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این شماره با حمایت ویژه گروه راهبرد 
بیان تهیه شده است
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هرگز شب را باور نکردم
چرا که در فراسوی دهلیزش

به امید دریچه ای دل بسته بودم

بـاز شـدن افق هـای فنـاوری بـه روی مـا، بـه طرز 
نامحسوس و شگفت انگیزی زندگی مان را دستخوش 
تحوالتی عظیم کرده، تحوالتی که شاید در روزگاری 
نه چندان دور، تنها رویایی پیچیده و دست نیافتنی 
بـوده و امـروز که جامه حقیقت به تن کرده، نه تنها 
به پیچیدگیشـان توجهی نمی کنیـم، بلکه آنچنان 
برایمـان عـادی شـده کـه شـاید حتی نادیده شـان 
بگیریم. همین اینترنت به عنوان یکی از بزرگ ترین 
اتفاقـات تکنولـوژی، مثـال بـارزی از ایـن تحـول و 
پیچیدگـی اسـت؛ اینترنتـی که به تنهایـی زندگی 
روزمره و کسـب وکارها را دسـتخوش تغییر کرده و 
خود سـنگ بنایی شده برای شکل گیری بسیاری از 

تحوالت دیگر!
در این بین هر یک از این دستاوردها، مثابه شمشیری 
دو لبه اسـت که می تواند براسـاس کاربرد درست و 
ناردسـت، بسـیاری را به ورطه نابودی بکشاند. یکی 
از دغدغه هـای امـروز مـا حفظ محرمانگـی و حریم 
خصوصـی اسـت؛ حریمی که در حدود سـی سـال 
پیش، ریچارد اسـتالمن با راه انـدازی جنبش آزادی 

نرم افزار، اولین هشدارها را رسما اعالم کرد که ما هر 
روز بیشتر به عمق پیام وی و فاجعه احتمالی پیش 
رو، پی می بریم. به قول استالمن در پیام ویدئویی که 
بـه مناسـبت روز آزادی نرم افـزار ۹2 تهران برایمان 
ارسـال کرد: »ماشـین ها ما را کنترل می کنند و کد 
ماشـین ها را، چه کسـی اسـت که بر کدهـا نظارت 

داشته باشد.«
نرم افزارهای انحصاری و بی توجهی در اشتراک گذاری 
اطالعـات در شـبکه های اجتماعـی، چالـش امـروز 
حریم خصوصی شـده اند. کم نیسـتند افراد مشهور 
و معروفـی که دردسـرهای ناشـی از عـدم توجه به 
اطالعات خصوصی شان، گریبان گیرشان کرده است. 
از کجا می دانید، شاید همین که در شبکه اجتماعی 
می گویید »امروز خیلی ترافیک بود و باالخره رسیدم 
شـرکت« یا به اشـتراک گذاری تصاویـری زیبایی از 
سـفرهایتان با عنوان معروف »همین االن، یهویی« 
در کنار آدرسـی که برای شـما ثبت شـده، سارقان 
را برای بررسـی وضعیت دارایی محل سـکونت شما 

وسوسه کند.
این ها تنها بخشی از مخاطراتی است که عدم حفاظت 
از اطالعات و بی توجهی به حریم خصوصی، می تواند 
دنیای نیمه مجازی یا نیمه واقعی را به چالش بکشد. 
البته خیلی نگران نباشید؛ در این شماره، راه کارهای 
ساده ای را به شما پیشنهاد داده ایم که کمک شایانی 

به حفظ حریم خصوصیتان می کند.

همچنیـن در این شـماره دسـتاوردهای جدیدی از 
فنـاوری قدیمـی را نیـز همراه هم بررسـی خواهیم 
کرد که افق فردای ما را امروز به نمایش در می آورد. 
چاپگرهای سه بعدی ای که در حدود سی سال پیش 
معرفی شـدند و تا به امروز به صورت گسترده مورد 
استفاده قرار نگرفته بودند. اما امروز با پیشرفت علم 
و فناوری، هزینه تولید و استفاده از این ابزار آن قدر 
کاهش یافته اسـت که نوجوان 1۶ ساله ای توانسته 
چاپگـر خودش را بسـازد و دانـش آن را هم با ما به 
اشـتراک بگذارد. چاپگرهای سـه بعدی در چندسال 
آینده یکی از اصلی ترین مباحثی است که امیدوارم 
مجامع علمی و صنعتی کشور، به خصوص دانشگاه ها، 
سرفصل های آموزشی و عملی مناسبی را در ارتباط 
با آن نظر بگیرند تا نه تنها از این قافله عقب نمانیم، 
بلکه با بومی سـازی دانش و با به کار بسـتن آن، به 

رونق اقتصادی هم کمک کرده باشیم.
قطعـا با برداشـته شـدن تحریم هـا و ایجـاد فضای 
مساعد، باید منتظر روزهای بهتری در حوزه فناوری 
باشـیم و امیدوارم برای اسـتفاده هر چه بهتر از این 
فضا، خود را مهیا کرده باشـیم. هر چند شاید کمی 
دیر باشـد، اما با عـزم و اراده ای قوی می توانیم خود 
را آماده کنیم و به قول روای بازی هشـدار سـرخ با 

کمی طنز:
Be prepare for the best, commander. 

محمد دماوندی
سردبیر

احمد شاملو
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قلم آزاد فارسی گامی به جلو برداشت
قلم آزاد فارسـی که وجودش به همت شـما دوستان ممکن شد، در حال 
حاضر در مرحله ای از طراحی قرار دارد که ساختار پایه ای تمامی حروف در 

آن کامل شده و فرم مخصوص خود را پیدا کرده است.
پروژه قلم آزاد فارسی دومین پروژه موفق است که به صورت سرمایه گذاری 

جمعی )crowdfunding( آغاز شده است.
برای پیگیری طرح و دریافت اطالعات بیشتر می توانید به وب سایت رسمی 

آن به آدرس pfont.ir مراجعه کنید.

موتورهای جستجوی بومی و امنیت کاربران
نحوه فعالیت موتورجستجوهای بومی و حمایت دولت از این ارایه دهندگان 
سرویس در برنامه تلویزیونی پیشخوان خبر با حضور مهندس انصاری و 

دکتر تقی پور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گـزارش روابط عمومـی و اموربین الملل سـازمان فنـاوری اطالعات 
ایـران، مهندس علی اصغر انصاری در این برنامه با تاکید بر اهمیت وجود 
موتورهای جستجوی بومی تصریح کرد: وزارت ارتباطات مصمم به تامین 

زیرساخت های مورد نیاز و حمایت از فعاالن این بخش است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه تولید بستر موتورجستجو مستقل 
هستیم و نیازی به بسترهای غیرایرانی وجود ندارد چرا که تمام اقدام ها از 

سوی کارشناسان و متخصصان داخلی انجام می شود.
برای مشاهده کامل گفتگو به پیوند خبر مراجعه کنید.

ایمیل بومی می خواهید یا ملی
نشسـتی به ریاست مهندس خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان  
فنـاوری اطالعات برگزار شـد و اهمیـت وجود رایانامه هـای بومی و بعد 

اقتصادی ایجاد و راه اندازی این سرویس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خسرو سلجوقی در این نشست با بیان این مطلب که به نظر می رسد وجود 
رایانامه های بومی و نه ملی برای کشـور بسـیار مناسب و با اهمیت است 
تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در این بخش نحوه تامین منابع ایجاد و 
ارایه خدمات این سرویس است که باید از محل دولتی صورت گیرد و یا با 
یک مدل کسب و کار امکان تامین منابع از محل برخی سرویس های ویژه 

قابل ارایه در رایانامه صورت گیرد.
وی افزود: مباحث مطرح در این گونه از جلسات می تواند نقش مهمی در 
سیاستگذاری ها، تصمیم گیری ها و نوع حمایت ها در این حوزه خصوصا با 

توجه به تدوین قانون برنامه ششم توسعه کشور، داشته باشد.

http://slmd.ir/ia

http://slmd.ir/ib

http://slmd.ir/ix

ابر خودرویی که چاپ شد
فناوری چاپگرهای سه بعدی تأثیرات زیادی در عرصه های صنعت و حتی 
کاربری آماتوری داشته اند  و در جدیدترین تالش ها خودروسازها نیز قصد 
دارند تا با استفاده از این فناوری فرآیند ساخت محصول را به صورت محلی، 
مبتنی بر تقاضا با چاپ سه بعدی میسر سازند. همان طور که مطلع هستید 
در چاپ سه بعدی از مواد مختلفی استفاده می شود که فلز نیز یکی از مواد 

مورداستفاده در صنایع هوایی و تجاری است.
 یـک ایـده از طـرف شـرکتی نوپـا از شـهر سانفرانسیسـکو بـه نـام
 Divergent Microfactories مطرح گشته است  تا یک ابرخودرو که معموال 
به کالس خودروهای لوکس اطالق می شود تولید نماید. اولین ماشین چاپی 
که The Blade نام دارد یک ابر خودرو بسـیار شـیک و زیبا است که 680 
کیلوگرم وزن داشـته و قادر است در 2/2 ثانیه به سرعتی در حدود 96/5 
کیلومتر در ساعت دست یابد. الزم به ذکر است که در حدود 10000 عدد از 

این خودرو تولید خواهد شد.

http://slmd.ir/hq



بلندر 2/75 منتشر شد
ویرایش جدیدی از بلندر، برنامه طراحی و رسـم گرافیک سـه بعدی که 
برای ایجاد انیمیشن، مدل و جلوه های ویژه بصری سه بعدی، منتشر شد. 
این ویرایش جدید بلندر از تغییرات زیادی برخوردار گردیده است. مانند 
پشـتیبانی از OpenCL در کارت گرافیک های AMD و پشتیبانی از اجرای 
چندین حالت در زمانی واحد، یا حتی پشتیبانی از اجرای عملیات بهتر به 
صورت چند نخی که باعث رندرینگ و اجرای عملیات سریعتری می شود. 
از دیگر ویژگی های افزوده شده به ویرایش جدید می توان به گزینه هایی 
جهت بهبود کیفیت در عمق و یا دید میدانی و یا حرکات نرم و طبیعی در 

حرکات اشیاء به همراه  موتورهای بازی و صدها تغییر دیگر اشاره داشت.

قابلیتی غیر آزاد از کرومیوم رخت بست
ویژگی دریافت فرمان صوتی که به صورت غیرآزاد پیاده سازی شده بود، از 

این مرورگر اینترنتی متن باز حذف شد.
کرومیم »Chromium«، مرورگری متن باز است که کد منبع گوگل کروم با 
آن برابـری می کند با این تفـاوت که با وجود این که کرومیم مانند گوگل 
کروم می نماید ولی در باطن، در برخی کدها تفاوت هایی با گوگل کروم دارد 
و از برخی قابلیت های گوگل محروم اسـت عالوه بر این که دیگر توسط 
گوگل قابل پیگیری نیسـت و حریم خصوصی باالتـری دارد. پس به این 
دلیل همواره به عنوان مرورگری کامال آزاد / متن باز به شـمار می رفت که 

با افزودن برخی ابزارهای متن بسته به مرورگر گول کروم مبدل می شد.

آمازون و توسعه نرم افزاِر معادل اپن اس اس ال
آمازون نرم افزار جدیدی را تحت عنوان S2N معرفی کرده است که قرار 
است جایگزین نرم افزار اپن اس اس ال »OpenSSL« در خدمات اینترنتی 
این شـرکت شـود.S2N  ابزار و کتابخانه ای متن باز اسـت که برای ارائه 
سـرویس امن اچ تی  تی پی کاربرد دارد. به طور دقیق تر می توان گفتم 
همانند ابزار اپن اس اس ال، یک پیاده سـازی متن باز از الیه انتقال امن 

اس اس ال و تی اس ال به شمار می آید.
همچنین به نظر می رسـد این ابزار نیز همانند اپن اس اس ال قرار است 
برای بیشتر سیسـتم عامل های شـبه یونیکس نظیر سان سوالریس، 
لینوکس، اواس ایکس ده، بی اس دی یا حتی شاید مایکروسافت ویندوز 

هم منتشر شود.

سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دالری آمازون برروی الکسا
در تازه ترین اقدام، شـرکت آمازون قصد دارد رابط صوتی خود به نام الکسا 
»Alexa« را برروی دسـتگاه های متعـددی از جمله تبلت های کیندل فایر و 
ابزارک »ویدجت« کنترل هوشمند منزل و ابزارهای سالمتی منتشر کند. این 
 »Echo« دستیار صوتی، تاکنون تنها برروی یک بلندگوی چند کاره به نام اکو
 »SDK« قابل دسترس بوده است. اما اکنون آمازون با انتشار ابزار برنامه نویسی
برای دستیار  صوتی الکسا قصد دارد توسعه دهندگان را به تولید برنامه های 
کاربردی مختلف برای این محصول ترغیب کند. با سرعت گرفتن رشد مفهوم 
اینترنت اشیاء )Internet of things( یکی از ابزار واسط برای توسعه دستگاه های 

مجهز به این فناوری دستیارهای صوتی هستند.

http://slmd.ir/i3

http://slmd.ir/i7

http://slmd.ir/iy

http://slmd.ir/i9
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لینوکس ۴٫2 حجیم تر خواهد بود
اخیرا ویرایش 4٫1 هسته لینوکس منتشر شد. توسعه ویرایش جدید یعنی 
4٫2 نیز چند روزی آغاز شـده اسـت و تا چند وقت دیگر منتشر خواهد 
شـد. با این حال لینوس تروالدز در پسـت جدیـدش در گوگل پالس به 
بزرگی کدهای هسته )وانیال( جدید 4٫2 اشاره کرده است؛ یعنی حجم کد 

لینوکس بزرگ تر از قبل است.
حجم کدهای لینوکس در برخی نسـخه ها افزایش می یابد، آنهم به دلیل 
افزودن ویژگی ها و کدهای ارسـالی بیشتر که در هر مرحله به کد اضافه 
می شوند. بااین حال این حجم خام است که افزایش یافته و حجم هر هسته 
در سیستم عامل اندروید یا گنو/لینوکس شما بسته به تنظیمات اعمالی 

قبل از ترجمه کردن متفاوت خواهد بود.

http://slmd.ir/hn

هوای ایران ابری شد
به گفته مهندس سیف احمدیان، مشاور سازمان فناوری اطالعات ایران 
در حـوزه خدمات رایانش ابـری: رایانش ابری، داده هـای کالن، تلفن 
همراه و اینترنت اشـیاء از جمله تکنولوژی های روز دنیا محسوب می 

شوند که در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در همین راستا، سازمان فناوری اطالعات ایران به منظور 
کاربردی کردن فناوری رایانش ابری و در راستای ایجاد و توسعه شبکه 
ملی اطالعات و مراکز داده داخلی، از سال گذشته طرح توسعه خدمات 

این نوع از فناوری را در دستور کار خود قرار داد.
سیف احمدیان با اشـاره به ویژگی های این خدمات تصریح کرد: ارایه 
خدمات مورد تقاضا نظیر خدمات دولت الکترونیکی به صورت آسـان، 
کم هزینه و سریع، دسترسی به خدمات در همه جا و همه وقت از طریق 
اینترنـت و اینترانت با اولویت محتوای بومی و همچنین ارایه ابزارهای 
مبتنی بر کسب و کار از جمله ویژگی های خدمات قابل عرضه در این 

حوزه محسوب می شود.
وی افزود: در این راستا و در قدم نخست، اجرای طرح مذکور هم اکنون 
در الیـه IaaS با بهره گیری از نرم افزاری که در 52 درصد سیسـتم های 
رایانش ابری جهان مورد استفاده قرار می گیرد در مراکز داده همدان و 

خوزستان پیاده شده است.
وی تاکید کرد: این طرح با امکانات سازمان فناوری اطالعات ایران و با 
همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و دانشگاه های الزهرا 

و شریف پیاده سازی و اجرایی شده است.

http://slmd.ir/iz

پاکسازی و رفع ایراد از EXT4 در لینوکس ۴٫2
به روزرسـانی بزرگ و مهمی برای سیسـتم فایل EXT4 در حال آماده سازی 
اسـت تا در نسخه بعدی لینوکس، یعنی لینوکس 4٫2 مورد استفاده قرار 
گیرد. در این نسـخه از لینوکس به رفع ایراد و پاکسـازی های فراوان از این 
سیستم فایل پرداخته شده است که منجر به کارایی و پایداری بیشتر این 

سیستم فایل خواهد شد.
همـان طـور کـه در خبر انتشـار نسـخه 4٫1 لینوکـس، اشـاره کردیم از 
رمزنـگاری در سـطح اجـرا بـرای سیسـتم فایل EXT4 )بـه لطـف گوگل( 
پشـتیبانی شـده بـود کـه در نسـخه 4٫2 قرار اسـت بـه رفع ایـرادات آن 
 ویژگـی پرداختـه شـود. همچنین در نسـخه جدید بیت پرچـم »فلگ«

 FALLOC_FL_INSERT_RANGE، افزوده شـده اسـت که برای ایجاد فضایی 
خالی بین فایل ها و جایگزینی برای »collapse range flag« خواهد بود.

http://slmd.ir/ic

رفع آسیب پذیری صفحه کلید گوشی های سامسونگ 
چند روز گذشته خبر مشـکل امنیتی نرم افزار صفحه کلید گوشی های 
سامسونگ شنیده شد. بر اساس این خبر صفحه کلید گوشی های سری 
کهکشانی سامسونگ دارای مساله امنیتی بودند که 600 میلیون دستگاه را 
در خطر حمله قرار می داد. اکنون سامسونگ این مشکل داخلی را برطرف 
کرده است و در حال برنامه ریزی برای بیرون دادن بروز رسانی امنیتی برای 
دستگاه های در معرض خطر است. آن ها احتمال وقوع یک حمله واقعی 
را ناچیز می دانند، چرا که نیاز است تا شرایط خاصی قبل از حمله در کنار 

یکدیگر قرار گیرند.

http://slmd.ir/id
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معرفی

شماره ششم،  مرداد ماه94

در ماه سپتامبر یکی از برترین تولید کنندگان 
گوشی هوشـمند در چین، گوشی هوشـمند 
اندرویدی MX4 را عرضه کرد که سیستم عامل اندروید 
را اجرا می کرد. سـپس بعد از آن موضوع، این شرکت 
اعـالم کـرد کـه در آینده ویرایشـی از این گوشـی با 
سیستم عامل اوبونتو عرضه خواهد شد. با این حال و با 
گذشت مدت زمانی، باالخره در تاریخ 25 ژوئن ویرایش 

اوبونتویی این گوشی نیز در اروپا عرضه شد.
هماننـد دیگـر گوشـی های اوبونتویـی عرضه شـده 
این گوشـی نیـز اغلب برای توسـعه دهندگان و دیگر 
عالقه مندان به این سیسـتم عامل عرضه شده است و 
برای کاربرد روزانه از این سیستم عامل هنوز کمی زود 
است. در هر صورت اگر عالقه مند به آزمودن اوبونتو در  
یک گوشی هستید، این گوشی می تواند با یک دوربین 
مناسب نیازهای شما را برطرف کند. هرچند برنامه های 
کاربـردی اندرویـد را همـراه خود نـدارد، امـا به طور 
روزافزون در حال گسترش بوده و برنامه های بیشتری 
در آن قرار می گیرند. به هر حال الزم به ذکر است که 
اگر از برخی گوشی ها مانند اکسپریا زد و یا نکسوس  ها 
و … بهره می برید نیز با استفاده از رام های غیر رسمی 

قادر خواهید بود به نصب اوبونتو اقدام نمایید.

  ظاهر و ابعاد
این گوشـی به عنوان یکی از گوشـی های میان رده با 
قیمت مناسـب از بدنه نسـبتا خوبی برخوردار اسـت 
که با وجود پالستیکی بودن حس خوبی را در دست 
ایجاد می کند. ابعاد این گوشـی شامل 144 میلی متر 
طول 77/5 میلی متر عرض و ۸/۹ میلی متر ضخامت 
است که یک گوشی خوش دست در بین هم رده هایش 
به حساب می آید. در مقام مقایسه می توان به نکسوس 
۶ با 1 میلیمتر ضخامت و یا آیفون ۶ با ۶/۹ میلی متر 

ضخامت اشاره داشت. وزن آن نیز در حدود 147 گرم 
است.

  صفحه نمایش و دوربین
صفحـه نمایـش آن 5/۳۶ صـدم اینـچ اسـت کـه با 
رزولوشن تمام اچ دی )1۹20 در 10۸0( وضوح تصویر 
باال ) 41۸ نقطه در اینچ(  را به همراه دارد که از آیفون 
۶ با صفحه نمایش رتینا نیز باالتر است با این حال در 
برابر نکسـوس ۶ و صفحه نمایش های فراتر از اچ دی 

کمی پایین تر است. در پایین صفحه نمایش نیز یک 
دکمه لمسی برای رفتن به صفحه خانگی قرار گرفته 
است که با وجود تشخیص حرکتی در اوبونتو نیز بسیار 
کاربردی است، زیرا رفتن به صفحه اصلی و کارکردن 
با دکمه ها بسیار راحت تر از تشخیص حرکت است. با  
این وجود با استفاده طوالنی مدت با این جسچر ها خو 
خواهید گرفت. گوریال گلس ۳ نیز مسئول محافظت 
از صفحـه نمایـش شـما در برابر خش و آسـیب های 
احتمالی است که با وجود نسخه 4 گوریال گلس نیز 

گزینه خوبی به شمار می آید.
دوربیـن جلـو در ایـن گوشـی نیز گزینه متوسـط 2 
مگا پیکسلی است که قادر است با دقت تصویر تمام اچ دی 
و بـا ۳2 فریم بر ثانیه به فیلم برداری بپردازد که گزینه 
مناسبی برای برقراری تماس تصویری در نسل سوم و 
چهارم و یا حتی اسـتفاده در  وایبر و اسـکایپ اسـت. 
نکته مهمی که باید در مورد دکمه دایره ای شکل پایین 
صفحه نمایش اشاره کنم این است که بعد از یک به  
روز رسانی این دکمه مرا به ناحیه امروز می برد، ولی بعد 
از به روزرسانی دوم دیگر این دکمه کار نمی کند و عمل 
خاصی را انجام نمی دهد. »شاید مجددا در به روزرسانی 
بعدی قابلیت جدیـدی برای آن در نظر بگیرند. با این 
حـال همانطور که ذکر شـد، این دکمه بـرای اوبونتو 
نیاز نیسـت و به طور کلی برای گوشـی های اوبونتویی 
نیازی بـه دکمه فیزیکی وجود ندارد. زیرا جسـچر ها 
در اوبونتـو همه کاره اند که منجر به کوچک تر شـدن 
گوشـی به دلیل نبودن دکمه فیزیکی و یا نرم افزاری 
می گردد.« با این حال با جستجو در وب متوجه شدم 
در ویرایـش اندرویـد این دکمه به عنوان دکمه ثانویه 

قفل صفحه نمایش عمل می کند.
اگر درب پشتی این گوشی را باز کنید، به باتری و شیار 
قرار گیـری حافظه میکرو اس دی دسترسـی خواهید 
داشت. با این حال و با وجود قابلیت گشودن درب پشتی 
نمی توان به تعویض باتری پرداخته و آن را در هنگام 
اتمـام باتـری با باتری جدید تعویض کـرد. به هرحال 
زمانی که باتری قابل تعویض نیسـت بهتر است درب 
پشـتی نیز پلمب باشد و شیار حافظه نیز در کناره ها 

قرار گیرد.
دوربین پشـتی 20/7 مگاپیکسل است که با دو عدد 
فالش با رنگ های متضاد همانند آیفون همراه اسـت 
تـا رنـگ تصویر در هنـگام اسـتفاده از نـور فالش به 

گوشی Meizu MX4 با سیستم عامل اوبونتو
 Meizu MX4 با دو ویرایش، دو روح در یک بدن!
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 رنگ های گرم یا سرد متمایل نشود. لنز این دوربین لنز
 IMX220 Exmor RS شرکت سونی است که از کیفیت 
خوبی برخوردار است. این دوربین قادر به بزرگنمایی 
تـا 4 برابر و همچنین قابلیت فیلم بـرداری  به صورت 
اسـمی 4K نیـز هسـت زیرا که هنـوز اوبونتو قـادر به 
فیلمبرداری 4K نیست ولی در به روزرسانی های بعدی 
می توان از آن بهره جست. دوربین تصاویر خوبی را ثبت 
می کند و رنگ ها نیز در بازه رنگی حقیقی قرار دارند. 
چند مثال از عکس های ثبت شده با این دوربین را در 

زیر تماشا کنید.
  مشخصات ارتباطی و پردازشی

تماس های ویدیویی نیز با این گوشی به راحتی قابل 
انجام است و کیفیت صدا در مکالمات عادی نیز بسیار 
واضح بـود که این موضوع به دلیل میکروفون اضافی 
برای کاهش نویز در گوشی است. همچنین آنتن دهی 
گوشـی و اوبونتو بسـیار قابل قبول بود و برای کاربرد 

روزانه نیز مشکلی نداشت.
ایـن گوشـی از پردازنـده مدیا تـک هشت هسـته ای 

MT6595 بهـره می برد که کارایـی قابل قبولی را برای 

اوبونتو فراهم کرده اسـت و تاخیر و یا مشکل خاصی 
در هنـگام اجرای برنامه ها در آن دیده نمی شـود. این 
 A7 1.7GHz x 4 هشت هسته شامل 4 هسته با  کالک
و 4 هسته قویتر با کالک باالتر A17 2.2GHz x 4  است 
که در زمان کارهای سنگین فعال می شود. شتابدهنده 
گرافیکـی PowerVR G6200 نیـز تمامی گرافیک های 
موجـود را به خوبی پـردازش کرده و از پس بازی های 
متعدد در اوبونتو نیز بر می آید. همچنین حافظه اصلی 
2 گیگابایتی نیز برای اجرای چند نرم افزار در کنار هم 
بسـیار مناسب است. هرچند در زمان اجرای برنامه ها 
برای اولین بار با تاخیری 2 ثانیه ای مواجه می شوید که 
ممکن است ایرادی نرم افزاری بوده و با یک به روزرسانی 

برطرف شود.
همچنیـن پشـتیبانی از نسل سـوم و چهـارم در این 
گوشی به صورت مناسبی انجام می گیرد. در پشتیبانی 
از وای فای نیز از دو باند 2/4 گیگا هرتز و 5 گیگا هرتز 
پشتیبانی کرده و از سرعت خوبی برخوردار است. در 
ابتدا برای استفاده از نسل سوم و چهارم اینترنت همراه 
باید گزینه »رومینگ داده« را فعال می کردم اما بعد از 
چنـد بار راه اندازی مجدد و مدتی بعد، دیگر نیازی به 
انجام چنین کاری نداشتم که به طور واضح نمی دانم 
به چه دلیل چنین چیزی رخ داد و چرا مشکل برطرف 

شد؟
بـا این حال سـریعا بـه بررسـی سـرعت اینترنت در 
هنگام استفاده از اینترنت همراه نسل چهارم پرداختم 
 که سـرعت اینترنت در این گوشـی همانند گوشـی

HTC One M8  ام بـود. )خواهشـمند اسـت به سـرعت 

اینترنت واقعی نسل چهارم نیز توجه نمایید!(.

  مشخصات و جزییات سخت افزاری گوشی
 صفحه نمایـش: 5/۳۶ صدم اینچ تمام اچ دی گوریال 

گلس ۳
 ابعاد: 144 میلی متر طول 77/5 میلی متر عرض و 

۸/۹ میلی متر ضخامت و 147 گرم وزن

 پردازنده: مدیا تک هشت هسته ای MT6595،  هشت 
هسـته شـامل 4 هسـته با  کالک A7 1.7GHz x 4 و 4 

A17 2.2GHz x 4 هسته قویتر با کالک باالتر
PowerVR G6200 MP4 :شتابدهنده گرافیکی 

 دوربین: دوربین عقب 20/7 مگاپیکسـل + 4 برابر 
بزرگ نمایی + فیلمبرداری اسمی 4K و دوربین جلو 2 

مگاپیکسل و فیلم برداری تمام اچ دی
 حافظه داخلی:  1۶ گیگابایت

 حافظه اصلی: 2 گیگابایت
 باطری: غیرقابل تعویض ۳100 میلی آمپری

 TD-LTE / FDD-LTE / TD-SCDMA / :ارتباطـات 
WCDMA / GSM

 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi :وای فـای 
Direct

A2DP ,بلو توث:  نسخه چهارم 
 A-GPS, بـا بهره گیـری از GPS :موقعیت یاب جهانـی 

GLONASS, Beidou, QZSS

 موارد اضافی: پشتیبانی از میکرو سیم و میکرو اس دی
 رنگ ها:  نقره ای و طالیی  

http://slmd.ir/hw



14

معرفی

شماره ششم،  مرداد ماه94

کالیگرا :
برنامه آفیس پیش فرض در میز کار KDE اسـت. پیش از این Koffice نام 
داشـت اما امروزه به کالیگرا تغییر یافته است؛ پراستفاده ترین برنامه آن 
Krita اسـت اما دیگر برنامه ها هم کاربرد خاص خودشان را دارند اما برای 

استفاده حرفه ای همان لیبره آفیس بهتر است.

Calibre
اگـر زیاد کتاب آنالین مطالعه می کنید و لیسـت بلندباالیـی از آن ها در 
دیسک سـخت خود ذخیره دارید، این برنامه کوچک مدیریت آنان را بر 

عهده می گیرد. این برنامه از اکثر فرمت های رایج استفاده می کند.  

KmyMoney
این برنامه هم برنامه ی دیگری است برای مدیریت امور مالی شما، این برنامه 
نیز همچون برنامه ی GnuCache آزاد است اما برای کاربران KDE هست. 
اگر کاربر KDE هستید این برنامه با این میز کار هماهنگی بیشتری را خواهد 

داشت.  

LyX Document Processor
این هم یک سند پرداز دیگر است. این برنامه برخالف واژه پردازهای عادی 
به کلیت پرونده و سـند می پردازد نه به ظاهـر کلمات. لیکس ترکیبی از 
قدرت و انعطاف تخ )TeX/LaTeX( و سـادگی استفاده از رابط های کاربری 
است. اگر در سطح جهانی قصد تالیف کتاب یا مقاله دارید، از موارد ساده 
گرفته تا پچیده ترین فرمول های ریاضی را می توانید با استفاده از این ابزار 
آماده کنید. این تنها مزیت استفاده از لیکس نیست. با مراجعه به مستندات 
آموزشـی مناسـب و سـاخت یافته، از اسـرار لیکس برای تدوین رمان و 

فیلم نامه، آگاه شوید.  

آشیوو 
برنامه ای منعطف برای مدیریت منابع در محیط های تجاری است. امکانات 
مدیریت منابع آشیوو سازمان ها را قادر می سازد تا فرآیندهای کاری خود 
را در عین سـادگی به بهترین شکل مدیریت کنند. آشیوو راه کاری است 
که آرزوهای یک سـازمان را یک جا برآورده می کند و آزادی عمل را برای 
تطبیق قابلیت ها به نیازمندی ها به ارمغان می آورد. بارزترین ویژگی آشیوو، 

سادگی در تغییر برای شرایط خاص هر سازمان است. 

 FocusWriter
اگر نویسنده هستید و می خواهید به دور از مزاحمت سایر پنجره ها و دیگر 
چیزها بر روی رایانه و لپ تاپ، مطلب خود را در محیطی ساده و زیبا تایپ 
کنید. FocusWriter وارد عمل می شود. یک محیط ساده در حالت تمام 
صفحه اجرا می شـود و با چند کنترل سـاده به راحتی محیطی ساکت را 

برایتان فراهم می کند. 

http://slmd.ir/8khttp://slmd.ir/8n

http://slmd.ir/8p

http://slmd.ir/8o

http://slmd.ir/8l

http://slmd.ir/8m
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CherryTree

اگر می خواهید برنامه ای داشته باشید که ایده ها و نوشته های خود را سریعا 
در آن بنویسید این برنامه بسیار مناسب است. این برنامه داده های خود را 

به صورت XML ذخیره می کند و از SQLite هم پشتیبانی می کند. 

OpenShot Video Editor

برنامه ای ساده مانند Windows Movie Maker برای ویرایش فایل های ویدیویی 
یا ایجاد کلیپ های ساده است. این برنامه قابلیت متن 3 بعدی با بهره گیری 

از Blender را هم در خود دارد.

Amarok

پخش کننده موسیقی میز کار KDE از امکانات بسیار باالیی برخوردار است. 
ظاهر مدرنی دارد و با میز کار KDE بسـیار هماهنگ اسـت با این حال در 
 میـز کار های دیگـر هم به خوبی کار می کند دیگـر جایگزین این برنامه
 Clementine اسـت که از Amarok 1.4 انشـعاب یافته و با دیگر میز کارها 

سازگاری بهتری دارد و سبک تر است.

BleachBit

بلیچ بیت برنامه ای برای خالی کردن فضای به درد نخور در دیسک است و 
در عین حال می تواند از محرمانگی شما نیز محافظت کند. این برنامه تمامی 
کوکی ها و تاریخچه اینترنت را حـذف و فایل های موقت و الگ ها را نابود 
می کند. این ابزار کاربردی برای بستره های لینوکس و ویندوز طراحی شده 
است و بسیاری از برنامه ها مانند فایرفاکس، کروم، ادوبی فلش، اپرا، سافاری 

و سایر موارد را حمایت می کند.
همچنین با کمک این ابزار می توانید فایل محرمانه و مهم خود را به صورت 

امن پاک نمایید تا غیرقابل برگشت شود.
اهمیت استفاده از این ابزار به حدی اهمیت دارد که بروس اشنایر یکی از 
برترین اساتید رمزنگاری می گوید: »پس از مطالعه مستندات اسنودن در 

حال استفاده از بلیچ بیت هستم«. 

Zathura

این برنامه که برای مشاهده اسناد کاربرد دارد از ظاهری ساده، کاربردی و با 
قابلیت سفارشی سازی باال برخوردار است. 

MyNotex

این برنامه نیز برنامه ای سـاده برای یادداشـت گذاری و دیگر امور سـاده 
نوشتاری است. 

LightWorks

برنامـه ای حرفه ای و بسـیار قدرتمند جهت ویرایـش ویدیوها به صورت 
غیرخطی اسـت. این برنامه جهت استفاده حرفه ای به کار می رود و بسیار 

سریع عمل خواهد کرد. 

http://slmd.ir/8qhttp://slmd.ir/8t

http://slmd.ir/8u

http://slmd.ir/4e

http://slmd.ir/8r

http://slmd.ir/ex

http://slmd.ir/8s

http://slmd.ir/90
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چه یک رزبری پای داشـته باشید و چه قصد 
داشته باشید مدل جدیدی از آن را خریداری 
کنید، با این که این وسیله کوچک تا چه حد منعطف 
اسـت آشـنایی دارید. با ایـن دسـتگاه به راحتی قادر 
خواهیـد بود اکثر امور سـاده خود را انجـام دهید: از 
مدیریـت باغچه خود گرفتـه تا عکس گرفتن از مدار 
زمیـن. امـا اگر قصـد دارید چنین کارهایـی را بدون 
انجـام اعمالی خـاص مانند برنامه نویسـی و یا نصب 
برنامه های مختلف و از ابتدا در اختیار داشته باشید، 
باید از توزیع های آماده ای اسـتفاده کنید که شـامل 
سیستم عامل و برنامه های از پیش نصب شده هستند. 
برای نصب این توزیع ها کافی است آنها را بر روی یک 

کارت حافظه بنویسید تا به صورت زنده اجرا شود.

 بازی های قدیمی را دوباره تجربه کنید
  یکی از جالب ترین استفاده های رزبری پای، ایجاد 
یـک مرکـز بازی های قدیمـی اسـت و RetroPie یک 
سیسـتم عامل آماده می باشد که به شما ابزارهایی را 
می دهد که برای اجرای همه بازی های هشـت بیتی 
کـه فکرش را بکنید و البته چندیـن بازی 1۶ بیتی، 

نیاز دارید.
  هرچند آموزش های پیشین نصب این سیستم عامل 
مخصوص نگارش B این برد اسـت، ولی به روزرسـانی 
جدید آن، این سیستم عامل را برای رزبری پای 2 نیز 
آماده کرده است. این امر بدین معناست که می توانید 
حتا سگا ساترن و نینتندو ۶4 را نیز شبیه سازی کنید. 

 ایجاد یک نقطه اتصال بی سیم
 آیـا می خواهید در مورد امنیت شـبکه یاد بگیرید 
یا برای دوستانتان یک نقطه اتصال بی سیم بسازید؟ 
آیا می خواهید دامنه شـبکه بی سـیم خانگی خود را 
 Pi-Point  افزایش دهید؟ رزبری پای می توانید با توزیع
پیکربندی شـده و به شما یک دستگاه بی سیم قابل 

تنظیم بدهد.
 با این حال اگر گسترش شبکه بی سیم کاری است 
کـه می خواهید در درازمدت انجام دهید بهتر اسـت 
از ابـزار مخصـوص به این کار اسـتفاده کنید یا کمی 
وقت برای چینش شبکه منزلتان بر اساس فنگ شویی 

بی سیم بگذارید.

 از آهنگ های مورد عالقه خود لذت ببرید
می توانیـد   Pi MusicBox توزیـع از  اسـتفاده  بـا   
بلندگویی با پشتیبانی از Airplay بسازید که از درون 
بـه اسـپاتیفای، گوگل موزیـک و سـاندکلود متصل 
اسـت. انتقـال آهنگ ها از تلفن، تبلـت یا تلویزیون 
را فراموش کنید! رادیوی اینترنتی، آینده موسـیقی 

رزبری پای فراتر از انتظار

ده:
سن

نوی
لی

 کا
ین

ست
کری

اسـت و شـما می توانیـد بـا یـک رزبری پـای در 
اختیارش داشته باشید.

 فقط با یک رزبری پای مدل B، کمی کابل کشی 
و لحیـم کاری، ایـن رادیوی متصل به اینترنت که 
فقط در عرض چند ساعت ساخته می شود، شیوه  
لذت بردن شما از موسیقی را منقلب خواهد کرد.

 ایجاد یک وبالگ  وردپرس خودمیزبان
 اگـر برایتـان جالـب اسـت کـه بدانیـد چگونه 
می توان با اسـتفاده از یـک رزبری پای، وبالگی را 
میزبانـی کرد، می توانید توزیـع PressPi را امتحان 

کنید.
 درحالـی که اگر قصد میزبانـی یک پایگاه وب 
بـزرگ و محبوب را روی رزبری پای دارید، منطقا 
باید انتظار مشکالتی در عمل کرد پایگاه را داشته 
باشـید، این توزیع که آخرین نگارش وردپرس را 
به همراه دارد، با دقت زیادی بررسی شده و برای 

عمل کرد و راحتی استفاده بهینه شده است.

  ساخت ذخیره ساز متصل به شبکه
با استفاده از توزیع OpenMediaVault قادر خواهید بود 
تا ابزار ذخیره ساز متصل به شبکه خود را ایجاد نمایید 
به این شـکل که با ایجاد یک سرویس دهنده پرونده 
روی رزبری پای، اجازه دسترسی به پرونده ها را در هر 

زمانی از طریق شبکه خواهید داشت.
با این ابزار ذخیره ساز متصل به شبکه، به راحتی قادرید 
تا تصاویر خانوادگی، ویدیوها، آهنگ ها و… را در یک 
دیسک نگه داشته و از طریق شبکه به آن ها دسترسی 
داشته باشید. منفعت چنین کاری کامال واضح است، 
مخصوصا اگر بخواهید به این اطالعات از طریق مرکز 

رسانه یا تلویزیون دسترسی داشته باشید.

  رزبری پای را به مرکز رسانه تبدیل کنید
هرکسی که مجموعه ای از پرونده های چندرسانه ای 
داشته باشد، باید از یک مرکز رسانه استفاده کند. با 
ظهور رزبری پای دوران مرکز رسـانه های رایانه ای به 
پایان رسـیده است. امروزه تنها چیزی که نیاز دارید 
یک رزبری پای و یک توزیع مناسـب مانند OSMC یا 
OpenELEC اسـت. هردوی این توزیع ها شـامل مرکز 

رسانه ی کودی )XBMC سابق( هستند که در شماره 
1 سالم دنیا معرفی شد. اوپن الک یک لینوکس توکار 
است که به صورت فقط-خواندنی روی کارت حافظه 
نوشته می شود و نمی توان تغییر زیادی در ساختار آن 
ایجـاد کرد، درحالی که OSMC کودی را روی بسـتر 
raspbian اجـرا می کنـد که به معنی داشـتن قدرت 

کنترل بی نظیر روی آن است.

