارها و گزارشـات
الزم را ارایه میکند.
 Snortعلاوه بر  NIDSبودن ،برای موارد زیر هم به کار
میرود:
packet sniffer
packet logger
IPS - Active IDS
 Snortچگونه عمل میکند؟

ابـزار Snortاز چهـار بخـش مطابـق شـکل تشـکیل
شـده اسـت .پـس از دریافت بسـتهها و آمادهسـازی
آنها ،بسـتهها بـا قوانین موجود در موتور تشـخیص
( Snortقلـب  )Snortکـه بـر مبنای امضـا کار میکند
( ) signature-basedمقایسـه میشـوند و در صـورت
تطابق ،اخطار مربوطه تولید میشود.
نصب و پیکربندی  Snortبه عنوان NIDS
نصـب و پیکربنـدی  Snortبسـته به میـزان ترافیک
شـبکه ،فضای ذخیرهسازی و شـرایط متعدد دیگردر
شبکه شما ،پیش نیازهای مختلفی دارد ،از جمله:
فضای ذخیرهسازی باال برای ذخیره گزارشها
کنترل از راه دور سیستم Snort
یک یا چند کارت شبکه سریع به منظور جمعآوری
درسـت و کامل بسـتهها (کارت شـبکه دوم هم برای
اتصاالت معمولی و مدیریت سیستم ) Snort
حافظه اصلی کافی
سیسـتم عامل :خانواده  BSDبه دلیل داشتن پشته
پروتکلی  TCP/IPبهتر ،گزینه مناسـبی هستند ولی از
خانواده  Linuxاز نسخه کرنل  2.4به بعد هم میتوان
استفاده کرد( .ما در این نوشتار از سیستم عامل دبیان
گنو/لینوکـس  7.4.0با نسـخه کرنل  3.2.0اسـتفاده
کردهایم).
نکتـه :میتـوان از سیسـتم عاملهای دیگـر از جمله
مکینتاش و ویندوز هم استفاده کرد.
نرمافـزار :در کنـار  Snortمیتـوان از ابزارهـای
پایگاهداده ،PHP ،وب سـرور و ...نیز به منظور مدیریت
بهتر گزارشات استفاده کرد.
 Snortرا میتوان به دو روش زیر روی سیسـتم عامل
دبیان گنو/لینوکس نصب کرد:
 .1نصب از طریق بسـتههای نرمافزاری و اسـتفاده از
پیکربندی پیش فرض
 .2نصب از طریق کدمنبع و اعمال پیکربندی دستی
ابزارهای مرتبط با Snort
نکته :تنها یکی از روشها را استفاده کنید! (روش دوم،
روش پیشنهادی و بهتر است)
در اینجـا به دلیل پرهیـز از پیچیدگی مطلب ،روش
اول را بررسی میکنیم:
 .1بسـتههای مـورد نیـاز  Snortدر مخـازن پیـش
فـرض دبیان نیسـت ،بنابراین مسـیر زیـر را به فایل
 sources.listمیافزاییم:
deb http://ftp.us.debian.org/debian stable main
contrib non-free
# cat deb http://ftp.us.debian.org/debian stable
main contrib non-free>> /etc/apt/sources.list

 .2لیست مخازن را به روز میکنیم:
# aptitude update
 .3نصب بسته:

# aptitude install snort

استفاده از Snort
همان طور که قبال گفته شد Snort ،میتواند در چند
حالت مختلف پیکربندی و اسـتفاده شود که تنها به
توضیح سه حالت اول میپردازیم:
sniffer mode
packet logger mode
NIDS mode
)In-line mode) IPS
sniffer mode
در این حالت Snort ،تمام بستههای ردوبدل شده در
شبکه را به طور پیوسته در کنسول نمایش میدهد:
snort -v
گزینه  -vتنها سـرآیند پروتکلهـای IP, TCP, UDP,
 ICMPرا نشان میدهد.
این گزینه کند است و ممکن است بعضی بستهها،
 dropیا گم شوند.
snort -vd
گزینه  -dدادههای الیه  applicationیا packet data
را هم نمایش میدهد.
Snort -vde
گزینه  -eبرای نمایش سرآیند بستههای الیه data
 linkبه کار میروند.
<>snort -dev -i<network interface
snort -devi eth0
می توان ( sniffشنود) بستهها را به یک رابط خاص
شبکه محدود کرد.
مثال :ابتدا دو پنجره ترمینال باز کنید .در ترمینال اول
دستور زیر را وارد نمایید:
snort -devi lo
بـا این کار  snortشـروع بـه  sniffبسـتهها روی رابط
 loopbackمیکند.
در پنجره ترمینال دوم هم دستور  pingرا بزنید:
ping -c 4 localhost
مشاهده میکنید که  snortشروع به نمایش بستهها
میکند؛ بسـتههایی از نوع پروتکل  . ICMPدر پایان با
زدن  ctrl+cبـه  sniffکردن  snortپایاندهید و گزارش
نهایی را ببینید.

Intrusion Detection .1
System
Abnormal .2
Misuse .3
Signature .4
Intrusion Prevention .5
System
In-line .6
منابع:
کتابها و مقاالت:
امینی مرتضی ،سیستم
تشخیص نفوذ ،مرکز امنیت
داده و شبکه شریف ،نیمسال
اول ۹1-۹2
حمیدی آالله و ضیایی
سیده مارال ،معرفی
سیستمهایتشخیصنفوذ،
آزمایشگاه تخصصی آپا
دانشگاه فردوسی مشهد،
تیر۸۸
سجادی سیدداوود ،فتحی
علیرضا و متقی مهدی،
لینوکس ،شبکه ،امنیت،
انتشارات ناقوس۲۰۱۱ ،
روغنی محمد تقی ،شبکه
صفرتاصد ،انتشارات ناقوس،
۱۳۹۲
پورمحسنی سجاد ،بررسی
و شناسایی سیستمهای
تشخیص نفوذ شبکههای
کامپیوتری ،دانشگاه علم و
صنعت ایران
مقاالت مربوط به
سیستمهایتشخیصنفوذ
و نرمافزار  snortاز مرکز
تخصصی آپا دانشگاه صنعتی
اصفهان
آشتیانی امیر ،آموزش
ضد امنیت شبکه و معرفی
متدهایمربوطه
Toby Kohlenburg ,Erin
Heffernan, Snort Intrusion
Detection and Prevention
2007 ,Toolkit
,2.9.6 Snort Users Manual
2013
سایتها:
سایت snort.org
نصب  snortاز طریق کدمنبع
رویگنو/لینوکس(دانشگاه
) Maryland
4m/http://slmd.ir
4l/http://slmd.ir