ده توزیع کاربردی برای رزبری پای

http://slmd.ir/fu
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مصائب یک مسابقه
مسـابقه تمام شده اسـت. حتی ناهار را هم 
خورده انـد و همه کم کم در حـال خروج از 
هتل پارسیان هستند. همه چیز تمام شده اما علی 
قدیـری مدیرعامـل بیـان آرام و قرار نـدارد. میز ما 
را پیدا می کند با خوشـحالی به سـمتمان می آید و 
می گوید: »باالخره شاخ صدا سیما را شکستیم«. آن 
جمعه اخبار ساعت دو شبکه یک برگزاری مسابقات 
بیـان را در بیـن خبرهایـش اعـالم کرد. چشـمان 
قدیـری حسـابی برق می زد. رسـیدن بـه محدوده 
رسـانه ای صدا و سـیما برایش دستاورد بزرگی بود، 

دستاوردی که به این راحتی ها به دستش نیاورد.
ماجـرا به خیلی قبل تر از هتل پارسـیان بر می گردد. 
شـرکت بیـان در سـال ۹0 تصمیـم گرفـت دسـت 
بـه حرکـت بزرگـی بزنـد و یکـی از اولین مسـابقات 
برنامه نویسی بومی را در ایران برگزار کند. هرچند آن 
سال ها دو دل بودند و از ترس اینکه نکند کمتر از 50 
شـرکت کننده داشته باشند می خواستند قید جایزه 
برای ده نفر اول را بزنند.  با تمام این نگرانی ها دور اول 
را برگـزار کردند و درکمال ناباوری 2700 نفر از ایران 
در مسـابقه برنامه نویسـی یک مجموعه تازه تاسیس 
شرکت کردند تا جای خالی چنین مسابقه را طی این 
سال ها پر رنگ تر کنند.  خیلی ها از ماجرا باخبر نشدند 
خیلی ها هم که دیر با خبر شدند در دلشان به این اتفاق 

ارزشمند در حوزه برنامه نویسی آفرین گفتند و احتماال 
تصمیم گرفتند در دور بعدی شرکت کنند. این شد که 
در نهایت دور دوم مسابقات که در سال ۹1 برگزار شد 
را بین المللی برگزار کردند و 4۹10 نفر از 54 کشـور 
در آن شرکت کردند. اینگونه »مسابقات برنامه نویسی 
بیـان« تبدیل به یک رویـداد مهم ایرانی برای جامعه 
برنامه نویسی شد. هرچند که درنهایت با کم لطفی هایی 
مواجه شدند. در این دور 172۸ شرکت کننده ایرانی 
و ۳1۸2 شرکت کننده خارجی به صورت اینترنتی و 

حضوری با هم رقابت کردند.
قدیـری مدیرعامل بیـان بیش از هر چیز از پوشـش 
خبـری صـدا و سـیما گلـه دارد و ایـن گلـه اش را در 
اختتامیه سومین دور به آشکارا بیان کرد. صدا و سیما 
دور اول مسابقات را بدون اینکه نامی از »شرکت بیان« 
بیاورد؛ معرفی کرد و دور دوم را به عنوان مسـابقه ای 
تحت نظر وزارت ارشـاد. استداللشـان هم این بود که 
حق نام بردن از یک شرکت خصوصی را ندارند، حتی با 
وجود آنکه فعالیت آن شرکت دستاورد کشوری باشد.

مشکالت بسیار زیاد بود تا جایی که قدیری می گوید 
روزی نبوده که به فکر تعطیل کردن شرکت نباشد.  با 
وجود تمام این مشـکالت بیان بعد از برگزاری موفق 
دو دوره مسـابقه برنامه نویسی تصمیم گرفت در دور 
سوم نیز بار دیگر مسابقه را به صورت بین المللی برگزار 

ده:
سن

نوی
ژوه

ی پ
سین

ن ح
سی

رح
کند. دور سوم مسابقات برنامه نویسی از مهر ماه ۹۳ با امی

حضور 102۶۶ شـرکت کننده از 10۳ کشـور جهان 
آغاز به کار کرد. برنامه نویسـان از ۳۹ کشـور اروپایی 
۳4 کشـور آسـیایی 15 کشـور از قـاره آمریـکا، 14 
کشور آفریقایی و 2 کشور از اقیانوسیه، در رقابت های 
مقدماتی این دوره از مسابقات شرکت داشتند. در آن 
سال سایت المپیاد جهانی رایانه نیز از کسانی که تا 
کنون در این مسابقات مدال آورده بودند برای شرکت 
در این مسابقه علمی ایرانی دعوت کرد. 2 مرحله اول 
مسابقات امسال اجباری نبود و بیشتر جنبه آموزشی 

و دستگرمی برای شرکت کنندگان داشت.
بعد از برگزاری پنج مرحله اینترنتی فینال سـومین 
دوره مسـابقات برنامه نویسـی بیـان روز جمعـه 11 
اردیبهشـت بین ۶0 شـرکت کننده در هتـل آزادی 

پارسیان به صورت حضوری برگزار شد.

  روز با شکوه
40 ایرانـی و 20 نفر غیر ایرانی جمعه در یک اتاق با 
شـکوه گرد هم آمدند تا خود را با مسائل سختی که 
در نهایت هم تمامشـان حل نشد به چالش بکشند. 

 در سومین مسابقات برنامه نویسی بیان چه گذشت



19 شماره ششم،  مرداد ماه94

مسابقه ساعت نه صبح شروع می شود اما تعداد 
زیادی از ساعت 7 به البی هتل آمده اند. سالن 
بـزرگ طبقه M میزبان برنامه نویسـان اسـت. 
وسـط سالن چندین میز سفید در ردیف های 
مرتبی چیده شـده اند. همه چیز مرتب است 
امـا این نظم و هماهنگی به راحتی به دسـت 
نیامده. دو روز قبل که برای آماده کردن سالن 
آمده اند با انبوهی از میزهای فرسـوده و کهنه 
مواجـه شـده اند. ایـن برنامه هایشـان را چند 
گامی عقب می اندازد. قدیری شب چهارشنبه 
مجبور می شـود خودش میزهای نو سـفارش 
دهـد. ماجـرا را این طـور تعریـف می کند که 
شـب چهارشنبه ناچار می شوند از کارخانه ای 
در مشـهد پایه های میز را سفارش دهند و به 
کارخانه ای دیگر رویه های میز را سفارش دهند 
آخر سـر هم آن ها را در تهران رنگ می کنند. 
قدیری این روایت را در شب اختتامیه تعریف 
می کند. دقیقا بعد از اینکه از مترجم می خواهد 
فعـال گفته هایش را ترجمه نکنـد تا به نوعی 

جلوی مهمان های خارجی آبرو داری کند.
بعد از اینکه شرکت کننده ها وارد شدند اندکی 
زمان می برد تا لپ تاپ های خود را آماده کنند. 
آماده کردن بسـتر فنی چنین مسابقه ای که 
رتبه مسـابقه دهندگان گاهی اوقـات به ثانیه 
بسـتگی دارد کار آسـانی نیست. برای همین 

تعـدادی از شـرکت کننده های دوره قبلی در 
ایـن دوره بـه کمک شـرکت بیـان آمده اند تا 
مسـابقه بـه بهترین نحو ممکن برگزار شـود. 
همه تی شرت های زرد رنگ بیان را پوشیده اند 
و سـالن به لطف این تی شـرت ها، موکت زرد، 
بنر بیان و نور المپ های زرد مانند یک شمش 

طال می درخشد.
در طی نیم ساعت اول یک برنامه نویس روس 
موفق می شود ۳ سؤال را حل کند.  با این کار 
امتیازش به طرز غیر قابل مقایسه ای بیشتر از 
سـایرین می شود. همین هم باعث می شود تا 
انتهای مسابقه در صدر جدول یکه تازی کند 
و در انتها هرچقدر هم برگزار کنندگان مسابقه 
سعی می کنند نتایج را غیر قطعی نشان دهند 

اما پیروزی اِوِجنی کاپون قطعی شده است.
اوجنـی کاپـون فرد عجیبـی بود شـما را یاد 
»راسـل کرو« در فیلم »ذهن زیبا« می اندازد. 
همـان ریاضی دان نخبه ای کـه تنها لذتش از 
زندگـی حـل مسـائل ریاضی بـود. حرکاتش 
آرام اسـت، دائم به زمین نگاه می کند و ظاهرا 
هیچ زیرکی در وجودش نیسـت. هنگامی که 
می خواهند از او مصاحبه بگیرند اینکه درست 
سؤال را درست ترجمه کنند از یک سو و اینکه 
منظورشان را از سؤال ترجمه شده به او منتقل 
کنند از سوی دیگر یک مصاحبه پنج دقیقه ای 

را به نیم سـاعت افزایش می دهد. 25 سالش 
اسـت و در سـن پترزبـورگ روسـیه زندگـی 
می کند.  از 7 سالگی برنامه نویسی را با ویژؤال 
بیسیک آغاز کرده و سپس در مدرسه پاسکال 
را فـرا گرفته اسـت. بعـد از آن وارد دانشـگاه 
ارتباطات و تکنولوژی سن پترزبورگ می شود 
و در آنجـا زبان هـای ++C و جـاوا را می آموزد. 
 کاپـون در سـال 2014 نفـر دوم مسـابقات

Google Code Jam شد.

بـا وجود این برخـالف دوره پیش ایـن بار در 
میان برترین ها نام یک نام ایرانی نیز به چشم 
می خورد. سال گذشته به علت اینکه هیچ یک 
از برنامه نویسان ایرانی موفق نشده بودند رتبه 
درخوری را کسب کنند، شرکت بیان مجبور 
شد سـامانه اهدای جوایز خود را به دو بخش 
داخلـی و خارجی تقسـیم نمایـد. البته علی 
حقانی نفر دوم مسابقه، تنها برنامه نویس ایرانی 
در میان رتبه های برتر به شمار نمی رود. پیمان 
جبارزاده و پویا ظفر دیگر شـرکت کنندگانی 
هستند که موفق شدند رتبه های پنجم و ششم 

را به خود اختصاص دهند.

  شتر سواری
»مقابلـه با ایران هراسـی« این عبارتی اسـت 
که بارها از زبان مدیرعامل و دیگر مسـئولین 

آماده کردن 
بستر فنی چنین 

مسابقه ای که رتبه 
مسابقه دهندگان 

گاهی اوقات 
به ثانیه بستگی 

دارد کار آسانی 
نیست. برای 

همین تعدادی از 
شرکت کننده های 
دوره قبلی در این 

دوره به کمک 
شرکت بیان 

آمده اند تا مسابقه 
به بهترین نحو 
ممکن برگزار 

شود. 
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شـرکت بیان شنیده شـد. قدیری در مراسم 
اختتامیـه یکی زخم هایـش را برای حاضرین 
بـاز کـرد. دور دوم مسـابقات نفـر اول از ژاپن 
بود وقتی تصمیم می گیرنـد او را برای بخش 
حضـوری به ایران دعوت کنند می گوید:»من 
شترسواری بلد نیستم می ترسم بیایم دستم 
آسـیب ببیند، من هم برنامه نویسـم و دستم 
را احتیاج دارم« این طور می شـود که از ادامه 
مسابقه انصراف می دهد.  قدیری این ماجرا را 
با حسـرت تعریف کرد و آخر سـر هم گفت: 

»خیلی به غیرت ما برخورد.«
آن ها برای اصالح این دیدگاه غلط درباره ایران 
تصمیـم می گیرند کلیپی بسـازند و از طریق 
پخش کردن آن در رویدادهای خارجی ایران 
را به  دیگران معرفی کنند. می گویند: »کلیپی 
زیبا از معرفی تهران تهیه کردیم و به صورت 
دی وی دی به استادی از دانشگاه شریف که در 
همایشی در هنگ کنگ حضور داشت، دادیم. 
فکر می کنم یکی از دالیل حضور برنامه نویسان 

خارجی، همین کلیپ معرفی بود.«
علیرضا ندانیان پیش دانشگاهی را در مدرسه 
هاشمی نژاد مشهد گذرانده و برای شرکت در 
مسابقات برنامه نویسی بیان به تهران آمده بود. 

او سؤاالت را مشابه مسابقات دیگر می داند.
یکی دیگر از شرکت کنندگان سال اول دانشگاه 
اسـت و برنامه نویسـی را از دبیرستان سمپاد 

اصفهان شـروع کرده با شـرکت در مسابقات 
مختلـف قوی تر شـده و اکنون بعـد از اینکه 
در دو دوره پیش در بخش های غیر حضوری 
شرکت کرده در این دوره به فینال هم رسیده 
اسـت. می گویـد: »مسـابقات برنامه نویسـی 
خیلی شـبیه هم هسـتند فقط مدل برخورد 
با جواب هایشان فرق دارد. در کد فورسز شما 
کد را می فرستید و آن ها خودشان با ورودی و 
خروجی چکش می کنند اما بیان یک ورودی 
برایت می فرسـتند و تو باید خروجی مناسب 
آن ورودی را بفرسـتی.« سـایت کدفورسـز 
یکـی از رایج ترین مکان هایی اسـت که اکثرا 
در مسـابقات آن شـرکت کرده انـد.  در ایـن 
سـایت مسـابقات را اکثرا خود کاربران برگزار 
می کنند. گاهی اوقات هم شـرکت ها مسابقه 
برگزار می کنند شـرکت بیان هم سال پیش 
مسابقاتش را تحت همین سامانه برگزار کرد. او 
ادامه می دهد :»اکثرا بچه ها برنامه نویسی را به 
خاطر المپیاد رایانه یاد می گیرند که امتیازهای 
مختلـف و زیادی دارد یکی اش اینکه اگر طال 
بگیرند بدون کنکور وارد دانشـگاه می شـوند. 
در این حین یکسری سایت هایی هستند که 
مسـابقات برنامه نویسی برگزار می کنند. بیان 
هم یکی از آن ها است که کمک می کند افراد 

خودشان را محک بزنند.«
می گویم یکی از گله ها این بود که خیلی بین 

خارجی هـا و ایرانی ها فرق می گذاشـتند این 
خیلی احساس می شد؟ می گوید: »آره خیلی. 
مثال برای شب مسابقه برای تمام غیرتهرانی ها 
هتل گرفته بودند اما هتلی که برای خارجی ها 
گرفته بودند با هتلی که برای شهرسـتانی ها 
گرفتـه بودنـد تفـاوت محسوسـی داشـت. 
شهرستانی ها هتل مروارید بودند و خارجی ها 
هتل اوین. ضمنا شهرسـتانی ها دیشب جای 
خواب نداشتند و البته هیچ کدام از گردش ها 
و تهران گردی هایی که برای خارجی ها برگزار 

کردند شامل شهرستانی ها نشد«.
شـرکت بیان تمام هزینه های مسابقه شامل 
محل اِسکان و رفت و آمد را خودش پرداخت 
کرده بود و عمال شرکت در این مسابقه برای 

برنامه نویسان هیچ هزینه ای نداشت.
در این بین مسابقه برنامه نویسی بیان با وجود 
آنکه یک اتفاق بزرگ برای جامعه برنامه نویسی 
ایران به حساب می آید اما همچنان در رویکرد 
مشکالت عمده ای دارد. توجه بیش از حد به 
شـرکت کننده های خارجی و فراموش کردن 
خروجی قابل ارزش برای داخل از موارد قابل 
ذکر اسـت. این روزها در جامعه فناوری ایران 
بیشتر از هر موقع دیگری به برنامه نویس نیاز 
است و مسابقات بیان می تواند یک محل خوب 

برای یافتن تولید این افراد باشد.

آن ها برای اصالح 
این دیدگاه غلط 

درباره ایران 
تصمیم می گیرند 
کلیپی بسازند و 
از طریق پخش 

کردن آن در 
رویدادهای 

خارجی ایران 
را به  دیگران 
معرفی کنند.

http://slmd.ir/j0
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» مادامی که از مسابقه لذت می برم، می خواهم برنده هم 
باشم!«

این جمله را مارک شاتلورث مؤسس اوبونتو در جریان ارائه دستور 
جلسـه نشسـت برخط اوبونتو، پیش از اعالم این نکته بیان کرد 
که کنونیکال با یک تولیدکننده ی سـخت افزاری قرارداد بسته تا 
تلفن هایی با ویژگی هم گرایی تلفن-رایانه را در امسال تولید کند.

برخالف ویندوز ده برای رایانه ها، ویندوز ده برای تلفن ها حداقل 
تا پایان تابستان منتشر نمی شود، پس اوبونتو در این میدان جلوتر 

از رقیب است.

  آن چه می دانیم
هنوز اطالعات زیادی درباره این تلفن اختیار نداریم، تنها چیزهایی 
که می دانیم مواردی اسـت که مارک شـاتلورث در متن دسـتور 

جلسه ی طوالنی تر خود به آن ها اشاره کرد.
دوست دارم اعالم کنم که قرار است امسال به همراه یک سازنده، 
دسـتگاهی را به بازار بفرستیم؛در جیبتان جا می شود، یک تلفن 
همراه است، و به شما یک تجربه ی رومیزی می دهد. بنابراین این 
تجربه رایانه جیبی در اوبونتو واقعی است. من، مادامی که از ]این[  
مسـابقه لذت می برم، می خواهم برنده هم باشم و شرط می بندم 

با وجود اعالن اخیر مایکروسافت که تلفن های دارای ویندوز ده در سال ۲۰1۶ ممکن 
است بتوانند با اتصال به یک نمایشگر خارجی، به عنوان یک رایانه استفاده شوند؛ اوبونتو، 
نخستین سیستم عاملی که چنین ایده  را معرفی کرد هنوز مسابقه را واگذار نکرده است. ه:  

ند
یس

نو
من

هاف
س 

کری

اوبونتو ممکن 
است ویندوز ۱۰ 
را شکست دهد

روایت پیروزی قریب الوقوع کانونیکال بر مایکروسافت
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برای چندین انتشار قرار بود میر و یونیتی ۸ به 
صورت پیش گزیده، بخشی از تصویر اوبونتوی 
میزکار باشند،ولی به طرز واضحی این امر بیش 
از آن چه که انتظار می رفت طول کشیده است. 
باید دید که آیا این دو برای اوبونتو 15/10 که 
در اکتبر امسال منتشر می شوند آماده می شوند 

یا نه!
 BQ در جبهـه تلفن اوبونتو، تا کنون دو مدل از
ارائـه شده اسـت که فقـط در اروپا کار می کند. 
 نخستین تلفن اوبونتو برای مابقی دنیا هم گوشی

 Meizu MX4 اسـت که هنوز به بازار وارد نشده 
است.

اوبونتـو هنـوز شـانس موفقیـت دارد، ولـی 
مایکروسافت ممکن است حتی اگر امسال تلفن 
جدیـد اوبونتو به بازار بیاید هـم او را در زمینه 
هم گرایی شکسـت دهد. اگر ارائه تلفن اوبونتو 
به 201۶ بکشد، مایکروسافت به احتمال زیاد 
آن ها را در بازار شکست خواهد داد. کنونیکال 
کارمنـدان کم تـری دارد و 7/2 میلیـارد دالر 
هم برای خرید یک سـازنده ی تلفن هوشمند 
خرج نکرده است، پس این نبردی دشوار برای 

جامعه ی نرم افزار آزاد است. 

تلفن اوبونتو 
هم اکنون اجازه 

می دهد که 
برنامه های 

کاربردی بتوانند 
برای نمایش 

درست در 
اندازه های صفحه 
مختلف، از تلفن 

هوشمند گرفته تا 
پنجره های روی 

میزکار تغییر 
اندازه دهند.

شما هم همین طور. هم چنین این برایمان دوست 
داشـتنی خواهد بود که نرم افزار آزاد را در دنیای 

هم گرایی به مقام نخست برسانیم.

مـارک شـاتلورث در ارائـه اش بیشـتر در مـورد 
هم گرایی صحبت کرد، با اشـاره به این که بستر 
نرم افزاری تلفن اوبونتو هم اکنون اجازه می دهد که 
برنامه های کاربردی بتوانند برای نمایش درست 
در اندازه های صفحه مختلف، از تلفن هوشـمند 
گرفته تـا پنجره هـای روی میزکار تغییـر اندازه 
دهنـد. پـس از تمرکز بر واسـط و طراحی خاص 
تلفـن اوبونتو، کنونیکال دوبـاره درباره هم گرایی 

صحبت می کند.

  ویندوز ده برای تلفن منحرف می شود
بنـا بـر اعـالم مدیرعامـل ای ام دی، وینـدوز ده 
برای رایانه ها در تابسـتان منتشـر می شـود. ولی 
مایکروسافت اخیرا اعالم کرد که ویندوز ده برای 
تلفن هـا بعد از انتشـار وینـدوز ده بـرای رایانه ها 
منتشر می شود. مایکروسافت این عمل را اجرای 
پلـه ای می خواند که روش دیگری برای بیان این 
نکته اسـت که نگارش تلفن هنوز آماده نیست و 

دیرتر منتشر می شود.
ایـن موضـوع غافلگیرکننـده نیسـت، چـرا کـه 
ایـن  تلفـن  نـگارش  روی  کار  می دانسـتیم 

سیستم عامل با مشکالت بیشتری از نگارش رایانه 
مواجه بود. ما دقیقا نمی دانیم این بعدا چه زمانی 
است، ولی احتماال می توانیم انتظار داشته باشیم 

که تا پیش از 201۶ منتشر نشود.
مایکروسافت منتظر تولیدکننده های ثالث نیست 
تـا از ویژگی های هم گرایی بهره مند شـود. اعالم 
شـده کـه یک تلفن با نـام رمز Cityman منتشـر 
خواهد شد که می تواند ویژگی Continuum ، نامی 
که مایکروسـافت برای فرایند استفاده یک تلفن 
بـه عنوان رایانه انتخاب کرده را پشـتیبانی کند. 
سخت افزار این تلفن احتماال هنگامی که ویندوز 

ده برای تلفن نهایی شود آماده می شود.
تأخیـر در زمان انتشـار به اوبونتو ایـن فرصت را 
می دهد که مایکروسافت را در اجرای این ویژگی 
بـه زمین بزند. هـر دو پروژه به شـدت در تالش 
هسـتند که نرم افزارشان را زمانی در سال 2015 

به پایان رسانده و منتشر کنند.

  زمان بنـدی اوبونتو هم بـا تأخیر همراه 
است

دالیلی وجود دارد که کمی به این طرف هم شک 
و تردید داشته باشیم! با آزمودن تصاویر آزمایشی 
اوبونتـو متوجه می شـوید که یونیتـی ۸ و مدیر 
نمایـش »میر« هنـوز آن پختگی و بلـوغ الزم را 

ندارند.

http://slmd.ir/ab
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توجه ویژه کسب وکارهای کوچک به 
پردازش ابری

جو قالب در کسب وکارهای کوچک 
در حال ابری شدن است. این موضوع 
به این دلیل جالب شـده اسـت کـه پردازش 
ابـری در واقـع همانند نور مهتـاب، خوبی و 

روشنایی را عرضه می کند.
ابر به یک سری از برنامه ها گفته می شود که 
در مکانی دیگر و از راه دور و توسط اینترنت 
قابل دسترسـی هسـتند. این فناوری توانایی 
تسـریع در ارتباطـات و محاسـبات بـزرگ و 
تحلیل و ذخیـره داده های متنوع را نیز دارد. 
ایـن فنـاوری نـه تنهـا باعث کاهـش هزینه 
شرکت ها می شود بلکه باعث افزایش بهره وری 
در کسب وکارها می گردد. حتی بسیار بیشتر 
از فناوری های محلی و سنتی.  این موضوع در 
کسب وکارهای کوچک و بزرگ یکسان است 
ولی در کسب وکارهای کوچک تأثیر بیشتری 
دارد )پرمعناتر اسـت(. پـردازش ابری درواقع 
نیاز شـما به خرید سخت افزارهای مختلف را  

کاهـش می دهد، اما باعث نمی شـود که نیاز 
شما در خرید سـخت افزار به طورکلی از بین 
برود. بر اساس پژوهش های صورت گرفته، در 
اکثر تجارت های بزرگ امروزی، رایانش ابری، 
بسیار پرکاربرد شده است و اکثر تجار بزرگ 
از رایانش ابری استفاده های زیادی می کنند، 
کـه آنان را قادر می سـازد که بـه برنامه های 
بیشـتری دسترسـی داشـته باشـند.  مانند 

آب وهوا، ایمیل و سایر ابزارها. 
شـرکت مدیرعامـل  روزن   مـت 

کـه   ،Fusion Telecommunications FSNN

سرویس های ابری را برای 12000 کسب وکار 
کوچک، توسط 12 شبکه فراهم کرده است، 
می گوید که تجارت های کوچک تا متوسط به 
فراهم کنندگان پردازش ابری وابسته شده اند، 
بـه دلیـل این کـه قصـد دارنـد صرفه جویی 
قابل توجهـی در هزینه ها داشـته باشـند. بنا 
بر گفته وی، متوسـط صرفه جویی مشتریان 

مـا در زمانـی که از پـردازش ابری اسـتفاده 
می کنند حدود ۳0 درصد از هزینه هایشـان 

را شامل می شود.
 ،)Vlad Shmunis( همچنین ویالد اشـمونیس
رئیـس و مدیرعامـل RingCentral که فعالیت 
عمده ای در ارائه سـرویس های ابری به بیش 
داشـته  کوچـک  کسـب وکار   ۳00000 از 
اسـت، ادعـا می کنـد. »نیـروی کار، امـروزه 
در حـال مبدل شـدن بـه امری توزیع شـده 
و سـیار هسـتند و کامپیوترهـای شـخصی 
رومیـزی قدیمـی از بیـن خواهنـد رفت« و 
همچنیـن از نظـر او ارتباطـات نیـز در حال 
تغییر هستند. او همچنین به این نکته اشاره 
دارد که کامپیوترهای بزرگ قدیمی توسـط 
کامپیوترهای تاشو سبک و ارزان و رایانه های 
لوحـی، حذف شـدند، کـه در همیـن زمان، 
تلفن های رومیزی نیز به وسـیله گوشی های 

همراه تکامل یافتند.

بر اساس 
پژوهش های 

صورت گرفته، 
در اکثر 

تجارت های 
بزرگ امروزی، 

رایانش ابری، 
بسیار پرکاربرد 

شده است و اکثر 
تجار بزرگ از 
رایانش ابری 
استفاده های 

زیادی می کنند

ده:
سن

نوی
سیا

مار
ن 

ژ

با بازار بکر ۷۵ میلیارد دالری بیشتر آشنا شوید
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استدالل اشمونیس این است که راه حل های 
ارتباطات ابری می تواند باعث افزایش ظرفیت 
شـرکت ها برای پاسخ دهی سریع به نیازهای 
تجاری گردد. او همچنین اشاره کرد که این 
موضـوع بـه RingCentral کمـک کرده اسـت 
تـا رشـد بزرگـی را در ارتباطات ابـری برای 
کسـب وکارهای کوچـک تجربـه کنـد. وی 
همچنین گفـت: »ما از یـک فرصت تجاری 
بـزرگ جهانـی بهره بـرداری کرده ایـم کـه 
تحلیلگران تخمین می زنند، به طور بالقوه قادر 
به تولید 75 میلیارد دالر ثروت خواهد بود.«

iPad محصولی از شرکت اپل است که توانست 

طی چند سـال نظـر افراد زیـادی را به خود 
جلـب کند، بـا این حال این محصول بسـیار 
ارزان تـر از کامپیوترهـای شـخصی قدیمـی 
قیمـت دارد، اما به لطف انجـام برخی کارها 
در ابـر، قـدرت اجرایی برابری با آنـان دارد و 
می توانـد عملیـات مختلـف را هماننـد یک 
کامپیوتـر اجرا کند. کامپیوترهای شـخصی 
سـنتی معموال اکثر نیازهای پردازشـی خود 

را در سخت افزار درونی خود انجام می دادند.
به طـور سـنتی، در بـازار تجـارت، هر بخش 
 بایـد دارای سـخت افزار مختـص بـه خـود 
مـی بود، به عـالوه نرم افزارهـای دارای پروانه 
و همچنیـن برخی موارد مرتبـط با فاوا برای 
ذخیـره، پردازش و نگهـداری داده ها یا دیگر 
امـور مرتبـط. امـروزه شـرکت های مختلفی 

مثل مایکروسـافت، آمازون و … فضای ابری 
موردنیاز را فراهم می کنند و دیگر شـرکت ها 
و کسـب وکارها نیـازی به خریـد و نگهداری 
سـخت افزار برای این امور ندارند. اوراکل هم 
نرم افزارهـای خـود را در بسـتر ابر قـرار داده 
اسـت. همچنین نسـل جدیدی از شرکت ها 
هستند که خدمات خود را به صورت نرم افزار 
به عنوان یک خدمت SaaS عرضه می کنند. در 
این حال اشمونیس نیز به این نکته اشاره دارد 
که خدمات SaaS برای استفاده در تجارت های 

کوچک بسیار به صرفه هستند.
اشـمونیس می گویـد یکـی از مـواردی کـه 
تجارت هـای کوچـک بسـیار مشـتاق به آن 
هسـتند، ارتباطات یکپارچه یا UC 1 است، که 
میزبانی از خدمات را فراهم می کند برای ارائه 
خدماتی مانند صدا، وب، کنفرانس ویدیویی، 
تلفن ثابت و همایش های اینترنتی به خوبی 
اشتراک ویدیو، صدای یکپارچه، متن، ایمیل 
و پیام های فاکس. در گذشته برای ایجاد یک 
ارتبـاط بین افراد یک شـرکت با 55 کارمند 
بایـد هزینه هـای زیـادی در حـدود ۶0000 
دالر را هزینه می کردیم. تحلیلگران مشخص 
کرده اند که با استفاده از فناوری مبتنی بر ابر 
UC، می توان هزینه ها برای چنین شرکتی را 

تـا حدود 10000 دالر کاهش داد. همچنین 
بـا اسـتفاده از UC، دیگـر نیـازی بـه مکانـی 
بزرگ برای قرار دادن سـخت افزارها نیسـت 

و هزینه هایـی جهت بسـترهای ارتباطی و.. 
برای حمل اطالعات نیز معموال بسـیار ارزان 

خواهند بود. )البته نه در ایران(
مدیرعامـل شـرکت Fusion، اعـالم می کنـد 
کـه هزینه هـای عملیاتی )در زمان اسـتفاده 
از UC( تـا حـدود ۳0 درصـد کاهش خواهد 
داشـت. او همچنین به این نکته اشـاره کرد 
 کـه ارائه کننـدگان UC، می تواننـد تـا حدود

45-70 درصد در هزینه های شما صرفه جویی 
کنند. Rosen )روزن( می گوید: »پس موضوع  
مهم درباره ارائه دهندگان خدمات ابری فقط 
هزینه ها نیستند. شـرکت های UC می توانند 
بـه ارتقا فنـاوری و انعطاف پذیـری کار برای 

کارمندان کمک کنند.«
خدمـات  ارائـه  بـه  کـه  شـرکت هایی  از 
بـه شـرکت های می تـوان  می پردازنـد   UC 

RingCentral، شـرکت 8X8 بـا نمـاد EGHT و  

Fusion Telecommunications اشـاره کرد. این 

شـرکت ها در بازاری بکر و دسـت نخورده در 
حال ارائه خدمات هسـتند که رشـد بسـیار 
باالیی را در سـال های اخیر را در آن شـاهد 
بوده ایم. درآمد شـرکت RNG در سال 2014 
حـدود 200 میلیـون دالر بود کـه از درآمد 
7۸/۸ میلیون دالری در سـال 2011 حدود 
27۹ درصد رشـد داشته است؛ یعنی حدود 
41 درصد سود سالیانه. در همین بازه زمانی 
EGHT درآمدی در حدود 1۶2 میلیون دالری 

ما از یک 
فرصت تجاری 
بزرگ جهانی 

بهره برداری 
کرده ایم که 
تحلیلگران 

تخمین می زنند، 
به طور بالقوه 

قادر به تولید 
75 میلیارد دالر 

ثروت خواهد 
Unified Communications .1بود.
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را تجربـه کرد که 1۹4 درصد در طول چهار 
سـال رشـد داشـته اسـت؛ که مجـدد یعنی 
حدودا 24/۸ درصد سـود سـالیانه. FSNN نیز 
در سـال  2014 حـدود ۹2/7 میلیـون دالر 
درآمد داشته است که نسبت به سال 2010 
حـدود 21۹ درصـد رشـد داشـته اسـت که 
معـادل رشـد درآمد  2۹/۹ درصـدی به طور 
متوسـط  در سال اسـت. مابقی شرکت ها در 
این حوزه نیز درآمدهای نسبتا خوبی را تجربه 

کرده اند.
برایان شوارتز تحلیلگر اوپنهایمر می گوید که 
RingCentral روش آشکاری است جهت کسب 

سـود بیشـتر. هدف او در بورس دستیابی به 
 8X8 قیمت 20 دالر برای هر سـهم است. اما
پیش بینـی می کنـد که هر سـهمش  بتواند 
تا پایان سـال مالی 2015؛ حدود 15 سـنت 
افزایش درآمد ایجاد کند.  همچنین اکثریت 
 UC شـرکت های فعـال در پـردازش ابـری و
امیدوارند درآمد نسـبتا خوبی را در سال های 

بعدی داشـته باشـند و سهامشـان در بورس 
ارزش بیشـتری داشته باشـد. مایک کرافورد 
تحلیلگر در کارگزاری و سرمایه گذاری شرکت 
B.Riley، معتقد است که ادامه دادن به تحقیق 

و توسعه می تواند به شرکت 8X8 کمک کند تا 
 با متحد کردن خدمات، خود را از رقیبی مثل

RingCenteral مجـزا کنـد. درنتیجه می تواند 

بـه مشـتریان بزرگ تری خدمـات ارائه دهد. 
پیش بینی می شـود سـهام شـرکت فوق در 

حدود 20 دالر به فروش برسد.
Fusion Telecommunications که یک شـرکت 

ناشـناخته در وال اسـتریت به شـمار می آید، 
 SaaS در سـال 2012 بـه یـک ارائه دهنـده
بـدل گشـته اسـت. ایـن شـرکت از معـدود 
شـرکت هایی اسـت کـه بـه ارائـه خدمـات 
زیرساختی SaaS می پردازد؛ که امکانات بسیار 
متنوعی مثـل کامپیوتر مجازی و سـرویس 
ابری اختصاصی را در اختیار کسـب وکارهای 
متوسـط قـرار می دهد و این در حالی اسـت 

که این شـرکت به همراه شرکت 8X8 حدودا 
پنج برابر افزایش در درآمد را تجربه کرده اند. 
شـرکت فوق چهارمین شـرکت پردرآمد در 
حوزه خود اسـت کـه در سـال 2014 با ۹۸ 
میلیـون درآمد حدود ۳ برابـر EBITDA درآمد 
داشـته اسـت. راس سیلور از شـرکت ویزا به 
 8X8( این نکته اشاره می کند که این شرکت ها
و شـرکت Fusion(  برخالف دیگر شـرکت ها 
کـه فقط یک یا دو سـرویس ارائه می دهند، 
با تمرکز بر روی کسـب وکارهای کوچک تر و 
متوسـط تالش دارند تا خدمات بیشـتری را 
با در نظـر گرفتن جنبه های مختلف، عرضه 
کننـد. آنان قصد دارند تا قیمت هر سـهم را 
از ۳/۹۹ دالر در هر سهم به 10 دالر افزایش 

دهند. 

اکثریت 
شرکت های فعال 
در پردازش ابری 

و UC امیدوارند 
درآمد نسبتا 
خوبی را در 

سال های بعدی 
داشته باشند و 
سهامشان در 
بورس ارزش 

بیشتری داشته 
باشد.

http://slmd.ir/9q



27 شماره ششم،  مرداد ماه94

ه:  
ند

یس
نو

س
یبت

ن ه
سو

جی
م:  

رج
مت

نی
اما

ن س
شی

ران
صح

ما 
نی

خودکارسازی کلید پردازش ابری
جیمز شوایتزر معتقد است پردازش ابری بدون وجود متن باز ممکن نبود

دانسـتن گذشـته فناوری اطالعات برای حرکت رو به جلو با ابر ضروری 
است. زمانی که جیمز شوایتزر، یک متخصص فناوری اطالعات که در گروه 
 راهکار های IBM Watson کار می کرد، به گذشـته، در مورد چگونگی تاثیر کار های

آدا الولیس و چارلز بابیج بر محاسبات نگاه می کند و از پتانسیل واتسون هیجان 
زده می شود. 

در این مصاحبه با شوایتزر، نحوه درگیر شدنش با متن باز را کشف کرده و نقش در 
حال تحول مدیران سیستم را به ویژه در خصوص ابر را بررسی می کنیم. او در مورد 
تعدادی از پروژه های متن باز که زندگی اش را ساده تر کرده با ما صحبت می کند و 

شرح می دهد که خودکارسازی پایه خود سرویسی است.

 چگونه دردگیر متن باز شدی؟ 
در بانکی بزرگ که امور فناوری اطالعات کلی 
را انجام می داد در طبقه تجاری کار می کردم. 
روزی مدیریـت، یک کالسـتر لینوکس که 
شبیه سازی مونت کارلو را انجام می داد، پیدا 
کرد. آن ها به دنبال فرد سـبک مغزی بودند 
که نفر اول برای کار کردن باشـد و به شکل 
سازمانی درش بیاورد. بهترین قسمت این جا 
بود که از محصوالت اختصاصی دیگه برای نگهداری و پشتیبانی ساده تر بود. در این 
مورد زیاد نشنیده اید ولی در اواخر دهه ۹0 ترس از وابسته بودن به نرم افزار بدون 
پشتیبانی دریافت شده از اینترنت کامال آشکار و هویدا بود. متن باز اون طور که توقع 

می رفت کار می کرد و امروزه این ترس عمدتا نادیده گرفته می شود.

 قسـمت جذاب )و مهمترین فرصت چالشی( کار بر روی پروژه واتسون 
برای تو چی بود؟

من دوست دارم به این جور سواالت در قالب تاریخ نگاه کنم. من مدتی بعد از تجاری 
شدن واتسون به پروژه اضافه شدم،  زمانی که از یک تجربه آزمایشگاهی به محصولی 
ماندنی تبدیل می شد. در حالی که کاربرد های متقاعدکننده  بسیاری برای اون وجود 
داره، اما من منتظر اون لحظه برای قرار دادن محاسـبات شـناختی در فضای کاری 

همه افراد و ضروری کردن اون هستم.
زمانی که شما در گذشته به ایدآ و بابیج نگاه می کنید، می بینید که آن ها یک خیزش 
مفهومی ساخته اند که جهان برای ساختن آن برای قرن های دیگر آماده نبود. واتسون 
دارای پتانسـیل برای سـاختن این جهش اسـت به این دلیل که دارای هیچ مفهوم 
قبلی ای از چگونگی انجام کار ها نیست. بسیار مهم تر این که مردم ممکن است واتسون 
را نادیده نگیرند، به این دلیل که سایا و خیال باف است. مثل بابیج یا بانویی چون ایدآ. 

 چه پروژه متن بازی در پیدایش ابر اسـتفاده شـده است که زندگی تو را 
ساده تر کرده است؟ 

پیدایش ابر بدون وجود متن باز ممکن نبود. من حتی اطمینان ندارم که از نظر مادی 
بدون متن باز بتواند زنده بماند. عالوه بر این درصد چشـم گیری از ایده رهبری ابر از 
پروژه های متن باز و ایده هایش آمده اسـت. من اعتقاد دارم کلید زیرسـاز ابر، مدیریت 
پیکربندی است. مهم نیست که آیا Puppet، Chef، Salt یا Juju باشد اما خودکارسازی 

پایه مدل خود سرویس است.

 چطور ابر، نقش مدیران سیستم را تغییر می دهد؟ 
فنـاوری اطالعـات در تغییرات درهم گسـیخته فـوق العاده خوب اسـت. در دهه 50 
برای گسـترش و پشـتیبانی یک رایانه که تسهیم زمانی نبود و دسته ای خالص بود، 
صد ها نفر نیاز بود. امروزه ما هزاران سرور فیزیکی داریم که چندین نمونه مجازی را 
با چندین کاربر اجرا می کنند. نشـر رومیزی و دایره المعارف های بر روی لوح فشـرده، 
کسب وکار های قابل دوامی دارند. ابر زمینه کاری مدیران سیستم را مختل کرده است، 

همان طور که من را از دهه ۹0 به سر کار برد.

 چرا امروزه هنوز یاد گرفتن لینوکس مهم است؟ 
شـما نمی توانید در بخش فناوری اطالعات بدون داشـتن دانش حداقلی از لینوکس 
کار کنید. این دانش پایه ای اسـت که برای اسـتخدام هر فرد انتظار می رود. توسـعه، 
عملیات ها، شبکه یا ذخیره سازی مهم نیست. اکو سیستم لینوکس و متن باز، مرکز هر 
زیرساخت است. اما تنها لینوکس نیست. تمام اکوسیستمی که اطراف لینوکس ساخته 
شده و تمام نرم افزار هایی که در یک توزیع آمده اند آن چیزی است که مد نظر است. 

شما باید این مهارت ها را در قسمت باالی درخواست هایتان بیاورید.

 چیزی که در جامعه یا فناوری دوست داری بیشتر باز باشد، چیست؟  
این بحث برانگیز اسـت، اما »داده ها«. وقتی با کسـی راه می روید که بینیش را تمیز 
می کند، اکثر مردم چشمانشان را منحرف می کنند )حتی توجه کرده اید که بچه ها 
به شـما خیره نگاه می کنند؟(. آن ها به شـما حریم خصوصی می دهند. به این خاطر 
کـه به طـور غریزی ما می دانیم همه بینی خود را تمیز می کنند اما زمانی که کسـی 
این عمل را انجام می دهد آن را شرمسـار نمی کنیم. با قرار دادن همه داده ها در یک 
گاوصندوق و ایجاد سیلو های اطالعات، ما در حال جلوگیری کردن از استفاده مفید 
داده ها هستیم، در حالی که دولت و جنایتکاران همچنان به آن ها دسترسی دارند. به 
عنوان یک جامعه ما باید یاد بگیریم نگاهمان را زمانی که مردم به حریم خصوصی نیاز 
دارند برگردانیم. افرادی که سوءاستفاده می کنند را مجازات کنیم، نه کسانی را که از 

داده استفاده می کنند. 
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ایـن مطلـب پیرامون راه هایی برای ترویج محیطـی فراگیر برای ظهور و 
پرورش ایده ها از زبان دالیزا الکساندر، معاون مدیر اجرایی و مدیر منابع 

انسانی، شرکت ردهت است که از نسخه انگلیسی برگردان شده است.
مردم در شرکت های فناوری و به ویژه جامعه متن باز به پیروزی ایده های شایسته 
باور دارند و به آن معتقدند. موردی که به صورت روز افزون در سال های گذشته 
مشخص شده این است که، شایسته ساالری سکان دار اصلی نوآوری است. اما برای 
رسیدن به بهترین ایده ها، نیاز به محیطی فراگیر خواهیم داشت که در آن همه 
احساس مشارکت کنند و دیدگاه های خود را ارائه دهند. در واقع برای رسیدن به 

شایسته ساالری مورد نظر، باید تداوم در کنکاش و بهبود آن را حفظ کرد.
 راه هایی برای ورود به زندگی روزمره

من به تنوع و تغییر عالقه دارم، و به خاطر فرصتی که نقش من به عنوان مدیر 
منابع انسانی ردهت فراهم کرده است تا به کاوش و آزمایش با انواع مختلف روش ها 
بپردازم قدردان هسـتم. اخیرا گروه منابع انسـانی، میزبان یک گارگاه آزمایشی با 
انسـتیو کالیمن دانشـگاه اسـتنفورد بود، کـه در آن ما چندین ایـده در رابطه با 

چگونگی ترویج یک محیط فراگیر در تیم خود بدست آوردیم.
تفاوت قابل توجهی در میان گروه ها در ردهت وجود دارد، و این امر باعث چالش 
برانگیز شدن کار در هنگام ارایه راه حل های کلی برای آموزش می بود. با این حال، 
من چند نکته از موارد مطرح شده در گارگاه را که تصور می کردم تمام افراد بدون 

توجه به نقش خود قادر به استفاده از آن هستند، انتخاب کردم.
 دعوت از افراد ساکت و گوشه گیر

برای این افراد فرصت صحبت و مشارکت ایجاد کنید. بر روی دانش و بینشی که 
این افراد ارایه می دهند و فراهم کردن امکان ارایه بازخوردهای سازنده کار کنید:

  مدتی هسـت که از …… چیزی نشـنیدیم. تو طراح ما هستی؛ من کنجکاوم 
نظرت را در مورد این طرح بدانم.

  …… ، تو معموال به نکاتی توجه می کنی که دیگران از آن غافل هستند. چیزی 
را از قلم ننداخته ایم؟

 قطع کردن صحبت افراد پرحرف
از مواردی شبیه به این استفاده کنید:

  دوست دارم قبل از ادامه، نظر …… را در این مورد بشنوم.
  کمی صبر کنید، مطلبی که …… در این مورد گفته بود، به نظرم جالب بود. 

)لطفا، ادامه بدهید(
 لزوم وجود معارفه های موثر

روش و نحوه معرفی یک شخص و اطالعاتی که در مورد نحوه عملکرد و مشارکت 

ایجاد  ترویج محیطی 
فراگیر برای ظهور ایده ها

او ارایه می دهید. به نقاط قوت و دسـتاوردهای ایشـان و این که چگونه سـایر افراد 
می توانند از وجود آن ها بهرمند شوند اشاره کنید.

  ایشان …… است. با من در یکی از پروژه های مهندسی ما همکاری خیلی خوبی 
داشت و یکی از بهترین افرادی است که من با او همکاری داشته ام…

  ایشان …… است. من برای معرفی شما به یکدیگر منتظر بودم، چون او مسئول 
فروش در منطقه شماسـت و در واقع بهترین فروش را در منطقه شـما داشته و از 

سایرین پیشی گرفته است.
همچنین از مقاله دانیل گلمن در نیویورک تایمز در رابطه با هوش هیجانی و کارگاه 

هفت عادت بسیار موثر در افراد، نیز دو ایده را انتخاب کرده ام:
 یک شنونده فعال باشید

تمام توجه خود را به کسی که صحبت می کند اختصاص دهید و برای درک مطلبی 
که در رابطه با آن صحبت می شود زمان بگذارید. سواالت شفاف و روشن بپرسید. 

سعی نکنید گفتگو را به سمت برنامه های خود تغییر دهید.
 اول خود درک کنید، بعد دنبال مجاب کردن دیگران باشید

زمانـی کـه با دیدگاه های مختلف مواجه می شـوید، دید دقیق تـری از خود ایجاد 
می کنید. سواالت و افکار متنوع تری را به سمت خود جلب می کنید. شما موارد را از 
دیدگاه و روش خود با دیگران مطرح می کنید و بعضی اوقات در این مسیر تغییراتی 

در افکار شما ایجاد می شود.
 با هم می توانیم کارهای بیشتری انجام دهیم

دلیل من برای اشتراک گذاری این نکات، اهمیت ایجاد و ترویج محیطی فراگیر در 
میان شرکت های فناوری و پروژه های متنباز و استفاده از دیدگاه های مختلف است. 
ما حتی این مورد را به عنوان یکی از اهداف شرکت ردهت در سال جاری تعیین 
نمودایم و تعدادی سوال در این خصوص به بررسی و آمارهای ساالنه خود افزوده ایم.

  فرصت های کاری که به من محول شده و برای حرفه من اهمیت دارد.
  دیدگاه های متنوع در ردهت مورد ارج قرار می گیرد.

  من در هنگام صحبت در جلسات گروه، حتی در زمانی که نظرات من با دیگران 
متفاوت است، احساس راحتی می کنم.

ما همه می توانیم در این حیطه تاثیرگذار باشیم، و باور من این است که همه افراد 
می توانند از موادی که در این راه می آموزند و به اشتراگ می گذارند نفع ببرند. پس 
لطفا این موارد با شبکه خود به اشتراک گذاری کنید. سعی کنید آن ها را با خودتان 
همراه کنید. به ما بگویید چه مواردی صحیح است و چه مواردی جواب نمی دهند، 

و چه راه های دیگری برای ترویج محیطی فراگیر یافته اید.

بیـان اختالف نظرهـا و همـکاری متقابـل، بنیـان پیشـرفت اسـت
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آشنایی با مبانی چاپگر سه بعدی
در مقاله پیش رو قصد دارم تا به مبانی 
چاپ سه بعدی بپردازم. چه در امر چاپ 
سه بعدی فردی تازه وارد باشید یا این که قصد 
داریـد با نگاه به این مطلـب خالءهای موجود 
در اطالعـات شـما در این زمینـه را پر کنید. 
بـا این حال اکثرا اطالعـات مختلفی را درباره 
چاپ سـه بعدی شـنیده ایم امـا در این مقاله 
قصد داریم تا نگاهی بـه تاریخچه و واقعیات، 
چاپ سـه بعدی، فرآیندهای موردنیاز، مواد و 

کاربردهای آن داشته باشیم.
امیدواریـم این مطلب برای شـما بـه یکی از 
جامع ترین مقاالت بدل شـود. در این سلسله 
مطالب که درباره چاپ سـه بعدی در نشـریه 
سـالم دنیا منتشـر می شـود به موارد مهمی 
پرداخته خواهد شـد کـه در این مقاله، مبانی 
چاپگرهای سه بعدی بررسـی می شود. با این 
حـال با هـر نوع سـطح و عالقه ای کـه دارید 
می توانید از این مقاالت استفاده کافی را ببرید.

  آماده هستید؟ بیایید شروع کنیم.
چاپ سه بعدی را به عنوان یک روش ساخت و تولید 
نیـز می شناسـند. به طور بالقـوه از لحاظ بـار مالی، 
می توان گفت در برخی موارد و استفاده های صنعتی 
نیز نسبت به برخی فناوری ها هزینه بیشتری را الزم 
دارد که از اینترنت نیز هزینه بیشـتری را می طلبد. 
برخی با این مطلب موافق هسـتند، اما برخی دیگر 
بـا این گزاره مخالفت می کنند و چاپ سـه بعدی را 
هیجان انگیزتریـن فناوری در حـال حاضر می دانند. 
بنابراین سـواالتی در ذهن شـما ممکن است شکل 
بگیـرد که چاپ سـه بعدی به طور واقع، چیسـت؟ 
چه کسـانی واقعا از این فناوری اسـتفاده می کنند و 

برای چه کاری؟

  دید کلی:
چـاپ سـه بعدی فنـاوری و فرآیندهایی را پوشـش 
می دهـد کـه باعث ایجاد طیف وسـیعی از اشـیاء و 
ابزارهای مختلف می گردد، که قادر است از اکثر مواد 

موجود پشتیبانی کند. اساسا آنچه در این فناوری و 
فرآیند مشترک است؛ فرآیندی الیه ای فزاینده است 
که در مقابل روش سـنتی با اسـتفاده از قالب ریزی/

ریخته گری مزیت باالیی دارد.
کاربردهای چاپ سه بعدی روزبه روز در حال افزایش 
هسـتند. بـه این دلیل نیز چاپ سـه بعـدی به طور 
روزافـزون نفـوذ بیشـتری در بخش هـای صنعـت، 
سـاخت و سـاز و مصرف کننده هـا دارد کـه در حال 
افزایش نیز هست. اکثر تحلیل گرها بر این عقیده اند 
که در مورد صنعت چاپ سه بعدی باید منتظر ماند 
و دیـد که پتانسـیل این فناوری چه زمانی شـکوفا 

خواهد شد.
وب سایت 3DPI نیز مرجعی جامعی است برای اخبار 
و تازه های این فناوری که در آن خواهید توانست به 
کاربردها و مواد جدیدی که در حال حاضر به صورت 
آزمایشی در زمینه چاپ سه بعدی استفاده می شوند، 
آشنا شوید.  هدف از این مقاله و مقاله های دیگر در 
رابطه با این موضوع، این است که به معرفی اجمالی 
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چاپ سـه بعدی )مواد، فرآیند، فنـاوری( تاریخچه و 
کاربردها بپردازیم.

  چاپ سه بعدی چیست؟
فنـاوری، این روزها زندگی اکثر افـراد را تغییر داده 
است، حتی بیشتر از دیگر زمینه ها. به نور المپ فکر 
کنید یا ماشـین بخار، یا به موارد معاصر، اتومبیل ها 
و هواپیماهـا و همچنین عصـر دهکده جهانی و وب 
جهـان گسـتر. تمامی ایـن فناوری ها، زندگـی ما را 
در تمامـی امور ]ظاهرا[ آسـان تر کرده اند و امکانات 
و راه های جدیدی را بر سر راه ما قرار داده اند. با این 
حال اکثر این موارد تا به این شـکل گسترده شوند، 
زمانـی را سـپری کرده انـد. در برخی مـوارد دهه ها 
یا حتی سـده ها طول کشـیده تا یـک تکنولوژی به 
شـکوفایی رسیده و ذات حقیقی خود را نشان دهد. 
به طور گسـترده ای این ایده وجود دارد که فناوری 
چاپ سه بعدی نیز می تواند مانند چنین فناوری هایی 
باشـد. امروزه اکثر شبکه های تلویزیونی این فناوری 
را پوشـش می دهند و به جریان اصلی خبر رسانه ها 
و نشریات مبدل گشته است. آیا همان طور که ادعا 
می شـود فنـاوری چاپ سـه بعدی خواهد توانسـت 
بـه تولید محصوالت به شـکل صنعتـی، انقالب در 
طراحی، جغرافیای سیاسی، اقتصاد، اجتماع، محیط 
زیست و کاهش پیامدهای امنیتی در زندگی، رنگ و 

بوی دیگری بخشد؟
اساسـی ترین اصل پشت چاپ سـه بعدی را می توان 
»تولیـد افزاینـده« )Additive Manufacturing( نامید. 
و در واقـع بـه همیـن دلیل این نکته کلیدی اسـت 
کـه روش چاپ سـه بعدی از روش های پیشـرفته تر 

اسـتفاده می کنـد تا به سـاخت اشـیاء بپـردازد. به 
صورتـی کـه با ایجاد الیه هایی افزوده شـده در ابعاد 
میلیمتـری با دقتی بـاال عمل می کند که در واقع با 

اکثر فنون رایج سنتی تفاوت عمده دارد.
تولیـد  سـنتی  روش  در  زیـادی  محدودیت هـای 
محصوالت وجود دارد. که به صورت گسـترده ای بر 
اسـاس کار انسـانی )توسط دسـت( انجام می شوند. 
اگـر بـه ریشـه لغـت سـاخت )Manufacturing( نگاه 
بی اندازیم نیز متوجه اهمیت کار دستی در صنعت و 
تولید خواهیم شد. با این حال صنعت ساخت و تولید 
به طور گسترده ای تغییر یافته است و اغلب کارهای 
ماشـین کاری، ریخته گری، شـکل و قالب گیری به 
صورت خودکار انجام می شوند. فناوری های پیچیده 
و جدیـدی کـه برای انجـام کار نیاز بـه رایانه، ربات 
و ماشـین دارنـد. با این حال اکثر ایـن فناوری ها به 
کاهش مواد از بلوکی بزرگ نیاز دارند؛ چه در زمانی 
که می خواهند محصولی بسازند و چه در زمانی که 
نیاز به ریخته گری و قالب گیری دارند. این موضوع به 
یکـی از محدودیت های بـزرگ مراحل تولید تبدیل 

شده است.
بـا  سـنتی  تولیـد  صنعتـی  روش هـای  تمامـی 
محدودیت های زیادی همراه هستند، مانند ابزارآالت 
گران قیمتی که با آنان اشـاره شـد، وسایل و نیاز به 
اسمبلی موارد پیچیده به عالوه فرآیند تولید کاهنده 
که هم چون ماشین کاری که منجر به هدر رفت ۹0 
درصـد از بلوک ماده اولیه می شـود. در مقابل چاپ 
سـه بعدی فناوری نوینی اسـت که می تواند اشیاء را 
مستقیم تولید کند؛ با افزودن مواد به صورت الیه ای 
و در روش هـای گوناگـون وابسـته به فنـاوری مورد 

اسـتفاده که منجر به کاهش اسـتفاده از مواد اولیه 
می شود.

به صورت سـاده ایده پشـت فناوری سه بعدی برای 
کسانی که هنوز قصد دارند، مفهوم جمله گفته شده 
را درک کنند، این اسـت که سـازه ای را تصور کنند 
که به از بلوک های مجزای لگو تشـکیل شـده است. 
فناوری سه بعدی می سازد تا فناوری و اختراعاتی که 
در حالـت ایـده اولیه یا طراحی هسـتند به صورتی 
ارزان و سریع به شکلی مناسب آماده شوند. قطعات 
مختلف بـا پیچیدگی های خاص نیز می توانند برای 
اهداف مونتاژ و با هزینه ای نازل، چاپ شـده و مورد 
اسـتفاده واقع شـوند. همچنین فناوری سـه بعدی 
می توانـد با ایجاد صرفه جویـی در مصرف انرژی به 
بهبود محیط زیسـت کمک کند یا با استفاده از ۹0 
درصـد از مـواد اولیه اسـتاندارد بـه صرفه جویی در 
اسـتفاده از مواد اولیه منجر شـود. همچنین قادر به 

ایجاد محصوالت سبک تر و قوی تر نیز هست.
در سال های اخیر تصور بر این بوده است که استفاده 
از چاپ سـه بعدی فقط در صنایـع صورت می گیرد 
در صورتی که این فناوری می تواند توسط شرکت ها 
و کسـب وکارهای کوچـک یـا حتی افـراد نیز مورد 
اسـتفاده قرار گیرد. با وجود تالش شرکت های چند 
ملیتی مختلف در جهت ایجاد چاپگرهای سه بعدی 
کوچک می توان چاپگرهایی را در زیر قیمت 1000 
دالر یافـت کـه کارایـی مـورد قبولـی را ارائه کنند. 
ایـن موضـوع باعث باز شـدن در های فنـاوری برای 
مخاطبان بیشـتری شـده اسـت که در این هنگام، 

کاربردها و مواد بیشتری نیز در حال ظهور هستند.
http://slmd.ir/j4
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فرزندتان را پیش از تولد در آغوش بگیرید
با چاپگرهای سه بعدی میسر شد

  بافت هایی با رگ های خونی:
محققان دانشگاه هاروارد دست آوردهای بزرگی را در زمینه چاپ رگ های 
خونی کسب کرده اند و توانسته اند بافت های همراه با رگ خونی را چاپ 
کنند. دکتر جنیفر لوییس یک چاپگرها سه بعدی مخصوص به همراه یک 
جوهر انحالل پذیر طراحی کرده تا بتواند بافتی همراه با سلول های پوستی 
با ساختارهایی که بتواند عملکردی مشابه رگ های خونی داشته باشد را 

تولید کند.

  پروتزهای کم هزینه:
درست کردن پروتزها به روش قدیمی، هزینه بر و زمان بر است. محققان 
دانشگاه تورنتو از چاپگرهای سه بعدی کمک گرفتند تا در کم ترین زمان و 
کم ترین هزینه ی ممکن پروتزهای بیماران را بسازند و قدم بزرگی در این 
راه بردارند. این فناوری به کشور سودان که درگیر هرج و مرج های داخلی 

است برده شده تا بتواند کمکی به افراد قطع عضو شده بکند.

  دریچه قلب:
جاناتان بوچر از دانشگاه کرنل دریچه قلبی را چاپ کرده است که به زودی 

در قلب گوسفندان آزمایش می شود.

 استخوان:
در سـال 2011 پروفسـور سوسـمیتا بوز از دانشگاه واشنگتن یک چاپگر 
سـه بعدی را سـاخت کـه مـواد شـیمیایی را به صـورت پـودر درآورده و 
سـاختارهای پیچیده ای را برای رشـد استخوان تولید می کند. هدف وی 

ایجاد یک ساختار طبیعی استخوان است.

امروزه چاپگرهای سـه بعدی نقش بسـزایی را در علـم و فناوری 
ایفا می کنند و از جمله فناوری هایی است که انقالب عظیمی در 

صنعت پزشکی ایجاد کرده است.
 والدینـی کـه می خواهنـد قبل از به دنیا آمدن فرزندشـان چهره آن ها را 

ببینند از چاپگرهای سه بعدی استفاده می کنند.
با استفاده از چاپگرهای سه بعدی یا چهاربعدی چهره  سه بعدی جنین را 
چاپ می کنند و بر روی بدنی که قبال تهیه شده قرار می هند و پوستی که 
به ۳ رنگ وجود دارد را برای آن انتخاب می کنند. همچنین این جنین ها 
در سایزهای ۸ اینچی به قیمت ۶00 دالر، 4 اینچی به قیمت 400 دالر و 

2 اینچی به قیمت 200 دالر موجود هستند.
اما این چاپگرها جنبه های حیاتی تری نیز دارند.

محققـان موفـق شـده اند بـه کمـک ایـن چاپگرهـا در علم پزشـکی به 
پیشرفت های چشم گیری دست یابند که شاید بتواند تحول عظیمی در 
درمان بیماران و نجات زندگی آن ها داشته باشد. از جمله موارد استفاده 

چاپگرهای سه بعدی در ادامه آورده شده است. 
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  داروها:
لـی کرونیـن از شـیمیدانان دانشـگاه گالسـگو از چاپگر بـرای ترکیبات 
شیمیایی در سطح مولکول برای تولید دارو استفاده کرد. بیماران می توانند 
با نسخه های دیجیتالی خود به داروخانه های آنالین بروند و با خرید مواد 
الزم داروی خود را در منزل تهیه کنند. کرونین پیشنهاد می کند که در 
آینده مردم نباید دارویی بخرند بلکه طرح و برنامه آن ها باید فروخته شود.

  سنسورهای سفارشی:
محققان دانشگاه واشنگتون از اسکن های قلب حیوانات برای چاپ کردن 
مدلی های همراه با سنسور استفاده کرده اند. این دستگاه سیلکونی می تواند 
به قلب انسان متصل شود. سنسورهای موجود در این وسیله برای کمک 
به تشـخیص اکسیژن، فشـار قلب و درجه  حرارت به کار گرفته می شود. 
گفته می شـود قدم بعدی در این زمینه درسـت کردن سنسورهایی برای 

اندازه گیری شرایط اسیدی به منظور تشخیص انسداد عروق است.

  مدل های پزشکی:
گروهی از محققان در چین و امریکا مدل های تومورهای سرطانی را چاپ 
کرده اند تا به آن ها در کشـف داروهای ضدسـرطان و درک بهتر چگونی 
رشـد و توسـعه غده های سرطانی کمک کند. به کمک این مدل ها زمان 

جراحی های مربوط به بیماری سرطان کاهش می یابد.

   پوست مصنوعی:
گروهـی از محققـان امریکایی توانسـتند به کمک چاپگرهای سـه بعدی 
پوسـت را چـاپ کننـد و زخم افراد را بهبود ببخشـند. بـا توجه به زخم 
که توسط یک اسکنر، اسکن می شود پوستی با الیه های مورد نیاز چاپ 
می شود تا زخم را بپوشاند. محققان توانسته  اند 10 سانتی متر از پوست 

یک خوک را درمان کنند.

   اندام ها:
اورگانووو )Organovo( به تازگی سـلول های کبدی را چاپ کرده  است که 
می تواند بیش از 40 سـال عملکرد مثبت داشـته باشد. البته این فناوری 
در ابتدای کار خودش است و محققان خوشبین هستند که در 10 سال 
آینده بتوانند یک کبد، قلب و کلیه را تولید کنند. روزانه هزاران نفر منتظر 
دریافت یک عضو حیاتی هستند که شاید بتوان به کمک این تکنولوژی 

زندگی آن ها را تغییر داد.

   جایگزینی جمجه:
گروهی از جراحان آلمانی جمجمه یک زن 22 ساله را با مدل سه بعدی 
آن جابه جا کردند. این کار در چین و اسلوواکی هم اتفاق افتاد و پزشکان 
توانستند جمجمه آسیب دیده بیماران را با مدلی که به وسیله چاپگرهای 

سه بعدی درست کرده بودند، درمان کنند.

  غضروف گوش: 
الرنس بوناسار از دانشگاه کرنل با استفاده از عکس های سه بعدی توانست 
مدل های گوش انسان را بسازد. این مدل ها با ژلی حاوی غضروف گاو پر 

شده است.

  ابزارهای پزشکی: 
در حال حاضر چاپ سه بعدی در مناطق فقیر جهان بسیار کاربردی شده 
است. یک سری از وسایل پزشکی هستند که به سختی تهیه می شوند و 
یا قیمت زیادی دارند. به کمک چاپگرهای سه بعدی که توسط گروهای 
خاصی به مناطق نیازمند مثل هایتی فرستاده می شود، این وسایل را برای 

بیمارستان ها تهیه می کنند.

http://slmd.ir/j3
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 تاریخچه چاپ
سه بعدی

اواخـر سـال 19۸۰ بـود که اولیـن نمونه های فنـاوری چاپ 
سـه بعدی در دسـترس قرار گرفتنـد. در آن زمـان به آن ها، 
فناوری  نمونه سازی سریع )Rapid prototyping( گفته می شد. 
دلیـل این نام گذاری به این خاطر بود که این فرآیند اساسـا 
روشـی بسیار سریع و مقرون به صرفه برای ساخت گسترده 

نمونه های مورد نیاز در صنعت گسترده بود. 

به عنوان یک اتفاق جالب، اولین درخواسـت ثبت حق اختراع 
فناوری RP توسط دکتر کداما در ماه می 1۹۸0 در کشور ژاپن 
پر شده بود. از بخت بد، دکتر کداما ویژگی های کامل پتنت را در 
مدت یکساله ای که داشت پر نکرد. این موضوع اتفاق ناپسندی 

برای او که مالک اختراع هم بود، به نظر می رسد.
در شرایط واقعی ردپای چاپ سه بعدی را می توان در سال 1۹۸۶ 
یافت. زمانی که اولین پتنت برای دسـتگاه اسـتریولیتوگرافی 
)SLA( امضا شد. این پتنت متعلق به فردی با نام چارلز )چونک( 
هول بود که اولین بار دستگاه SLA خود را در 1۹۹۳ اختراع کرد. 
هول به یکی از شرکای شرکت تری دی سیستمز تبدیل شد که 
امروزه یکی از بزرگترین و نیرومند ترین سـازمان های فعال در 
 RP بخش چاپ سه بعدی است. تری دی سیستمز اولین سیستم
تجاری خود را با نام SLA-1 در 1۹۸7 معرفی کرد و بعد از انجام 
آزمایش های دقیق، این محصول را در1۹۸۹ به فروش رساند. با 
این که این محصول نمونه ای معمولی با فناوری جدید بود، اما 
SLA می توانست ادعا کند که اولینی بود که آینده را آغاز کرده. 

در آن زمان تنها فناوری RP در حال توسعه نبود. در 1۹۸7 کارل 
دکارد که مشغول به کار در دانشگاه واشینگتن بود، پتنتی را در 
ایـاالت متحده امریکا بـرای پخت لیزری انتخابی )SLS( فرآیند 

RP ثبت کرد.

ایـن پتنـت در سـال 1۹۸۹ صادر شـد و SLS بعدا تحت مجوز 
سـازمان DTM قـرار گرفـت. این سـازمان بعدا توسـط تری دی 

سیستمز خریداری شد.
سـال 1۹۸۹ همچنین سـالی بود که اسـکات کرومپ، شریک 
 )FPM( استاراتاتیس پتنتی را برای مدل سازی رسوب ذوب شده
ثبت کرد، فناوری اختصاصی که همچنان تا به امروز در دست 
این شرکت قرار دارد. البته این فرآیند در بسیاری از دستگاه های 
سـطح پاییـن )برپایه مدل رپ رپ متن باز( اسـتفاده می شـود 
کـه امروزه پر کاربرد اسـت. پتنـت FPM در سـال 1۹۹2 برای 
استراتاسیس صادر شد. در اروپا، سال 1۹۸۹ شاهد شکل گیری 
EOSGmbH توسـط هانس النگر در آلمان بود. بعد از دستکاری 

فرآیند، SL بخش تحقیق و توسعه EOS بر روی فرآیند های پخت 

لیـزری )LS( تمرکز کـرد، که هر روزه توانمند تر 
می شد.

امـروزه در سرتاسـر جهـان ای او اس سیسـتمز 
بـه خاطر خروجی با کیفیتش در نمونه سـازی 
صنعتـی و کاربرد های تولیدی چاپ سـه بعدی 
شـناخته می شـود. EOS اولین سیسـتم استریو 
خود را در سـال 1۹۹0 به فروش رساند. فرآیند 
مسـتقیم پخت لیزری فلز )DMLS( این شرکت 
نتیجه انجام پروژه ای با شعبه الکترولوکس فنالند 

بود که بعد ها توسط EOS خریداری شد.
سـایر فرآیند ها و فناوری های چاپ سـه بعدی 
هم در این سال ها در حال ظهور بودند. ازجمله 
سـاخت ذرات بالتیک )BPM( که توسـط ویلیام 
مسـترز پتنـت شـد، سـاخت اشـیا چنـد الیه 
)LOM( که توسط مایکل فیگن پتنت شد، پخت 
جامد زمین )SGC( که توسـط ایچاک پمرانتز و 
همکاران پتنت شد و چاپ سه بعدی )3DP( که 

توسط امانوئل ساچس و همکاران پتنت شد.
به این ترتیب در اوایل دهه نود، بازار شاهد تعداد 
فزاینده ای از شـرکت های رقیب در بازار RP بود. 
البته امروزه تنها ۳ شرکت از موارد ذکر شده باقی 
مانده اند. تری دی سیستمز، EOS و استراتاسیس.

در طـول دهـه ۹0 و ابتدای 2000 دسـته ای از 
فناوری هـای جدیـد معرفی شـدند و همچنان 
تنهـا بـر روی کاربرد هـای صنعتـی متمرکـز 
بودنـد، در حالی که همچنان بـرای کاربرد های 
نمونه سازی، فرآیند های بزرگی بودند. همچنان 
تحقیق و توسـعه توسط ارائه دهندگان فناوری 
پیشـرفته تری برای قالب سـازی، ریخته گری و 
کاربرد های مستقیم در تولید انجام می شد. این 
موضوع باعث ظهور اصطالحات جدید با نام های 
قالب گیری سـریع )RT(، ریخته گری سـریع و 

ساخت سریع )RM( بود.
در رابطـه بـا فعالیت هـای تجـاری »سـاندرس 
پروتپتایـپ« )بعد ها با نام »سـالید اسـکپ«( و 
رد کرپریشـن در سـال 1۹۹۶ تشـکیل شدند. 
»آرکام« در سـال 1۹۹7 تشـکیل شد، آبجکت 
جئومتریـس در 1۹۹۸ ایجـاد شـد، ام سـی پی 
تکنولوژیـز )که ریخته گری خـال OEM را ایجاد 
کرد( فناوری SLM را در سال 2000 معرفی کرد. 
انویسون تک در سال 2002 ایجاد شد، »آکس 
وان « در سـال 2005 بـه عنـوان یک شـعبه از 
شـرکت اکسترود هان و موسسـه اسکیاکی در 
فرآیند افزایشی خود بر پایه فناوری جوشکاری 
پرتو الکترونیکی اختصاصی اش پیشـگام شـد. 
تمامی این شرکت ها به باال بردن امتیاز فعالیت 

شرکت های غربی در بازار جهانی خدمت کردند.
قابل ذکر اسـت که همزمان در نیم کره شـرقی 
نیز تحوالت موازی در حال شـکل گیری بود. با 
این حال اگرچه این فناوری ها در میان خودشان 
قابل توجه بودند و از برخی موفقیت های داخلی 
خوشنود می شدند اما واقعا بازار جهانی را در آن 

زمان تحت تاثیر قرار ندادند.
در میـان دهـه اول قرن بیسـتم، نشـانه هایی از 
تفکیک حوزه به دو بخش خاص دیده می شـد، 

که امروزه این دو بخش واضح تر شده اند.
اول بخشـی اسـت کـه در آن چـاپ سـه بعدی 
بسیار پیشرفته اسـت. این سیستم ها همچنان 
گران قیمت هستند و به سمت تولید قسمت های 
باارزش، بسیار مهندسی شده و ابزارهای پیچیده 
حرکـت می کنند. این حوزه همچنـان در حال 
پیشـرفت اسـت و اکنون درکاربرد های تولیدی 
مثـل هوافضـا، خـودرو، پزشـکی و جواهـرات 
ارزشمند به ازای سال ها تحقیق و توسعه و احراز 
صالحیتی که اکنون در حال پرداخت آن است، 

در حال رویت است.
مقـدار گسـترده ای از محصـوالت هنوز پشـت 
درهای بسـته یا تحت موافقت نامه عدم افشای 
اطالعات محرمانه )NDA( هستند. در سوی دیگر 
این طیف، برخی تولید کنندگان سیسـتم های 
چاپ سه بعدی در حال توسعه و پیشرفت »مدل 
سازی های مفهومی « هستند. این اسمی است 
که اکنون به آن ها اطالق می شود. به طور خاص 
این چاپگر های سـه بعدی هسـتند که بر بهبود 
مفهـوم توسـعه نمونه سـازی کاربـردی، تمرکز 
کرده انـد. این تمرکزها به طور خاص بر توسـعه 
سیسـتم های کاربرپسـند و مقـرون بـه صرفـه 

معطوف شده اند.
بـا نگاهی به گذشـته این تنها آرامشـی قبل از 

طوفان بوده است.
در قسمت ارزان قیمت بازار، چاپگر های سه بعدی 
متوسطی که امروزه دیده می شوند، جنگ قیمت 
را با بهبود تدریجی در دقت چاپ، سرعت و مواد 

با هم پدید آورده اند.
در سال 2007 اولین سیستم چاپ سه بعدی زیر 
10000 دالر به بازار معرفی شد. اما این قیمتی 
نبود که بازار توقعش را داشت. البته تا حدودی 
ناشـی از خود سیسـتم هم بود، همیـن طور از 

بازار های دیگر نیز تاثیر پذیرفته بود.
در آن زمان هدف مقدس خرید چاپگر سه بعدی 
زیر 5000 دالر بود. این هدف از طرف بسـیاری 
از افراد درون صنعت، کاربران، تفسیر کننده گان 
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سـال  سـپتامبر  تری دی سیسـتمز 
گذشـته شـوگر لـب را خریـده بود، 
در آن زمان این کمپانی خدمات cubify ارائه 
می کرد با این حال همیشه می خواست یک 
چاپگر داشـته باشـد کـه در خدمـت زوج ها 

باشد. 
و حاال آماده اسـت: دو چاپگر تازه مخصوص 

و   chefjet آشـپزخانه 
chefjetpro. مانند چاپگر 

cjp این ها هم می توانند 

خـوش  مجسـمه های 
سـاخت شـکری تولید 
کنند که مـی توان آن 

ها را خورد.
محصـوالت  شـف جت 
تک رنگ در ابعاد ۸ در 
۸ در ۶ تولید می کند و 

بـا قیمتی کم تـر از 5000 دالر در نیمه  دوم 
2014 به بازار عرضه شده است.

شف جت پرو می تواند اشیا چند رنگی با ابعاد 
10 در 14 در ۸ اینـچ تولیـد کند و با قیمت 
حدود 10000 دالر در دسترس خواهد بود.

هـر دو چاپگر با نرم افزارهایی ارائه می شـوند 
کـه بـرای کاربـران non-CAD بهینه سـازی 
شـده اند تـا بتواننـد طراحی های خودشـان 

را بـا طعم های مختلف که شـامل شـکالت، 
وانیـل، نعنـا، سـیب ترش، آلبالـو و هندوانه 
می شـود، خلـق کننـد. هر دو چاپگـر عالوه 
 Von hasselns بر مواد شـکری کـه از فرمـول
تولید می شوند، می توانند با شکالت هم چاپ 

کنند.
لیز ون هسلن، مدیر خالق محصوالت غذایی 
تری دی سیسـتمز  در 
گفـت: » غـذا بسـتری 
بـرای خالقیت،  عالـی 
تجربه و جشن گرفتن 
ایـن  از  مـا  و  اسـت 
چاپگرهـای  ایـن  کـه 
در  را  سـه بعدی 
نانوایی ها و آشپزخانه ها 
بسـیار  داده ایـم  قـرار 
هسـتیم.  هیجـان زده 
مـا از قنادهـا، رسـتوران ها و برنامه ریزهـای 
جشـن ها دعوت می کنیم تا مـا را در آوردن 
چاپگرهای سه بعدی به آشپزخانه ها همراهی 

کنند.« 

شدید، گرسـنه   وقتی 
چاپ کنیـد و بخورید

پس از انتشار استارتاپ چاپگر سه بعدی شکر به نام sugar lab، تری دی سیستمز عرضه  چاپگر 
غذا به بازار را شروع کرده  است.

م: 
رج

مت
می

کر
یه 

سم

چاپگر سه بعدی در خدمت شکم

دنبال می شد تا امکان استفاده ازچاپ سه بعدی را برای طیف 
گسترده ای از مخاطبان باز کنند.

برای سـال های متمادی، آمدن کارخانه رومیزی بسـیار مورد 
انتظـار بود. بسـیاری پیش بینی می کردند تحقـق آن هدفی 
مقـدس اسـت. این هدف برای افراد منتظـر، یک منادی بود. 
این هدف به جایی نرسید، به این خاطر که سازمان  در مدت 
رسیدن به تولید دچار لغزش شد. کارخانه رومیزی و رهبر آن، 
کتی لویس، همراه با IP در سال 200۸ توسط تری دی سیستمز 

خریداری شدند. البته همه آن ها از بین رفتند.
همان طور که مشخص شد، 2007سالی بود که واقعا بازار در 
فناوری چاپ سـه بعدی به نقطه عطفی رسید. اگرچه معدود 
افرادی این مسـاله را در آن زمان درک کردند. در آن سـال ها 
پدیده »رپ رپ« جان گرفت. دکتر بویر مفهوم»رپ رپ« را که 
یک چاپگر سـه بعدی متن باز، خود تکرار شـونده بود در سال 
2004 شکل داد. حاصل کار آن در این سال ها با تالش بسیار 

گروهش، به طور ویژه ویک اولیور و ریز جونس جوانه زد.
سال 2007 سالی بود که شاخه های این جوانه به دیده شد. در 
این سال حرکت چاپ سه بعدی به سمت متن باز هدایت شد. 
اما تا سال 200۹ به طول انجامید تا اولین چاپگر سه بعدی بر 
اسـاس مفهموم »رپ رپ« به شـکل کیت آماده فروش شود. 
این دسـتگاه BfB RapMan بود. دسـتگاه مذکور توسط صنایع 
ماکربوت در آوریل همان سال دنبال می شد. بنیانگذاران این 
شرکت بسیار از توسعه »رپ رپ« الگو گرفته بودند، تا این که 
آن ها از فلسفه متن باز به خاطر سرمایه گذاری گسترده ای که 

انجام شد، فاصله گرفتند.
نکتـه جالب این دوگانگی در این جا اسـت کـه، در حالی که 
پدیـده »رپ رپ« در حال تبدیل شـدن به یک بخش جدید 
تجـاری چاپگر های ابتدایی اسـت. ویژگی جامعـه »رپ رپ« 
کال در مـورد توسـعه متن بـاز بـرای چاپ سـه بعدی و حفظ 

تجاری سازی است.
2014 سالی بود که فرآیند های چاپ سه بعدی جایگزین برای 
 DLP از فناوری( Bgcreator .سطوح مبتدی به بازار معرفی شدند
 form1 استفاده می کرد( اولین بار در ماه ژوئن آمد، به دنبال آن
)از اسـترولیتوگرافی اسـتفاده می کرد( در ماه دسامبر معرفی 
شد. هر دو این دستگاه ها از طریق وب سایت kickstarter تامین 

مالی شدند و هر دو نیز به موفقیت بزرگی دست یافتند.
2012 همچنین سالی بود که بسیاری از کانال های رسانه ای 
جریان سـاز جـور وا جور متوجه فنآوری شـده بودند. 201۳ 
سـال رشـد چشـمگیر و تثبیت بود. یکی از قابل توجه ترین 
حرکت های کسب و کار خرید ماکربوت توسط استراتاسیس 
بود.که می توان آن را به عنوان انقالب دوم، سوم یا حتی چهارم 
در نظر گرفت. آن چیزی را که نمی توانیم نفی کنیم، تاثیری 
اسـت که چاپ سه بعدی بر بخش صنعت گذاشت و ظرفیت 
گسـترده ای که چاپ سه بعدی برای آینده به مشتریان نشان 

می دهد. 
http://slmd.ir/j5
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چـاپ  فرآینـد  هـر  در  کار  شـروع 
سـه بعدی از یـک مـدل دیجیتالـی 
سـه بعدی آغاز می شـود که توسـط ابزارهای 
طراحی سـه بعدی قابل طراحی هسـتند. در 
صنعـت از 3D-CAD ها اسـتفاده می شـود، اما 
برای سـازندگان و مشـتریان عـادی، موضوع 
بسیار ساده تر است. آن ها به  راحتی می توانند 
از ابزارهـای مختلـف ماننـد نرم افزارهـای در 
دسترس یا اسکنرهای سـه بعدی، که به طور 
گسترده ای در دسترس هستند استفاده کنند. 
سـپس مدل ها به الیه های مختلفی تقسـیم 
می شوند که نتیجه آن فایلی است که توسط 
چاپگر سه بعدی خوانده می شود. سپس مواد 
مورداسـتفاده توسـط چاپگر سـه بعدی و بر 
اسـاس اطالعات الیه ها در فایل پردازش شده 

و به یک شی تبدیل می شوند.
همان طور که ذکر شد، چندین فناوری مختلف 
برای چاپ سه بعدی وجود دارد که  با استفاده 
از مواد مختلف و روش های خاص خود قادر به 

اعمال تغییرات بر روی مواد هستند.
پالسـتیک های تغییرپذیـر، فلز، سـرامیک و 
شـن و ماسه )سـنگ ریزه(  به طور روزمره در 
کاربردهـای صنعتـی، تولیـد و نمونه سـازی 
همچنیـن  می گیرنـد.  قـرار  مورداسـتفاده 
تحقیقاتی نیز در مورداستفاده از برخی زیست 
ماده هـا و برخی انـواع خوراکی در حال انجام 
اسـت. هرچنـد به طورکلی در مـورد واقعیات 
موجـود در بـازار، موضوعـی کامـال متفـاوت 
اسـت و برخـی از این مـواد را نمی توان یافت 
و پالسـتیک در حال حاضر پراسـتفاده ترین 

ماده برای چاپ سه بعدی است؛ به طور خاص 
ABS و PLA، اما جایگزین های بیشـتری مانند 

نایلون به طور روزافزونی مورداستفاده هستند. 
بـا این حال تعداد زیادی از ماشـین های چاپ 
سه بعدی برای مواد غذایی درحال توسعه اند که 
به طورمعمول برای استفاده از شکر و شکالت 

)کاکائو(  هستند.
 چگونه کار می کند؟

هـر یـک از چاپگرهـای سـه بعدی از فناوری 
گوناگونـی برخوردارند کـه از مواد مختلف با 
روش های مختص به خود، بهره می برند. این 
نکته مهم اسـت که بدانیم یکی از مهم ترین 
محدودیت های چاپ سه بعدی، در بعد کاربرد 
و مواد، این است که راه حلی واحد وجود ندارد.