سایت آشیانه:

4j/http://slmd.ir

Packet logger mode

4k/http://slmd.ir

سه بخش موجود در سایت:

4n/http://slmd.ir
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بسـتهها را روی دسـتگاه ذخیرهسـازی شـما ثبـت
میکنـد .درواقع در این حالت بسـتهها دیگر نمایش
داده نمیشوند بلکه درون فایلی ذخیره میشوند .برای
ذخیره logها در یک مکان مشـخص ،پوشـهای با نام
دلخواه  snort_logsایجاد میکنیم (فرض میکنیم این
پوشه را در مسیر جاری ایجاد نمودهایم):
snort -i lo -l ./snort_logs
چون بستهها در حالت باینری درون این پوشه ذخیره
میشوند (فایلی شـبیه  ) snort.log.1398813163و کل
بخشهای یک بسـته در حالت باینری  logمیشوند،
بنابراین نیازی به نوشتن گزینههای  -vو  -dو  -eنیست.
(ابزارهایـی ماننـد  tcpdumpو  etherealاز ایـن فرمت
باینریپشتیبانی میکنند).
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حال اگر بخواهیم بسـتههای  logشده را از فایلهای
باینری مشـاهده کنیم (حالت  ) playbackاز گزینه -r
استفادهمیکنیم:
snort -dvr packet.log | less
(خروجی را به دستور  lessبرای نمایش و بررسی بهتر
 pipeمینماییم).
حتی میتوان logها را براساس مواردی فیلتر نمود:
مثـال :میخواهیـم یـک  IPخـاص را از خروجی log
جدا کنیم.
snort -dr snort.log.1398813163 not host 10.42.0.1
یا فیلتر کردن براساس شماره پورت:
snort -dr snort.log.1398813163 not port 22

NIDS mode
در این حالت که پیچیدهترین حالت اسـت snort ،با
استفاده از فایل مربوط به مجموعه قوانین و الگوهای
حملات و رفتارهـای خاص بـه نـام  ،snort.confروی
ترافیک شبکه تحلیل انجام میدهد .برای فعالسازی
این حالت از دستور زیر استفاده میکنیم:
snort -dh 192.168.1.0/24 -i eth0 -l ./snort_logs -c
snort.conf
اگر با  -1مسیر فایلهای  logرا مشخص نکرده باشیم،
مسیر پیش فرض  /var/log/snortاست.
اگر محتویات یک بسـته با یکی از قوانین موجود در
 snortمطابقت داشته باشد ،بدنه آن قانون روی بسته
اعمال میشود.

نرمافزار متنباز خود ترمیم در مقابل بدافزارها
دانشـمندان دانشـگاه یوتا نرمافزاری
سـاختهاند کـه نه تنهـا ویروسهای
تازه وارد و دیگر بدافزارها را شناسایی میکند
و از بیـن میبـرد ،بلکـه بـه صورت خـودکار
آسـیبهای وارد شـده از جانـب آنهـا روی
سیستم را نیز برطرف میکند .همچنین این
نرمافزار از دوباره آلوده شدن سیستم به دست
این بدافزار یا ویرس جلوگیری میکند.
 A3نرمافـزاری اسـت کـه روی ماشـینهای
مجـازی کار میکند (کامپیوترهـای مجازی
عملیاتهـای یـک کامپیوتر را بدون سـخت
افـزار اختصـاص داده شـده ،شـبیه سـازی
میکند ).اریک آید ( )Eric Eideاز دانشـمندان
دانشـگاه یوتـا که در تیـم  A3همـراه با جان
راگیـر ( )John Regehrروی ایـن نرمافـزار کار
میکننـد ،میگویـد« :نرمافـزار  A3به منظور
نظـارت روی عملکردهـا و اپلیکیشـنهای
ماشینهای مجازی طراحی شـده استA3».
بـرای حفاظت از سـرورها یـا کامپیوترهایی
با سیسـتم عامل لینوکس و اپلیکیشـنهای
نظامی طراحی شده است .این پروژهچهار ساله
اواخر سـپتامبر تکمیل شـد .این نرمافزار که
 Advanced Adaptive Applicationsنیـز نامیده
میشـود ،با همکاری دانشـگاه ماساچوسـت
طراحی شده است.
هنوزبرنامهایبرایاستفاده A3درکامپیوترهای
خانگی یا لـپ تاپها وجود ندارد اما به گفته
آید این اتفاق ممکن است در آینده انجام پذیر
باشد .او میگوید« :فناوری  A3میتواند روزی

در محصوالت مصرف کنندگان استفاده شود
و وسایل آنها را از شیوع سریع بدافزارها و یا
آسیبهای داخلی نرمافزار محافظت کند .اما
هنوز این تجربه را امتحان نکردهایم».
دانشمندان کامپیوتر دانشگاه یک اشکال زدای
طبقهای سـاختهاند که به صورت برنامههای
چندگانـه یکی پس از دیگری اجرا میشـود.
این برنامه ماشـین مجازی را که در حال کار
اسـت اسکن میکند و هر رفتار غیرعادی در
کامپیوتر را شناسایی میکند.
برخلاف اسـکنرهای ویـروس روی PCها که
فقط ویروسهایی که میشناسد را شناسایی
میکند A3 ،میتواند هر نوع ویروس یا بدافزار
جدید یا ناشناخته را به طور خودکار شناسایی
کند به این صورت که تشـخیص میدهد که
قسمتی از فعالیت دسـتگاه به درستی انجام
نمیگیـرد .در اینجـا ویروس را شناسـایی و
منهدم میکند و تقریبا آسیبهای نرمافزاری
ایجاد شده را برطرف میکند و اجازه نمیدهد
که این اشکال دوباره وارد ماشین شود.
در حالی که نظامیها به  A3عالقه نشان دادهاند
تا امنیت سـایبری خود را برای ماموریتهای
حساس افزایش دهند ،این برنامه برای فضاها
و سـرویسهای دیگر هم قابل استفاده است،
مثل آمازون .اگر حمله یا ویروسی سیستم را
با اشـکال مواجه کنـد A3 ،میتواند در زمانی
کمتـر از یـک دقیقه مشـکل را بـدون down
کردن سرورها برطرف کند.
تیم طراحی  A3برای تسـت آن از یک اشکال

این برنامه
ماشینمجازی
را که در حال
کار است اسکن
میکند و هر
رفتارغیرعادی
در کامپیوتر را
شناساییمیکند.