به عنوان مثال برخی از چاپگرهای سه بعدی بر 
روی مواد پودری )نایلون، پالستیک، سرامیک 
و برخی فلزات(، که از یک منبع نوری/حرارتی 
بـرای ذوب و شـکل دهی، اعمالـی را انجـام 
می دهند که باعث ایجاد شیئی از قبل تعیین 

شده می شود.
دیگر مـواد مورد اسـتفاده نیز انگـم »رزین« 
بسـپار»پلیمر« است که با اسـتفاده از لیزری 
نـازک رزین هـا را از الیه هایـی نـازک، یـک 
پارچـه می کنـد. جهـش )Jetting( قطـرات، 
فرآیند دیگری در چاپ سـه بعدی اسـت که 
یادآور روش چاپ در چاپگر های جوهر افشان 
دو بعدی اسـت؛ با این تفاوت که در این روش 
از مواد آلی به همراه چسـباندن الیه ها به هم 

استفاده می شود.
گویـا رایج ترین فرآیند در چاپ سـه بعدی را 

بتوان »روند رسـوب« دانست که توسط اکثر 
چاپگر های سه بعدی موجود استفاده می شود. 
در این فرآیند از یک هد اکسـترودر اسـتفاده 
شده است که با گرم کردن پالستیک معموال 
ABS یـا PLA بـه صـورت رشـته ای و الیـه ای 

بـه ایجـاد شـیئی کـه از پیش تعیین شـده 
می پردازد. به دلیل این که این کار مسـتقیما 
رخ می دهد؛ این عملیات قادر اسـت تا اشیاء 
دقیق و با جزییات باالیی را ایجاد کند که به 
طور ذاتی از اسـمبل کردن )سـرهم بندی( در 

آخر کار نیز، بی نیاز است.
بـا این حـال الزم به ذکر اسـت که تـا امروز، 
هیچ یک از فرآیند هـای فوق، به گزینه هایی 
،)Plug and Play( سـریع  آمادگـی   بـا 

تبدیل نشـده اند. مراحل زیادی قبل از انجام 
چاپ باید انجام گیرد که اغلب نادیده گرفته 
شده اند. جدای از واقعیت طراحی برای چاپگر 
سـه بعدی که بـه کوشـش و آماده سـازی و 
تبدیـل فایـل  نیازمند اسـت؛ می توانـد زمان 
زیادی از شما را به خود جذب کند. مخصوصا 
برای قطعاتی که دارای الیه ها و پیچیدگی های 
بیشتری هسـتند. با این حال به طور روزمره 
به روزرسـانی های مختلفی برای این روش ها 
در حـال انجام اسـت و اوضـاع در حال بهبود 
است. عالوه براین زمانی که کار تمام می شود 
هنوز شـی مطلوب به دسـت نیامده اسـت و 
باید با روش های سنتی که زمان گیر هستند 
بـه پرداخت کار )سـنباده، نقاشـی، رنگرزی(  

بپردازیم.

فناوری های نوین چاپگرهای سه بعدی

هر یک از 
چاپگرهای 
سه بعدی از 

فناوری گوناگونی 
برخوردارند که 
از مواد مختلف 

با روش های 
مختص به خود، 

بهره می برند. 
این نکته مهم 

است که بدانیم 
یکی از مهم ترین 

محدودیت های 
چاپ سه بعدی، 
در بعد کاربرد و 

مواد، این است 
که راه حلی واحد 

وجود ندارد.

http://slmd.ir/j2
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از نخسـتین روزهـای ایجـاد فناوری 
سه بعدی، مواد مختلفی مورداستفاده 
قرارگرفته اند. امروزه گستره وسیعی از مواد اولیه 
مختلف برای چاپ سه بعدی در انواع مختلفی 
وجود دارد. مانند )پودر، رشـته، پلت، گرانول، 
رزیـن و غیره(. همچنین امـروزه مواد خاصی 
درحال توسعه هستند که برای عملیات دقیق و 
اهداف خاص مورداستفاده قرار می گیرند. )برای 
مثال استفاده در بخش دندانپزشکی( این مواد، 
موادی هسـتند که برای سـاخت ابزار دقیق و 

تخصصی مورداستفاده هستند.
بااین حـال مقدار باالیی مـواد اولیه مخصوص 
وجود دارند که توسـط شـرکت های مختلف 
تولیدکننده چاپگر سه بعدی تولیدشده اند؛ را 
داریم. خصوصا که در این مقاله قصد بررسـی 
مواد اولیه ای کـه کاربرد عام تری دارند و چند 

مواد با پایداری بیشتر خواهیم پرداخت.
 

 پالستیک ها:
نایلون یا پلی آمید، معموال به شـکل پودر و 
در فرآینـد پخت یا به صورت رشـته ای و در 
فرآیند FDM مورد استفاده قرار می گیرد. این 
ماده، ماده پالستیکی بسیار قدرتمند، پایدار 
و منعطفـی اسـت که برای چاپ سـه بعدی 
از اطمینـان باالیـی برخـوردار اسـت. ایـن 
پالستیک به صورت طبیعی سفید است؛ اما 
می تـوان آن را قبل از چاپ و یا بعد از چاپ 

رنـگ کـرد. همچنیـن این مـاده را می توان 
بـا ترکیبـات دیگـری ماننـد آلومینیوم هم 

استفاده کرد.
ABS نیز نوعی خاص از پالسـتیک است که 

در چاپگری سـه بعدی استفاده می شود و با 
روند FDM و به شـکل رشـته مورداسـتفاده 
اسـت. این پالستیک از همان ابتدا با بازه ای 
وسـیع از رنگ هـا همراه اسـت. این مـواد را 
می توان از منابع غیرتجاری خرید که یکی از 

دالیل رایج نبودن این ماده است.
PLA را می توانید پالستیکی دانست که کمی 

بهتر از دیگر پالسـتیک ها در محیط زیست 
تجزیـه می شـود و بـرای کاربرد ویـژه ای از 
آن اسـتفاده می شـود. ایـن ماده قادر اسـت 
به صـورت FDM و بـه شـکل رشـته ای و یـا 
به صـورت رزین و در قالب DLP/SL اسـتفاده 
شـود. با رنگ های مختلفی عرضه می شـود 
ماننـد شیشـه ای؛ که در برخـی کاربردهای 
خـاص مورداسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت. 
 ABS بااین حـال از نظـر انعطـاف و دوام از

پایین تر است.
LayWood، مـاده ای اسـت مخصـوص بـرای 

چاپ سـه بعدی که برای چاپگرهای سـطح 
ورود اکسـتروژن کاربـرد دارد. ایـن ماده در 
فرم مرکب چوب/پلیمر است )همچنین بانام 

WPC شناخته می شود(.

 فلزات:
گـروه بزرگی از فلزات و مشـتقات فلزات در 
چاپ سـه بعدی صنایع، استفاده می شود. دو 
عدد از مشهورترین آنان را می توان آلومینیوم 

و مشتقات کبالت دانست.
یکـی از قوی تریـن و پرمصرف تریـن مـواد 
مورداسـتفاده در چاپ سـه بعدی را می توان 
 ،EBM فوالد ضدزنگ دانست. که به روش های
ذوب و جـوش مورداسـتفاده قـرار می گیرد. 
همچنین به صورت طبیعی نقره ای رنگ است؛ 
با این حال می توان آن را به شـکل رنگ های 

طالیی و برنزی نیز درآورد.
در چند سـال اخیر طال و نقره نیز به موادی 
تبدیل شـده اند کـه می تـوان آن هـا را نیـز 
به صورت مسـتقیم توسـط چاپگر سه بعدی 
چـاپ کرد؛ که کاربرد وسـیعی برای صنعت 
طـال و جواهـرات زینتـی دارد. این ها موادی 
بسـیار بـادوام و قدرتمنـدی هسـتند کـه 

به صورت پودر استفاده می شوند.
تیتانیوم فلزی اسـت که با نسـبت قدرت به 
وزن بـاال شناخته شـده اسـت. عـالوه بر این 
یکـی از فلزهـای قدرتمند مورداسـتفاده در 
چاپگرهـای سـه بعدی اسـت کـه در برخـی 
کاربردهـا صنعتـی کـه نیـاز به قـدرت بـاال 
دارند، مورداسـتفاده قرار می گیرد. همچنین 
به صـورت پودر و در فرآیندهـای EBM، ذوب 

و جوش؛ قابل استفاده است.

جوهر چاپگرهای سه بعدی

 امروزه گستره 
وسیعی از مواد 

اولیه مختلف 
برای چاپ 

سه بعدی در انواع 
مختلفی وجود 

دارد. مانند )پودر، 
رشته، پلت، 

گرانول، رزین و 
غیره(.

اجسام سه بعدی از چه تشکیل شده اند
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 سرامیک:
بر اسـاس تعریـف ویکی پدیا: » به مـوادی )معموال 
جامد( که بخش عمده تشکیل دهنده آنها غیر فلزی 

و غیر آلی باشد، سرامیک گفته می شود.
ایـن تعریـف نه تنها سـفالینه ها، پرسـالن )چینی(، 
دیرگدازها، محصوالت رسـی سـازه ای، سـاینده ها، 
سـیمان و شیشـه را در بـر می گیـرد، بلکه شـامل 
آهنرباهـای سـرامیکی، لعاب هـا، فروالکتریک هـا، 
شیشه-سـرامیک ها، سوخت های هسته ای و … نیز 

می شود.«
سـرامیک نیز گـروه دیگـری از موادی اسـت که با 
سـطوح مختلفـی از موفقیـت، قادر به اسـتفاده در 
چاپ سه بعدی است. یکی از نکات مهم در مورد این 
چاپگر فرآیند بعد از چاپ آن است. سرامیک بعد از 
چاپ همانند دیگر روش های سنتی تولید محصول 

سرامیکی نیازمند مراحل خاصی است.

 کاغذ:
از کاغذهـای A4 عـادی در چاپگرهـای  اسـتفاده 
سـه بعدی روشـی انحصاری است که توسط فرآیند 
SDL ارائه شـده توسـط Macro Technologies، بـه کار 

گرفته شـده اسـت.  ایـن شـرکت برخـالف دیگـر 

شـرکت های حاضـر در فنـاوری سـه بعدی سـعی 
دارد تـا با اسـتفاده از موادی ارزان و قابل دسـترس 
بـه سـاخت چاپگـری سـه بعدی  بـرای همـگان، 
ارزان قیمـت بپـردازد. کاغـذ ماده ای اسـت که اکثر 
افـراد به راحتـی می توانند به آن دسترسـی داشـته 
باشـند و در کاربردهای غیرحرفه ای از آن اسـتفاده 
کنند. چاپ سه بعدی با کاغذ که روشی به صرفه در 
چاپ سـه بعدی است، بسـیار قابل اطمینان است و 
سازگاری بیشتری با محیط زیست داشته و به راحتی 

بازیافت می گردد.

 زیست ماده ها:
بر اسـاس تعریف ویکی پدیا: »بیومتریال، بیوماده یا 
زیسـت ماده )بـه انگلیسـی: Biomaterial( به ماده ای 
بـا منشـأ مصنوعـی یا طبیعـی گفته می شـود، که 
به منظـور بهبود، درمان، التیام و یا جایگزینی بافت 

موجودات زنده به کار می رود.«
تحقیقـات زیادی درباره اسـتفاده از زیسـت ماده ها 
در صنعت پزشـکی و مهندسـی پزشکی انجام شده 
اسـت که باعث ایجاد انـدام مصنوعی و دیگر موارد 
موردنیاز خواهد شد.  به عنوان مثال در برخی موارد 
سـاخت اسـکلت های کمکی برای افـراد ناتوان و یا 

سـاخت ارگان های مصنوعی از بدن مانند سـاخت 
چشم مصنوعی و غیره، بسیار پرکاربرد خواهد بود.

 غذا:
آزمایش هـا جهـت دسـتیابی بـه روش هایـی برای 
چـاپ غذاهـای مصنوعی و یا طبیعی با اسـتفاده از 
چاپگر سـه بعدی در چند سـال اخیر رشـد باالیی 
داشته است. شکالت یکی از موارد پراستفاده است. 
همچنیـن چاپگرهایـی وجـود دارند که از شـکر و 
یا به صورت آزمایشـی از پاسـتا و گوشـت اسـتفاده 
کرده اند. به تازگی نیز تحقیقاتی در حال انجام است 
که بتوان تمامی مواد مصرفی متعارف را چاپ کرد.

 غیره:
 در پایـان یک شـرکت، فنـاوری یکتـا و انحصاری 
 جدیـدی را پیشـنهاد کـرده اسـت. ایـن شـرکت

Stratasys نـام دارد که  فناوریش برای چاپ وسـایل 

سـه بعـدی اسـتفاده می شـود. فنـاوری جدید این 
شـرکت قادر است در چاپ سه بعدی از ترکیب های 
مختلفی استفاده کند. این مواد در غلظت و حاالت 
مختلف در یک شیء قابل استفاده هستند؛ که شامل 

140 ماده گوناگون می شود.
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مزایـای چاپگرهـای سـه بعدی
   سفارشی سازی:

فرآیند چاپ سه بعدی قادر است تا به ایجاد محصوالت سفارشی انبوه بر اساس نیازهای 
شخصی کمک نماید؛ حتی در همان اتاقی که طراحی شده اند. طبیعتا چاپ سه بعدی به 
این معنی است که می توان چندین محصول را در یک بازه زمانی تولید کرد؛ بر اساس 

نیازهای کاربران نهایی بدون نیاز به هزینه فرآیندی اضافه.

   پیچیدگی:
 چاپ سه بعدی خواهد توانست به راحتی اشیاء )ایجادشده توسط مدل های دیجیتال( 
را که از سطح پیچیدگی باالیی برخوردارند و در دیگر روش ها قادر به ساخت نیستند را 
چاپ نماید. مادامی که  این قابلیت توسط  هنرمندان و طراحان برای ایجاد تأثیر بصری 
مورداستفاده قرار می گیرد، تأثیر قابل توجهی در کاربردهای صنعتی نیز برجای گذاشته 
است. بااین حال نرم افزارهای کاربردهای زیادی )Applications(  توسعه داده می شوند که 
برای تحقق تولید قطعات پیچیده ایجادشده اند و محصوالتی باظرافت و قدرت بیشتری 
را نسبت به پیشینیان تولید می کنند. استفاده قابل توجهی از چاپ سه بعدی در بخش 
هوا-فضا در حال انجام است که ساخت قطعات پیچیده در این  مورد بسیار تأثیرگذار 

است.

   ابزار کمتر:
یکی از فرآیندهای پیچیده و مشکل در صنایع تولیدی، ساخت محصولی است که برای 

تولید به آن نیاز دارند. از کوچک تا متوسـط؛ به راحتی قادر خواهند بود با اسـتفاده از 
سـاخت فزاینده Additive یا چاپ سـه بعدی نیاز خود به ابزارآالت را به طورکلی منتفی 
نمایند. درنتیجه هزینه، زمان و نیروی کار مرتبط با آن نیز بهینه خواهند شد. به این 
دلیل است که چاپ سه بعدی پیشنهادی جذاب برای صنایع است که نیاز به ابزارآالت 

در آنان باالست.
بنابراین به دلیل مزیت استفاده از اشکال هندسی پیچیده می توان ابزاری را تولید کرده 
که کمتر به اسمبل )مونتاژ( نیاز داشته باشند و بدون نیاز به فرآیندهای پیچیده بعد از 

تولید در زمان و هزینه صرفه جویی نمایند.
پایدار و سازگاربامحیط زیست؛

چـاپ سـه بعدی به عنوان یـک فناوری با مصرف بهینه انرژی در حال ظهور اسـت که 
می تواند چه در بخش صرفه جویی در استفاده مواد تا سطح ۹0 درصد بدون ایجاد زباله 
و تولید زباله کمتر تأثیرگذار باشد. همچنین با بهره گیری از مزیت تولید اشیاء قوی و 
ظریف قابل تولید توسط چاپ سه بعدی اثرات کربن نیز که برای محیط زیست مناسب 

نیست؛ کاهش می یابد.
عالوه بر این چاپ سـه بعدی وعده ی ایجاد روشـی را داده اسـت که در آن محصوالت 
به صورت محلی و بر اساس تقاضا ساخته خواهند شد. فر آهم کردن مکان های بزرگ 
برای نگهداری مواد اولیه و یا حمل ونقل تولیدات به سراسر دنیا از مشکالتی است که با 

روش فوق برطرف خواهند شد.

چاپ سـه بعدی چه در عرصه صنعت و یا در سـطح شـخصی، از مزایایی برخوردار است که روش های سنتی 
ساخت و تولید به راحتی نمی توانند به آنان دست یابند.
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ریشـه های چـاپ سـه بعدی را باید 
در مفاهیم »نمونه سـازی« صنعتی 
جسـت. در آن جـا از چـاپ سـه بعدی برای 
سـرعت بخشـیدن مراحـل اولیـه توسـعه 
محصول استفاده می شد، به این معنی که با 
استفاده از یک راه سریع و آسان نمونه هایی 
تولید می شد که اجازه می داد تا چندین تکرار 
از محصول سریع تر و کارا تر با راه کاری بهینه 
بدسـت آیـد. این کار باعـث صرفه جویی در 
زمان و هزینه در ابتدای کل فرآیند توسـعه 
محصول می شـود و اعتماد بنفس را پیش از 

تولید ابزار به ارمغان می آورد.
هنـوز هم نمونه سـازی احتمـاال بزرگ ترین 
کاربـرد چـاپ سـه بعدی اسـت، حتـی اگـر 
گاهـی اوقات نادیده گرفته شـود. تحوالت و 
بهبود های موجـود در فرآیند و مواد از زمان 
ظهور چاپ سه بعدی برای نمونه سازی باعث 
شده تا بعد از زنجیره فرآیند، توسعه محصول 
فرآیند ها برای کاربرد های آینده اتخاذ شوند.

توسـعه و بهبـود فرایندها و مـواد اولیه پس 
از پیدایـش چاپگرهـای سـه بعدی بـه طور 
فزاینـده ای اسـتفاده از آن هـا در بخش های 
مختلـف صنعتـی گسـترده کـرده اسـت و 
عملیـات تولیـد نهایی به صورت چشـم گیر 

تسهیل شده است.
از لحاظ بازار های عمودی صنعتی که تا حد 
زیـادی از چاپ سـه بعدی صنعتـی در تمام 
ایـن طیف گسـترده بهره می برنـد، می توان 
تفکیکی از کاربرد هـا را در قالب مواردی که 
در این مقاله ارائه شده است، در نظر گرفت.

و  پزشـکی  در  سـه بعدی  چـاپ   
دندان سازی

بخش پزشکی به عنوان یکی از اولین قیم های 
چاپ سه بعدی بوده است و همچنان بخشی 
با پتانسـیل گسـترده به خاطر ظرفیت های 
سفارشی سـازی و شخصی سـازی برای رشد 
اسـت که قـدرت بهبود زندگی مـردم را دارا 

اسـت. به همین دلیل فرآیند هایش بهبود و 
مـواد آن توسـعه می یابند تا اسـتاندارد های 

پزشکی را بدست آورند.
فناوری هـای چاپ سـه بعدی بـه عنوان یک 
میزبـان بـرای کاربرد هـای متفـاوت دیـده 
می شـوند. فناوری هـا کاربـردی شـده اند تا 
الگو هـا را برای قالب گیری فلـزی تاج دندان 
ایجاد کنند و همچنین در ساخت ابزار هایی 
که در آن پالستیک در خال فرم داده می شود 

استفاده شوند تا دندان را همتراز کند.
فناوری همچنین مزایای سـاخت مسـتقیم 
ایمپلنت هـای زانو و محصوالت بیماری های 
خاص مانند: سـمعک، کفـی ارتوتیک برای 
کفش، پروتز ایمپلنت شخصی و یکی کردن 
ایمپلنت هـا برای بیماران مبتال بـه آرتوروز، 
پوکی استخوان و سرطان را همراه با قربانیان 

تصادف و زخم دارد.
سـازه های جراحـی سـه بعدی بـرای اعمال 
خـاص نیز کاربر های نوظهوری هسـتند که 
جراحان را درکارشان و بیماران را در بازیابی 
کمـک می کننـد. همین طور فنـاوری برای 
چاپ سـه بعدی پوسـت، اسـتخوان، بافت و 
حتی ارگان های بدن انسان توسعه داده شده 
است. با این حال این فناوری تا حدود زیادی 
بـرای ده ها سـال از تجاری بـودن دور مانده 

است.

کاربرد های چاپ سه بعدی 
در صنایع

آینده پژوهی در حوزه چاپ سه بعدی را امروز لمس کنید

فناوری های 
چاپ سه بعدی 

به عنوان یک 
میزبان برای 
کاربرد های 

متفاوت دیده 
می شوند.
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 چاپ سه بعدی در صنایع هوافضا
هماننـد بخش پزشـکی، بخـش هوافضا نیز 
از حامیان اصلی فناوری چاپ سـه بعدی در 
اولین اشـکالش بـرای توسـعه محصوالت و 
نمونه سازی بوده اسـت. شرکت های هوافضا 
بـا موسسـات علمی و پژوهشـی بـه صورت 
مشـترک کار می کردند و در پایانی روشـن، 
شـرایط یا مرز هـای فنـاوری را بـرای ایجاد 

کاربرد ها جابجا می کردند.
به دلیـل ماهیت بحرانی توسـعه هواگرد ها، 
فرآیند تحقیق و توسـعه سخت شدید است. 
استاندارد ها بحرانی هستند و درجه صنعتی 
سیستم های چاپ سـه بعدی از طریق شیوه 

این صنعت سنجیده می شود.
توسـعه مـواد و فرآیند هـا، چندیـن کاربـرد 
جدید را برای بخش هوافضا ایجاد کرده است 
و برخی قسـمت های غیر بحرانی نیز همگی 

آماده استفاده در هواپیما هستند.
بخـش در  اصلـی   کاربـران 
 GE / Morris Technologies, Airbus / EADS,

Rolls-Royce, BAE Systems و Boeing هستند.

اغلب این شرکت ها رویکرد واقع گرایانه ای در 
مورد فعالیت هایی که اکنـون در حال انجام 
آن بـا فنـاوری هسـتند، دارنـد و بخش های 
تحقیق و توسـعه آن ها کارهایی کامال پیش 

رونده در مورد آینده انجام می دهد.

 چاپ سه بعدی در خودروسازی
فناوری هـای  قیم هـای  از  دیگـر  یکـی 
بـود.  نمونه سـازی سـریع، بخـش خـودرو 
بسیاری از شرکت های خودروسازی ، به طور 
خـاص Motorsport و F1، مسـیر مشـابه ای با 

شرکت های هوافضا پیموده اند.
ابتـدا از ایـن فنـاور چـاپ سـه بعدی بـرای 
کاربرد های نمونه سازی اسـتفاده می کردند. 
اما از توسعه و تطبیق فرآیند های ساختشان 
برای ترکیب کردن مزایای مواد بهبود یافته و 
در نتیجه ساخت قطعات خودرو بهره برده اند.

بسیاری از شرکت های خودروسازی اکنون به 
دنبال پتانسیل های چاپ سه بعدی هستند تا 
خدمات پس از فروش را از نظر تولید قطعات 
یدکـی و جایگزینی بر اسـاس تقاضـا انجام 
دهنـد به جـای این که موجـودی بزرگی از 

قطعات را ایجاد کنند.

 چاپ سه بعدی در جواهرسازی
بـه طـور سـنتی فرآینـد طراحی و سـاخت 
جواهـرات همـواره نیازمنـد سـطح باالیـی 
از تخصـص و دانـش مربـوط بـه سـاخت، 
قالب سـازی، ریخته گری، آبـکاری، کوبیدن، 
کار کـردن بر روی طال و نقره، برش سـنگ، 
حکاکی و پرداخت بوده اسـت. هریک از این 
رشته ها بیش از چندین سال توسعه یافته اند 

و وقتی که به ساخت جواهر اعمال می شوند 
نیاز به دانش فنی دارند. تنها به عنوان مثال 
می توان ریشه های ریخته گری را در بیش از 

4000 سال پیش یافت.
در بخش جواهرات ثابت شده است که چاپ 
سـه بعدی محلی اسـت کـه عالقـه و جاذبه 
فراوانـی نسـبت بـه آن وجـود دارد تـا افراد 
ببینید چگونه می توانند و خواهند توانسـت 
به توسعه این صنعت در آینده کمک کنند. 
 از آزادی هـای جدیـد طراحـی کـه توسـط

3D CAD و چاپ سـه بعدی ایجاد شد، بهبود 

فرآیند هـای قدیمـی سـاخت جواهـر باعث 
می شـود تـا تولید بـه روش چاپ مسـتقیم 
سـه بعدی، بسـیاری از مراحل قدیمـی را از 

بین ببرد.
چـاپ سـه بعدی تا به حال و کمـاکان، تاثیر 

فوق العاده ای بر این بخش داشته است.

 چاپ سـه بعدی در هنـر / طراحی / 
مجسمه سازی

هنرمنـدان و مجسمه سـازان در حال درگیر 
شـدن بـا چـاپ سـه بعدی بـا روش هـای 
بی شـماری هستند تا شـکل و عملکرد را از 
طریقـی که  پیـش از این غیـر ممکن بوده 
اسـت، کشـف کنند. چـه برای یافتـن بیان 
جدید اصلی باشـد یا یادگرفتن از اسـتادان 
قدیم، این بخش بسـیار مهمی اسـت که به 
طور فزاینـده ای روش های جدید کار کردن 
بـا چـاپ سـه بعدی را پیدا می کنـد و نتایج 
آن را بـه دنیـا معرفـی می کنـد. هنرمندان 
فراوانـی وجود دارند که بـه دلیل کار کردن 
با مدل سـازی سـه بعدی، اسـکن سـه بعدی 
و چـاپ سـه بعدی اکنون برای خود اسـم و 

رسمی ایجاد کرده اند.

 جاشوا هارکر
 دیزینگف

 جسیکا رسنکرنتز در نروس سیستم
 پیا هینز

 نیک اروینکک
 لیونل دین

نظم و انضباط اسـکن سـه بعدی در ترکیب 
با چاپ سـه بعدی، بُعـد جدیدی را به جهان 
معرفـی می کنـد. با ایـن حال هنرمنـدان و 
دانشـجویان در این مورد روشی اثبات شده 

همانند بخش 
پزشکی، بخش 

هوافضا نیز از 
حامیان اصلی 
فناوری چاپ 
سه بعدی در 

اولین اشکالش 
برای توسعه 
محصوالت و 

نمونه سازی بوده 
است.
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از بازتولید کار اسـتادان گذشـته و ایجاد نسخه های 
دقیق ار آثار باستانی )و البته موارد جدید هم( برای 
مطالعه از نزدیک دارند، کار با آثاری که هیچ گاه قادر 
بـه کار کـردن از نزدیـک با آن ها نبوده انـد، کار های 

Cosmowenman در این زمینه روشنگر است.

مدل های معماری مدت طوالنی است که یک کاربرد 
پایدار از فرآیند چاپ سـه بعدی هستند تا مدل های 
نمایشـی دقیق را از دیدگاه یک معمار تولید کنند. 
چـاپ سـه بعدی یک روش نسـبتا سـریع، آسـان و 
 اقتصـادی قابـل دوام برای تولیـد مدل های دقیق از

3D CAD، BMI یـا دیگر داده های دیجیتال از کارهای 

انجام شده توسط معماران را ارائه می کنند. بسیاری از 
شرکت های موفق معماری، اکنون از چاپ سه بعدی 
)در خانه یا به عنوان یک سرویس( به عنوان بخش 
مهمـی از گردش کاری خود برای افزایش نوآوری و 

بهبود ارتباطات استفاده می کنند.

اخیرا برخـی معماران رویاپرداز، به چاپ سـه بعدی 
بـه عنوان یک روش سـاخت و سـاز مسـتقیم نگاه 
می کنند. تحقیقات در برخی سازمان ها در این زمینه 
آغاز شـده است. به طور ویژه دانشگاه الفیرو، کانتور 

کرفتینگ و کائنات آرکیتکچر.

 چاپ سه بعدی در مد و لباس
همـان طور کـه فرآیند های چاپ سـه بعدی از نظر 
وضـوح و مـواد انعطاف پذیـر، بهبـود می یابند، یک 
صنعت که برای آزمایش و اظهارات ظالمانه مشهور 
شـده اسـت، به جلو آمده اسـت. ما داریـم در مورد 

ُمــــد صحبت می کنیم.
اکسسـوری های چاپ شـده به شکل سـه بعدی که 
شامل کفش، وسـایل سر، کاله ها و کیف ها هستند 
راه خـود را در Catwalk جهـان بـاز کرده انـد و حتی 
برخـی از طراحان مـد رویاپرداز ظرفیت های فنی را 
برای خیاط خانه ها نشـان داده اند. لباس ها، کاله ها، 
لباس هـای بلنـد و حتی برخـی لباس هـای زیر در 
سـالن های مـد مختلـف در سراسـر جهـان عرضـه 

شده اند.
ایریـس وان هرپـن را باید به عنوان پیشـگام در این 
عرصه به زبان آورد. او تعدادی از مجموعه ها را تولید 
کرد، مدل شده در catwalk پاریس و میالن، که چاپ 
سه بعدی را برای منهدم کردن قوانین معمول اعمال 
می شـوند ترکیب کرد. بسـیاری دنباله رو او شده اند، 
همچنـان به پیـروی از وی ادامه می دهنـد و نتایج 

کامال مهمی را نیز بدست آورده اند.

 چاپ سه بعدی در صنایع غذایی
بـا ایـن کـه در پایـان بـه مهمانـی چاپ سـه بعدی 
رسـیدیم، امـا غذا یک کاربـرد در حال ظهـور )و یا 
چاپ سه بعدی مواد( است که مردم را بسیار هیجان 
زده کرده اسـت. این بخش این پتانسـیل را دارد  تا 
فناوری را به جریان اصلی برساند. پس از هر چیزی 
ما همیشـه نیاز به خوردن داریم! چاپ سه بعدی در 
حال ظهور، به عنوان راهی جدید برای آماده کردن 

و ارائه مواد غذایی است.
هجوم اولیه به مواد غذایی با شکالت و شکر بود، این 
حرکت  با شـتاب با چاپگر های سـه بعدی خاص که 
بـازار را هدف قرار داده بودند، ادامه پیدا کرد. برخی 

آزمایشات اولیه با غذا شامل چاپ سه بعدی گوشت 
در سـطح پروتئین های سـلولی بود. اخیرا ماکارونی 
گـروه دیگر غذایی اسـت که با چاپ سـه بعدی غذا 

محقق شده است.
با نگاه به آینده، چاپ سه بعدی نیز می تواند به عنوان 
یک روش آماده سـازی مواد غذایـی کامل و یک راه 
بـرای متعادل کردن مواد غذایی به روشـی جامع و 

سالمت باشد.

 چاپ سه بعدی برای مصرف کنندگان
هدف مقـدس فروشـندگان چاپگر های سـه بعدی، 
چاپ سـه بعدی برای مصرف کنندگان اسـت. بحث 
گسترده ای در این مورد وجود دارد که آیا این آینده 
امکان پذیر است یا نه. در حال حاضر، به دلیل مسائل 
دسترسـی که بـرای دسـتگاه های مصرف کنندگان 
وجود دارد، جذب مصرف کننده پایین است. پیشرفت 
گسـترده ای در این جهت توسط شرکت های بزرگ 
چاپ سه بعدی مانند تری دی سیستم و میکربوت به 
عنوان یک شرکت تابعه از استراتاسیس شکل گرفته 
اسـت. آن ها سـعی می کنند تا روند چاپ سه بعدی 
و اجـزای جانبـی آن )نـرم افزار، محتـوای دیجیتال 
و غیره( بیشـتر در دسـترس باشـد و کاربر پسند تر 

باشند.
در حال حاضر سه راه اصلی وجود دارد تا فردی که 
در خیابان است بتواند با فناوری چاپ سه بعدی برای 

محصوالت مصرفی تعامل برقرار کند.
 طراحی + چاپ
 انتخاب + چاپ

 انتخاب + اجرای خدمات چاپ سه بعدی 

http://slmd.ir/j9



43 شماره ششم،  مرداد ماه94

اسلحه چاپ شده چالش جدید قوانین اجتماعی
اسلحه ای که حتی امنیت فرودگاه هم آن را تشخیص نمی دهد

اخیرا دو خبر جداگانه منتشر شده است، بنا 
بـر یکی از آن ها دموکرات های کنگره قانون 
منع تفنگ های پالسـتیکی که با چاپگر سـه بعدی 
تولیـد شـده اند را ارا ئه داده اند و از سـویی دپارتمان 
ایاالت متحده دو قانون جدید را برای کنترل بیشتر 
بـر پخش آنالین فایل های تفنگ هـای قابل چاپ و 
دیگـر داده های فنی مرتبط با سـالح ها مطرح کرده 
اسـت. اگرچه این قوانین بـا مخالفت های گروه های 
مختلفی روبه رو خواهند شـد، اما به هر حال به این 
معنـا هسـتند کـه طراحی، سـاختن و نگـه داری از 
تفنگ های ساخته شده با چاپگر سه بعدی سخت تر 

خواهد شد. 
ممنوعیت تفنگ های پالسـتیکی از سـوی نماینده 
نیویـورک، اسـتوی ایسـریل حمایـت و مسـتقیما 
پس از یک سـری مشـکالت امنیتـی رده باال مطرح 
شـده، در این سلسله اتفاق ها TSA نتوانست سالح ها 
و مـواد انفجـاری قالبی را که مامورهـای مخفی در 
فرودگاه هـای آمریکایی حمل می کردند، شناسـایی 
کنـد. در ۶7 مـورد از 70 آزمون، مامورها توانسـتند 
سالح ها را تقریبا بدون مشکل از بررسی های امنیتی 

عبور دهند.
ایسـریل پرسـید: »اگر سـالح های قابل شناسـایی 
بتواننـد از موانـع امنیتی عبور کننـد، چطور انتظار 
داریم که سـالح های گرم پالسـتیکی را شناسـایی 
کنیم؟ سـالح های قالبی که در آزمایش ها اسـتفاده 
شـدند شـدیدا قابل شناسـایی بودند، این در حالی 
اسـت که سـالح هایی که امـروزه بـا چیزهای نظیر 
چاپگرهای سه بعدی تولید می شوند، قابل شناسایی 
با دستگاه های تشخیص فلز نیستند و ماموران تعلیم 

دیده TSA نمی توانند آن ها را شناسایی کنند.« 
این منطق پشت قانون »مدرن سازی سالح های گرم 
غیرقابل شناسایی«)UFMA( است که ایسریل و چند 
نفر دیگر از دموکرات ها طرفدارش هستند و می تواند 
منجر به منع تولید سالح های پالستیکی شود. با این 
که قانون فعلی مخالف سـالح های پالستیکی است، 
یک سوراخ حقوقی به مالکین اسلحه اجازه می دهد 
تا یک نوار قابل شناسایی فلزی به اسلحه پالستیکی 
اضافه کنند که می توان آن را در هنگام بررسی های 
امنیتی در فرودگاه حذف کرد و اسـلحه را غیرقابل 

شناسایی ساخت.
بر اسـاس UFMA مالکین اسلحه هنوز هم می توانند 

اسـلحه هایی را طراحـی و تولیـد کننـد که قطعات 
پالسـتیکی دارد، اما بخش اصلی از هر اسـلحه باید 
مقدار کافی از فلز داشـته باشـد تا با اشـعه ایکس و 
تشـخیص دهنده های فلز در فرودگاه قابل شناسایی 
باشـد. از همـه مهم تر، برداشـتن بخش فلـزی باید 

غیرقانونی شود.
ایسـریل هشدار داد:»اسـلحه های پالستیکی واقعی 
هستند و می توان با آن ها شلیک کرد. آن ها می توانند 
آدم بکشـند و هیـچ چیـزی در حال حاضـر جلودار 
آن هـا نیسـت که از خطـوط امنیتی فـرودگاه عبور 
نکنند، زیرا آن ها غیرقابل شناسـایی هسـتند. حاال 
زمان آن رسـیده که امنیت فرودگاه را به روزرسـانی 

کنیم تا ملت آمریکا بتوانند به آن اعتماد کنند.«
دپارتمـان ایالتـی به دنبال آن اسـت کـه فایل های 

دیجیتال سالح ها را کنترل کند.
در همین حال که کنگره به دنبال آن است تا عموم 
را قانع کند امنیت فرودگاه و تفنگ های پالستیکی 
مانع الجمع اسـت، دپارتمان ایالتی رویه مشابهی در 

پیش گرفته است.
گـروه  بـه  نامـه ای  دپارتمـان  گذشـته   هفتـه 

طراحـی  بـرای  کـه  فرسـتاد   defense distributed

فایل های اسـلحه های گـرم و در اختیـار عموم قرار 
دادنشـان معروف است. نامه هشدار داد که دولت از 
گروه انتظار دارد پیش از انتشار هر نوع فایل مربوط 

به یک اسلحه  سه بعدی، از دولت اجازه کسب کند.
امـا حتـی این هم کافی نبود، همین هفته گذشـته 
دپارتمـان ایالتی خطـاب به ثبت فـدرال اعالم کرد  
برای انتشـار آنالین هر نـوع داده فنی که اطالعاتی 
دربـاره سـاخت اسـلحه در خانـه ارائه دهـد، نیاز به 
کسب مجوز است. تعریف »داده فنی« در این مورد 
به نظر می رسـد که از عمد مبهم باشـد، به هرحال 
دفاعشان این است که انتشار فایل های اسلحه ها در 
فضای اینترنت می تواند به دیگر ملیت ها دسترسـی 
به داده های محرمانه در رابطه با اسـلحه ها بدهد که 
در تضاد مستقیم با قانون بین المللی تجارت اسلحه 

است.
در این اعالن آمده که: » پیش از انتشار اطالعات در 
اینترنت، باید مطمئن شـوید که آیا داده فنی اسـت 
یـا خیر. باید فهرسـت سـالح های ایـاالت  متحده را 
بررسی کنید و اگر شکی دارید که این اطالعات فنی 
هسـت یا خیر باید از دپارتمان کسـب اطالع کنید. 

انتشار داده های فنی در اینترنت بدون داشتن اجازه 
از سـوی دپارتمان یا یک مقام صاحب اختیار دیگر 
نقض قانون ITAR اسـت، حتی اگـر اطالعاتی در این 
باره که یک ملیت دیگر به این داده ها دسترسی پیدا 

کرده، وجود نداشته باشد.
با این که این نامه مسـتقیما صحبتی از اسلحه های 
چـاپ شـده بـا چاپگرهای سـه بعدی نمی کنـد، اما 
می توان چنین فرض کرد که فایل های اسـلحه های 
قابـل پرینت هـم در رده بنـدی داده هـای فنی قرار 

می گیرند.
منـع UFMA، کنگـره و نامه دپارتمان ایالتـی درباره 
 Defense distributed داده هـای فنی و نامه بـه گـروه
هماهنـگ بـا هم اتفاق نیافته و به نظر می رسـد که 
این هـا به صـورت تصادفـی در یک هفتـه هم زمان 
شده اند. حال تصادف باشد یا خیر، نشان از آن دارد 
که دولت و مردم هر چه بیشـتر از خطر سـالح های 
قابل چاپ آگاه شـده اند و این حقیقت که فایل های 
تولیـد ایـن اسـلحه ها تقریبا بـرای هر کـس که به 

اینترنت دسترسی داشته باشد، در دسترس است. 
بـا ایـن که نماینده دموکرات ها هنـوز باید برای این 
قانـون منع دلیل بیـاورد، طرح مشـابهی در 201۳ 
مطرح شـده بود که رد شـد. نامه ای کـه برای گروه 
Defense distributed ارسـال شـده و نامـه دپارتمـان 

 هر دو تحت بررسی موشکافانه قرار گرفته اند. گروه
Defense distributed در نبرد آشکار با دپارتمان ایالتی 

اسـت و آن ها متهم کرده اسـت. یکی از وکالی این 
گـروه می گوید:»تنهـا بـه این دلیل کـه از اطالعات 
می توان برای اهداف بد اسـتفاده کرد، انتشـار آن را 

غیرقانونی نمی کند.«
بـا ایـن حال دپارتمان ایالتی سـخت به موضع خود 
چسـبیده. در رابطـه بـا داده های فنـی گفته اند که 
محدودیت هـا، بحـث یـا توضیحـات آنالیـن درباره 
اسلحه را ممنوع نمی کند، تنها داده هایی که مستقیم 
به ساختشان منجر می شود نباید انتشار پیدا کنند. 
خط میان این دو بسیار نامشخص است اما وقتی که 
صحبت از امنیت ملی می شـود، کنترل اسلحه های 
دیجیتـال و آزادی بیـان بایـد بدانیم کـه منطقه ای 
بزرگ به رنگ خاکسـتری باقـی مانده که تکلیفش 

http://slmd.ir/jaمشخص نیست. 



44

پروندهخبر

شماره ششم،  مرداد ماه94

تأثیرات چاپگر سـه بعدی بـر اقتصاد جهانی
 تأثیرات جهانی برساخت و تولید

چـاپ سـه بعـدی در حال حاضـر بـر روی صنعت 
ساخت وسـاز نیـز اثـر گـذار اسـت. که ایـن فناوری 
به طور طبیعی اجازه می دهد که صنایع  از منظرهای 
مختلف اقتصاد، اجتماع، محیط زیست  و پیامدهای 
امنیتی به موضوع ساخت و تولید نگاه بهتری داشته 

باشند و به نتایج مطلوب جهانی دست پیدا کنند.

یکـی از نـکات کلیـدی در این گفته این اسـت که 
چاپ سه بعدی پتانسیلی است که در نزدیک کردن 
محصـوالت بـا مصرف کننـده و کاربـر نهایـی دارد؛ 
که باعـث کاهش محدودیت هـای زنجیره ی تأمین 
می شود. همانند چیزی شبیه به آمازون، که چگونه 
در بازار عمل می کند؛ چاپ سـه بعدی قادر اسـت به 
تولیدکنندگان کمک کند تـا محصوالت خود را در 
دسـته بندی های کوچـک و در زمـان تقاضـا عرضه 
کنند. که باعث تعامل بیشـتر با مشتریان و کاهش 

و جلوگیری از هد رفت منابع می شود.

حمل ونقل قطعات و یا محصوالت از یک سوی جهان 
به سـوی دیگر بر روی کشـتی ها دیگر منسوخ شـده 
است؛ زیرابه راحتی می توان آنان را به وسیله چاپگری 
سه بعدی چاپ کرد. این موضوع  در آینده ای نزدیک 
و در مقیاسـی جهانی، می تواند تأثیر زیادی بر روی 
نحـوه کار کسـب وکارهای کوچـک و بـزرگ، امـور 
نظامـی و تعامل با مصرف کنندگان؛ داشـته باشـد. 
هدف نهایی آن است که مصرف کنندگان می توانند 
مدلـی دیجیتال از محصـول را از اینترنـت دریافت 

کننـد و بـا اسـتفاده از چاپگرهـای سـه بعدی خود 
آن ها را با مواد اولیه مناسـب، چاپ کنند. بااین حال 
در مـورد زمان قطعی وقوع چنین هدفی بحث های 
مختلفی در جریان است که چه زمانی چنین چیزی 
فراگیر خواهد شـد. اقبال گسترده از چاپ سه بعدی 
باعث تولید مجدد موارد قبال اختراع شده خواهد شد 
و به طـور یقین موجب اختـراع محصوالت جدیدی 
خواهد شد؛ زیرا که افراد بیشتری می توانند ایده های 

خود را عملی نمایند و به آنان عینیت دهند.

امروزه اکثر اشکال هندسی پیچیده را می توان توسط 
چاپگر سه بعدی ساخت؛ اما هنوز در اول راه هستیم.  
اعتقاد اکثر افراد این است که پتانسیل بسیار بزرگی 
بـرای تزریق به رشـد نـوآوری و بازگردانـدن تولید 

محلی است.

 تأثیرات بالقوه بر اقتصاد جهانی
اسـتفاده از چاپ سـه بعدی تأثیر بالقوه ای بر اقتصاد 
جهانی دارد. اگر توسط جهانیان موردپذیرش عموم 
واقع شود. تولید محصوالت به صورت فعلی به تولید 
محلـی مبتنی بـر تقاضا تغییر خواهـد کرد؛ چنین 
شیوه ای باعث بازگشت تعادل آمار واردات و صادرات 

کشورها می شود.

چـاپ سـه بعدی ایـن ظرفیـت را دارد که بـه ایجاد  
بنگاه هـای کارآفرین و یا اشـتغال های جدید کمک 
کمـد. مانند مشـاغل مرتبط با سـاخت چاپگرهای 
سه بعدی. فرصت های بزرگی برای خدمات حرفه ای 

جدید در حوزه چاپ سه بعدی فراهم می شود، اعم 
از شکل جدید از طراحی محصول، اپراتورهای چاپگر 
و تأمین مواد اولیه؛ بااین حال استفاده غیرقانونی نیز 

از نگرانی های فعالین این عرصه است.

کشـورهای  روی  بـر  بعـدی  سـه  چـاپ  اثـرات 
درحال توسـعه هماننـد یک شمشـیر دو لبه اسـت.  
از اثـرات مثبـت آن بر روی این کشـورها را می توان 
بازیافـت مـواد اولیه و یا اسـتفاده از مواد بومی برای 
تولیـدات دانسـت بااین حـال از بین رفتن مشـاغل 
سـنتی و قدیمـی به واسـطه ی چاپ سـه بعدی نیز 
می تواند اثرات منفی بر این کشورها داشته باشد. با 
این روش ممک است  برون سپاری تولید محصوالت 
از کشـورهای صنعتـی بـه این کشـورها نیـز  برای 
سـاخت برخی کاالهـا که در آنجا تولید می شـدند، 
کاهش یابد که تأثیر منفی بر توسـعه آن کشـورها 
خواهد گذاشـت. که زمان زیادی را برای فائق آمدن 

بر این مشکالت نیاز خواهند داشت.

برای کشـورهای توسـعه یافته چاپ سه بعدی در هر 
شـکلی اثرات مثبتـی را بر جا می گـزارد؛ جایی که 
جمعیت جامعه در حال پا به سـن گذاشتن است و 
نگرانی هایی باری جمعیت جوان و نیروی کار وجود 
دارد، چاپ سـه بعدی بسـیار راهگشاست. همچنین 
اثـرات ثبت برخی نوآوری ها درزمینه بهبود خدمات 
پزشـکی می توانـد به نگرانی ها در مورد افراد مسـن 

جامعه نیز پایان دهد. 
http://slmd.ir/jb
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نحوه ساخت 
چاپگر سه بعدی 

ارزان

من 16 سـال دارم و همه چیـزش را خودم 
ساخته ام.

این چاپگر سه بعدی با ارزان ترین موتورهای موجود 
در بـازار کار می کند )28Byj-48( برای قسـمت های 
الکترونیکی از ramps 1.4 استفاده می کنم. همچنین 
یک hotend تمام فلزی دارد که کم تر از 5 پوند است.

مشخصات:
10x10x10cm :اندازه

سرعت: 20 میلی متر بر ثانیه
وضوح: 0.2 میلی متر

اگـر هـم دوسـت داریـد می توانیـد بـه آن یکـی از 
چاپگرهایم نگاهی بیاندازید.

 قدم اول- قطعات مکانیکی:

:MDF تخته
1x 30x34cm (Baseplate)

2x 6x4cm

1x 34x6cm

1x 15x4cm

حدود 10 هزار تومان
قطعات الکترونیکی:

12x LM8UU – ۳0 هزار تومان

2x GT2 Pulley + 1m GT2 Belt 15 هزار تومان

10x 624 Bearings 15 هزار تومان

1x Mk8 DriveGear 5 هزار تومان

1x PTFE tube 10 هزار تومان

:8mm میله صاف
 2x 22cm

 4x 17,5cm 

20 هزار تومان
خرید از ابزار فروشی:
1x M5 threaded rod

2x M5 hex-nut

8x M3x16mm پیچ

6x M3x 25mm پیچ

4x M4x45 پیچ

2x M4x 60 پیچ

4x M4x20 پیچ

20xM4 Hex-Nuts

10x M3 hex Nuts

12x پیچ خودروی کوچک

۳0 هزار تومان
در کل حدود ۸5 هزار تومان

 مرحله دوم قطعات الکترونیکی:

 ۸5 1x Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 + 4x A4988

هزار تومان
4x 28byj-48 Steppermotor 10 هزار تومان

3x Endstop

1x Nema 17

مـن موتور خـودم را در یک چاپگر رومیزی قدیمی 
پیدا کردم که توی یک انباری خاک می خورد.

:Hotend

1x E3D-V5 25 هزار تومان

or

1x E3D-V6 55 هزار تومان

در کل حدود 140 هزار تومان
جمع قطعـات مکانیکی و الکترونیکـی حدود 2۳0 

هزار تومان

 مرحله سوم: قطعات پرینت شده:

”2x ”Z-Motor

”2x ”Y-End

”2x ”X-End

”1x ”X-Carriage

”1x ”Motor

”1x ”Hotend

این دستورالعمل به شما نشان می دهد چطور با کم تر از 
3۰۰٬۰۰۰ تومان ) حدود ۶۰ پوند( یک چاپگر سه بعدی 

بسازید که شاید ارزان ترین در دنیا باشد.

من ۱۶ سال دارم و همه چیزش 
را خودم ساخته ام
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”1x ”Hotend Clamp

Bowden Extruder

 مرحله  4 موتور 28BYJ-48  را تغییر دهید:  

برای تغییر دادن 28BYJ-48 از تک قطبی به دو قطبی 
باید جعبه پالستیکی آبی را باز کنید.

پس از آن اتصال را قطع کنید و مطابق با تصویر سیم 
قرمز را قطع کنید.

بعد سیم ها را به این ترتیب لحیم کنید:
آبی-زرد-نارنجی-صورتی

پس از این، می توانید موتورها را به صورت مستقیم به 
Ramps 1.4 وصل کنید.

Y-axis مرحله پنج 

در ابتدا باید صفحه های چوبی را به هم بجسـبانید. 
پـس از آن قسـمت های چـاپ شـده »موتـور« و 
»z-motor« را روی صفحه هـای چوبـی قـرار دهیـد. 
بعد این قطعات را با پیچ به صفحه های چوبی وصل 
کنیـد. بعـد از آن موتـور را در آن قـرار دهید و بعد 
هـم LM8UU. در مـورد موتور، قرقـره را روی آن قرار 
می دهیـد و یاطاقان هـای 624zz را متصل می کنید. 
در مورد LM8uu از تعددی Zip tie استفاده می کنید. 
بعد دو تا میله ی 17,5 سانتی متری و ۸ میلی متری 
را قـرار می دهید. در نهایت تسـمه را روی y-end ها 
سـوار می کنید و Endstop را قرار می دهید. در مورد 

x-axis ها، باید:

دو تا M4x45mm را در x-end قرار دهید.
موتور را مطابق تصویرها وصل کنید.

تسمه را محکم کنید و endstop ها را سوار کنید.
Hotend را با دو پیچ m3x25 وصل کنید.

 X-axis مرحله  شش 

برای سرهم کردن x-axis ها باید:
LM8UU را بـه همـراه x-ends درون x-carriage قـرار 

دهید .
سـپس x-end هـا و  x-carriage هـا را همـراه با میله 
های نرم 17,5 میلی متری و 21 سانتی متری کنار 

هم قرار دهید.
پـس از آن میلـه پجـی دار را با موتور کنـار هم قرار 

دهید.

Z-axis مرحله  هفت 

برای ساختن Z-Axis باید:
همـراه  بـه   »X-Carriage« در  را   LM۸UU قطعـه 

»X-Ends« قرار دهید
»X-Carriage« بـه عـالوه »X-Ends« را بـا میله صاف 
 17.5 سـانتی )X-Axis( و میلـه صـاف 21 سـانتی

)Z-Axis( به هم متصل کنید
درنهایت میله طناب کشـی شده رو با کمک پیچ به 

موتور وصل کنید.

 مرحله  8 ساختن پایه  چاپگر

چهار سوراخ سه میلی متری درون سطح چوبی 20 در 
1۳ سانتی متر ایجاد کنید.

پس از آن چهار پیچ M3x25 در آن قرار دهید.

 مرحله ی 9: همه چیز را کنار هم قرار دهید

 مرحله ی 10: قطعات الکتریکی را به هم وصل 
کنید

Firmware :11 مرحله ی 

فایل پیکربندی من را دریافت کنید و سپس آن را در 
این آدرس قرار دهید:

www.repetier.com

اکنون می توانید Firmware را به صورت کامل دریافت 
کنید. پس از کمی تنظیمات توانستم یک مکعب 1 

در 1 در 1 چاپ کنم.
وضوح: 0.2  میلیمتر

سـرعت 10 میلی متـر بر ثانیـه. در هنگام تنظیمات 
دریافتـم کـه وقتـی موتورهـا خیلـی داغ می شـوند 

جابه جایی الیه ای شدیدی دارم.
بنابراین باید A4988 را به 1/16 تنظیم کنید و سـپس 
جریـان را بـه کمینه تنظیم کنید. همچنین کمی با 

backlash در repetier-firmware. کار کنید. 

Http://slmd.ir/jc
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محرمانگی یکی از اساسی ترین 
حقوق بشر است

خرسندی ادوارد اسنودن از محکوم شدن آژانس امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا

ده: 
سن

نوی
ون

ینت
ت و

کی

روز بعـد از صـدور حکـم دادگاه تجدیـد نظـر 
فـدرال نیویـورک در مـورد غیرقانونـی بـودن 
جاسوسی تلفن ها، فردی که از این ماجرا پرده برداشته 
بود نخستین واکنش خود را در جشنواره رسانه شمال 
Nordic Media Festival ، عمومـی کـرد. ادوارد اسـنودن 

بـا همـکاری کارشـناس Tor مصاحبه زنـده ای را با رونا 
ساندویک از مجله فوربز هماهنگ کرد.

رونا ساندویک فردی بود که نخستین بار اسنودن را در 
حالی که در NSA کار می کرد و به دنبال برگزاری جشن 

رمز بودند، مالقات کرد.
زمانـی که از اسـنودن درباره حکم صادره سـوال شـد، 
گفـت »این مـورد قابل توجه اسـت. اثـر آن در جامعه 
قانونی ایاالت متحده – جامعه سیاستمدارن- نمی تواند 
بی اهمیـت باشـد.« این تصمیـم تنها بر برنامـه ابرداده 
تلفـن تاثیـر نمی گـذارد. بر تمـام برنامه های شـنود در 

ایاالت متحده تأثیر خواهد گذاشت و ادامه دار است.
اسنودن به تأثیر اطالعاتی که توسط وی به بیرون درز 
کرده است، بر گلن گرینوالد و دیگر روزنامه نگارانی که 
امکان پاسـخ گویی به بررسـی نظـارت را دارنـد، تاکید 
می کند. اسـنودن گفت: »خبر فوق العاده این اسـت که 
در سـال 201۳ قبل از درز اطالعات، خواسته شده بود 
تا مشکل مشابهی در دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرد.« 
سـازمان خودنهاد دیگری با نام »آمنستی اینترنشنال« 
چالش یکسـانی را در برابر افراد مشـابه ایجاد کرد. این 

موضوع در دادگاه رد شـد، چون آمنسـتی اینترنشـنال 
نتوانست ثابت کند جاسوسی انجام شده است.

برخـالف مـورد »آمنسـتی اینترنشـنال« حکـم جدید 
پنجشنبه با شواهد و مدارک بیرون آمده از پرونده های 
اسـنودن قـوت گرفتـه اسـت. در ۶ ژوئـن 201۳ گلن 
گرینوالـد و روزنامه نـگاران دیگـر بـرای نخسـتین بـار 
خبر برنامه جاسوسـی گسـترده NSA از هزاران مشتری 
ورایزون را منتشـر کردند. بالفاصله، اتحادیه آزادی های 
مدنـی آمریـکا و اتحادیه آزادی های مدنـی نیویورک از 
دولت شـکایت کردند. اکنون پس از حدود 2 سال،  سه 
قاضی حکم داده اند که اصل 215 قانون میهن پرستی، 
امـکان انجام جاسوسـی از تلفن هـای امریکاییان با این 

گستردگی را مجاز نمی داند.
اسـنودن توضیـح داد که ماجرای گرینوالد شـامل یک 
»حکم مخفی از دادگاه مخفی است« که اجازه نظارت 
بر تماس تلفنی و جمع آوری ابرداده از شهروندان ایاالت 
متحـده امریکا را می دهد. ابرداده شـبیه نوع داده هایی 
است که یک چشم مخفی در صورت دنبال کردن شما 
می تواند آن ها را جمع آوری کند. البته نه الزاما تک تک 
کلماتی که شـما در یک مکالمه بـا فرد دیگر گفته اید، 
چرا که در این صورت شـما متوجهشان می شدید، ولی 
اطالعاتـی مثـل این که به کجا سـفر کرده ایـد و با چه 
کسـی مالقات داشته اید. اسنودن ادامه می دهد، چیزی 
که باعث خطرناک شـدن این جاسوسی می شود، مورد 

رونا سـاندویک در جشـنواره رسانه شـمال با ادوارد اسـنودن مصاحبه ای انجام داده است. 

هدف قرار گرفتن تمـام افراد جامعه امریکا 
است. بدون این که سوءظنی به آن ها وجود 
داشـته باشـد یا فعالیت مجرمانه ای داشته 

باشند.
اسـنودن رأی جدید را نشانه ای برای تغییر 
در نحـوه دادرسـی و چگونگـی در دسـت 
گرفتن برنامه های جاسوسـی دولت توسط 

دادگاه می داند.
حقیقت لغو حکم، تغییری اساسی در سطح 
مقـاوت دولـت ایـاالت متحده اسـت. برای 
مدت ها دادگاه ها می گفتند که اساسـا به ما 
مربوط نمی شود که به شاخه اجرایی دولت 

بگوییم چگونه کارش را انجام دهد.
اسـنودن می گویـد: »ایـن یـک دل گرمـی 
فوق العـاده اسـت کـه ببینیـم دادگاه ها در 
حال تغییر تفکرشان هستند تا بگویند »اگر 
کنگـره قوانین منطقی را تصویب نکند، اگر 
مجریان به عنوان یک مسئول ناظر پاسخ گو 
و آزاد کـه قانـون را اجـرا می کننـد عمـل 
نکنند، این موضوع به گردن دادگاه می افتد 

که بگوید راه را اشتباه رفته ایم«
 اسـنودن با گفتن یک نکته اصلی با عنوان 
»محرمانگی یکی از اساس ترین حقوق بشر 
است« به مصاحبه اش با ساندویک پایان داد 
و بـا بیان این جمله در میان تشـویق مردم 
ارتباطش خاتمه یافت: »استداللی که مردم 
دارند به این صورت که اگر شما چیزی برای 
مخفی کردن نداشته باشید دلیلی هم برای 
ترسـیدن نداریـد، یا برای من مهم نیسـت 
کـه بقیه به مـن نگاه می کننـد زیرا چیزی 
بـرای پنهام کردن ندارم، مشـابه این جمله 
است که بگوییم: من به آزادی بیان اهمیت 

نمی دهم، چون چیزی برای گفتن ندارم.«

http://slmd.ir/9a
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 چرا ما؟ 
احتمـاال  عمـده کـد موجـود در محصوالت شـما، 
بیشـتر از آن که توسـط توسـعه دهندگان شـرکت 
شـما نوشته شده باشـد به صورت آزاد توسط افراد 
دیگر ایجاد شده است. این که شما هم چیزی برای 
افرادی که کد ها را برایتان آماده کرده اند، بنویسید 

کار درست و آسانی خواهد بود.
آن را نخریده اید؟ اشکالی ندارد. دلیل واقعی انجام 
این کار این اسـت که با این نحوه توسعه، محصول 
شما بهتر می شود، توسعه دهندگان شما پیشرفت 
می کنند و باعث می شود که شرکت شما تبدیل به 

جای جذابی برای کار کردن شود.
بله، واقعا.

این کد همچنان قسمتی از محصول شما است و با 
بهبودش محصول خود را بهبود می دهید. با صرف 
زمان برای بهبود پایداری، کارایی یا ویژگی های کد 
اصلی، شـما همزمان در حال بهبود محصول خود 
نیز هستید. اگر باگی را در کتابخانه ای که استفاده 
کنیـد تصحیـح کنید، این همان باگـی خواهد بود 
که شـما در آینده در محصولتان نخواهید دید. اگر 
کارایی را بهبود ببخشید، این کارایی را در محصول 
خـود خواهیـد دید. اگر به توسـعه ویژگـی که نیاز 
دارید بپردازید، هر زمان که نیاز به اسـتفاده از آن 

ویژگی داشتید، در زمان صرفه جویی کرده اید.

عالوه بر این، مسیری  را در اختیار توسعه دهندگان 

شـما قـرار می دهـد تـا مهارت هایشـان را بهبـود 
ببخشـند. آن ها با ابزار ها و قابلیت هایشـان بیشـتر 
آشـنا می شوند. در آخر این که تغییر در چشم انداز 
بـه آن ها ایده های جدیـدی درباره چگونگی کار بر 

روی محصول اصلی می دهد.

 ما باید چطور باشیم؟  
درسـت مثـل مابقـی کارهایتان، این مسـاله را نیز 
زمان بندی کنید. کشـف کنید که چه پروژه هایی 
اولویـت دارند. تصمیم بگیرید که بر روی آن ها چه 
کار ی می خواهیـد انجام دهید و سـپس عملی اش 

کنید.

اگـر در مـورد کاری کـه می خواهیـد توسـعه را 
 بـر روی آن انجـام دهیـد تردیـد داریـد، سـری به

Issue Tracker آن پروژه بزنید یا از کسانی که پروژه را 

نگهداری می کنند سوال کنید. ممکن است تمایل 
به شروع کار با پروژه های کوچک داشته باشید، که 
برای شـروع سـاده تر بوده و برای توسـعه دهندگان 
تازه کار در دسترس تر است، اما واقعا هر نرم افزاری 

که دارید استفاده می کنید یک انتخاب است.

بیانیه »دو روز«
بهبـود محصـول شـما در مشـارکت در پروژه هـای متن باز نهفته اسـت

هر توسـعه دهنده مشـغول به کار در شـرکت باید حداقـل دو روز در مـاه بر روی نرم افـزار متن بازی که 
محصوالت شما بر پایه آن ساخته شده است کار کند.

اخیـرا خبر ناگوار فـوت یکی از اعضای جامعه، همـه را در 
شوک و بهت فرو برد و آن قدر ناراحت کننده بود که در ابتدا 

باور شایعه بودن آن ساده تر از درک واقعیتش بود.
وظیفـه خـود می دانیم به احترام این جوان سـاعی، از زبان 
دوست و همکار نزدیکش، فرید احمدیان، آرزوی سالمت و 

صبر برای بازماندگانش را منتشر کنیم.
»از دسـت دادن آدم هـا بـه خودی خود سـخت و دردناک 
هسـت اما وقتی خبر از دسـت دادن یه جوون 25 ساله، یه 
رفیق شفیق رو بهت میدن، غیر از دردناک بودن، غیرقابل 

باور و پذیرش هم می شه.
در چند روز گذشته خبر از دست دادن دوست عزیزم نیما 
جاللی توی یک سـانحه رانندگی همه ما رو در بهت و غم 

عمیقی فرو برده.
اگه بخوام نیما رو به کسی معرفی کنم

 میگم یه برنامه نویس و sysAdmin فوق العاده بود
 میگـم یه طرفـدار جامعه آزاد / متن بـاز بود و یه منتقد 

تیزبین این جامعه
 میگم خفن ترین کارشناس امنیتی بود که می شناختم و 

exploit هایی نوشته بود که هنوزم باورم نمیشه

 میگم مدیر فناوری اطالعات شـرکت پیشگامان توسعه 
ارتباطات بود و نیما بود که نظر پیشگامان و برای حمایت از 

این مجله جلب کرد
 میگم یه Metal Head دو آتیشه بود

 میگم یه روشنفکر و طرفدار یادگیری مداوم بود
ولی هیچ کدوم اینا راضیم نمی کنه، هیچ کدوم اینا نمایانگر 

ذهن آزاد و پشتکار عظیم و مهربونی بی پایانش نیست!
نیما رییسم بود ولی رییسی که از همون روز اول رفیقم شد، 

رفیقی از جنس خودمون، هوامو همیشه تو همه جا داشت
نیمـا رو کسـی پیدا کردم که از زمـان خودش جلوتر بود و 
از جامعه اطرافش رنج می کشید اما خردمندانه و مهربانانه 
زندگی کرد و افتخار بزرگی بود برای من که باهاش همکاری 

کردم و افتخار بزرگتری که رفیقش شدم.
فقـدان همچین رفیق و عضـوی رو به جامعه آزاد / متن باز 
ایران، بروبچه های شـرکت پیشـگامان و خانـواده عزیزش 

تسلیت می گم و آرزوی صبر برای همه  دارم.
نیما جان، ممنونم بخاطر تموم مهربونیات و خاطرات خوشی 
که ساختی، جات همیشه تو قلب و فکر ماست، روحت شاد«

http://slmd.ir/an
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 نکات ساده اما مهم در حفظ
امنیت حریم خصوصی

دنبال راه های عجیب نگردند و بیشتر دقت کنید

بر اسـاس تعریفی که در ویکی پدیا آمده اسـت، 
حریـم خصوصی یعنی: »یک فرد یا گروه بتواند 
خود و یا اطالعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه 
بتوانـد خـود و یا اطالعاتش را با انتخاب خویش در برابر 

دیگران آشکار کند.«
افزایش حریم خصوصی و باال بردن امنیت شـخصی در 
دنیـای دیجیتال به موضوع مهمی تبدیل شـده اسـت. 
امروزه با وجود ابزارهای جدید، وب سـایت های گوناگون 
جهت فعالیت های اجتماعی، حریم خصوصی افراد بیش 
از بیـش درخطـر اسـت. مثـال پیـش از این افـراد کمی 
بودنـد کـه در معرض دید عموم مردم بودنـد، اما امروزه 
با وجود اینترنت اکثر افراد با همدیگر در ارتباط هستند 
و به راحتـی وارد حریـم یکدیگر می شـوند. امـروز دیگر 
برخـی افراد چیزی پنهان در زندگـی ندارند، چون اکثر 
اطالعاتشـان در موبایلشـان یا در اینترنت قرار دارد و یا 
به وسیله یک سرویس پشتیبان، به اینترنت رفته است.

اکثر افراد سـعی دارند برخی مسـائل را از دید کاربران و 

افراد غیرمجاز و غریبه و دولت ها مخفی کنند. برای این 
کار آن ها همیشه دنبال راه های عجیبی می گردند و فکر 
می کننـد باید کارهای سـختی را انجـام دهند تا امنیت 
خـود را افزایـش دهند. من در این جا قصد دارم تا با 10 

ترفند ساده به افزایش امنیت شما کمک کنم!
این روش ها ممکن اسـت بسیار سـاده باشند اما رعایت 
هر یک کمک بسیار بزرگی به بهبود  امنیت و حراست 
حریم خصوصی ما دارند. معموال کاربران می گویند »مگر 
ما کار اشتباهی کرده ایم که نگران حریم خصوصی خود 
باشـیم؟« جـواب ایـن افراد آن اسـت که مگر شـما کار 
اشـتباه می کنید که دوسـت دارید دور خانه شـما دیوار 
باشـد. شـما نیاز به حریم شـخصی و خصوصی دارید تا 
با آسـایش زندگی کنید. این آسـایش با دقت و توجه به 
برخی نکات، کامال قابل دسترسی نیست! اما می توان آن 

را بهبود بخشید.

 برای گجت های خود گذرواژه تعریف کنید

شـاید شـنیده اید که برخی افـراد می گویند 
که گذرواژه گذاشـتن بر روی سیستم باعث 
جلوگیری از دسترسی افراد دیگر نمی شود و 

کال از شر آن رهاشده اند.
اما آیا چنین چیزی درست است؟ خیر! زیرا 
که اگر سیسـتم شـما رمزی نداشـته باشـد 
به راحتی آب خوردن اگر مدتی پای دستگاه 
الکترونیکـی خـود نباشـید؛ افـرادی غریبه 
در آن نزدیکی به اطالعات شـما دسترسـی 
خواهنـد داشـت! یـا مثال اگر گوشـی شـما 
دزدیده شـود در یک حرکت فایل های شما 
در دسترس است.  پس قرار دادن گذرواژه بر 
روی یک دستگاه با اطالعات شخصی شرط 
عقل است! حداقل آن که دیگر آن قدر راحت 
در دسترس دیگران نیستند. به طورکلی یک 
دستگاه الکترونیکی بدون رمز مانند ماشینی 
اسـت که بـا یک سـوییچ بر رویـش منتظر 

دزدان محترم نشسته است تا دزدیده شود!

 درباره خودتان جستجو کنید!
ایـن جـا نمی خواهیـم شـما را بـه فـردی 
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خودشـیفته تبدیـل کنیم! بلکـه منظور من 
از جسـتجوی خودتان در جسـتجوگر ها آن 
است که بدانید چه مباحثی در مورد شما در 
اینترنت مطرح شده است. برای این کار حتی 
می توانیـد یک یادآور هـم در گوگل تعریف 
کنیـد تـا نتایـج جدیـد را برایتان یـادآوری 
کند. این موضوع بسیار مهم است که بدانید 
دیدگاه اینترنت درباره شـما چگونه اسـت و 
دیگران چگونه درباره شما نظر داده اند. بهتر 
اسـت از اکثـر موتورهـای جسـتجوی فعلی 

استفاده کنید تا چیزی از قلم نیفتاده باشد.
همچنین خواهید دید چه چیزهایی ممکن 
اسـت از شـما چه پنهان به بیرون درز کرده 
باشد و تا چه حد راز شما مخفی مانده است.

 همیشه از حسابتان خارج شوید
زمانـی که از شـبکه های اجتماعی اسـتفاده 
می کنیـد و مدتی آن را ترک می کنید، بهتر 
است با Sign Out شدن از سایت همراه باشد. 
بـه چند دلیـل واضح؛ اولین دلیل آن اسـت 
که ممکن است فردی مثال استادتان بخواهد 
بـا لپ تاپ شـما یا گوشـی هوشـمند شـما 
وارد همان شـبکه ها شـود. آن وقت است که 
به راحتی با حسـاب کاربری باز شـما روبه رو 
خواهد شد! پس بهتر از سایت خارج شوید و 
هیچ وقت گزینه )مرا به خاطر بسپار( را فعال 
نکنید بازهم به همان دلیل که گفته شد. به 
نظر مـن کال از Cookie در مرورگر صرف نظر 

کنید!

 بـه هرکسـی کـه از شـما اطالعات 
خواسـت، ایمیـل، شـماره و اطالعات 

شخصی ندهید
برخی خیال می کنند که فقط این رمز عبور 
است که باید محفوظ داشت! اما خود ایمیل 
یا شـماره شما هم باید برای شما مهم باشد 
و در حفـظ آن کوشـا باشـید. البته این گونه 
اطالعات مانند رمز عبور نیسـتند ولی دیگر 
ماننـد اعالمیـه ترحیـم هـم نیسـتند! ایـن 
اطالعات را آن قدر هم دسـت کم نگیرید که 
همه جا از آن استفاده کنید و به همه آنها را 
بگویید. در صورت انجام این کار و توزیع بی 
دلیل ایمیل و آدرس خود، کم ترین مشکل را 

با هجوم هرزنامه تجربه خواهید کرد.
البته حتما به این نکته توجه داشـته باشید 
که امروزه در اکثر وب سـایت ها و شبکه های 

اجتماعـی نـام کاربـری شـما همـان ایمیل 
شماسـت. پـس اگـر افـراد بداندیش بـه نام 
کاربری شما دسترسی داشته باشند، بخشی 

راه را پیموده اند. 

 اطالعات خود را رمزنگاری کنید!
رمزنـگاری اطالعـات فقط مختص بـه افراد 
بسـیار حرفه ای یا سـرویس های جاسوسـی 
مانند سیا نیست! بلکه هر فرد که  اطالعات 
شـخصی دارد که می خواهد فقط خودش و 
برخی افراد آن را ببینند باید آن را رمزنگاری 
کنـد. زیـرا کـه اگـر رمزنـگاری نشـود مثل 
گاوصندوق بدون رمز اسـت که هیچ امنیتی 
ندارد. پـس اگر اطالعاتتان به دسـت رقیب 
افتـاد یا مثال آبروی شـما در خطر افتاد باید 
خودتـان را مالمت کنیـد؛ زیرا بی احتیاطی 
کرده اید. کال نگویید ان شاءاهلل که گربه است 
و بـه بدترین شـرایط فکر کنید. این موضوع 
بسـیار مهم اسـت که به همه چیز مشکوک 
نباشـید، اما خیلی هم بی خیال نباشید و در 

تعادل به سر ببرید.

 فعـال کـردن تشـخیص هویـت دو 
مرحله ای

این گزینه ممکن اسـت کمی در ابتدای کار 
باعـث اعصاب خوردی و هزینه شـدن زمانی 
اضافی شود، اما همان طور که ورود به حساب 
مشکل تر می شود، هک شدنتان هم مشکل تر 
می گـردد. یعنی هر چـه قدر راحت تـر وارد 
حسـاب خود شـوید همان قدر هـم راحت تر 
هک می شوید. پس با فعال کردن این ویژگی 
که در گوگل و فیس بوک و توییتر و … قابل 
دسترسی است خیال خود را راحت و خیال 

هکرها را ناراحت کنید!
بـرای کسـانی کـه نمی داننـد ایـن ویژگـی 
چیست باید توزیع دهم که به جای واردکردن 
گـذرواژه  ورود مسـتقیم به سـایت، معموال 
کدی به گوشـی شما پیامک می شود و شما 
با نوشـتن آن کد در سـایت به آن وب سایت 

وارد خواهید شد.

 برای خرید موارد خجالت آور پول نقد 
بدهید

اگـر می خواهیـد آن چیـزی را کـه می خرید 
توسط افرادی دنبال نشود و ندانند چه چیزی 
خریده اید باید از پول نقد استفاده کنید! مثال 

اگـر می خواهید فیلم خاصـی را بخرید آن را 
با پول نقد بخرید ولی خوب خرید چیپس و 
پفک و تنقالت برای هیچ کس جذاب نیست 
ولی شاید برخی خریدهای شما برای افرادی 

جذاب باشد.

 به پیش فرض ها قناعت نکنید
همیشـه هنگام ارسال مطلب آن را سفارشی 
کنید تا به صورت عمومی هرکسی نتواند آن را 
ببیند. مثال پست هایی مثل »من و ممد یک 
هویی« را عمومی منتشر می کنید اما عکس 
خصوصی خود و همسـرتان را به این صورت 
منتشر نکنید! و آن را به »فقط برای دوستان« 
یـا »فقط مـن تغییر دهید!«. به طـور کلی بر 
اساس نوع اهمیت تصاویر و مقدار حساسیت 

خود مقادیر را تعیین کنید.

 تاریخچه و حافظه مرورگر را پاک کنید
دوست شما پشت سیستم شما نشسته است 
تـا انتخاب واحد کند یا مثـال خبرها را چک 
کند. حرف اول سایتی را وارد می کند ناگهان 
با یک سایت خاص مواجه می شود که ممکن 
اسـت شـما را خجالـت زده کنـد. در این جا 
می خواهید زمین باز شود و شما مستقیم به 

مرکز زمین هدایت شوید.
برای چنین مواقعی بهترین کار حذف تاریخچه 
آن چیزی است که رفته اید هر از چند گاهی 
چنین کنیـد یا از دو مرورگر اسـتفاده کنید 
یکـی برای خودتان یکی بـرای دیگران! مثال 
مرورگر Opera برای دیگران و فایرفاکس برای 
خودتـان. یا این که از گزینه های جسـتجوی 

گمنام بهره جویید.

 از Tor استفاده کنید
Tor ابـزاری اسـت برای اتصال به شـبکه ای از 

کاربران اینترنت که به همدیگر در دسترسی 
بـدون هویـت کمک می کنند. چیـزی مانند 
تکنولوژی تورنت اما بسیار امن تر از آن. برای 
 Talis یا توزیع Tor استفاده از آن باید از مرورگر
استفاده کنید. برنامه Tor به صورت جداگانه در 

اکثر توزیع ها قابل نصب است.

اما همان طور که 
ورود به حساب 

مشکل تر 
می شود، هک 

شدنتان هم 
مشکل تر 

می گردد. یعنی 
هر چه قدر 

راحت تر وارد 
حساب خود 

شوید همان قدر 
هم راحت تر هک 

می شوید.

http://slmd.ir/a8
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چرا گیت را ساختی؟
ترووالدز: واقعا من هیچ وقت نمی خواستم مدیر 
کنترل منبع بسازم و فکر می کردم کم ترین جذابیت را 
در دنیای رایانه داشـته باشه )اگر احیانا برای پایگاه داده 
استثنا قائل شوم(. به شدت از تمام SCM ها تنفر داشتم 
اما بعد ها BitKeeper به میان آمد و به طور کلی دیدگاه 
من را نسبت به کنترل منبع عوض کرد. بیشتر چیزها در 
BK درست بودند و داشتن یک نسخه محلی از مخزن به 

همراه ادغام توزیع شده یک امتیاز مهم بود. مساله مهم 
در مورد کنترل منبع توزیع شـده این هست که باعث 
برطرف شـدن یکی از مشـکالت اصلی SCM می شـود. 
منظـورم سیاسـت هایی از قبیـل این که »چه کسـی 

می تواند تغییرات را ایجاد کند؟« است. BK نشان داد که 
با دادن مخرن منبع شـخصی به هر فـرد می تواند این 
مشـکل را نادیده گرفت. البته BK مشـکالت خودش را 
هم داشت: انتخاب های فنی  کمی وجود داشت که باعث 
مشـکالت می شـد )rename کردن ها آزاردهنـده بود(، 
اما مشـل بزرگ تر این حقیقت بود که BK متن باز نبود. 
افراد زیادی بودند که نمی خواستند از آن استفاده کنند. 
بنابراین در آخر چندین نگه دارنده هسته داشتیم که از 
BK استفاده می کردند » BK برای استفاده در پروژه های 

متن باز آزاد بود « البته فراگیر نشد. می توانم بگویم که به 
توسعه هسته کمک کرد، اما همچنان موارد آزاردهنده ای 

وجود داشت.