نرمافـزاری ناشـناخته بـه نـام  Shellshockدر
سـرورهای  DARPAاسـتفاده کردنـدA3 .
حمله Shellshockرا روی وب سرورها تشخیص
داد و آسـیبها را ظـرف یـک دقیقه برطرف
کرد .این تیم همچنین  A3را با چندین بدافزار
دیگر با موفقیت آزمایش کردند.
 Shellshockیک اشکال نرمافزاری است که در
کامپیوترهای ( UNIXکه شـامل تعداد زیادی
وب سـرور و بیشـتر لپ تاپهای اپل و دیگر
دسـکتاپها میشـود) فعالیت میکنـد و به
هکر اجازه میدهد تا کامپیوتر را تحت کنترل
بگیرد .این بدافزار برای اولین بار در اواخر ماه
سپتامبر شناخته شد .در  ۲۴ساعت اول ظهور
آن حدود  ۱۷هزار حمله به وسیل ه این بدافزار
توسط هکرها ثبت شد.
آیـد میگویـد« :خیلـی مهم اسـت که یک
سیستم کامپیوتری بتواند به صورت خودکار
و در زمانی کوتاه مشکل امنیتی خود را پیدا و
آن را رفع کند».
حـاال گـروه  A3کار خـود را تمـام کردهانـد و
توانسـته اند ایـده خود را ثابت کننـد« .آید»
میگوید تیم دانشگاه عالقه دارد تا تحقیقات
دیگری را پایه گذاری کند و راههای استفاده از
 A3را در محاسبات ابری ،برنامههای نرمافزاری
و سروریهای کاربران محلی از طریق اینترنت
فراهم کند .نرمافزار  A3متن باز است و به این
معناست که استفاده آن برای همه آزاد است.
ولی «آید» معتقد است بسیاری از فناوریهای
 A3برای محصوالت تجاری ناکارآمد است.
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رزبریپای فراتر از یک بُرد آموزشی

پلیاستیشن خود را بسازید

مترجم:
مهدیحمیدی

من در حال اسبابکشـی هستم دیگر جایی
بـرای نگهـداری کنسـولهای قدیمی مثل
میکرو ( ،)NESسگا ( )Genesisو  SNESندارم .پس اولین
چیزی که به ذهنم رسید این بود که همه این بازیها
را با برنامه شبیهسـازی که میتوانم در  PCاجرا کنم
بـازی کنم ،اما در این صورت تجربهای که میتوان با
دسته بازی داشت را نخواهم داشت .حاصل تالش من
برای برقراری مصالحه بین این دو ،چیزی است که نام
آن را  PiStationگذاشتم.
کاری کـه کردم این بود که اجـزای  1 Play Stationرا
خالی و آن را با یک رزبریپای جایگزین کردم و انتظار
دارم سیسـتم جدیـد با کلیدهای اصلـی و تقریباً به
همان خوبی سیستمهای قدیمی کار کند .من چنین
چیزی را در سیستمهای دیگر دیدهام ،اما نه در .PS1
پس تصمیـم گرفتم ،حرکتی بزنم .پـس یک  PS1با
قیمت ارزان تهیه کردم و دست به کار شدم.
شـما نیاز نیسـت کاری که کردم را دقیقا گام به گام
اجرا کنید ،ولی اگر میخواهید ،اینها مواردی هستند
که به آنها نیاز خواهید داشت:
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Raspberry Pi
4GB or larger SD card
Used or Broken PlayStation 1
Two XBox360 1/2 Controllers
PS2 to USB Converter Adapter
)!Micro USB cable (NOT mini
USB Power Brick
Short USB extension cable/USB hub
An ethernet extender + fairly short ethernet cable
Soldering Gun
رزبریپای یک کامپیوتر کوچک و ارزان قیمت است
کـه تمام چیزهایی کـه از یک کامپیوتر کامل انتظار
داریم را در بر ندارد ،اما به شـما این امکان را میدهد
کـه از آن بـه عنوان یک کنسـول بـازی ،یک پخش
کننـده ویدئوی خانگی یا حتـی یک کامپیوتر دیگر
استفادهکنید.
گام نخست :پیکربندی رزبریپای
 RetroPieیک توسعه از  Raspbianاست که خود توسعه

دیگـری از لینوکس دبیان اسـت برای دسـتگاههای
رزبریپای بهینه شده است RetroPie .با هدف این که
بتواند رزبریپای را تبدیل به یک کنسـول چندکاره
کند ،انواع شبیهسـازهای کنسـولهای مختلف را از
گذشته در خود گنجانده است.
چیزی که نیاز داریم ،آخرین نسـخه SD-Card Image
از پروژه  RetroPieو نوشتن آن روی یک  SD Cardقابل
بوت شدن با حجم  4GBیا بیشتر است .برای این کار
باید پس از استخراج فایل  img.مربوطه ،با استفاده از
ابزار خط فرمان  ddیا ابزار گرافیکی  unetbootinاقدام
به ساختن یک  SD Cardقابل بوت کرد .فایل سیستم
 FAT32برای این کار پیشنهاد میشود.
پـس از وصـل کـردن  SD Cardبـه دسـتگاه ،شـما
قـادر خواهیـد بود هر کـدام از بخشهـای مربوط به
پیکربندیهای زیر را دنبال کنید:
گام اول :نصب RetroPie
از زمان روشـن شـدن رزبریپای تا پایان پیکربندی
نرمافزاری ،هم ه وسایل جانبی مانند کارت  ،SDکابل

 HDMIو غیـره بایـد به آن متصل بمانند .پس از boot
شـدن  ،Retro Piوارد فاز نصب خودکار میشـویم که
مورد نظر ما نیسـت .لذا با زدن کلید  F4از این حالت
خارج شده و با زدن دستور  raspbi-configوارد محیط
میشویم.
در بخـش  ،1قابلیـت  Expand Filesystemرا فعـال
کـرده و پس از تنظیمات محلـی در بخش  4با زدن
 Finishو تاییـد پیکربندیهـای انجام شـده دسـتگاه
 rebootمیشود.
گام دوم :نصب RetroPie
 RetroPieبا تشـخیص کنترلر متصل شده به دستگاه
وارد بخش قبل میشـود .در اینجا باید با زدن  F4از
آن خارج شده و دستورات زیر را جهت نصب کنترلر
وارد کنیم:
برای شناسایی کنترلرها در هر عمل بوت بایدxboxdrv
اجرا شـود .میتوان یک اسـکریپت کـه  xboxdrvرا با
گزینههای دلخواه اجرا میکند نوشـت و در مسـیر /
 etc/init.dقـرار داد .یا میتـوان از فایل  xboxconfigدر
پروژه زیر استفاده کرد:
https://github.com/ProfessorKaos64/raspi
اکنـون سیسـتم را  rebootکنیـد .آخریـن صفحـه
تنظیمـات مربـوط بـه  emulation stationکـه پس از
 bootکامل مشاهده میشود ،شامل تنظیمات کنترلر
بازی است.
البتـه میتـوان بـا آوردن ایـن صفحـه بـه شـکل
دسـتی ،تنظیمـات را بـا دسـتور زیـر دوبـاره
انجـام داد :تمامـی تنظیمـات کنترلرهـا در فایـل
 retroarch.cfgقـرار میگیرنـد .جهـت فعـال کـردن
بازیکـن دوم نیـز میتـوان هـم بـه روش دسـتی
عمـل کـرد ،بـه ایـن شـکل کـه کل کـد فایـل
 retroarchرا درون آن دوباره نویسی کرد ،با این تغییر
کوچک:
پیش�نهاد من این اس�ت که کد زیر را درون فای ل �ret
 roarch.cfgقـرار دهیـد تا عملکردهای خروج از بازی،
 saveکـردن و  loadکـردن را به ترتیب با ترکیبهای
کلیدهـای  Select + Startو  Select + L2و Select + R2
را داشته باشید.
گام سوم :انتقال ROMهای بازی به حافظه
برای این کار روشهای مختلفی است .میتوان کنترلر
 Xbox360را از دسـتگاه جـدا کـرد و یک فلش حاوی
ROMهای بازی را به دستگاه متصل کرد ssh،کردن به
دستگاه و  mountکردن آن ،فایلهای بازی را به مسیر
زیر منتقل کرد:
home/pi/RetroPie/roms/

یا بطور سادهتر اگر حافظهخوان دارید ،پس از خاموش
کردن رزبریپای ،آن را به کامپیوتر خود متصل کنید
و ROMها را به سـادگی روی آن کپی کنید .ما فرض
را بر این گذاشتیم که همه چیز به خوبی کار میکند
و شما با قرار دادن فایلهای  ROMبازی در رزبریپای
مشکل خاصی ندارید.
گام چهارم :تمیزکاری
اکنون سیستم ما آماده بازی است .نکته مهم این است
که بعد از  rebootبا صفحه شبیهسـاز  APPLE IIمواجه
میشویم .در این صورت مجبور خواهیم شد که بعد
از چنـد بار زدن کلیدهای چپ و راسـت و گذشـتن
از بیـن برنامههای شبیهسـاز مختلف بـه چیزی که
میخواهیم برسیم .میتوان تمامی شبیهسازهایی را
کـه نیاز نداریـم ،با حذف کردن پوشـه مربوط به هر
کدام ،از صفحه اصلی حذف کرد.
پنجـم:

جداسـازی

اجـزای

گام
Play Station
شـما باید همه شـش پیچ دسـتگاه را باز کنید و بعد
از آن همـه اجـزا را از آن خارج کنید ،اما بخش منبع
تغذیه و کنترلر/حافظه را به حال خود بگذارید ،چون
بعدا ً به آنها نیاز پیدا میکنیم.

گام ششم :کابل برق
محـض اطلاع ،دسـتگاه رزبریپـای دکمه روشـن/
خاموش ندارد! در واقع به محض دریافت برق روشن
میشود .میتوان از دکمه روشن/خاموش خود دستگاه
 PS1برای این کار استفاده کرد .بدین منظور میتوان
از یک شارژر معمولی موبایل که اختالف پتانسیل 5V
ایجاد میکند و رد کردن آن از این کلید بهره جست،
با تاکید بر اینکه کلید روی سیمی باشد که دستگاه
تنها در زمان وصل بودن کلید با برق مواجه شود.
گام هفتـم :اتصال درگاههای کنترلر دسـته
بازی
بعد از این که کنترلر دسـتگاه  Xbox360را جهت کار
کردن بـا آداپتور  USBروی رزبریپای تنظیم کردید،
ممکن اسـت بخواهید از شر درگاههای کنترلر اصلی
خالص شوید .برای هر درگاه کنترلر دستگاه ۹ ،نقطه
لحیـم وجـود دارد .میتوان هر یـک از این نقاط را با
سیمهایی کوچک به نقاط همزاد آن در کنترلر اصلی
متصل کرد
گام هشتم :برداشتن پوشش دور درگاهها
جهـت خـروج پورتهـای دسـتگاه از بدنـه