Tridge (An-  مشکالت زمانی به حالت بحرانی رسید که
drew Tridgell ( مهندسـی معکوس پروتکل BK )نسبتا 

ساده( را آغاز کرد. این مساله برخالف قوانین کاری برای 
BK بود. من چندین هفته )فکر می کنم حتی چند ماه!( 

تـالش کردم تا ارتبـاط میـان Tridge و Larry McVoy را 
برقـرار کنم. اما در آخر کامال واضح و مشـخص بود که 
 BK کار نمی کرد. بنابراین من اطمینان پیدا کردم که با
نمی توانم ادامه دهم. اما واقعا هم نمی خواستم به روز های 
بـد قبل از BK برگـردم.  آن موقع ناراحت بودم . اگرچه 
SCM هـای دیگـر از این نوع سـعی می کردند همه چیز 

را توزیع شـده نگه دارند، هیچکدامشـان این مسـاله را 
به شـکل راه دور درست انجام نمی دادند. نیازمندی من 

ده سال پیش در چنین هفته ای جامعه هسته لینوکس با چالش سختی مواجه شد. آن ها بیش از این نمی توانستند به استفاده از  سیستم کنترل بازبینی BitKeeper یا هر مدیر کنترل 
منبع )SCM( دیگری که نیاز آن ها برای سیستم توزیع شده را برطرف کند، ادامه دهند. لینوس ترووالدز، سازنده لینوکس، این چالش را بر عهده گرفت و روز های آخر هفته از 
دیده ها پنهان و هفته بعد با گیت پدیدار شد. امروزه گیت برای هزاران پروژه استفاده می شود و خود به طلیعه دار سطح جدیدی از کد زدن اجتماعی در میان برنامه نویسان تبدیل 
شده است. برای تجلیل این اتفاق مهم از لینوس خواستیم تا پشت صحنه داستان گیت را با ما درمیان بگذارد و از فکرش در مورد این پروژه و تاثیری که بر توسعه نرم افزار 

گذاشته است بگوید.

به مناسبت دهمین سال پیدایش گیت

لینوس ترووالدز خالق گیت از 
پشت صحنه حکایت می کند
ده: 

سن
نوی

وئر
 کل

فر
جنی
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کارایی بود که هرگز توسط آن چیزی که وجود 
داشـت از راه دور ارضا نمی شـد. همین طور من 
نگران ادغام کد و کل جریان کاری بودم، بنابراین 
در همان لحظه به این مساله پایان دادم و تصمیم 

گرفتم ابزار خودم را بنویسم.

  چه طور با آن روبرو شدی؟
توروالدز: هـــــــــــــــه. می توانی نحوه شکل 
گیریش را در مخرن کد منبع گیت ببینید. البته 
بجز روز های اول را. چند روز زمان برد تا به »خود 
میزبانی« برسـم و بتوانم چیزهایی را با استفاده 
از گیـت در خودش Commit کنم. بنابراین فقط 
روز های نخست مخفی هستن و مابقی را می شود 
دید. نوشـتن گیـت در طول روز انجام می شـد 
اما برخی نیمه شـب ها به همراه یکـی دو مورد 
2 بامـداد نیـز وجود دارد. قسـمت جذاب ماجرا 
این جاسـت که گیت چقدر سریع شکل و قیافه 
خـودش رو پیدا کرد. Commit های نخسـت در 
درخت گیت کد های زیادی نیستند، اما به اندازه 
کافی اعمال پایـه را انجام می دادند تا خودش را 
Commit کنـد. رمز این کار، زیـاد بودن کد زدن 

نیست اما به چگونگی نحوه مرتب کردن داده ها 
مربوط بود.

من دوست دارم تاکید کنم که در حدود 10 روز 
یا همین حدود ها زمان برد تا ساخته شود و من 
بتوانم اولین Commit هسته را با استفاده از گیت 
انجام بدم. حجم واقعی آن کدهای آغازین واقعا 
کوچک بود. همه آن ها به خاطر فهمیدن درست 
ایده پایه بود. همان ایده هایی که من برای مدتی، 
قبل از این که این پروژه شروع شود، بهشان فکر 
می کردم. من مشـکالت بقیه سیستم ها را دیده 
بـودم. مـن اون چیـزی را کـه بایـد ازش دوری 

می کردم، دیده بودم.

  چه طور با آن روبرو شدی؟
ترووالدز: من با گیت خیلی خوشحالم. به شکل 
قابل توجه ای برای هسـته خـوب کار می کنه و 
توقعـات من رو برطرف می کنـه. اون چیزی که 
برای من جذاب هست، این هست که چطور برای 
پروژه های دیگه هم به درد بخور هست. اینرسی 
زیادی در تغییر سیستم های کنترل منبع وجود 
 RCS و حتـی CVS داره. فقـط نـگاه کنیـد چنـد
اطرافمـون وجـود داره. امـا در برخی موارد فقط 

گیت بدرد می خورده.

  چـرا فکـر می کنـی گیـت به شـکل 
گسترده ای تطبیق یافته؟ 

توروالـدز: بـه نظر مـن افراد زیادی از مشـکالت 
مشـابه  کـه توسـط SCM  هـا ایجاد شـده اذیت 
شـده اند، اگرچـه پروژه هـای بسـیاری تـالش 
می کردند یک یا دو مورد گوشه ای کوچک را که 
مردم را دیوانه کرده بود حل کنند، اما هیچ کدام 
مثل گیت نتوانستند مشکالت بزرگ موجود را 
حل کنند. حتی زمانی که مردم اهمیت قسمت 
»توزیـع شـده« را به درسـتی درک نمی کردند 
)و افراد بسـیاری با آن می جنگیدند(. زمانی که 
بفهمند با این ویژگی امکان ساخت مخازن تست 
خصوصـی را بدون نگران بودن از سیاسـت های 
دسترسـی نوشـتن به مخازن مرکزی می دهد، 

هیچ گاه به گذشته بر نخواهند گشت.

  آیا گیت آخرین برای همیشـه خواهد 
بود؟ یا RCS دیگری را برای 10 سـال آینده 
پیش بینی می کنی؟ نویسنده آن تو خواهی 

بود؟ 
توروالـدز: مـن نویسـندش نخواهم بود و شـاید 
چیز جدیدی را در این 10 سـال ببینیم. اما من 
تضمین می کنم که بسیار شبه گیت خواهد بود. 
معنی این حرف این نیست که گیت همه چیز را 
درست انجام داده. اما مسائل پایه ای را به گونه ای 
درست کرده هیچکدام از SCM  های پیشین آن 

را انجام نداده اند.
بدون هیچ شکسته نفسی دروغی.

  چرا گیت برای لینوکس به این خوبی کار 
می کند؟

توروالـدز: خب گیت به طـور واضح برای جریان 
کاری ما ساخته شده بود. بنابراین بخشی از اونه. 
من بار ها به قسـمت کامال »توزیع شـده« اشاره 
کـرده ام. گیت طوری طراحی شـده تا بـه اندازه 
کافی برای پروژه های بزرگی مثل لینوکس کارا 
باشـد و کارهایی را که افراد قبل از گیت سخت 
می دونستند انجام بدهد. چون این کار ها، کارهایی 

هستند که من هر روزه انجام می دهم.
فقط برای مثال: مفهموم »merging« معموال به 
 SCM عنوان چیزی بسیار آزاردهنده و سخت در
 merge های دیگه شناخته می شه. شما مجبورید
هاتون رو زمان بندی کنید، به این دلیل که آن ها 
مقدار بزرگی هستند. این امر برای من قابل قبول 
 merge نیست. به خاطر این که من در روز ده ها
را در زمانـی کـه در پنجره merge هسـتم انجام 

می دهـم. حتی بعـد از آن، خـود merge نباید 
بزرگترین سربار باشد و نتیحه باید تست بشه. 
قسمت merge از گیت تنها چند ثانیه است، باید 
برای من زمان بیشـتری بگیره تا پیام توضیح 

merge را بنویسم.

بنابراین گیت اساسـا بـرای نیازمندی های من 
نوشته و طراحی شده واین ها را هم نشون می ده.

  مردم می گن گیت تنها برای افراد فوق 
هوشمند هست. حتی ایون اندرو گفته که 
گیت صریحا طراحی شده تا شما را وادار 
کنه به این احسـاس که از اون چیزی که 
فکر می کنید ُکند ذهن تر هستید. پاسخ 

تو به این موضوع چیه؟ 
ترووالدز: خب به نظرم درسـت بـوده، اما دیگه 
نیسـت. برای این دلیل مردم چند دلیل وجود 
داره. امـا به نظرم تنها یکـی از این دالیل هنوز 
باقی هسـت و اون خیلی سـاده هسـت: »شما 
می تونیـد کار ها را بـه روش های مختلف انجام 

بدید«.
شـما کار های بسـیاری با گیت می تونید انجام 
بدید و بسـیاری از قوانینی که شـما باید انجام 
بدید از لحاظ فنـی اون قدر محدودیت ندارند، 
اما در مورد اون کار ها زمانی که با افراد دیگر کار 
می کنید خوب هستند. بنابراین گیت مجموعه 
بسیار قدرتمندی است و خب در نگاه اول خیلی 
خوب به نظر نمی آد. این به این معنی هم هست 
که، شما می تونید چیز های یکسان )یا مشابه( 
را به طرق مختلف انجام بدید و همه اون ها کار 
می کنند. کال بهترین روش برای یادگیری گیت 
این هست که چندین چیز پایه ای را انجام بدهی 
و هرگز به برخی چیز ها که می تونید انجام بدید 
تا زمان آشـنایی و اطمینان یافتن از بلد بودن 

کار های پایه نگاه نکنید.
چند دلیل تاریخی هم برای پیچیده پنداشتن 
گیـت وجود داره. یکی از اون ها این هسـت که 
گیت اساسا پیجیده شده هست. افرادی که اوایل 
از گیت برای کار کردن بر روی هسته استفاده 
کردند مجبور به یادگیری مجموعه ناجوری از 
اسـکریپت ها بـرای این که همـه چیز کار کنه 
بودنـد. تمام تالش این بود که فناوری هسـته 
درست کار کنه و کم تر بر روی راحتی وا واضح 
بودنش کار شد. بنابراین گیت )به شایستگی( به 
وادار کردن شما به دانستن آن چیزی که پیش 
از آن بر روش انجام داده اید، شهره هست. اما این 

موضوع برای ۶ماه یا 1سال اول درست هست.

گیت مجموعه 
بسیار قدرتمندی 
است و خب در 
نگاه اول خیلی 

خوب به نظر 
نمی آد. این به 
این معنی هم 

هست که، شما 
می تونید چیز های 

یکسان )یا 
مشابه( را به طرق 

مختلف انجام 
بدید و همه اون ها 

کار می کنند. 



54

جامعه کاربری

شماره ششم،  مرداد ماه94

دلیل بزرگ دیگه ای که  افراد فکر می کنند کار با گیت 
مشکل هست اینه که گیت خیلی متفاوته. افرادی وجود 
دارند که از چیز هایی مثل CVS برای 10 سال یا بیست 
سال استفاده کرده اند و خب گیت معلومه CVS نیست. 
حتی شبیه هم نیست. مفاهیم متفاوت هستند. دستورات 
متفاوت هستند. گیت هیچ وقت حتی تالش نکرده تا 
شبیه CVS باشه. کامال برعکس. اگر شما از سیسستمی 
شبیه CVS برای مدت زمان زیادی استفاده کرده باشید، 
اون وقت گیت پیچیده اسـت و به شکل بدی متفاوته. 
افراد از اعداد بازبینی عجیب نازیبا می ترسند. برای چی 
شماره بازبینی گیت مثل 1,۳,1 نیست؟ با اعداد افزایشی 
نازنین، درسـت مثل چیزی که در CVS بود؟ برای چی 

اعداد وحشتناک ِهگز 40 کاراکتری هستند؟
امـا متفاوت بودن گیت بد نیسـت. بـرای این تفاوت ها 
نیازی وجود داشـته. افرادی که پیچیده بودن را مطرح 
می کنند، افرادی هستند که از یک پیش زمینه ذهنی 
بسـیار متفاوتی برخوردار هستند. پیش زمینه CVS در 
حال از بین رفتن هست. اما االن احتماال برنامه نویسان 
زیـادی وجـود دارند که هیچ گاه از CVS در زندگیشـان 
استفاده نکرده اند و انجام کار را در CVS بسیار گیج کننده 

می بینند. به خاطر این که گیت را از اول یاد گرفته اند.

  آیا فکر می کنی هسته لینوکس بدون گیت هم 
نرخ توسعه فعلیش را حفظ کنه؟ 

توروالدز: خب، »بدون گیت« مطمعنا. اما نیاز هست که 
فرد دیگری چیز هم ارز گیت رو بنویسه. یک SCM توزیع 
شـده که به اندازه گیت کارا باشه. بی شک ما به چیزی 

شبیه گیت نیاز داریم.

  AtlassianGit10year آخرین دیدگاهت در مورد 
گیت هاب چیه؟  

ترووالـدز: گیت هـاب سـرویس میزبانی فوق  العـاده ای 
هسـت. من هیچ وقت چیزی علیه اون نداشتم. اکنون 
شکایت هایی که دارم این هست که گیت هاب به عنوان 
یک سکوی توسعه – سـاختن commit ها- pull کردن  
درخواست ها- دنبال کردن مشکالت و … به هیچ وجه 
به خوبی کار نمی کنه. حتی شبیه هم نیست. نه برای 

چیزی مثل هسته. فوق العاده محدود هست.
تا یک اندازه به خاطر نحوه توسـعه یافتن هسته است. 
اما بخشـی از آن به خاطر رابط  های کاربری گیت هاب 
اسـت که فعاالنه رفتار های بد را تشویق می کرد. انجام 
commit ها پیام های commit نامناسبی داشت. به خاطر 

این که رابط وب گیت هاب رفتار های بد را فعاالنه تشویق 
می کرد. البته آن ها قسمت هایی از آن را برطرف کردند و 

احتماال بهتر کار می  کنه. اما هیچ وقت برای چیزی مثل 
هسته لینوکس مناسب نخواهد بود.

  جذاب ترین چیزی که تو از گیت یا گیت هاب 
دیدی چی بوده؟  

ترووالدز: من فقط خوشحالم که شروع کردن یک پروژه 
جدید را آسان کرده. میزبانی پروژه چیز رنج آوری بوده و 
با استفاده از گیت و گیت هاب انجام یک پروژه کوچک 
خیلی ساده و ناچیز شده.  مهم نیست که چه پروژه  ای 

باشه، مهم این است که قادر به انجامش باشی.

  آیا پـروژه جدید دیگـری داری؟  هـر پروژه 
نرم افزاری زیرک دیگری که بر توسعه نرم افزار در 

سال های آتی چیره بشه.   
ترووالدز: طرح چیزی ریخته نشده. اما اگر اتفاقی افتاد 

خبرت می کنم.

http://slmd.ir/ax
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کادر اجرایـی و کادر علمـی همگـی یـک 
تی شرت سفید به تن داشتند که در قسمت 
جلـوی آن یک پنگوئن و در قسـمت پشـتی آن نیز 
لوگـوی حامیان این جشـنواره به همـراه یک لوگوی 
نارنجـی رنگ اوبونتو طراحی شـده بـود. دویدن های 
کار اجرایـی -همان پنگوئن پوش هـا - به این طرف 
و آن طرف، خواب آلودگی های شرکت کنندگان در 
ارائه ها و کارگاه ها و مراسم افتتاحیه، سر وقت نبودن 
کادر علمی و به تبع آن کاسته شدن وقت نهار شرکت 
کنندگان در روز دوم، جر و بحث ها و مداخله در بحث 
دیگران طی ارائه های مختلف، سلفی گرفتن های پی 
در پـی و ... از اتفاقـات جالبـی بودند که در هفتمین 

جشنواره لینوکس امیرکبیر اتفاق افتادند.
سـینا کردستانچی، یکی از شـرکت کنندگاِن کارگاه 
Python کـه از دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تبریز به 

این جشـنواره آمده بود، در رابطه با سـطح علمی این 
جشنواره به این نکته اذعان داشت که در سطح کشور، 
جشـنواره های مشابه آنچان عملکرد مناسبی ندارند 
ولی این جشنواره از سطح علمی خوبی برخوردار است. 
وی درباره نقاط ضعف این جشنواره گفت که ارتباط 
دانشـجویان و شـرکت کنندگان با یکدیگـر کم بود. 
همچنین از سـینا درباره راه دورش پرسیدیم و اینکه 
آیا این جشنواره ارزش اینهمه سختِی راه را داشت یا 
نه. او در جواب با تشـکر کردن از کادر اجرایی گفت : 
"من به هدفی که میخواستم رسیدم و از این جشنواره 

راضی هستم".
یکـی دیگر از شـرکت کننـدگان در رابطه با کیفیت 
جشـنواره گفت: "به نظر من تنها ایراد جشـنواره این 
است که با محیط بیرون دانشگاه  و سایر حوزه های 

فعال دنیای متن باز در ارتباط نیست.

از اشکاالت دیگری که چند تن از شرکت کنندگان به 
هفتمین دوره جشنواره لینوکس امیرکبیر گرفتند غیر 

تعاملی بودن بعضی از ارائه ها بودند.
از چند روز مانده به شـروع جشـنواره، اعضای انجمن 
علمی دانشـکده کامپیوتـر با همـکاری کادر اجرایی 
این مراسـم، شـروع بـه فراهم کـردن مقدمات، ثبت 
نام شـرکت کنندگان، آماده سـازی سـایت دانشکده 
کامپیوتر، هماهنگی با افراد مرتبط و کارهایی از این 
دسـت کرده بودند. چهارشـنبه شب، بیسـت و سوم 
اردیبهشـت، در حالی که کمتر از ۸ سـاعت به شروع 
جشـنواره مانده بود همچنان کادر اجرایی با شـور و 
شوق مشغول انجام کارهای مربوط به جشنواره بودند.

روز اول جشنواره بدون تاخیر از سوی برگزارکنندگان 
شروع شد و در ابتدا شرکت کنندگان در آمفی تئاتر 
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات جمع 
شـدند تا مراسـم افتتاحیه برگـزار شـود. دکتر بهادر 
بخشـی – عضـو هیئـت علمی دانشـکده مهندسـی 
کامپیوتـر و فناوری اطالعات دانشـگاه امیرکبیر – در 
این مراسم اندکی از لینوکس و تاریخچه اش صحبت 
کرد و سپس به مباحث روز دنیای متن باز و لینوکس 
پرداخـت. چندیـن نفـر از شـرکت کننـدگان هنـوز 
صحبت های دکتر بخشی درباره تاریخچه تمام نشده 

کار با لینوکس را شروع کرده بودند!
در حین ارائه بهادر بخشـی، کاغذ هایی که رویشـان 
هشـتگ رسـمی جشـنواره یعنی #linuxFest نوشـته 
شـده بـود را بـه در و دیوار می چسـباندند. در انتهای 
مراسم، محمد رجبی از اعضای انجمن علمی دانشکده 
مهندسـی کامپیوتر و فنـاوری اطالعـات که مجری 
مراسـم افتتاحیه هم بود اعالم کرد که امسـال اولین 
سالی است که اقدام به انتشار اخبار این جشنواره در 

رسانه های اجتماعی می کنند. 
یکـی دیگر از نکات جالب جشـنواره برگزاری کارگاه 
برنامه نویسـی Python توسط پرهام الوانی بود. الوانی 
توسـعه دهنده نرم افزار های متن باز و از دانشـجویان 
ورودی ۹2 دانشـکده مهندسـی کامپیوتـر و فناوری 
اطالعات اسـت. این کارگاه که مورد اسـتقبال خوبی 
قـرار گرفـت، برای خود پرهام نیـز تجربه جالبی بود. 
Py- ِیکی از مشـکالت کارگاه"  وی در این رابطه گفت:

thon  این بود که من تند حرف می زدم! قرار نبود این 

حجم از مطالب در این کارگاه ارائه شوند و انتظارش را 
نداشتم که به این سرعت جلو برویم. من ۳۳ اسالید 
آماده کرده بودم برای کل این کارگاه، که تمام این ۳۳ 
اسالید در همان روز اول تمام شدند و مطالب خوبی 
ارائه شدند. در همان شب اول جشنواره مجبور شدم 
25 اسالید دیگر نیز برای روز دوم آماده کنم! روز اول 
صرفا یک آشنایی مقدماتی با Python بود ولی روز دوم 
شـروع بـه کد زدن کردیـم و تا جای خوبی نیز پیش 

رفتیم."
پرهام الوانی همچنین افزود: "من پارسـال هم در این 
جشنواره به عنوان شرکت کننده حضور داشتم و در 
مقایسه با ۹2، امسال بچه های اجرایی خیلی زحمت 

کشیدند و جشنواره امسال خیلی خوب برگزار شد."
اولین روز جشنواره با خواب آلودگی شرکت کنندگان 
از طرفـی و شـور و شـوق کار اجرایـی و کادر علمـی 
جشـنواره از طرف دیگر شـروع شـد. پس از گذشت 
حـدود 2 سـاعت از کارگاه ها، اولین وقت اسـتراحت 
جشنواره سـر رسـید. در طول مدت زمان استراحت 
صحبـت هایـی بین شـرکت کننـدگان کارگاه های 
مختلف انجام می شد و بازار سلفی گرفتن ها داغ بود. با 
پایان زمان استراحت، کارگاه ها کار خود را ادامه دادند 

گزارش هفتمین دوره جشنواره لینوکس دانشگاه امیرکبیر

پنگوئن  پوش ها
ازدحام جمعیت در البی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه امیرکبیر، در این 
وقت  های اردیبهشت ماه، همه ساله یادآور جشنواره لینوکس برای دانشجویان این دانشکده است. 
۲۴ و ۲5 اردیبهشت ماه یکی از مهم ترین و طوالنی ترین رویدادهای لینوکسی ایران در دانشگاه 

امیرکبیر برگزار شد. جشنواره ای که پذیرای کارگاه هایی 1۲ ساعته و حتی 1۶ ساعته بود.
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تا اینکه زمان نهار رسید.
هنـگام پذیرش، به هرکدام از شـرکت کنندگان یک 
پک حاوی یک دفترچه و خودکار و یک DVD شـامل 
جدیدترین نسـخه اوبونتو، داده می شـد. کافه بازار به 
عنوان یکی از حامیان این جشنواره نیز در هر کدام از 
این پک ها یک پیکسل یادگاری کافه بازار و همچنین 
یـک کارت هدیه خرید از کافه بازار بـه ارزش 5000 
  QR Code تومان نیز قرار داده بود. روی این پک ها یک
برای گرفتن نهار زده شـده بـود. هنگام نهار به دلیل 
اینکـه اهمیـت بار کد هـای حک شـده روی پک ها 
توسط کادر اجرایی اعالم نشده بود، عده ای از شرکت 
کنندگان که پک هایشان را همراه خود به محل سرو 
غـذا نبرده بودند، مجبور شـدند از سـلف کارکنان تا 
دانشکده کامپیوتر برگردند و پک های خود را با خود 
ببرند. عده ای نیز در همین رفت و آمد راه خود را گم 
کـرده بودند و کادر اجرایی در حال راهنمایی آنان به 
سـلف بودند. همین امر باعث شـد تا در برنامه زمانی 

جشنواره اندکی وقفه بیفتد.
بـا پایان یافتن نهـار، از حوالی سـاعت 1۳:15 کارگاه 
ها کار خود را در آخرین جلسـه روز اول ادامه دادند. 
حوالی ساعت 14:50 کار کارگاه ها در روز اول به پایان 
رسـید و ارائه دهندگان برای ارائه های خود در آمفی 

تئاتر دانشکده، آماده شدند.
 Linux Kernel هـای  کارگاه  برگـزاری  بـا  اول  روز 
توسـط بهـادر بخشـی عضو هیئـت علمی دانشـگاه 
پیمـان  توسـط    Networking in Linux امیرکبیـر، 
هوشـمندی مدرس موسسـه ارژنگ، Python  توسط 
پرهـام الوانی توسـعه دهنده نرم افـزار های متن باز و 
 همچنین دانشـجوی دانشـکده کامپیوتر امیرکبیر و

Linux Intro کـه به ترتیب در آمفی تئاتر، آزمایشـگاه 

شـبکه، کالس 204 و سـایت کامپیوتـر دانشـکده 
مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات برگزار شدند و 
  OpenSource Revenue Concepts همچنین ارائه هـای
 توسـط میالد مهاجر مدیر بازرگانی شـرکت رایمند،

توسـط   MySQL, NoSQL and a few Steps Further

 Patents & Copyright علی نادعلی زاده مدیر فنی تاد و
توسط دانیال بهزادی که از طرف گروه کاربران ایرانی 

اوبونتو بود پایان یافت.
از نکات قابل توجه در روز اول ارائه دانیال بهزادی بود 
که به صورت کامال مشارکتی با شرکت کنندگان به 
پیش برده شـد. در ابتدای ارائه دانیال به این موضوع 
اشـاره کـرد که قرار بود به جـای او جادی میرمیرانی 
از فعـاالن دنیای متن باز در آمفی تئاتر حضور داشـته 
باشـد امـا بنا بـه دالیلی جادی نتوانسـت خـود را به 
جشـنواره برسـاند و دانیال در جشـنواره حاضر شده. 
دانیال بهزادی طی ارائه اش گفت: "بحث هایی که طی 

ارائه بین شرکت کنندگان و من پیش می آید خیلی 
مفیدتر و بهتر از این اسـت که من صرفا یک سـری 
مطالب را بگویم و بروم". موضوع جذابی که دانیال برای 
ارائه انتخاب کرده بود باعث شد تا شرکت کنندگان با 
نظرات مختلف خود در این ارائه شرکت کنند و بحث 
داغی پیش بیاید که حدودا یک ساعت و چهل دقیقه 
طول کشید. با پایان این ارائه روز اول جشنواره به پایان 

رسید.
دکتر بخشی در رابطه با این دوره از جشنواره لینوکس، 
پراکنـده بـودن موضوعات مورد ارائـه را نکته ضعفی 
دانسـته و گفت:»اگر موضوعـات هدفمندتر ارائه می 
شدند و مطالب بیشتری را میتوانستند پوشش دهند 
کیفیت این جشنواره خیلی بیشتر میبود.  واین به نظر 

من برخواسته از ناهمانگی های کادر اجرایی است.«

  دویدن در وقت اضافه
  در کاغذها و پوسترها و همچنین سایت این جشنواره، 
کارگاه Linux API Programming هـم جزو کارگاه های 
ایـن دوره از جشـنواره لینوکس مطرح شـده بود که 
قرار بود توسط فراز شمشیردار ارائه شود، اما به دلیل 
استقبال کم و به حدنصاب نرسیدن شرکت کنندگان، 
این کارگاه تشکیل نشد. عده ای شرکت کنندگان که 
در دوره هـای قبلی این جشـنواره نیز شـرکت کرده 
بودنـد همین نکته را یکی از نقـاط ضعف این دوره از 

جشنواره نسبت به دوره های قبلی می دانستند.
در روز اول، کارگاه Networking in Linux کار خـود را 
به پایان رساند و پیمان هوشمندی در روز دوم کارگاه 
دیگـری بـا نـام Webservers Powered by Linux را در 
همان آزمایشگاه شبکه ارائه داد. همچنین در روز اول 
کارگاه Linux Intro به پایان رسید و این کارگاه در روز 
دوم کار خود را تحت عنوان Linux Intermediate ادامه 

داد که سطحی پیشرفته تر از روز اول داشت.
روز دوم بـرای کارگاه هـای Linux Kernel، Python و 
Webservers Powered by Linux از سـاعت ۸ صبح روز 

جمعه 24 اردیبهشت شروع شد اما شرکت کنندگان 
کارگاه Linux Intermediate به علت دیر رسـیدن کادر 
علمـی این کارگاه و همچنین آماده نبودن تجهیزات 
بـرای ارائـه کارگاه حـدود یک سـاعت و ربـع انتظار 
کشـیدند. همین امر باعث شـد کـه نهـار روز دوم با 

ناهماهنگی هایی همراه شود.
در روز دوم رفـت و آمـد هـای کادر اجرایـی در نقاط 
مختلف دانشـکده زیادتر شده بود و به نوعی می توان 
گفت جشـنواره پویا تـر بود. همچـون روز اول حوالی 
سـاعت 10:۳0 کارگاه هـا وارد یـک وقت اسـتراحت 
شـدند. مشـکل آب جوش و پیدا نشدن سماور برقی 
گریبان گیر کادر اجرایی شده بود و پس ار حدود 10 

دقیقه با تالش کادر اجرایی یک سماور برقی به سالن 
مطالعه برادران که محل پذیرایی از شرکت کنندگان 

بود آورده شد.
پـس از اسـتراحت کارگاه ها تـا زمان نهـار دوباره به 
کار خـود ادامـه دادند. حوالی سـاعت 12:25 دومین 
 روز جشـنواره بـود کـه کارگاه هـای Linux Kernel و

Webservers Powered by Linux عمال به کار خود پایان 

دادند و شـرکت کنندگان این کارگاه ها از آمفی تئاتر 
دانشکده کامپیوتر برای صرف غذا راهی سلف کارکنان 
شـدند. همچنان به همراه نبردن پک ها مشـکالتی 
بـرای شـرکت کنندگان به وجـود آورده بـود. پس از 
 صرف نهار و اسـتراحتی کوتاه کارگاه هـای Python و

Linux Intermediate وارد دوازدهمیـن سـاعت کاری 

خود شدند.
روز دوم کـه روز آخـر جشـنواره بود، بـا ادامه و اتمام 
کار کارگاه هـای Linux Kernel توسـط بهادر بخشـی، 
Python توسـط پرهـام الوانـی،  Linux Intermediate و 

 Webservers Powered by همچنین با برگـزاری کارگاه
 Linux توسط پیمان هوشمندی و همچنین ارائه های

The Dark Arts of SSH توسط پویا پارسا توسعه دهنده نرم 

افزار های متن باز و از دانشجویان ورودی ۹2 دانشکده 
 OpenSource ،مهندسـی کامپیوتر و فناوری اطالعات
Infrastructure @CafeBazaar توسط رضا محمدی مدیر 

 بخش فنی کافه بازار به صورت حضوری و همچنین ارائه
توسـط   Data Intensive Computing Platforms

امیرحسین پی براه پژوهشگر موسسه علوم کامپیوتر 
سوئد، از سوئد و به صورت از راه دور، به پایان رسید.

از حواشـی روز دوم خسـتگی تیم اجرایی بود که در 
ارائه های بعد از ظهر این خستگی کامال مشهود بود! 
همچنیـن ارائه هـای روز دوم به طور متوسـط مورد 
استقبال بیشتری نسبت به روز اول قرار گرفته بودند. 
به طوری که در ارائه دکتر پی براه که به نوعی حسن 
ختام این جشنواره به شمار می رفت سالن آمفی تئاتر 
تقریبا پر شده بود. همچنین در روز دوم عوامل اجرایی 

جشنواره بیشتر به عکس گرفتن می پراختند!
دکتر پی براه در رابطه با اهمیت این جشـنواره گفت: 
"هرچقدر که این نوع همایش ها بیشتر برگزار شوند 

بهتـر اسـت؛ ولی خب کمیـت معیار اصلی نیسـت، 
کیفیت این همایش ها نیز باید معقول باشـد و خب 

طبیعتا مسئله کیفیت از کمیت خیلی مهم تر است."
نهایتـا نیـز پـس از اتمـام جشـنواره، کادر اجرایی به 
همـراه کادر علمی این دوره از جشـنواره برای عکس 
یادگاری در سـایت کامپیوتری دانشـکده مهندسـی 
کامپیوتر و فناوری اطالعات جمع شدند و پس از آن 
به تمیز کردن سایت دانشکده و انجام کارهای مربوطه 

پرداختند. 

http://slmd.ir/aq
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)SICS( گفتگو با امیرحسین پی براه پژوهشگر موسسه علوم کامپیوتر سوئد

داشتن هدف روند جشنواره ها را 
بهبود می بخشد

  جشنواره لینوکس امیرکبیر چه اهمیتی برای 
جامعه دانشگاهی ایران دارد؟  

برگزاری اینچنین همایش هایی باعث بخشش اعتبارات 
خاصی به دانشـگاه یا موسسـه برگزارکننده می شـود. 
هرچقـدر که این نوع همایش ها بیشـتر برگزار شـوند 
بهتر است؛ ولی کمیت معیار اصلی نیست، کیفیت این 
همایش ها نیز باید معقول باشد و طبیعتا مسئله کیفیت 
از کمیت خیلی مهم تر اسـت. من در همایش امسـال 
حضور نداشـتم که در جریان جزئیات باشـم ولی خب 
عناوینی که بودند، خوب بودند. حاال شـاید جلوتر و در 

سواالت بعدی جواب بهتری بتوانم به این سوال بدهم.

  در سطح ایران و خارج از ایران چه همایش های 
مشابهی را می شناسید که توانسته باشد موفق 

عمل کرده باشد؟  
صرفا در مورد خود لینوکس شخصا در همایشی شرکت 
نکرده ام، ولی در رابطه با دنیای متن باز همایش هایی را 
دیـده ام و الزمه این چنین همایش هایی این اسـت که 
هدفمندتر باشند؛ یعنی مثال در مورد همایش خودمان، 

نکته ای که من در همایش امسـال احسـاس کردم که 
شـاید اندکی جـای کار داشـت این بود کـه موضوع ها 
مقداری پراکنده بودند. هرکدام از موضوع ها به تنهایی 
خوب بودند ولی می شد هدف مشخص تری را برای خود 
همایش در نظر گرفت. حتی می توان گفت که هدف ما 
صرفا لینوکس است، اما خود این هدف نیز خیلی کلی 
است و من فکر می کنم همایشی تحت نام »لینوکس« 
شـاید خیلی خوب نباشد؛ چون وقتی اسم لینوکس را 
می گوییم منظور همان کرنل لینوکس است. بهتر است 
که طوری باشد که به سایر جنبه های آن نیز پرداخته 
شـود. وجود ارائه هایی درباره مسائل شبکه و امنیتش، 
یا درباره اپلیکیشن های مختلف می توانست سودمند و 

خوب باشد.

   به نظرتـان جامعه متن باز به جـای برگزاری 
کارگاه هـای آموزشـی و جشـن های انتشـار به 

کنفرانس تخصصی بیشتر نیاز ندارد؟
تعریفتان از کنفرانس تخصصی چیست؟ اول فرق این دو 
را به من بگویید و ببینیم تعاریفمان چقدر فرق می کند تا 

بعد صحبت کنیم. در مورد کنفرانس وقتی که می گوییم 
یک هیئت داوری ای باشد و اینها، خب مقاالتی که ارسال 
می شـوند طبق تعریف کنفرانس باید یک نوآوری داشته 
باشند. من فکر نمی کنم که خیلی برای ما مناسب باشد 
که این کار را انجام دهیم. مسئله دیگر این است که هدف 
کنفرانـس آموزش نیسـت. در کنفرانس افـراد یافته ها و 
دستاورد های خود را به بقیه اعالم و معرفی می کنند و این 

هیچ جنبه آموزشی ای ندارد.
ولی یکی از اهداف جشنواره و این همایش فعلی این است 
که آموزش داشته باشد و خب خیلی توصیه نمی کنم که 
حالت کنفرانس را به خود بگیرد. یکی دیگر از مشخصات 
کنفرانس پراکندگی موضوعات است. امکان دارد در یک 
کنفرانـس دو مقاله پذیرفته شـوند کـه خیلی هم خوب 
هستند اما کامال نسبت به هم بی ربط اند و خب این عدم 
وجود پیوستگی هم آن چنان برای مخاطبان جالب نیست. 
اگر در همین جشنواره ای را که داریم بتوانیم یک پیوستگی 
مشخصی بین موضوعات بسازیم خیلی بهتر می شود. کاری 
که بهتر اسـت کادر اجرایی برای سـال بعد در نظر داشته 
باشـد این اسـت که پیش تر از جشنواره یک طرح کلی از 

 Data Intensive Computing در هفتمین جشنواره لینوکس امیرکبیر، دکتر امیرحسین پی براه ارائه ای تحت عنوان
Platforms از سوئد به صورت ویدئو کنفرانس داشتند که استقبال خوبی نیز از آن شد و حسن ختام این دوره 

از جشنواره لینوکس شمرده می شود. گفتگویی با امیرحسین پی براه درباره این جشنواره و موضوعات اطراف آن 
داشتیم.
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موضوعاتی که هدف سال بعد هست بسازد و بعد به دنبال 
افراد متخصص در این موضوعات باشد.

  اگر که در جریان جشنواره بودید، بهترین نقاط 
جشنواره را چه قسمت هایی از آن می دانید؟  

خبر های جشنواره را از سایت سالم دنیا دنبال می کردم، 
اما این سـوال سختی است چون که عنوان ارائه ها یک 
موضـوع اسـت، و نـوع بیان آن هـا یک موضـوع دیگر. 
سـرفصل ها همه خـوب بودند ولی به نظـرم موضوعی 
که دکتر بخشی درباره آن کارگاه برگزار کردند می تواند 
بهترین قسمت جشنواره باشد. چون هم به هسته اصلی 
لینوکـس پرداخته شـد و هم یـک کارگاه عملی کامال 
مرتبط با موضوع جشنواره بود و هم این که پایه تئوری 

بسیار خوبی هم داشت.

  یکـی از نقاط ضعفی که بیـان کردید این بود 
که مطالب ارائه شـده پیوستگی آن چنانی باهم 
نداشتند و پراکنده بودند. چه نقاط ضعف دیگری 

را مشاهده کردید؟  
به عنوان یک ناظر بیرونی واقعا نمی توان صرفا با مشاهده 
خبر های یک رویـداد درباره آن نظری داد چون خبر ها 
خوب بودند و آن طور که به نظر می رسید استقبال خوبی 
شـده بود و همه چیز در کل خوب بود ولی درباره این 
سوال باید کسانی که در داخل همایش بودند نظر دهند.

  جایگاه لینوکس بین همکاران چگونه است؟  
در موسسه های تحقیقاتی و دانشگاهی خارج، لینوکس 
تا چند سـال پیش سیسـتم عامل غالب بود ولی اخیرا 
گرایش به سـمت  مک )Mac( بیشـتر شـده. خیلی ها 
کال از دستگاه های مک استفاده می کنند. سیستم عامل 
مک هم سیسـتم عامل Unix Based هست و معماریش 
شبیه به لینوکس است و مبنای کارشان مشابه هست 
در صورتی که این تشابه خیلی بیشتر از تشابه ویندوز با 

این سیستم های عامل است.
امـا داخل ایران در سـطح اسـاتید کم تر دیـده ام که از 
لینوکس اسـتفاده شود. البته نمی توان این را یک ایراد 
دانسـت چرا که باید دید هدف از کاری که با کامپیوتر 
انجـام می دهیـم چیسـت؟ اگر قرار باشـد اسـتفاده از 
کامپیوتر محدود شود به آماده کردن یک ارائه یا نوشتن 
یک مقاله یا حتی مشاهده فیلم و کاربرد های مشابه خب 
طبیعتا شاید ویندوز برای یک کاربر خیلی مناسب باشد. 
ولی اگر بخواهید کارهای آکادمیک انجام دهید خب با 
توجه به این که در لینوکس دست آدم بازتر است گزینه 

مناسبی است.