 ،PlayStationباید زائدههای پالسـتیکی مزاحم اطراف
پورتهای قدیمی را برداشت.
گام نهم :پیچ کردن رزبریپای روی بدنه
هدف این اسـت که  Piرا طوری روی بدنه قرار دهیم
کـه درگاه  HDMIاز بخـش  Serial I/Oخـارج شـود ،از
طرفـی طـوری باید به بدنه محکم شـود که عالوه بر
تامین امنیت مدار ،مشکل جابجایی ،مخصوصاً هنگام
اتصال وسایلی مانند کابل  HDMIایجاد نشود.
گام دهم :اضافه کردن گسترش دهنده USB
از آنجایـی که تنهـا درگاه  USBدسـتگاه از داخل به
بدنه چسبیده ،ممکن است آن را برای اتصال کیبورد
یا فلش گسترش دهید .از آنجایی که به ندرت پیش
میآید که دسـتگاههای جانبی که میخواهند از این
پورت  USBاستفاده کنند ،نیازمند فاصله از  Piباشند،
توصیه میشـود از یک توسـعه دهنـده  USBکوچک
اسـتفاده کنیـد .اسـتفاده از توسـعه دهنـده بزرگتر
همچنین باعث بیشتر شدن دردسر جاسازی قطعات
درون بدنه  PlayStationمیشود.
گام یازدهم :اضافه کردن درگاه Ethernet
در اینجـا نیازمنـد یـک کابل  LANهسـتیم که یک
سـر آن سرسوکت بوده و به توسـعه دهندهEthernet
دسـتگاه متصل شـده و سـر دیگر آن به یک درگاه
 Ethernetمتصل شـده و از دستگاه خارج شود .طبق
منطـق گام هفتم اسـتفاده از کابـل کوچکتر توصیه
میشود.
گام دوازدهم :نمایانگر برق
از آنجایـی که کار کردن با نمایانگر اصلی دسـتگاه
 PlayStationبه خاطر اتصال به بخشهای دیگر مشکل
آفرین بود تصمیم گرفتم یک نمایانگر دیگر بخرم.
گام سـیزدهم :اتصـال دوباره همـه اجزا به
یکدیگر
اطمینـان حاصـل کنید که همه اجـزا از درون به دو
طـرف بدنه محکم شـدهاند .به جز بخش وسـط که
 Raspberry Piدر آنجـا قـرار دارد .دو دسـته بـازی و
کابل  HDMIرا که یک سر آن به تلویزیون وصل شده،
به دستگاه متصل کنید و از بازی لذت ببرید.
ایـن مقالـه بـرای آشـنایی شـما بـا ایـده تبدیـل
 Raspberry Piبه یک کنسول همهکاره بود و سعی بر
آن بوده که کلیات کار به شـکل دقیق عنوان شـود.
جهت بررسـی جزئیات و موارد دقیقتر میتوانید به
منابع مراجعه کنید.
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2BR02B

داستان

مترجم:
سارا حسینپور کهواز
نویسنده:
کورت ونهگات

مشـکل داری؟ تنها گوشـی تلفن رو بردار.
همهشـون رو برات حل میکنه ...همشون
رو هم از یه راه!
***همه چیز عالی بود.
نه زندانی بود و نه حلبیآبادی و نه تیمارستانی و نه
معلولیتی و نه جنگی و نه تهیدستی.
همـه بیماریها ریشـهکن شـده بودنـد؛ پیری هم
همین طور.
مرگ ،مگر به دلیل حادثه ،تنها یک ماجراجویی بود
که داوطلبانه دنبالش میرفتی.
جمعیـت ایـاالت متحـده روی چهـل میلیـون نفر
تثبیت شده بود.
یـک صبح درخشـان در زایشـگاه شـیکاگو ،مردی
بـه نـام ادوارد کی ولینـگ جونیور ،منتظـر زایمان
همسـرش بود .او تنها مرد منتظر بود .حاال در یک
روز بیشتر از این ،کسی به دنیا نمیآمد.
ولینگ پنجاه و شش سال داشت ،بین جمعیتی که
میانگین سنیشان صد و بیست و نه بود ،صرفا یک
نوجوان به حساب میآمد.
با اشعه ایکس معلوم شده بود که همسرش سه قلو
دارد؛ اولین بچههایش بودند.
ولینگ جوان سرش را بین دستهایش گرفته ،روی
صندلی قوز کرده بود .آنقدر در خودش مچاله شده
بـود؛ آنقدر خاموش و رنگ پریده بود؛ انگار نامریی
بود .از آن جایی که اتاق انتظار هم فضایی آشفته و
در هم ریخته داشت ،دیگر استتارش کامل شده بود.
صندلیها و زیرسـیگاریها را از دیوار کنارکشـیده
بودند و زمین با فرشـی از کهنهپارهها پوشیده شده
بود.
داشـتند اتاق را تغییر دکوراسـیون میدادند .تغییر
دکوراسیون به خاطر یادبود مردی که داوطلب مرگ
شده بود ،صورت میگرفت.
یـک پیرمـرد غرغـرو ،حـدود دویسـت سـاله ،روی
نردبانی دوقلو ایستاده بود و دیوارنمایی را میکشید
و رنگ میکرد که از آن خوشـش نمیآمد .در دوره
و زمانهای که سن مردم معلوم بود ،سن او را سی و
پنج یا همین حدود تخمین میزدند .گذر عمر تنها
تا قبل از یافتن عالج پیری روی او اثر کرده بود.
دیوارنمایـی که رویش کار میکرد باغی بسـیارتر و
تمیز را نشـان میداد .مردها و زنهایی سفیدپوش،
یعنـی دکترهـا و پرسـتارها ،زمیـن را زیـر و رو
میکردند ،نهال میکاشـتند ،سمپاشی میکردند و
پای گیاهان کود میریختند.
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مردان و زنانی با لباسهای یک شکل ارغوانی رنگ،
علفهـای هـرز را وجیـن میکردند ،گیاهـان پیر و
بیمـار را خرد میکردنـد ،برگها را با چنگک جمع
میکردند و زبالهها را به زبالهسوز میبردند.
حتـی در هلنـد قرون وسـطی یا ژاپن باسـتان هم،
هرگـز ،هرگـز ،هرگـز باغی بـا این همـه مراقبت و
قانونمندی وجود نداشـته اسـت .همـه گیاهان هر
قـدر گیاخاک ،نور ،آب ،هوا و غذایی میخواسـتند،
در اختیار داشتند.
یکی از مستخدمهای بیمارستان که داشت ترانهای
عامهپسند را زیر لب میخواند از راهرو میگذشت:
اگه بوسهام رو نخوای تو عزیزم!
میدونی میرم چه کاری میکنم:
دختر پیرهن ارغوانی رو میبینم
میبوسم این دنیای غمانگیز رو واسه خدافظی
اگه تو دوستی من رو نمیخوای
چرا باید این همه جا رو بگیرم؟
این سیاره پیرو ول میکنم
میذارم بچ ه کوچولوها جام رو بگیرن.
مسـتخدم بـه دیوارنمـا و نقـاش نگاه کـرد و گفت:
«خیلی واقعی به نظر میرسـه .واقعا میتونم تصور
کنم که وسطش ایستادم».
نقـاش گفت« :چی باعث شـده فکر کنی وسـطش
نیستی؟» خندهای تمسخرآمیز تحویل داد و گفت:
«میدونی که اسمش هست "باغ شاد زندگی"».
مستخدم گفت« :دکتر هیتز رو خوبکشیدی».
بـه یکی از پیکرهای مذکر سـفیدپوش ،که سـرش
تصویـر دکتر بنجامیـن هیتز ،کارشـناس زایمان و
رییـس بیمارسـتان بود اشـاره کرد .هیتز به شـکل
خیرهکنندهای خوشقیافه بود.
مسـتخدم گفـت« :صورتهای زیادی هنـوز مونده
کـه پر بشـه ».منظورش ایـن بود که چهـره تعداد
زیادی از پیکرها در دیوارنما هنوز سفید بودند .همه
جاهای خالی با عکسهای آدمهای مهم از کارمندان
بیمارستان یا کارمندان دفتر شیکاگوی اداره فدرال
پایاندهی ،پر میشدند.
مستخدم گفت« :باید باحال باشه آدم بتونه تصویری
که شبیه یه چیزی باشه ،بکشه».
چهـره نقـاش حالتـی اسـتهزا گونه به خـود گرفت
و گفـت« :تو فکـر میکنی من به ایـن رنگمالیها
افتخار میکنـم؟ تو فکر میکنی از دید من زندگی
این طوری به نظر میرسه؟»
مسـتخدم گفت« :خـوب از دید تو زندگی چطوری
به نظر میرسه؟»