 Data Intensive Computing Platforms ارائـه     
که توسط شما انجام شـد، مورد استقبال خوبی 
قرار گرفت. کمی درباره اهمیت موضوع این ارائه 

توضیح دهید.  
مفهـوم Big Data یکی از نیاز های روز اسـت و به خاطر 
همین موضوع بحث داغی شده. شرکت ها و موسسه های 
مختلف ناگهان با یک حجم بزرگی از Data مواجه شدند 
و همـان طـور که مطرح کـردم روش های سـابق برای 
ذخیره و پردازش داده پاسـخگوی نیاز آن ها نیست. در 
نتیجه Platform  های مختلفی را چه برای ذخیره سازی 
و چـه برای پردازش اطالعـات معرفی کردند. اکثر این 
Platform  ها هم به صورت متن باز ارائه می شوند و از این 

نظر، یکی از عوامل پیش برنده این Platform  ها همین 
متن باز بودن آنهاست. چرا که Community  های مختلف 
می توانند به پیشرفت این Platform  ها کمک کنند. به 
صـورت خالصه می توان گفت که چون نیاز روز اسـت 
اهمیت آن دوچندان می شـود. معموال نیاز هـا دوره ای 
هسـتند. به عنـوان مثال وقتی که مـن دوره PhD خود 
Peer- را شروع کردم، موضوع داغ آن زمان سیستم های

to-Peer بـود؛ ولی هم اکنون موضوع آن چنان زنده ای 

نیست چرا که نیاز های آن زمان به روش های بهینه تری 
در حال برآورده شـدن اسـت. Big Data هم این چنین 

موضوعی است.
http://slmd.ir/je
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گفتگو با بهادر بخشی عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

اساتید به لینوکس باور دارند 
اما از آن استفاده نمی کنند

هفتمین دوره جشنواره لینوکس امیرکبیر 
کـه جـزو معـدود رویدادهـای دو روزه 
لینوکسی در سطح کشور است طی روزهای 24 
و 25 اردیبهشت ماه امسال در دانشگاه امیرکبیر 
برگزار شد. برای این جشنواره کارگاه های متعدد 
تخصصی و مقدماتی و ارائه های مختلفی تدارک 
دیده شـده بود. دکتر بهادر بخشی ارائه دهنده 
 )Linux Kernel( کارگاه تخصصی هسـته لینوکس
در این جشنواره جزو معدود اساتیدی است که با 
دنیای لینوکس ارتباط خوبی دارد. با او درباره این 

جشنواره گفتگو کردیم.

  همایـش لینوکس امیرکبیر چه اهمیتی برای 
جامعه دانشگاهی و به خصوص دانشگاه امیرکبیر 

دارد؟  
اهمیتش که می تواند خیلی زیاد باشد اما مهم این است 
که چه اسـتقبالی از این جشـنواره می شـود. برداشتی 
که در این چند سـال از جشـنواره داشتم این است که 

بچه های کارشناسـی ارشـد آن قدر ها به این جشنواره 
اهمیت نمی دهنـد درصورتی که خیلی برایشـان باید 
مهم باشد. چون چیزی که بچه ها عمدتا به خاطر آن 
به این جشنواره می آیند بیشتر شاید یک آشنایی اولیه 
با لینوکس است و اکثرا بچه های کارشناسی هستند؛ 
در صورتی که هر چقدر که مقطع تحصیلیشـان باالتر 
میرود من فکر می کنم که اهمیت این جشنواره خیلی 
بیشـتر می شـود. همان طور که طی ارائه ام در مراسـم 
افتتاحیـه اعالم کـردم، در مقاطـع تحصیلی تکمیلی 
تقریبا همه چیز  به لینوکس ارتباط دارد. هر چقدر که 
 به سـمت کاربری های حرفه ای تر می  روید – مثال برای

Super Computing و یا چیز های مشابه – لینوکس است 

که حرف اصلی را می زند.

  آیـا ایـن کاربردهـای حرفـه ای در جامعـه 
دانشگاهی ایران جا افتاده؟  

نه خیلی. خب چون اکثر افرادی که با دانشگاه و محیط 
آن درگیر هستند، بیشتر کارهای تحقیقاتی می کنند و 

در پی انجام کارهایی بـا Microsoft Office و یا ابزار های 
مشابه هستند که یافتن مشابه این چنین نرم افزار هایی 
در لینوکس سـخت اسـت. مـن خودم تمـام ارائه هایم 
را روی سیسـتم عامـل وینـدوز درسـت می کنم چون 
هنگامی که با LibreOffice بازشان می کنم کال همه چی 

بهم می ریزد!

   در سـطح ایران چه همایش های مشـابهی را 
می شناسید که توانسته باشند موفق عملکرده 

باشند؟  
من در سال گذشه از دانشگاه خواجه نصیر خبر داشتم 
کـه فکـر کنم با یک مـاه فاصله از ما برگزار می شـد. از 
جزئیاتش خبر نداشـتم ولی حداقل از روی سـایتش و 
اطالعاتی که آن جا بود به نظرم بهتر از همایشـی بود 
که در امیرکبیر برگزار می شد؛ هم تعداد ارائه هایی که 
آن جا بود بیشتر بود و هم اطالع رسانی بهتری داشت. 
در دانشکده خودمان سال های قبل، بچه ها خیلی زودتر 
شـروع می کردند. سال اول یادم است که از حوالی مهر 
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و آبان بچه ها شروع به کار کردند. االن ولی نمیدانم چه 
شـده شـاید دغدغه و کار بچه ها زیاد است، ولی بچه ها 
دیرهنگام به این فکر می افتند که موضوع و ارائه دهنده 

پیدا کنند.
خوِد من مثال اگر از مهر ماه مطلع شـوم که قرار اسـت 
اردیبهشـت ماه این چنین ارائه ای داشته باشم، در این 
مدت می توانم به جشنواره فکر کنم و بیشتر وقت بگذارم؛ 
ولی دو، سه هفته مانده به جشنواره که به من اطالع داده 
می شود، خب طبیعتا آن چنان که باید، نمی توانم وقت 
بگذارم. من فکر می کنم که اگر کمی برای خود بچه ها 
جا افتاده تر باشـد که هر ساله این جشـنواره قرار است 
برگزار شود پس چه بهتر که کارها را به موقع انجامش 

دهیم، وضع خیلی بهتر می شود.

  پس به نظر شما این جشنواره از لحاظ اجرایی 
دارای ضعف بود؟  

هم از لحاظ اجرایی و هم اینکه پارسال که من وب سایت 
دانشگاه خواجه نصیر را می دیدم، تعداد ارائه هایش بیشتر 
بود و فکر می کنم که مطالب بیشتری را مورد پوشش 

قرار می داد.
یکی دیگر از مشکالت این همایش این است که کامال 
از جامعه اصلی متن باز ایران جداسـت. یعنی اگر شـما 
خواجه نصیر را دیده باشید، اکثر آدم هایی که آنجا بودند 

این جا حاضر نیستند. چرا این چنین اتفاقی می افتد؟
من فکر می کنم، این برمی گردد به تیم اجرایی برنامه. اگر 
از اول به این فکر باشند که می خواهیم چند نفر دیگر 
از جاهای دیگر هم بیاوریم، امکان هماهنگی آن هست. 
ولـی وقتی کـه زمان می گذرد و دیر می شـود، طبیعتا 
هماهنگی این کار نیز سـخت تر اسـت. من در کل اگر 
بخواهم به مشـکل خاصی در این جشنواره اشاره کنم، 
دیر شروع کردن کارها و هماهنگی های این جشنواره 
توسط دوستان اجرایی بود. اگر کمی زودتر شروع کنند، 
می شـود هم با افراد بیشتری هماهنگ کرد و هم ارائه 

دهندگان آماده تر هستند.
مشـکل دیگری که من می بینم این اسـت که هرسال 
موضوعات و مطالب بعضی از ارائه ها سلیقه ای می شوند. 
البته خوب اسـت که ارائه ها پویا باشـند ولی شاهد این 

هستیم خیلی از موضوعات پوشش داده نمی شوند. 

  خودتان در ارائه های روز اول جشنواره شرکت 
داشتید؟  

خیر. بر اساس کلیاتی که از بچه ها شنیده بودم استنباط 
کردم. در سال های گذشته روی بعضی از مباحث هم 
چون Compile و FileSystem بیشتر تمرکز می شد و من 
خودم اعتقادم این است که در قسمت FileSystem حتما 
باید ارائه ای باشد. بدون دانستن فایل سیستم لینوکس 

یا این که etc چیست، فرد در لینوکس گم است. این ها 
یکی از چیزهایی هستند که حتما باید باشد و در دوره 

های اول و دوم جشنواره هم داشتیم.
شـاید خیلی بهتر است که یک چارچوب اصلی داشته 
باشیم و بگوییم که این چند موضوع را همیشه پوشش 
می دهیـم و در کنـار این ها دو یا سـه موضوع دیگر نیز 
پوشـش داده شود. مثال یک سال درباره این که چطور 
امکان دارد که بازی های معروف را روی لینوکس اجرا 

کرد ارائه ای داده شد.

  جایگاه لینوکس بین اسـاتید چطور اسـت؟ 
چـه این دانشـگاه و چه دانشـگاه های دیگر که 

می شناسید.  
من تا جایی که می شناسم زیاد استفاده ای از این سیستم 
عامل نمی کنند. اگر با خودشان هم صحبت کنید متوجه 
می شوید که زیاد اهمیتی نمی دهند. به اینکه بسیار به 
درد می خورد همگی اذعان دارند ولیکن چیزی که من 
خودم بین همکاران دیده ام این است که اکثرا با ویندوز 

کار می کنند. 

   یعنی به خاطر سـختی ترک عادت این کار را 
می کنند؟

هم چیزی که شما گفتید و هم این که به نوع کارشان 
هـم برمی گردد، چون همان طور که گفتم اکثر هیئت 
علمی ها عمدتا کار مستندسازی انجام می دهند، برای 
 OpenOffice و LibreOffice مقاله و ارائه حاضر کردن شاید
چیز خوبی نباشـند. یکی از عامل ها می تواند این موارد 
باشـند. من خودم فقط بـرای Office و کارهای مربوطه 

یک ماشین مجازی ویندوز دارم.

   بهترین قسمت این جشنواره کدام بخش هایش 
می تواند باشد؟

امسـال من فکر می کنـم ارائه هایی کـه در نظر گرفته 
بودیم، موضوعاتی داشتند که همه مردم دنیا به نحوی 
با آنها درگیرند و اگر به گوششان بخورد خوب است. از 
جمله بحث های الیسنس و کپی رایت، کارگاه پایتون که 
جایگاه خوبی دارد. هر سال این بحث به میان می آید که 
کال زبان C را در دانشـگاه ها جمع کنیم و به جای آن 
درس مبانی کامپیوتر را با Python ارائه دهیم. در دانشگاه 
شریف هم از بین چهار یا پنج گروه مبانی، معموال یک یا 
دو تا از آنها Python هستند. ما نرفتیم سمت این بحث، 
شـاید یک مقـدار مربوط به عدم پیگیری ما مدرسـان 
باشـد. بعضی ها هم به مصوبـه وزارت علوم پایبندند و 

نمی خواهند از قوانین دوری کنند.

  یعنی دانشگاه شریف با این کار از قوانین دور 
شده؟  

بستگی به این دارد که شما چگونه به قوانین نگاه کنید. 
شـریف از همـان اول می گفت که ما خودمـان بهتر از 
وزارت علـوم می توانیم تصمیم گیری کنیم. مثال درس 
سـاختمان داده آن جا سـال های سـال متفاوت بود با 
چیزی که در این جا درس داده می شد. ما خودمان در 
دانشگاه شریف که دانشجو بودیم دو درس مبانی علوم 
کامپیوتر داشـتیم. علوم کامپیوتر 1 و 2؛ ربطی هم به 

برنامه نویسی نداشتند این دو درس.
در مورد این دوره من فکر می کنم که ارائه ها و کارگاه 

Python نقاط قوت جشنواره بودند.

   بـه نظرتان برگزاری یک کنفرانس تخصصی 
متن بـاز به جای این جشـنواره می تواند مفیدتر 

باشد؟  
به نظر من اگر همین سیسـتم را بهبـود دهیم بهتر و 
تاثیرگـذار تـر از یـک کنفرانـس خواهد بود. چـون در 
کنفرانس یک سری مقاالت می آید و در کنارش کارگاه 
ها هم هستند ولی میزان حجم کاریش بسیار زیاد است 
و کار یک گروه نیست و کل دانشکده باید در پشت این 
قضیه باشند و ممکن است نهایتا هم خروجی آن چنانی 
نداشـته باشد. ولی اگر چند کارگاه شسته رفته با افراد 
خبره و با اعالن قبلی خوب برگزار شود و طوری باشد 
که فقط به امیرکبیر محدود نباشد خیلی خوب می شود.

چند سالی بچه ها اسم این جشنواره را ملی گذاشتند، 
ولی خب اگر باهم رو راسـت باشـیم آن چنان هم ملی 
نبـود. ولـی خب حداقلش این اسـت که یـک جنب و 
جوشی به بچه ها می دهد ولی خب جای کار زیادی دارد 
و به نظر من اگر بچه های کارشناسی ارشد عالقه مند      تر 

بشوند خیلی بهتر است.
متاسـفانه انجمن علمی آن چنان از پتانسیل بچه های 
کارشناسی ارشد استفاده نمی کند. مثال بچه های دکترا 
هر کدام در حوزه ای کار می کنند، اگر بشود از چندین 
نفر آنها خواسـت که یک ارائه بدهند چیزی در حدود 

چهل ارائه در یک سال می توان داشت.

http://slmd.ir/ao
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تطبیق ابزارها بر اساس نیاز، ارمغان نرم افزارهای آزاد است

لینوکس برای افراد کم توان جسمی
اغلب اوقات زمانی که مسـاله دسترسی 
و فنـاوری کمکی در بین افـراد کم توان 
مطرح می شود. اصل بحث اطراف مشکالت بصری 
می چرخد. این که چطور من این وسـیله را تهیه 
کنم؟ آیا در دسترس من هست؟ آیا نیاز های من 
را برطرف می کند؟ دریافت پشتیبانی به چه شکل 
اسـت؟ در این موارد راه کار های متن باز، شـامل 
هر سیستم عامل بر پایه لینوکس، به ندرت )اگر 
نگوییم هرگز( در نظر گرفته می شـوند. مشکل 
راه کار نیست بلکه نتیجه نداشتن اطالعات و عدم 
آگاهی از FOSS و GNU/Linux در جامعه معلولین و 

حتی در میان اکثر مردم است.

  سفارشی سازی و اصالح  
فناوری توان بخشـی راه طوالنی را از گذشـته نچندان 
دورش طی کرده است. اگرچه دستگاه های اختصاصی 
در مطابقت و سـازگاری با کاربرانشان محدود هستند، 
چندین راه کار اصلی وجود دارند که حتی تعدای از آن ها 
قفل نشده اند و امکان تغییر در الیه های زیرین خود را 
دارا هستند. توانایی در گرفتن فناوری موجود و تطبیق 
دادن آن بـه شـکلی که نیاز کاربـر را رفع کند، به جای 
اجبار کاربر به تغییر و تطابق یافتن با وسیله یا نرم افزار 
قدرت نرم افزار متن باز و لینوکس را نشان می دهد. البته 
این موضوع به شدت برای کسانی که به یک وسیله برای 
آن چـه که دیگران هر روزه انجام می دهند تکیه دارند 

بسیار مهم است.
بـرای مثـال من سـال های پیش در یک پـروژه کمک 
مالـی در شـهرم کار می کـردم. قسـمتی از ایـن پروژه 
قـرض دادن لپ تاپ به دانش آمـوزان کم توان بود. یکی 

از دانش آموزان از عکس گرفتن با وب کم لپ تاپ بسیار 
لذت می برد. با این حال سیسـتم عاملی که بر روی آن 
دستگاه وجود داشت برای تفاوت قائل شدن میان فایل ها 
و پوشه ها از متن و بدون هیچ عکسی استفاده می کرد. 
دانش آموزان بدون خواندن آدرس پوشه ای که عکس ها 
در آن ذخیره شده بودند، قادر به یافتن تصاویر نبودند. 
 بعـد از مقداری بحث، من سیسـتم عامل لپ تـاپ را به

Ubuntu Netbook Remix تغییـر دادم که در آن می توان 

از GUI استفاده کرد و مهم تر از آن سیستم عامل جدید 
از نمادها برای نشـان دادن محتوای پوشـه ها اسـتفاده 
می کرد. از نوار فیلم برای فیلم ها، کلید موسـیقی برای 
فایل های صوتی، از نامه برای اسناد و از یک عکس مربع 
)مثـل یک پالروید( برای تصاویر. تمام کاری که صرف 

این موضوع شد، یک تغییر ساده در آیکون ها بود.

ده: 
سن

نوی
لی

 هان
سر

سپن
ا
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  ثبات، قابلیت اطمینان و دوام   
آیا شـما به برنامه  تبدیل متن به گفتار بـرای ارتباط با 
بقیه تکیه دارید؟ به ابزاری که به افراد نابینا در حرکت 
کمـک می کند چطور؟ یـا برنامه تبدیل گفتار به متن 
کـه در تایپ کردن و ورودی کمک می کند، و یا برخی 
چیز های ضروری که به شـما در زندگی روزمره کمک 
 می کننـد چطـور؟ چیز هایـی که شـما بـه آن ها تکیه

کرده اید نباید شـکننده باشـند یا راحت بشکنند. یک 
سـکوی پایدار که بتواند بـرای  مدت زیادی گیر نکند، 
ادامه کار بدهد و کرش نکند ضروری است. با اطمینان 
می توان گفت همان هسـته ای که برای قدرت دادن به 
سرور های دنیا استفاده می شود انتخاب درستی برای اجرا 

بر روی دستگاه های کمکی خواهد بود.

  سازگاری با سخت افزار قدیمی و منسوخ شده  
فنـاوری دسـتگاه های تـوان بخشـی -بـه خصـوص 
زمان هایی که معلولیت های شدیدتر است- اغلب بر روی 
سخت افزار های قدیمی منسوخ شده اجرا می شوند. حتی 
اگر برخی از آن ها قادر به دریافت نسخه جدید نرم افزاری 
که نیاز دارند نیز باشند، به این معنی نیست که همیشه 
قادر به اجرای آن هستند. به هر حال با لینوکس می توان 
فرد کم توان را از بروزرسانی های مداوم سخت افزار هایش 
رهایی بخشـید. این مسـاله باعث کاهش هزینه زمان 
یادگیـری و انطباق با سـخت افزار جدید و هزینه خرج 

شده می شود.

  کنترل و مالکیت  
برای این که وسایل فناوری توان بخشی در آینده کامال 
قابل دسترسـی باشـند. نرم افزار وسـیله مورد استفاده 
بایـد قابل تغییر باشـد و به جای اجبار فـرد کم توان با 
تطابق با دنیای افراد عادی باید با او هماهنگ شـود. با 
داشـتن دسترسی به کد، افراد معلول قادر خواهند بود 
آن را بررسی کنند و مطمین شوند که نرم افزار در حال 
استفاده در کنترل آن ها بوده و برای آن ها کار می کند. 
این دسترسی همچنین باعث کاهش مشکالت مربوط به 
حریم خصوصی و امنیت می شود )زمانی اهمیتش بیشتر 
می شود که این دستگاه ها به تمام داده های حساس فرد 
دسترسی دارند(. بدون مالکیت و کنترل کد هر منفعتی 
که این دستگاه های توان بخشی ایجاد می کنند محدود 
بوده و ناقص کننده اهداف فرض شده در برنامه ریزی آن 
است. همه ما می خواهیم  وسیله و نرم افزاری که برایش 
پول پرداخت کرده ایم، بر اساس خواسته ها و نیاز ما کار 

کند و حتما افراد معلول نیز از این قاعده جدا نیستند. 

  کمک گرفتن از یک جامعه بزرگ بین الملی  
همه ما سختی تالش برای گرفتن پشتیبانی یک دستگاه 
خاص یا برنامه را پشت تلفن داشته  ایم که نتیجه ای جز 
کمک های ناقص نداشته است. این مساله زمانی که به 
دنبال پشتیبانی گرفتن برای مشکالت دستگاه فناوری 
کمکی هستیم بدتر هم می شود. در این موارد پشتیبانی 
محدود شـده اسـت، گاهی تعداد کمی یـا هیچ خرده 
فروشـی وجود ندارد تا دستگاه شما را جایگزین کند و 

به خاطر پیکربندی بسته، تعداد افراد محلی کمی وجود 
دارند که قادر به حل مشـکالت آن باشند. زمانی که از 
لینوکس استفاده می کنید تمام اینترنت منبع شماست. 
می توانیـد از فروم هـا، چـت روم هـای IRC، ویدئو هـای 
آموزشی و آنالین استفاده کنید. افرادی که شما را کمک 
می کننـد از تمام طیف ها هسـتند، از کاربـران تازه کار 
گرفته تا مدیران خبره سیستم. یک مزیت قابل توجه در 
این جا این است که هر سوال مطرح شده احتماال پاسخ 

افراد بیشمار دیگری را نیز می دهد.

  سرگرمی   
واقعیت این اسـت که لینوکس سـرگرم کننده اسـت. 
هیجـان شـکل دادن، مدل کـردن و سفارشـی کردن 
سیسـتم برای کاربردهای فردی، تجربه ای ژرف اسـت. 
نشـان دادن آن چه که سرهم کرده اید تنها قسمتی از 
آن است. نشان دادن این که چطور این کار را کرده اید و 
آن ها نیز این کار را چطور می توانند انجام دهند، قسمت 
کامل جامعه متن باز است. چه کسی نمی خواهد عضو 

این جامعه باشد؟ 
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رویکرد متن باز ناجی وزارت دفاع آمریکا

forge.mil  چگونه توسعه نرم افزار 

دولتی را تغییر داد
زمانی که کسی به فناوری متن باز فکر می کند، 
احتمـاال اولین چیزی که به ذهنش می رسـد 
 دولت آمریکا نخواهد بود. حقیقت این است که نه تنها 
وزارت دفاع آمریکا )DOD( یکی از بزرگ ترین آژانس های 
دولتی در بین کشـور ها اسـت بلکه یکـی از فعال ترین 
توسـعه دهندگان نرم افزار در دنیا هم هسـت. با هزاران 
پروژه نرم افزاری در دست دارد و البته یکی از بزرگ ترین 

طرفداران فناوری متن باز در دنیا نیز هست.
گرچه که امروزه توسعه دهندگان نرم افزارهای دولتی به 
خوبی دور هم جمع می شوند، شرایط در سال 200۹ به 
گونه دیگری بود. بسیاری از نرم افزار ها داری حشو بودند؛ 
یعنی توسط فروشندگان قفل می شدند، با نرم افزار های 
دیگر ناسازگار بودند و تعداد کمی از افراد وارد به نگهداری 
آن ها وجود داشت. خالصه باید گفت که این مساله یک 
چالش بود. بخشی از مساله، طبیعت توسعه نرم افزار مورد 

نیاز برای پشتیبانی DOD از آن بود.
در سیستم های نظامی تقاضا برای دسته های نرم افزار 
بسیار گسترده است؛ از سیستم های جنگ افزار دفاعی 
بـزرگ گرفته تـا اتوماسـیون اداری که بهـره وری را از 
طریق تدارکات، برنامه ریزی، ارتباطات و نیازمندی های 
کنترلی بهبود می دهد. به عالوه، فرآیند توسعه و تحویل 
پیچیده است، به این دلیل که نرم افزار های نظامی باید 
استاندارد های شدید امنیتی و کیفیتی را بگذرانند. این 
سیستم ها باید آزمون های فراگیر این گروه و فرآیند های 

غیرمعمول کار غیر نظامی را تصویب کنند.
 ،DOD بـا توجه بـه الیه هـای فـراوان توسـعه نرم افـزار

محصـور کردن سیسـتم در یک شـکل قابل مدیریت 
وظیفه ای دشـوار و ناهمگون بوده اسـت. اغلب  آن ها به 
صورت »موردی« انجام می شده. گروه های پروژه مجبور 
بودنـد چـرخ را از اول بـرای هر نرم افـزار جدید اختراع 
کنند. این مساله بسـیار وقت گیر، ناکارا و هزینه بر بود. 
 توسـعه forge.mil با این چالش در افکار شـکل گرفت.

forge.mil بر اساس موفقیت اولیه همکاری نرم افزاری با 

هدف گسـترش دادن همکاری میان تمام بخش های 
DOD شـامل ارتـش آمریکا، اشـخاص دولتـی و طیف 

وسـیعی از سـازندگان و شرکا ایجاد شـد. هدف اصلی 
توسـعه جامعه متن بـاز forge.mil سـاخت فرآیند های 
توسـعه شـفاف تر و بازتر بود که امکان حذف موانع در 
اسـتفاده مجدد، تشـویق در مشارکت به همراه سست 

کردن مالکیت ها و سیستم های بسته بود.
ایجاد این چنین جامعه مشارکتی گسترده ای، نیاز به 
یک سـکوی نرم افزار مدیریـت چرخه حیات قدرتمند 
و قابل انطباق داشـت تا قابلیت  اسـتفاده مجدد از کد 
و بهبود کیفیـت را به همراه بهبود زمان عرضه در بازار 
برای نرم افزار جدید فعال سـازد. در آخر DOD سـکوی 
 forge.mil را بـرای ایجـاد CollabNet’s TeamForge ALM

ایجاد کرد.
پیاده سـازی forge.mil باعـث بهبود قابل توجه در زمان 
چرخه و کاهش هزینه شـد. همچنیـن forge.mil روند 
مهاجرت از سکوهای قدیمی به جدید را در پروژه های 
جدید تسـهیل و تسریع کرد. موضوع استفاده دوباره از 
کد ها نیز به تنهایی موثر بود. DOD افزایش چشمگیری را 

در افزایش کیفیت کدها لمس می کرد. همچنین تفاوت 
قابـل توجـه ای در زمان آماده شـدن برای بـازار را برای 
برنامه های جدید احساس می شد. این منافع مکرر در 
پروژه هایی از سیستم جنگ افزار های نظامی تا نیاز های 

موثر در طرف تجاری دیده می شود.
میزان منفعتی که آژانس سیستم های اطالعاتی دفاعی 
)DISA( در آمارهـای خـود ارائـه کـرده اسـت از حـدود 
1۸000 دالر برای پروژه های کوچک )با 1 تا 15 توسعه 
دهنـده( تا 1.2 میلیـون دالر برای گروه های سـازمانی 
)۳00 تا 2000 توسعه دهنده( است. عالوه بر این نتایج 
بسیار واقعی و ملموس forge.mil نتایج ضمنی نیز دارد. 
خالقیت و نوآوری در جوامع توسعه  دهنده که تازه شکل 
گرفته اند بوجود آمده است که در غیر این صورت امکان 

وجود آمدنش نبود.
همچنین forge.mil  با خود، منافع اجتماعی و مدرن را 
به جوامع نرم افزاری متن باز آورد که به شبکه های همتا  
الهام بخشید و کیفیت، چاالکی و نوآوری را در توسعه 

نرم افزار قدرت بخشید.
پنج سـال پس از بدعت نرم افـزاری forge.mil موفقیت 
آن آشکار شد و در 1۸ماه نخست به بسیاری از اهداف 
آغازین خود دست یابد. امروزه forge.mil دارای 24000 
کاربر ثبت شده، ۹00 پروژه، 200 گروه فعال و بیشتر از 
2۹000 نرم افـزار و 150000 دریافت، خود را به همراه  
سـرویس های خـود که هر روزه رشـد می کننـد به رخ 

می کشد.
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نرم افزارهای متن باز نیاز به سخت افزار متن باز نیز دارند

آشنایی با نحوه مشارکت در انجمن 
سخت افزار متن باز

به سال 2014 بر می گردم، من شانس زیادی داشتم که به عنوان هیت مدیره انجمن 
سخت افزار متن باز انتخاب شدم. به این دلیل که انجمن وضعیت غیر انتفاعی خود را 
بدست آورد، هیات مدیره قادر به افزایش نفوذ خود در جامعه شد، ابتکارات فراوان جدید مورد 
بحث قرار گرفتند و ما بسیاری از ورودی های جامعه را در مورد نیازمندی های دنیای سخت افزار 
متن باز جمع کردیم. یکی از اهداف اصلی که مدیریت برای سال های آینده در ذهن دارد، ادامه 

ایجاد تعامل در جامعه و آگاهی انجمن است.
به تازگی، فعالیت های زیادی در لیسـت پسـتی ما اتفاق افتاده اسـت که بسیار هیجان انگیز 
اسـت. جامعه در حال باالرفتن و ایجاد مشـارکت اسـت، عناوین گوناگونی را مانند: پروژه های 
سخت افزاری و این که آیا آن ها را واقعا می توان به عنوان سخت افزار متن باز ارزیابی کرد، مورد 
بحث قرار می دهد. عالوه بر این برنامه ریزی گردهمایی ها برای کار کردن بر روی بهبود توسعه 
برنامه های متن باز CAD نیز از فعالیت های دیگرشان است. این مورد مهم را نیز نباید فراموش کرد 
که جنبش بزرگی از طرف جامه برای تبدیل کردن مخزن سخت افزار متن باز به یک منبع برای 

تمام کاربران، هکر ها و سازندگان سخت افزار متن باز شکل گرفته است.
اگر عالقعه مند به مشارکت در این موارد هستید یا این که دوست دارید درباره آن چیزی که در 
جامعه سخت افزار متن باز در حال وقوع است بدانید، عضو لیست پستی شوید. اگر هم خواهان 

یک نقش مستقیم در این فعالیت های انجمن هستید، می توانید عضو انجمن شوید.
بخاطر داشته باشید که بسیاری از شرکت ها کمک های مالی اهدا می کنند، بنابراین به طور بالقوه 

می توانید با انجام کمک مالی یا کمک مالی شرکتتان علیه سخت افزار انحصاری شورش کنید.
یکی دیگر از توسعه های هیجان انگیز این است که چه تعداد گروه و شرکت شروع می کنند تا 
به هیات مدیره برسند. ما به تازگی از Open Source Circular Economy Days شنیده ایم و از این 
که می بینیم گروه های دیگر نه تنها به استقبال مفهوم سخت افزار آزاد می روند بلکه با پشتکار 

کار می کنند تا استفاده و توسعه سخت افزار متن باز را در جوامع خود تشویق 
کنند، هیجان زده هستیم.

یک مورد هیجان انگیز دیگر، انتشار کتاب های ساخت سخت افزار متن باز است. 
این کتاب ها مقدمه عالی ای برای توسعه و ساخت سخت افزار متن باز هستند. 
درآمد حاصل از انتشار این کتاب ها نیز به پشتیبانی از انجمن ها و فعالیت های 

توسعه ای اختصاص می یابد.
در آخـر این که، هیات مدیره با تالش فـراوان در حال کار برای آماده کردن 
Open Hardware Summit 2015 اسـت که 1۹ سپتامبر در فیالدلفیا برگزار 
می شود. مثل همیشه هیات مدیره مشتاق شنیدن دیدگاه های جامعه درباره 
آن چه که توانایی بهبودش را دارد تا سخت افزار آزاد را بهتر کند است. اگر شما 
پیشنهاد، نگرانی یا شکایتی دارید، به ما اطالع بدهید. ما تالش خود را با آن چه 
که از شما می شنویم ترکیب می کنیم تا سخت افزار متن باز را به یک استاندارد 

تبدیل کنیم، نه این که تنها یک استثنا باشد. 
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چگونه وضع مدارسی که از آموزش تلفیقی بهره می برند را بهبود بخشیم

زمان بازبینی نظام آموزشی فرا رسیده است
نوآوری در مدارس با استفاده از آموزش 
تلفیقـی مدت ها اسـت که آغاز شـده 
است. بر اساس نظرسنجی که برایان بریدج در 
ایاالت گوناگون از جمله کالیفرنیـا، انجام داده، 
آمـوزش تلفیقی به سـرعت در حال پیشـرفت 
اسـت. به طـوری که امـروزه مدارس بیشـتری 
در حـال اسـتفاده از آموزش تلفیقی هسـتند. 
همچنین سـرعت نوآوری در آموزش به واسطه 
آموزش تلفیقی در سراسر کشور ایالت متحده 

در حال افزایش است.

بـا این وجود مدارسـی که در حال اسـتفاده از 
آمـوزش تلفیقی هسـتند از مفاهیـم جدید و 
نوآوری های صورت گرفته بسیار عقب افتاده اند. 
به نظر می رسـد این اتفاق  به دو دلیل زیر رخ  

داده باشد.

اولین مشـکل، این اسـت که اکثر مدارسی که 
به موضوع آموزش تلفیقی توجه نشـان داده اند 
سـعی کرده اند که اکثر مسـائل آموزشی خود 
را بـه مدل آموزش تلفیقـی درآورند. در مقابل، 
عده ای از مدارس از نقاط  کالسیکی تغییرات را 
آغـاز کرده اند که نوآوری به آنان ضرباتی را وارد 
خواهد کرد. معموال بخش هایی که دیگر روش ها 
به طورکلی هیچ تأثیری نداشته اند. در این مورد، 
این معنا را می دهد که در حاشـیه فعالیت های 

مدارس، کالس های پیشرفته، زبان های خارجی 
و…  را نمی توانند پیشنهاد کنند.  برای مثال با 
وجود رشد آموزش تلفیقی در مدارس منطقه، 
آنان بیشـتر بـه کالس هـای تک-کاره شـبیه 
هسـتند. بااین حال آموزش تلفیقـی به یکی از 
بخش های مهم شـیرازه آموزشی مدارس بدل 

گشته است.

دوم ایـن که مدت ها اسـت که آموزش تلفیقی 
در مـدارس خـاص، نظرهـا را بـه خـود جلـب 
 کرده اسـت. از Rocketship تـا Carpe Diem و از

KIPP LA گرفتـه تـا مدارس عمومـی که نتایج 

درخشـانی را در پـرورش دانش آموزان  داشـته 
اسـت. اما این نتایج واضح و قابل اندازه گیری در 
مدارس منطقه ای که رویکرد آموزش تلفیقی را 

اتخاذ کرده اند رخ نداد.
بااین وجـود مدارس منطقـه ای، بسـیار زیادی 
وجود دارند که با اتخاذ روش آموزش تلفیقی نیز 
نتایج خوبی را در پرورش استعدادهای درخشان 
داشـته اند. بـه دلیـل آنکه اکثـر دانش آمـوزان 
در مـدارس منطقـه ای درس می خواننـد بایـد 
رویکـردی اتخاذ شـود تـا نقاط ضعـف برخی 
مدارس را شناسـایی کنیم.  بنابراین پی بردن 
به روش هایی که باعث شـده است این مدارس 
بـا اسـتفاده از آمـوزش تلفیقـی بـه موفقیـت 
برسند بسـیار مهم است. در موسسه کریستن 

سـن با همکاران خود )گروه آموزش تا ابد سـبز(، 
همکاری داشتیم؛ تا در مورد نتایج قابل اندازه گیری 
از دانش آموزانـی که برای تدریس آنان از  آموزش 
تلفیقی استفاده شده است؛ تحقیقاتی انجام دهیم. 
همچنیـن نتایج تحقیقات انجام شـده را نیز طی 
چندیـن هفتـه در اینترنت منتشـر کردیـم.  در 
این تحقیقات از شـش مدرسه منطقه ای، کمک 

گرفتیم.

اسـتیفن گراور کنت فردی است که نوآوری های 
زیـادی را برای بهبود نرخ فارغ التحصیلی در سـه 
مدرسـه بهره مند از آموزش تلفیقی داشته است. 
این سه مدرسه سالیانه 10 درصد  از دانش آموزان  
فارغ التحصیل خود را از دست می دادند. بااین حال 
با روش وی مدرسه موفق به فارغ التحصیل کردن 
از دانش آموزانـش در سـال 2014  ۸۹ درصـد 
شـد. آکادمی سراسـری مدیریت محلی مدارس 
Poudre School District Global Acad-  منطقـه ای،

emy – در سـال 200۹ تأسـیس شـد تا بر اساس 

انجام اقدامات مختلف جهت رشد دانش آموزان در 
موضوعات مختلف. و درجه بندی مدارس بر اساس 
سطح کیفی آنان؛ گزینه های منعطف تری را برای 

تحصیل فراهم کند. 

به دلیل آنکه اکثر 
دانش آموزان در 

مدارس منطقه ای 
درس می خوانند 

باید رویکردی 
اتخاذ شود تا 
نقاط ضعف 

برخی مدارس را 
شناسایی کنیم.  

بنابراین پی بردن 
به روش هایی 

که باعث شده 
است این مدارس 

با استفاده از 
آموزش تلفیقی 

به موفقیت برسند 
بسیار مهم است.

ده: 
سن

نوی
رن

 هو
کل

مای
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برنامـه سـاختار مجـازی جهـت تأکیـد بـر 
 آموزش در مدارس شهرسـتان پوتنـام واقع در

Cookeville Tenn، بـرای  افزایـش نـرخ فـارغ 

التحصیلـی و بهره گیـری از آمـوزش تلفیقی؛ 
مورداسـتفاده قرارگرفته اسـت. کـه باعث اخذ 
اعتبارنامه صدها دانش آموز در این منطقه شده 

است.

 Randolph Central School مدرسـه ای ابتدایـی
District با استفاده از آموزش تلفیقی موفق شده 

است تا نمرات ریاضی دانش آموزان خود را تا حد 
زیادی بهبود دهد.

مدرسـه دولتی اسـپوکان سـال ها اسـت که از 
آمـوزش تلفیقـی بهره می بـرد. با ایـن کار نرخ 
فارغ التحصیلـی از این مدرسـه از ۶0 درصد در 
سال 2007 به ۸۳ درصد در سال 2014 رسیده 

است.

و در مدرسه ابتدایی با  آموزش ترکیبی در شهر 
بهار )Spring( ]از شهرهای آمریکا نه شهری در 
همدان[، نمرات دانشجویان در آزمون های علوم 
ریاضی، تجربی و مطالعه، از زمانی که از آموزش 

تلفیقی استفاده می کنند؛ افزایش یافته است.

ایـن موارد همگی موارد ارزشـمندی هسـتند 
کـه می ارزید؛ درباره آنان صحبت کنیم. همکار 
مـا جـان واتسـون عضو همـان گـروه آموزش 
همیشه سبز )EverGreen( در این پژوهش کمک 
کرد تا چکیده ای مناسب از این پژوهش به دست 
آوریـم. او ایـن چکیـده را در چندیـن مقاله در 
وبالگش منتشـر کرده است تا اهمیت رهبری 
در آموزش تلفیقی را موردتوجه قرار دهد. به نظر 
او این خود مدارس هستند که باید در این مورد 
نقش آفرینی داشته باشـند. آنها باید بااطالع از 
مشکالتی که در این مسیر با آن مواجه گشته اند؛ 

به مبارزه با آنان بپردازند.

ممکن است غفلت کرده  باشیم، اگر به این نکته 
اشاره نکنیم که چه تعداد مدارس منطقه که از 
آموزش تلفیقی استفاده می کنند وقتی که حتی 
اطالعات دانش آمـوزان موفق خود را نیز دنبال 
نمی کنند. این موضوع با نکاتی که در کتاب خود 
بانام تلفیق متذکر شده ایم کامال در تضاد است. 
آنجا به درستی اشاره کردیم که با انتشار آمار و 
ارقام از نحوه ی عملکرد مدرسه بعد از استفاده از 
آموزش تلفیقی، به درک خود از نحوه ی عملکرد 
این شـیوه کمک نمایید، تا بفهمیـد آیا موفق 

هستید؟ و اگر نیستید؛ ایراد کار کجاست؟

این روند چیزی هستند؛ از زمانی که کار خود یعنی  
تحقیقـات میدانـی، را آغاز کرده ایم، به آن اشـاره 
داریم. یکی از همکارانم مدت ها قبل به موضوعی 
اشـاره کرد که در موردی از تحقیقاتش دریکی از 
مدارس، متوجه شده است که آنان درک درستی 
از اینکه حتی چه تعداد از دانش آموزانشان در حال 
تحصیل هستند ندارد. درصورتی که یکی از موارد 

مهم در رفع مشکل، پیدا کردن آن است.

در نوشته ای که در وبالگ خود برای انتشار نتایج  
داشـتیم، حدود ۶7 پاسـخ از مخاطبـان دریافت 
کردیـم که اکثر آنان به این مورد اشـاره داشـتند 
که چنیـن آماری را ندارند! کـه این واقعا موضوع 
بدی اسـت. بااین حال همیشـه متذکر شده ام که 
بهتر است آمار دقیق و قابل اعتنایی از دانش آموزان 
داشته باشید. همچنین تالش ما در بهبود آموزش 
تلفیقی در جهت بهبود سـطح کیفی آموزش در 
سطح کشور است. اگر آموزش در کشور پیشرفت 
داشته باشد، دانش آموزان بیشتری خواهند توانست 

تا پتانسیل های خود را شکوفا کنند. 