نقاش به کهنهپارههای درهم و کثیف اشـاره کرد و
گفـت« :این تصویر خوبی از اونه .اگه قابش بگیری،
اون وقـت یه تصویر خیلـی صادقانهتر از این منظره
لعنتی داری».
مستخدم گفت« :تو یه کالغ پیر افسردهای ،نه؟»
نقاش گفت« :جرمه؟»
مستخدم شـانهای باال انداخت و گفت« :اگه اینجا
رو دوست نداری بابابزرگ »...و منظورش را با گفتن
شـماره تلفنـی رمـزی رسـاند .تلفنی کـه هر کس
نمیخواسـت بیشتر از این زندگی کند به او توصیه
میکردنـد با آن تماس بگیرد .صفر شـماره تلفن را
ناوت تلفظ کرد.
شماره تلفن این بود:
«»B 2 0 B R 2
این شـماره تلفن موسسـهای بود که مردم اسـمش
را گذاشـته بودنـد« :اتومـات»« ،بـاغ پرنـدگان»،
«کنسروسـازی»« ،کتباکـس»« ،شـپش کـش»،
«سخت نگیر»« ،خداحافظ مادر»« ،ولگرد شنگول»،
«تنـد مـن رو ببـوس»« ،پییـر خوششـانس»،
«گوسفندشور»« ،مخلوطکن»« ،دیگه گریه نکن»
و «چرا نگرانی؟»
«بـودن یا نبودن» شـماره تلفن اتاقهـای گاز اداره
فدرال پایاندهی در شهر بود.
نقاش شسـتش را روی بینیاش گذاشـت ،شکلکی
بـرای مسـتخدم درآورد و گفت« :وقتی که تصمیم
بگیرم وقت رفتنه ،با گوسفندشور نمیرم».
مستخدم گفت« :از اون برنامهها خودت-انجامش-
بـده ،ها؟ خیلی کثیف کاری میشـه بابابزرگ .چرا
تـو یـک کم مالحظـه اونهایی کـه بعد از تـو باید
تمیزکاری کنن رو نمیکنی؟»
نقـاش با وقاحـت تمام عدم نگرانیاش بـرای رنج و
محنـت بازماندگانـش را اعالم کـرد و گفت« :اگه از
من بپرسی ،کلی کثافتکاری دیگه اگه تو دنیا بود،
خیلی اوضاع بهتر میشد».
مستخدم خندید و به راه افتاد.
ولینگ ،پدر منتظر ،بدون اینکه سرش را بلند کند،
چیـزی زیر لب زمزمه کرد و سـپس دوباره سـاکت
شد.
زنـی زمخـت و خوفناک بـا پاشـنههای میخیاش
شـلنگاندازان قدم به اتاق انتظار گذاشت .کفشها،
جورابهـا ،بارانـی ،کیـف و کاله خارجـیاش همه
ارغوانـی بودند .همان ارغوانی رنگی که نقاش آن را
«رنگ انگور روز داوری» مینامید.
مـدال روی کیـف نیباف ارغوانیاش ،نشـان بخش

خدمـات دفتـر فـدرال پایاندهی را داشـت .عقابی
نشسته روی یک در چرخان.
زن صورت پر مویی داشـت ،در حقیقت یک سبیل
درسـت و حسـابی داشـت .مسـاله عجیب در مورد
زنهـای مهمانـدار اتاق گاز این بـود که همه آنها،
هرچـه قدر هم در زمان اسـتخدام دلفریـب و زنانه
بـوده باشـند ،در عرض پنج سـال یـا همین حدود
سبیل در میآوردند.
زن به نقاش گفت« :باید اینجا میاومدم؟»
مـرد گفت« :بهشـدت بسـتگی به ایـن داره که کار
شما چی باشه .شما که دنبال بچهدار شدن نیستید.
درسته؟»
زن گفت« :به من گفتن بیام مدل
یه نقاشـی بشـم .من لئـورا دانکن
هستم ».و منتظر ماند.
مـرد گفـت« :و مـردم رو خفـه
میکنی».
زن گفت« :چی؟»
مرد گفت« :ولش کن».
زن گفـت« :واقعا تصویر قشـنگیه.
درست شبیه بهشـت یا یه چیزی
تو همین مایهها شده».
نقـاش گفت« :یه چیزی تو همین
مایهها».
فهرسـت اسـامی را از جیـب
روپوشـش درآورد .فهرسـت را که
جسـتجو میکرد ،گفـت« :دانکن،
دانکن ،دانکن ،بله ...اسمتون اینجا
است .شما سـزاوار جاویدان شدن
هسـتین .ببینید بـدن بیچهرهای
هست که دوست داشته باشید سر
شـما رو روش بـذارم؟ چندتایی از
اونها قبال انتخاب شدن».
زن ناامیدانه دیوارنما را بررسی کرد
و گفت« :ا ِوم .همهشـون به نظرم یک شـکلند .من
هیچی درباره هنر نمیدونم».
مـرد گفت« :بدن بدنه ،هـا؟» به پیکر بیچهره زنی
که سـاقههای خشکیده را به سمت زبالهسوز حمل
میکرد ،اشاره کرد و گفت« :خیلی خوب .به عنوان
یـک اسـتاد هنرهای زیبـا ،من این بـدن رو توصیه
میکنم».
لئـورا دانکـن گفـت« :خـوب ،اون بیشـتر بـه یـک
منهدمکننده شـبیهه ،درسته؟ منظورم اینه که من
توی خدماتم .من اصال کارهای انهدامی نمیکنم».

نقاش دستانش را با لذتی ساختگی به هم کوفت و
گفت« :شما میگید که هیچی درباره هنر نمیدونید
و یه لحظه بعد ثابت میکنید که از من هم بیشـتر
دربارهاش میدونید! البته که علفجمعکن برای یک
زن مهماندار اشـتباهه! یـه علفچین ،یه هرسکن،
بیشتر به شما میاد ».به پیکری در لباس ارغوانی که
شـاخهای از یک درخت سیب را میبرید اشاره کرد
و گفت« :این چطوره؟ اصال ازش خوشتون مییاد؟»
زن سـرخ شـد و متواضعانـه گفـت« :ای وای ...این
جـوری ...ایـن جـوری درسـت پهلوی دکتـر هیتز
میافتم».
مرد گفت« :این ناراحتتون میکنه؟»

زن گفـت« :چـی میگید ،نه! تنهـا ...تنها یه افتخار
بزرگه».
مرد گفت« :آه ،شما اون رو تحسین میکنید ،ها؟»
زن در حالـی کـه تصویـر هیتز را سـتایش میکرد
گفت« :کی تحسـینش نمیکنه؟» تصویر زئوسـی
قادر متعال ،برنزه ،سفیدموی و دویست و چهل ساله
بـود .زن دوباره گفت« :کی تحسـینش نمیکنه؟ او
مسئول برپایی اولین اتاق گاز واقعی شیکاگو است».
نقاش گفت« :هیچچیز من رو بیشتر از این خوشحال
نمیکنه که شما را برای همیشه پهلوی او بنشونم.

در حالی که یک شاخه را اره میکنید ...این در خور
کار شما هست؟»
زن گفـت« :ایـن تـا حدودی شـبیه کاریـه که من
انجـام مـیدم ».محجوبانه در مـورد کاری که انجام
میداد حرف مـیزد .کاری که انجام میداد آرامش
بخشـیدن به انسـانها بود ،البته در زمانی که آنها
را میکشت.
و زمانی که لئورا دانکن برای پرترهاش ژست گرفته
بود ،خو ِد خو ِد دکتر هیتز اتاق انتظار را با حضورش
منور کرد .قدش  210سانتیمتر بود و از شدت کمال
و منزلت و شور زندگی ،داشت منفجر میشد.
گفت« :خب ،دوشیزه دانکن! دوشیزه دانکن!» بعد به
شوخی ادامه داد« :شما اینجا چه
کار میکنید؟ اینجا محل مرخص
شـدن آدمها نیسـت .اینجا محل
ورودشونه!»
زن بـا کمرویی گفت« :مـا قراره با
هم توی یک تصویر بیفتیم».
دکتر هیتـز از صمیـم قلب گفت:
«عالیه! به نظر شـما ،جـدا تصویر
خارقالعادهای نیست؟»
زن گفت« :واقعا باعث افتخارمه که
در کنار شما باشم».
مـرد گفت« :بذارید بگـم که برای
من هم بودن در کنار شما افتخاره.
بـدون زنهایـی مثل شـما ،جهان
شـگفتانگیزی که بهش رسیدیم
امکانپذیر نبود».
او بـه زن ادای احتـرام کـرد و بـه
سـمت دری کـه بـه اتـاق زایمان
راه داشـت بـه راه افتـاد و گفـت:
«حـدس بزنید همین االن چی به
دنیا اومده».
زن گفت« :نمیدونم».
مرد گفت« :یه سهقلو!»
صدای زن به هوا رفت« :سهقلو!» فریادش به خاطر
الزامات قانونی تولد سهقلوها بود.
قانـون میگفـت هیـچ نـوزاد تـازه متولـد شـدهای
نمیتوانـد زنـده بماند مگـر آن که والدیـن کودک
بتوانند کسـی را پیدا کنند که داوطلب مرگ شود.
سهقلوها ،اگر همهشـان زنده بودند ،به معنی وجود
سه داوطلب بودند.
لئورا دانکن گفت« :والدینشان سه داوطلب دارند؟»
دکتر هیتز گفت« :تا جایی که شنیدم یکی دارند و
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سعی میکنند دو تا دیگه دست و پا کنند».
زن گفت« :فکر نمیکنم جورش کرده باشند .کسی
سه تا قرار مالقات با ما نگذاشته .امروز تنها نوبتهای
یـک نفره داشـتیم .مگـر اینکه بعـد از اومدن من
کسی تماس گرفته باشه .اسمشون چیه؟»
پدر منتظر در حالی که راست مینشست ،با ظاهری
آشفته و چشمانی سرخ گفت« :ولینگ! ادوارد کی.
ولینگ جونیور .این اسم یک پدر آینده شاده».
او دسـت راستش را باال آورد ،به نقطهای روی دیوار
خیره شـد ،خندهای تاسفآور و گرفته کرد و گفت:
«حاضر!»
دکتـر هیتـز گفـت« :آه ،آقای ولینگ ،من شـما رو
ندیدم».
ولینگ گفت« :من نامرییام».
دکتر هیتز گفت« :همین االن به من تلفن کردند که
سهقلوهای شما به دنیا آمدند .حال آنها و مادرشون
خوبه .من االن دارم میرم که اونها رو ببینم».
ولینگ بیاحساس گفت« :هورا».
دکتـر هیتـز گفـت« :بـه نظـر خیلـی خوشـحال
نمیرسید».
ولینـگ گفـت« :کـدوم مـردی در موقعیـت مـن
خوشحال نیست؟»
دسـتهایش را بـا حرکتـی حاکـی از سـادهدلی
بیخیاالنـه تـکان داد و گفت« :تنهـا کاری که باید
بکنم ،انتخاب کردن اینه که کدوم یک از سـهقلوها
زنده بمونه ،بعد پد ِر مادرم رو تحویل ولگرد شنگول
میدم و با یه رسید برمیگردم اینجا».
دکتـر هیتـز برای سـختگیری بیشـتر باالی سـر
ولینگ قد برافراشت و گفت« :آقای ولینگ ،شما به
کنترل جمعیت اعتقاد ندارین؟»
ولینگ با بیحسـی گفت« :مـن فکر میکنم حرف
ندارد».
هیتز گفت« :شـما دوسـت دارید به روزهای خوش
گذشـته برگردید؟ وقتی که جمعیـت زمین حدود
بیسـت میلیـارد نفـر بود و بعـد چهل میلیـارد نفر
میشـد و بعدش هم صد و شـصت میلیارد؟ شـما
میدونید شفترک چیه آقای ولینگ؟»
ولینگ با ترشرویی گفت« :نچ».
«یک شـفترک آقای ولینگ یک دونه کوچولوست،
یکی از دونههای گوشتالوی کوچیک شاهتوت ،بدون
کنترل جمعیت ،مخلوقات بشری تا حاال سطح این
سـیاره پیر رو مثل شـفتهای روی شـاهتوت توده
کرده بودند! بهش فکر کنید!»
ولینگ همچنان به نقطـهای ثابت روی دیوار خیره
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ماند.
دکتـر هیتز گفت« :در سـال  ،2000قبل از اینکه
دانشـمندان مداخله کنن و قانون وضع کنن ،حتی
آب نوشـیدنی کافی به همه جا نمیرسـید و به جز
علف دریایی چیزی برای خوردن نبود ...و هنوز هم
مردم روی حق خودشـون برای مثل خرگوش زاد و
ولد کردن پافشـاری میکـردن .همین طور هم ،در
صورت امکان ،حق و حقوقشـون بـرای زنده ماندن
ابدی».
ولینگ آهسـته گفت« :من اون بچهها رو میخوام.
من هر سهتاشون رو میخوام».
دکتـر هیتز گفت« :البته کـه میخواید ،آدم همین
طوریه دیگه».
ولینگ گفت« :دلم هم نمیخواد پدربزرگم بمیره».
دکتر هیتز از روی همدردی ،با مالیمت گفت« :هیچ
کس واقعا از تحویل دادن یک خویشاوند نزدیک به
کتباکس خوشحال نمیشه».
لئـورا دانکـن گفـت« :ای کاش مـردم ایـن طوری
صداش نمیکردن».
دکتر هیتز گفت« :چی؟»
زن گفـت« :ای کاش مـردم کتباکـس و چیزهایی
مثـل این صداش نمیکـردن .این تاثیـر بدی روی
مردم میذاره».
دکتـر هیتز گفـت« :کامال درسـت میفرمایید .من
رو ببخشید ».جملهاش را اصالح کرد و به اتاقهای
گاز شهر عنوان رسمیشان را نسبت داد ،عنوانی که
هرگز کسـی در گفتگوهای روزمـره به کار نمیبرد.
گفت« :من بایسـتی میگفتم "هنرکده خودکشـی
اخالقی"».
لئورا دانکن گفت« :آهنگ این یکی خیلی بهتره».
دکتر هیتز گفت« :کودک شـما ،هر کدومشـون که
تصمیم بگیرین نگه دارین ،آقای ولینگ ،این دختر
یا پسـر که در سـیارهای سـعادتمند ،جادار ،تمیز و
ثروتمند زندگی خواهد کرد ،در باغی درست شبیه
ایـن دیوارنمـا که اینجـا اسـت ،از کنترل جمعیت
ممنون میشه ».سرش را تکانی داد و بعد ادامه داد:
«دو قـرن پیش ،وقتی مـن مرد جوانی بودم ،اینجا
جهنمی بود که هیچ کس فکرش رو نمیکرد بتونه
بیست سال بعدی رو دووم بیاره .امروز قرنها صلح و
فراوانی ،که پیش از این به اندازه مرزهای پرواز خیال
از ما دور بودن ،ادامه دارن».
سپس لبخند درخشانی تحویل داد.
و لبخنـدش با دیـدن ولینگ که هفت تیری بیرون
آورده بود ،خشکید.

ولینگ دکتر هیتز را کشـت و گفت« :این ،جا برای
یکی ...یه جای بزرگ و حسابی».
و بعد به لئورا دانکن شلیک کرد و در حین افتادنش
بـه او گفت« :این تنها مرگه .بیا! حاال شـد جا برای
دو نفر».
و بعد به خودش شلیک کرد و برای هر سه کودکش
جا باز کرد.
هیـچ کس بـه اتاق ندوید .ظاهـرا هیچ کس صدای
شلیکها را نشنیده بود.
نقاش باالی نردبان دوقلویش نشست و متفکرانه از
باال به صحنه تاسفبرانگیز نگاه کرد.
نقاش بـه معمای محنتانگیز زندگی اندیشـید که
خواسـتار تولد بود و هر تولد خود خواستار باروری،
خواستار تولید مثل و نیز زندگی تا حد امکان بود و
به راه حلی برای انجام همه اینها روی یک سـیاره
خیلی کوچک که میباید برای همیشه پابرجا بماند،
اندیشید.
تمام راههایی که نقاش میتوانست بیابد شوم بودند.
در حقیقت حتی شومتر از کتباکس ،ولگرد شنگول
و سـختنگیر بودند .او به جنگ فکر کرد .به شـیوع
بیماری و به گرسنگی فکر کرد.
او فهمیـد کـه هرگـز دوباره نمیتواند نقاشـی کند.
گذاشـت قلممـوی نقاشـیاش روی کهنهپارههـای
پخش زمین بیافتد.
همچنین به این نتیجه رسید که تقریبا مقدار کافی
در باغ شاد زندگی ،زندگی کرده است .به آهستگی
از نردبان پایین آمد.
تپانچـه ولینـگ را برداشـت ،واقعـا قصد داشـت به
خودش شلیک کند .ولی قدرتش را نداشت.
و بعد در گوشـه اتاق کابین تلفن را دید .به سویش
رفت و شماره سرراستی را گرفت»B R 02 B 2« :
صدای بسـیار گـرم یک زن مهمانـدار گفت« :دفتر
فدرال پایاندهی .بفرمایید؟»
مرد خیلی محتاطانه پرسید« :کی میتونید یه وقت
به من بدید؟»
«شـاید بتونیم شـما رو آخر وقت امشـب جا بدیم،
اگه یک مورد لغوی داشـته باشـیم از این هم زودتر
میشه».
نقاش گفت« :بسیار خوب ،اگه زحمتی نیست اسم
من رو جا بدین ».و به زحمت اسمش را گفت.
مهماندار گفت« :متشـکرم آقا ،شـهر شـما قدردان
شما است .کشورتون قدردان شما است .سیاره شما
قدردان شما است .ولی عمیقترین قدردانی از طرف
نسل آینده است».