و در مدرسه 
ابتدایی با  

آموزش ترکیبی 
در شهر بهار 
)Spring( ]از 

شهرهای آمریکا 
نه شهری در 

همدان[، نمرات 
دانشجویان 

در آزمون های 
علوم ریاضی، 

تجربی و مطالعه، 
از زمانی که از 
آموزش تلفیقی 

استفاده می کنند؛ 
افزایش یافته 

است.

http://slmd.ir/a0
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نتایج برگرفته از یکی از معتبر ترین نظرسنجی های ۲۰۱۵

دالیل محبوبیت نرم افزارهای 
متن باز در سازمان ها

متن بـاز در حال خزیدن در اغلب 
شرکت های عالقه مند به داشتن 
مزایـای هزینـه و کیفیت اسـت.  همان 
گونـه ای کـه نـوآوری را در میان صفوف 
فناوری تشویق می کند. بیشتر شرکت های 
بریتانیا علنی در مورد تجربه خود با متن باز 
و فروشـنده مدیریـت متن بـاز صحبت 
می کنند. نرم  افزار ی بلک داک و نورث بریج 
دریافته انـد که 78 درصد شـرکت ها در 

برخی موارد از متن باز استفاده می کنند.

 

  هزینه
ابزارهـای متن بـاز می توانـد در افزایش کارایـی و کاهش 
هزینه ها به ما کمک کند، اما معنی آن این نیست که همه 
چیز مجانی باشد. توزیع کنندگان و فروشندگان همچنان 
برای نرم افزار هزینه می کنند و البته برخی نسخه ها ممکن 
است به پشتیبانی یا کار های توسعه ای نیاز داشته باشند. 
عالوه بر این اسـتعداد های درخشـانی که با شـرکت های 
متن باز کار می کنند، ممکن است پول بیشتری درخواست 
کنند. تا کنون 7۸ درصد شرکت های بررسی شده توسط 

»بلک داک« گفته اند که از بستر متن باز استفاده می کنند.

  جذب استعداد های درخشان 
پروژه های متن باز راه خوبی برای جذب کارمندان خالق در 
نام های تجاری محافظه کار سنتی هستند. بیش از نیمی 
)۶7 درصد( از شرکت ها با بیشتر از 5000 کارمند گفته اند 
که در پروژه های متن باز مشـارکت می کنند و ۸۸ درصد 
هم گفته اند که توقع دارند در این سه سال این کار را انجام 

دهند.

ده: 
سن

نوی
فی

ور
ی م

مگ
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  افزایش درآمد
از نرم افزار متن باز استفاده کنید تا هوش تجاری بدست آورید. مثال ابر می تواند با 
تبدیلی که بر روی داده های جمع آوری شـده انجام می دهد یا ساخت سرویس و 
محصوالت، درآمد را افزایش دهد. دو سوم پاسخ دهندگان نظر سنجی »بلک داک« 
گفته اند که متن باز به افزایش درآمدشان کمک کرده است و 7۸ درصد نیز گفته اند 

که حاشیه سودشان را بهبود بخشیده است.

  استاندارد های باز
استاندارد ها توسط محبوبیت موجود در بازار دیکته می شوند، که باعث می شود به 
جای در نظر گرفتن کیفیت به بازاریابی وابسته شود. اما متن باز می تواند ابزار های 

کارایی را آماده کند، بی آن که فروشندگان آن را بسته کنند.
پذیرش سازمانی نرم افزار متن باز، برخی طبقه بندی ها را دیده است. فروشندگان با 
یکدیگر جمع می شوند تا هسته ها را تطبیق دهند. برای نمونه سکو های داده آزاد بر 

Hadoop 2.6 تحمیل شد.

  مقیاس پذیری
فرصت های مقیاس پذیری در متن باز یک شـانس برای شرکت ها است. این دلیل 
اصلی در میان شرکت های سبز است که شرکت خود را از پایه با متن باز ساخته اند. 
سازمان ها اکنون به دنبال راهی برای چگونگی دستیابی به این دستاورد ها با معرفی 

کردنش در بخشی از تجارتشان هستند.

  امنیت  
زمانی که به عنوان مسـئولیت به این موضوع نگاه می شـود، سـازمان ها به شـکل 
فزاینده ای به خاطر اعتبار امنیت آن به سویش حرکت می کنند. دلیل این مساله 
شـفافیت کد اسـت که به کاربران امکان بررسـی آسـان و تشخیص مشکالت را 
می دهد. نظرسنجی »بلک داک« این را نشان داد که  55 درصد از شرکت های مورد 
بررسی، باور دارند که متن باز امنیت ممتازی را در مقایسه با ابزار های اختصاصی، 

ایجاد می کند و توقع دارند که به مرور زمان نیز بهتر شود.

  پیشگام بودن  
با استخر بزرگی از استعدادهای درخشان که بر روی تکرار ها و محصوالت جدید کار 
می کنند، توسعه دهندگان نرم افزار متن باز سکویی برای شیرجه زدن در آن دارند. به 
جای این که از ابتدا شروع کنند. این موردی است که شبیه به فروشندگان نرم افزار 

سنتی نیست.
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  سفارشی سازی آسان 
دسترسی آسان به کد منبع باعث شده سفارشی سازی آن کاری آسان باشد. عالوه 
بر این، بسیاری از ابزار ها نصب ساده ای پیدا کرده اند که می توان آن ها را به عنوان 

رقبای اختصاصیشان نصب کرد.

  ضایعات کم تر
دیگر شرکت ها نیاز ندارند تا محصوالت مفید را جداگانه از اول بسازند. اکنون آن ها 
می توانند با شرکت های دیگر بر روی پروژه های متن باز کار کنند تا نرم افزاری بسازند 
که مشکالت تجاری را حل کند. این مساله کمک می کند تا توسعه دهندگان ماهر 
به دنبال چالش ها بروند و همین طور از زمان به شکل موثر تر در گروه ها استفاده 

کنند. کار کردن با هم باعث نوآوری بیش از پیش می شود.

  بهبود همیشگی  
کاربران متن باز واقعا بر این باورند که کیفیت فناوری، سهولت استقرار و امنیت بهبود 

خواهند یافت. اما این موضوع متکی بر پذیرش گسترده ای است.

  ایمنی در تعدادی از موارد  
کاربران متن باز پایداری، تصحیح باگ ها و بهبود تجربه کاربری برای مشارکت کسب 
و کار ها را نشان داده اند. نظر سنجی »بلک داک« به این نتیجه رسید که نیمی از 
شرکت ها برنامه ریزی کرده اند تا »موانع مشارکت کردن ها را بردارند« در این ابداع 

موارد بسیار دیگری نیز بدست خواهد آمد.

http://slmd.ir/a5
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چالش بزرگ داده ها متخصص است، 
نه فناوری 

را  بزرگ داده هـا  مباحـث  کـه  هرکسـی 
دنبـال می کنـد، می دانـد که هر اسـتراتژی 
بزرگ داده ها شـامل دو مولفه فناوری و افراد اسـت. 
حل مسائل قسمت فناوری در برابر مشکالت مولفه 
افـراد بسـیار سـاده تر اسـت. تـا زمانی که شـما به 
دنبال حل مسائل بزرگ داده ها با استفاده از فناوری 
پایگاه داده های رابطه ای سال 2004 نباشید، حل این 

قسمت از معادله نباید جانور ترسناکی باشد.
اولین کاری که باید انجام دهید، جمع آوری تمامی 
داده های سـاخت یافته و سـاخت نایافته ای است که 
می توانید جمـع آوری کنید. حتی اگر نمی دانید چه 

چیز هایی بدردبخور خواهند بود.
چـرا؟ به ایـن خاطر که شـرکت های بزرگی بسـیار 
درگیر آماده کردن نقشـه بزرگ داده ای که در شش 
ماه می توانند جمع کنند، شده اند در حالی که تمام 
داده ای کـه در ایـن مدت می توانسـتند جمع کنند 
از دسـت رفتـه. اگـر ضبط کـردن همه ایـن داده ها 
راهی ناپسـند باشـد، با این حال من توصیه می کنم 

هرچیزی را که امکان دارد ضبط کنید.
زمانی که داده ها را در دسـت داشـتید، باید کشـف 
کنید که چه کاری می خواهید با آن ها انجام دهید و 
چگونه می خواهید از آن ها گزارش بگیرید. این کار ها 
نیاز به تصمیمات فنی در مورد نوع ذخیره ساز ی که 
قرار اسـت استفاده کنید و نوع سکو های داده ،دارد. 
آیا قصد دارید داده ها را ضبط کنید و با اسـتفاده از 
پایگاه داده هـا Cassandra با آن ها سـروکله بزنید؟ آیا 
قرار است با Hadoop این کار را انجام دهید؟ آیا قرار 
اسـت با مخـزن داده NoSQL  ای ماننـد Riak با آن ها 

کار کنید؟

 قلب )و هنر( علم داده ها
تمام این تصمیم گیری ها توسط مولفه دوم که افراد 
است اتخاذ می شـود. این مساله بزرگ ترین چالشی 
اسـت که مـن در دنیای بـزرگ داده دیـده ام. اغلب 
ایـن چالش هـا تبدیل به تعداد کمی سـوال ناراحت 
کننده می شوند. چه کسی دانشمند داده در شرکت 
شماست؟ یا حتی این که در شرکت شما اصال چنین 
فردی وجود دارد؟ تنها به خاطر این که شـما فردی 
را می پسـندید و می توانیـد او را جـذب کنید و به او 
بگویید »هــــی، تو االن دانشمند داده هستی. اینجا 
15 پتابایـت داده وجـود دارد. از اون هـا حقایقـی رو 

بدست بیار«
علم داده ها کامال یک هنر اسـت. حقیقتا باید آن را 
هنر داده نامید تا علم داده ها. به چه چیزی نیاز دارید 
تا دانشمند داده شوید؟ تقریبا بدیهی است که برخی 
مهارت هـای شـگفت انگیز تحلیل ریاضـی به همراه 
پیش زمینه ای در علوم کامپیوتر به شکلی که بتوانید 
دسـتوراتی را به زبان R بنویسـید ضروری هسـتند. 
عـالوه بـر این ها باید محققی با یک حـس درونی از 

کنجکاوی نیز باشید. 
شما نمی توانید با استخدام یک مهندس و گفتن این 
که »هـــــی، برو یسری دستور بنویس« دانشمند 
داده خلق کنید. بیشتر مهندسین ترجیح می دهند 
کـه این جمله را از شـما بشـنوند: »نیازمندی هایی 
این جـا وجود دارد، بجنگشـون برو« و این همیشـه 

حس کنجکاوی را القا نمی کند.

بنابراین بزرگ ترین شـکاف در علم داده ها برای من، 
دانشمند داده ها است. چه کسی در سازمان شما قرار 
اسـت کاری با تمام این داده ها انجام دهد؟ آیا آن ها 
مهارت یافته اند تا قادر به یافتن حقایق داده ها باشند 

و قطعاتش را پیدا کنند؟
این سـواالت باعث پیدایش سایر چالش های نشات 
گرفته از مولفه افراد می شـود که شـما باید در آغاز 
بزرگ داده ها با آن روبرو شوید تا بتوانید ادامه بدهید. 

از جمله این که:

 آیا بزرگ داده ها شما در یک سازمان متمرکز شده 
یا در واحد های کسب وکار به صورت غیر متمرکز قرار 

گرفته است؟
 اگر غیر متمرکز است، چه طور مطمئن می شوید 
که 14 گروه در حال یافتن یک چیز یکسان از آن ها 

نیستند؟
 چـه کسـی بودجـه طر ح هـای بـزرگ داده هـا را 

می دهد؟
 شما چه طور موفقیت را اندازه گیری می کنید؟

از عواقب تالش برای پاسخ گویی به این سواالت این 
اسـت که چرا بیشتر سـازمان ها واقعا مشکل بزرگ 
داده هـا را حـل نکرده انـد؟ بـه عنـوان حرفه ای های 
فناوری اطالعات، مـا می توانیم تمام زیربنا، فنآوری 
و سکو های داده را در جهان آماده کنیم. اما اگر افراد 
درسـتی برای این ابزار ها نداشـته باشیم، به هیچ جا 

نخواهیم رسید. 

دانشمند داده های شرکتتان را بیابید
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با وجود اسـتقرار تعدد فـراوان فناوری های کمکی 
در مقابل تهدید های امنیتی سایبری، کسب وکار ها 
اعتمـاد بـه نفسشـان را در مـورد موثر بـودن این 
فناوری ها از دسـت داده اند. این اطالعات بر اسـاس 
نظرسنجی که بر روی 1۶۸ تن از تصمیم گیرندگان 

فناوری اطالعات انجام شد، بدست آمده است.
این مطالعه که توسط EIQ Networks راهبری شد 

فقدان فرآیند ها را نگرانی بزرگی قلمداد کرد. 

بررسـی نشـان می دهـد شـرکت ها از فناوری های 
امنیتی متفاوتی استفاده می کنند. مواردی از قبیل: 
دیواره های آتش سـنتی )۶۸ درصـد(، نرم افزار های 
ضد ویروس )71 درصد(، مدیریت ثبت رخداد )71 
درصد( و در آخر اصالحات امنیتی و مدیریت رخداد 

)SIEM( با 44 درصد.

تنها 15 درصد شرکت های مورد مطالعه، باور دارند 
کارمندانشان آماده اند تا نشانه های حمله را تشخیص 
دهنـد و در مقابـل آن هـا واکنش نشـان دهند. در 
حدود سـه چهار )72 درصد( پاسخ دهندگان بیان 
کردند که سـازمان فناوری اطالعاتشـان به خوبی 
ایمن نشـده اسـت و در برابر حمالت مزمن بیشتر 
آسیب پذیر است. البته بیشتر از نیمی )52 درصد( 
از شرکت های بررسی شده گفتند، فکر کردن دوباره 
به سازمانشان برای امن ماندن از APT  ها یک اولویت 

برایشان است.

جالب توجه اسـت که به رغم گسـترش و سرمایه 
گذازی بر روی آخرین و بزرگ ترین فناوری ها مانند: 
 AV، ،دیواره های آتش نسل بعد، اپالینس های بدافزار
UTM، IPS و مواردی از این قبیل که قرار است نسل 

بعدی باشند و در مقابل تهدید ها محافظت کنند، 
7۳ درصد افراد حرفه ای به امنیت فناوری اطالعات  
اطمینان ندارند. آن ها می گویند مطمئن نیستند این 
فناوری ها قادر باشند به طور موثر تهدیدات امنیتی 
سایبری را که امروزه می بینیم، تشخیص بدهند و از 
وقوع آن جلوگیری کنند.  ویجای باسانی، رئیس و 
مدیرعامـل EiQ Networks، به eweeks گفت: این 
فناوری های بر پایه امضا، به خاطر قدرت محدودشان 
در تطبیق یافتن با بردار های تهدید پویا، می توانند به 

راحتی به خطر بیفتند.

باسانی گفت: دلیل اصلی این است که وابستگی  تنها 
به فناوری  نمی تواند یک سازمان را از قربانی شدن 

در حمالت سایبری محافظت کند.

متاسفانه حتی در جهان تحت سلطه نقض سایبری، 
درصد کثیری از مدیران ارشد وجود دارند که فقط 
دم از امنیت سـایبری می زننـد و تیم های امنیتی 
فناوری اطالعات قحطی زه بودجه برای ایجاد برنامه 

امنیتی موثر نیاز دارند.

غیر معمول نیسـت که می شنویم اغلب سازمان ها 
و مدیران ارشد، توسط فورشندگان امنیت مشروط 

عدم وجود اعتماد به نفس در 
دفاع سایبری

شـده اند به این که، فناوری تنها یکی از سـه ظلع 
مثلث برنامه امنیتی موثر است. اضالع دیگر فرآیند ها 

و افراد هستند.

پاسـخ دهندگان  اشـاره کرده اند که محیط شبکه 
)بـا 42 درصـد(، نقاط پایانی )بـا 21 درصد( و نرم 
افزار های  وب )14 درصد( مواردی هستند که عمده 

نگرانی درشان دیده می شود.

عالوه بر این ۶۸ درصد از شرکت های مطالعه شده 
گفته اند که شهرت آن ها بیشتر از امور مالیشان در 
خطـر اسـت. 1۹ درصد گفته اند تـوان مقاومت در 
برابر ضربات کوچک مالی را دارند. در حالی که 1۳ 
درصد گفته اند حمله سایبری ما را از نظر مالی نابود 

می کند.

باسـانی می گویـد شـرکت ها به طـور فزاینـده ای 
بـه سـمت ایده بیمه مسـئولیت پذیـری می روند. 
چیـزی مثـل بیمه مسـئولیت عـادی، شـرکت ها 
می توانند بخش عمده از دست دادن سرمایه خود 
را از طریق بیمه سـایبری یا بیمه ریسـک پوشش 
بدهند. متاسفانه شـرکت های بیمه از دست دادن 
شـهرت را پوشـش نمی دهند. این در حالی اسـت 
که شـرکت های کوچک یا متوسـط ممکن اسـت 
مشـتریان خوب خود را از دست بدهند و به خاطر 
از دسـت دادن شـهرت نام تجاری و مشتریان رنج 

ببرند. 

دلیل اصلی 
این است که 

وابستگی  تنها به 
فناوری  نمی تواند 

یک سازمان را از 
قربانی شدن در 
حمالت سایبری 

محافظت کند.

۱۶۸ مدیر امنیت اذعان داشتند
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ده: 
سن

نوی
س

 کپ
بن

بارگنـج روزافـزون  محبوبیـت   در 
 )Container(، چند مشکل وجود دارد که 
به طور فزاینده نیاز به حل آنان احسـاس می شـود. 
شبکه، ذخیره سازی و امنیت که به سه کلید اساسی 
تبدیل شده اند. توییست الک )Twistlock( با هدف از 
بین بردن و رفع آخرین مشکالت و گشودن قفل ها 

به میدان آماده است.
حامل ها، به یک مفهوم در لینوکس اشاره دارند که 
اجازه می دهد چندین سیستم لینوکس ایزوله شده 
را در یـک میزبـان تک کنترلی اجرا کنیم.  و دیگر 
نیازی به ایجاد یک ماشین و محیط مجازی نیست؛ 
آن هـم با حامل های لینوکس، یک سیسـتم عامل 
بین تمامی حامل های مختلف به اشتراک گذاشته 
می شود تا مادامی که کسی در محیط ایزوله نیاز به 

منابع داشت آن را تخصیص دهد.
حامل های لینوکس تا مدت ها از مباحث هیجان انگیز 
محسـوب می شـدند؛ اما داکر این مفهوم را قدرت 
بخشـید و  مخاطبان آن را گسـترده تر از قبل کرد. 
داکر سطح استفاده از حامل های لینوکس را بسیار 
باال برد، با این حال این موضع مشکالتی را در زمینه 
حامل هـای لینوکس پررنگ کرد که حتی تطبیق 

گسترده تر را بسیار سخت تر از قبل کرد.
 شبکه، ذخیره سازی و امنیت به سه مثال معمول 
تبدیل گشـته اند. در واقع، اکثر فروشندگان بر این 
عقیده هسـتند، بنا به دلیل مسـائل امنیتی،  باید 

حامل ها را در یک ماشین مجازی اجرا کرد.
Twist-بنا براین بسیار جالب خواهد بود که ببینیم  

lock از نهان بیرون آمد. این شـرکت اعالم می کند 

که بسته امنیتی ظروف مجازی آنان به دید و کنترل 

بیشتری در نیازهای تجاری و حرفه ای منجر خواهد 
شد که نیاز به کنترل وسیع تری بر روی کانتینرها 

دارند.
این شرکت امنیتی مانند سایر شرکت های امنیتی 
در اسراییل تأسیس شده است. اما سرشاخه آن در 
دو شـهر تل آویو و سان فرانسیسکو واقع شده است. 
Twistlock توسـط بـن برسـتین و دیمـا اسـتوپل 

تأسیس شده است کسی که تجارب امنیتی بسیار 
زیـادی در زمینه دفـاع و مراقبـت از حریم امنیت 
شرکت های تجاری داشته است. هر دو بیش از 10 
سال در مایکروسافت کارکرده اند همچنین در نیروی 

دفاعی اسراییل و سازمان های امنیتی آن کشور.
Twistlock هـم از میزبـان و هـم از برنامه کاربردی 

مرتبط با حامل، محافظت می کند. نرم افزار امنیتی 
Twistlock قادر به انجام کارهای زیر است:

 پایـش هـر دو  Image حامل هـای ایسـتا و 
حامل های در حال اجرا

 تشـخیص این کـه خطـوط پایه تا چـه حد امن 
هستند تا مطمئن شود آیا میزبان به میزان کافی به 
روز و امن هست تا برای استفاده تجاری آماده شود.

 محافظت از حامل ها چه در زمانی که در محدوده 
مرکز داده ی مجازی هستند یا در ابر.

 هم قدم با مسائل امنیتی پویا همراه با همگرایی 
پیوسته در خدمات میکرو.

مدل تجاری شـرکت Twistlock بـرای ورود به بازار 
Twist-و عرضه محصوالت، مدل متن باز است. فعال 

lock یک چارچوب  امنیتی با قابلیت سفارشی سازی 

ارتقای امنیت حامل های لینوکس با 
توییست الک

و متن باز را ارائه کرده است که به تولید برنامه هایی 
با کنترل حامل ها خواهد انجامید. در این زمان  یک 
راه حل امنیتی تجاری برای فعاالن امنیتی گروه ها 
این است که در کاربرد اداری و سازمانی؛ یک مکان 
حامل  از جایی که امنیتش با پایش توسط چندین 

شاخه حامل تنظیم می شود، ایجاد کنند.
Twistlock به عنوان مأموری است که در هر میزبان 

حامل نصب اسـت. ایـن مأمور به میزبـان، وضوح 
و قـدرت می بخشـد. بازرسـی عملیات ها  توسـط 
یـک Deamon مدیر حامل ها صـورت می گیرد و 
بازرسـی ردپـای عناصر خاصـی را در زمان اجرا بر 
عهده می گیرد. هر عامل Twistlock مسئول ارسال 
اطالعـات بـه سـرور Twistlock مرکزی اسـت. که 
در آنجـا ایـن اطالعات توسـط کنسـول مدیریت، 
قابل تغییر و دسترسی اسـت. که این امکان در دو 

حالت آفالین و آنالین قابل دسترسی است.
اگر آن چیزی که Twistlock می گوید واقعا درست 
باشد باید منتظر بهبود امنیت کانتینرهای لینوکس 
باشـیم و اسـتفاده ی گسـترده تری از کانتینرهای 
لینوکس هم صورت خواهد پذیرفت. قطعا بیشترین 
نگرانی را از فروشـندگان و فعالین تجاری سـنتی 
خواهیم دید که به دلیل نگرانی از مشـکالت داکر 
دیـدگاه بدی نسـبت بـه موضوع دارنـد و به دلیل 
پیام »VM بهترین مکان برای اجرای حامل است« 
خود را عقب نگاه داشته اند. بااین حال فعالیت های 

این چنینی به کاهش نگرانی ها خواهد انجامید.
در پایان باید خاطر نشـان کنیـم، به دلیل رعایت 
نکات امنیتی ملی، اسـتفاده از این ابزار تنها برای 

پروژه های شخصی توصیه می شود.

اگر آن چیزی 
 Twistlock که

می گوید واقعا 
درست باشد 

باید منتظر 
بهبود امنیت 
کانتینرهای 

لینوکس باشیم 
و استفاده ی 

گسترده تری 
از کانتینرهای 
لینوکس هم 

صورت خواهد 
پذیرفت.

شبکه، ذخیره سازی و امنیت از جمله چالش های حامل های لینوکس است
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با این روش 
شما به صورت 

دائم، اگر سرور 
قابل دسترسی 
بود، به سرور 
خانگی خود 

متصل هستید؛ 
هر چقدر هم که 

سرور خانگی 
شما با دیوار 

آتش محدود 
شده باشد.

اگر در خانه سرور لینوکسی دارید، معموال 
پشت یک مسیریاب NAT یا یک دیوار آتش 
محدود است. حال اگر می خواهید از طریق 
SSH بـه سـرور خانگی خود متصل شـوید، 

درحالی که از خانه دور هستید. چگونه باید 
آن را تنظیـم کنیـد؟ Port Forward کـردن 
بـرای اتصال SSH معموال یکی از گزینه های 
رایـج اسـت. یـا ابن حـال ممکن اسـت به 
ترفندهـای خاصـی احتیاج داشـته باشـید 
مانند زمانی که در شرایط پیچیده تری قرار 
داشـته باشـید. یا ISP شـما پورت موردنظر 
شما را مسدود کرده باشد. در این موارد راه 
حل دومی وجود دارد. تونل SSH معکوس.

 تونل SSH معکوس چیست؟
Port For-  یکـی از گزینه های جایگزین برای

warding، تونل SSH معکوس است. این روش 

بسیار روش سـاده ای محسوب می شود. به 
این شکل که ابتدا به یک میزبان Relay نیاز 
داریـد، که در خارج از محدوده خانه شـما 
باشـد تا بتوانید از آن جا که هسـتید به آن 
 Relay متصل شوید. سپس می توانید میزبان

را با یک Public VPS به جای IP تنظیم کنید.
توسـط ایـن روش شـما تونلی مـداوم بین 
سرور خانگی و میزبان Relay ایجاد کرده اید، 
با این روش شما می توانید به سرور خانگی 
محـدود خـود توسـط Relay Host متصـل 
شـوید. )به همین خاطر هم هسـت که نام 

آن را تونل معکوس گذاشته اند!(
با این روش شـما به صورت دائم، اگر سرور 
قابل دسترسـی بـود، به سـرور خانگی خود 
متصـل هسـتید؛ هر چقـدر هم که سـرور 
خانگـی شـما با دیـوار آتش محدود شـده 

باشد.

در  معکـوس   SSH تونـل  تنظیـم   
لینوکس

اجـازه دهیـد تا بـه نحـوه ایجـاد و تنظیم 
تونـل SSH معکوس در لینوکـس بپردازیم. 
به فرضیات را در ادامه اشـاره خواهیم کرد. 
مـا مـی خواهیـم سـرور خانگـی را به یک 
Relay Server متصـل کنیـم، پس می توانیم 

 homeserver بـه relayserver بـا اسـتفاده از
متصل شویم. این اتصال از طریق کامپیوتر 

 clientcomputer بانـام SSH دیگـری توسـط
انجام می شود.

در سـرور خانگـی، Terminal را بـاز کنیـد و 
دستورات زیر را اجرا نمایید:

homeserver~$ ssh -fN -R 10022:localhost:22 

relayserver_user@1.1.1.1

در این جا پرت شماره 10022 استفاده شده 
اسـت پس دقـت کنیـد در سـرور Relay از 
این پرت برنامه دیگری اسـتفاده نمی کند. 
معمـوال 10022 پرتی بی اسـتفاده اسـت که 
 R- گزینه خوبی محسـوب می شـود. بخش
localhost:22:10022 مربوط به Reverse کردن 

اسـت، که پرت 22 سرور خانگی را به 1022 
در Relay Server فروارد می کند.

-fN در SSH زمانـی بـه کار مـی رود که باید 
دسـتوری را در پس زمینـه اجـرا کرد. مثال 
دسـتوری را اجـرا می کنیـم و نیـازی بـه 
نوشـتن دسـتوری نداریم مانند ما که فقط 

می خواهیم یک تونل بزنیم!
بعـد از اجرای دسـتورات بـاال می توانید به 
خـط فرمـان سـرور خانگـی برگردیـد. به 
سـرور Relay متصـل شـوید کـه آدرس آن 

127.0.0.1:10022 است.

sudo netstat -nap | grep 10022

نحوه اتصال به سرور خانگی
تونل SSH معکوس
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اگر خروجی مانند زیر بود همه چیز به خوبی پیش رفته است.
tcp      0    0 127.0.0.1:10022          0.0.0.0:*              LISTEN 8493/sshd

سپس وارد کامپیوتر Client شده و دستورات زیر را جهت ورود تایپ کنید:
ssh -p 10022 homeserver_user@locahost

 نکته:
در دسـتور قبل حتما باید از نام کاربر و گذرواژه خود در سـرور خانگی بهره 
بگیرید نه از Relay Server، پس در این مورد دقت کنید بعدازاینکه با موفقی به 

سرور خانگی متصل شدید کار شما تمام نشده است.
 NAT زمانی که دسـتور باال اجازه دسترسـی به سـرور خانگی را از پشت شبکه
به شما داد. شما باید دو بار وارد شوید! اولین بار به Relay Server و دومین بار 
به homeserver. به این دلیل که نقطه پایانی Relay Server به Loopback یا همان 

127.0.0.1 متصل است.

 اتصال مستقیم به سرور خانگی:
اما در حقیقت می توانید با یک بار دسترسـی و Login به Relay Server به سـرور 
خانگی متصل شوید به این صورت که اجازه دهید SSHD پورت را فوروارد کند 
 GatewayPorts همچنین در سرور خارجی. این کار با تعیین loopback نه تنها از

در تنظیمات SSHD انجام پذیر است.
در /etc/ssh/sshd_conf دخل Relay Server خط زیر را اضافه کنید:

homeserver~$ ssh -fN -R 10022:localhost:22 relayserver_user@1.1.1.1

Re- 10022 استفاده شده است پس دقت کنید در سرور  در این جا پرت شماره
lay از این پرت برنامه دیگری استفاده نمی کند. معموال 10022 پرتی بی استفاده 

اسـت که گزینه خوبی محسوب می شـود. بخش -R 10022:localhost:22 مربوط 
 Relay Server کردن اسـت، که پرت 22 سـرور خانگی را به 1022 در Reverse به

فروارد می کند.
-fN در SSH زمانـی بـه کار می رود که باید دسـتوری را در پس زمینه اجرا کرد. 

مثال دستوری را اجرا می کنیم و نیازی به نوشتن دستوری نداریم مانند ما که 
فقط می خواهیم یک تونل بزنیم!

بعد از اجرای دستورات باال می توانید به خط فرمان سرور خانگی برگردید. به 
سرور Relay متصل شوید که آدرس آن 127.0.0.1:10022 است.

sudo netstat -nap | grep 10022

اگر خروجی مانند زیر بود همه چیز به خوبی پیش رفته است.
tcp      0    0 127.0.0.1:10022          0.0.0.0:*               LISTEN 8493/sshd

سپس وارد کامپیوتر Client شده و دستورات زیر را جهت ورود تایپ کنید:
ssh -p 10022 homeserver_user@localhost

 نکته:
در دسـتور قبل حتما باید از نام کاربر و گذرواژه خود در سـرور خانگی بهره 
بگیرید نه از Relay Server، پس در این مورد دقت کنید بعدازاینکه با موفقی به 

سرور خانگی متصل شدید کار شما تمام نشده است.
 NAT زمانی که دسـتور باال اجازه دسترسـی به سـرور خانگی را از پشت شبکه
به شما داد. شما باید دو بار وارد شوید! اولین بار به Relay Server و دومین بار 
به homeserver. به این دلیل که نقطه پایانی Relay Server به Loopback یا همان 

127.0.0.1 متصل است.
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 اتصال مستقیم به سرور خانگی:
اما در حقیقت می توانید با یک بار دسترسـی و Login به Relay Server به سـرور 
خانگی متصل شوید به این صورت که اجازه دهید SSHD پورت را فوروارد کند 
 GatewayPorts همچنین در سرور خارجی. این کار با تعیین loopback نه تنها از

در تنظیمات SSHD انجام پذیر است.
 در /etc/ssh/sshd_conf داخل Relay Server خط زیر را اضافه کنید:

relayserver~$ vi /etc/ssh/sshd_conf

GatewayPorts clientspecified

sshd را Restart کنید.

sudo systemctl restart sshd

یا روش دیگر در دبیان قدیمی یا اوبونتو 14.04:
relayserver~$ sudo /etc/init.d/ssh restart

حال تونل معکوس را در homeserver آغاز کنید:
homeserver~$ ssh -fN -R 1.1.1.1:10022:localhost:22 relayserver_user@1.1.1.1

به Relay Server وارد شـوید و مطمئن شـوید که تونل SSH معکوس به درسـتی 
تنظیم شده است.

relayserver~$ sudo netstat -nap | grep 10022

خروجی مورد انتظار:
tcp      0      0 1.1.1.1:10022     0.0.0.0:*           LISTEN      1538/sshd: dev 

برخـالف گذشـته دیگر End Point ما 1.1.1.1:10022 اسـت و نـه 127.0.0.1:10022 
که یعنی می توان به SSH از میزبان خارجی متصل شـد. حاال از یک کامپیوتر 

خارجی مثال همان clientcomputer به سرور متصل شوید:
clientcomputer~$ ssh -p 10022 homeserver_user@1.1.1.1

در دسـتور باال 1.1.1.1 همان IP عمومی سـرور Relay اسـت که به آن دسترسی 
می یابیم. و homeserver_user هم همان نام کاربری در homeserver است.

 ایجاد اتصال ماندگار و پایا:
حـال کـه آموختیم چگونه یک تونل معکوس SSH داشـته باشـیم حال بیاییم 
آن را پایاتر کنیم. بنابراین تونل برای همیشه در حال اجرا است. در هر حال 
براحتـی قـادر خواهید بود به سـرور خانگی متصل شـوید حتی اگر سیسـتم 

ریبوت شود یا اتفاق دیگری رخ دهد.
بـرای تونـل پایا قرار اسـت از autossh اسـتفاده کنیم. همان طـور که از نامش 
معلوم اسـت این ابزار به شـما اجـازه می دهد که به صورت خـودکار به SSH را 
Stsrt کنید. یا زمانی که SSH متوقف شـد دوباره آن را اجرا کند پس شـما یک 

SSH همیشه در حال اجرا خواهید داشت.

ابتـدا SSH را به صـورت اتصال بدون پسـورد تنظیم کنیـد. به صورتی که بدون 
نیاز به پسورد متصل شود. سپس دستورات زیر را در سرور خانگی اجرا کنید:
homeserver~$ autossh -M 10900 -fN -o ”PubkeyAuthentication=yes” -o ”StrictHo-

stKeyChecking=false” -o ”PasswordAuthentication=no” -o ”ServerAliveInterval 

60” -o ”ServerAliveCountMax 3” -R 1.1.1.1:10022:localhost:22 relayserver_us-

er@1.1.1.1"StrictHostKeyChecking=false" -o 

-M 10900 نیز همان شـماره ی پرت اسـت که باید در Relay Server توسـط هیچ 

برنامه ای به کار نرفته باشـد. -fN هم که مانند قبل باعث می شـود SSH همیشه 
در پس زمینه باشد.

-o XXXX بـرای تأییـد هویـت به کار مـی رود که باید کلید هویتی خـود را وارد 

کنید. و برای اجرای Auto SSH برای همیشه آن را در /etc/rc.local قرار دهید.

 نتیجه گیری:
در این مقاله به بررسی روش استفاده از تونل معکوس برای دسترسی به سرور 
خانگی پرداختیم که پشت یک شبکه NAT و یک دیوار آتش محدود شده قرار 
دارد. همچنین قابل ذکر اسـت که این روش برای یک سـرور خانگی و توسط 
Public VPS است و هیچ گونه امنیت باالیی را تضمین نمی کند. توصیه می شود 

برای کارهای تجاری و جدی تر از روش های امن تری استفاده نمایید.

http://slmd.ir/ac
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در مورد مدیران سیستم قدیمی نگران نیستم. آن ها می دانند چطور سیستم در حال کار را حفظ 
کنند، به روزرسانی ها را مدیریت و مسیر ها را هموار کنند. نگرانی من در مورد بارُگنج ها، ماشین های 
مجازی از پیش ساخته شده و آشفتگی باورنکردنی است که ایجاد می کنند. دلیلش هم این است 

که مفهوم آن ها فاقد ادراکی از »اعتماد« و »به روز رسانی ها« است. 

مثال هادوپ را در نظر بگیرید. به نظر نمی رسـد کسـی باشد که سـاخت هادوپ را از پایه بداند. 
هادوپ آشفتگی باورنکردنی از وابستگی ها، نیازمندی های نسخه و ابزار های ساخت است.

هیچ کدام از این ابزار های »توهمی« توسط دستور قدیمی make ساخته نشده اند. هریک از این 
ابزار ها با »روش روزانه« ناسازگار و غیرقابل انتقال خود می آیند.

و از آن جا که هیچ کسی قادر به کامپایل کردن چیز ها از ابتدا نیست، همه باینری های از پیش 
کامپایل شده را از وب سایت های تصادفی دریافت می کنند؛ اغلب بدون هیچ احراز هویت یا امضایی.

 NSA و بهشت ویروس
دیگر الزم نیست بدنبال هیچ حفره امنیتی باشید. تنها یک »اپ« یا »ماشین مجازی« یا حتی تصویر 

»داکر« بسازید و افراد را مجبور کنید تا باینری بدافزار شما را بر روی شبکه شان بار کنند.

صفحه »هادوپ« در »دبیان« یک مثال شاخص است. در سال 2010 افراد امیدشان را در ساخت 
»هادوپ« از کد منبع برای عرضه به عنوان بسته ای خوب از دست داده بودند.

برای سـاخت Apache Bigtop، در آغاز ظاهرا مجبورید puppet3 را نصب کنید. به آن اجازه بدهید 

تا بسته جادویی را از اینترنت دریافت کند. بعد 
تالش خواهد کرد pupet را اجرا کند تا درهای 
پشتی NSA را فعال کند. )به عنوان مثال، JDK از 
پیش کامپایل شده منسوخی را دریافت و نصب 
خواهد کرد. به این خاطر که فکر می کند شما 
آن قدر احمق هستید که java را نصب کنید.( 
بعد آرزو می کنم که سـاخت gradle 200 خط 

بی مصرف تولید نکند.
مـن شـوخی نمی کنـم. آن تـالش می کند تا 

چیزی مثل دستور زیر را اجرا کند:
/bin/bash -c "wget http://www.scala-lang.

org/files/archive/scala-2.10.3.deb ; dpkg -x ./

scala-2.10.3.deb /"

توجه کنید که حتی بسـته را نیز به درسـتی 
 root نصـب نمی کند، امـا آن را در دایرکتـوری
شـما اسـتخراج می کند. فرآینـد دریافت هیچ 
امضایی را بررسـی نمی کنـد؛ حتی مجوز های 

ssl را.

حتی اگر فرآیند ساخت نیز کار کند، بعد درگیر 
 Maven دریافـت کد هـای باینـری امضا نشـده
از اینترنـت می شـوید و از آن هـا برای سـاخت 

استفاده می کند.

بجای نوشـتن تمیز و ماژوالر، امروزه همه چیز 
تبـدل به آشـفتگی بزرگـی از وابسـتگی های 
 در هـم تنیـده شـده اسـت. آخرین بـاری که

دیگر الزم نیست 
بدنبال هیچ حفره 

امنیتی باشید. 
تنها یک »اپ« یا 
»ماشین مجازی« 

یا حتی تصویر 
»داکر« بسازید 
و افراد را مجبور 
کنید تا باینری 

بدافزار شما را بر 
روی شبکه شان 

بار کنند.

اوضاع غم انگیز مدیران سیستم 
در عصر بارُگنج ها
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از  بیـش  کـردم  بررسـی  را  هـادوپ  بـه  مربـوط   classpath

از اسـتفاده  بـدون  حـاال  کـه  می بنـدم  شـرط  بـود،   jar فایـل   100 
 HBaseGiraphFlumeCrunchPigHiveMahoutSolrSparkElasticsearch

صد و پنجاه تایی باشد.
Maven، ivy و sbt ابزار هایی برای وادرا کردن سیستم شما به دریافت داده های باینری 

امضـا نشـده از اینترنت  و اجرایشـان بر روی کامپیوتر شماسـت و بـا بارُگنج ها، این 
آشفتگی ها حتی بدتر هم می شود.

آیا تا به حال تالش کرده اید به روز رسانی های امنیتی را بر روی بارُگنج ها انجام دهید؟
اساسـا رویکرد داکر دریافت باینری های امضا نشـده و اجرای آن ها با این امید اسـت 
که »انشااهلل هیچ در پشتی در شبکه شرکت شما وجود ندارد«. درست مثل دریافت 

نرم افزار های مجانی ویندوز در دهه ۹0.
 چه موقع اولین تصویر داکر که شامل نوارابزار  ASK است، دیده می شود؟

 اولین کرم اینترنتی از طریق تصاویر داکر پخش خواهد شد؟
ده سال به عقب برگردیم. توزیع های لینوکس سعی می کردند برای شما سیستم عامل 
امنی را مهیا کنند که در آن ها بسته های امضا شده ساخته می شدند.حتی برخی از 

آن ها ساخت های قابل باز تولید بودند.

اما بعد همه چیز »ویندوز زده« شد. »اپ ها« مد شدند که بدون این که نگران امنیت 
یا امکان به روز رسانی  به نسخه بعدی برنامه باشید، تنها دریافت و اجرایشان می کنید. 

بخاطر این که »شما تنها یک بار زندگی می کنید«.
 curl |’به روز رسـانی: مشـخص شـد که این راه پیش از داکر آغاز شده بود.  داکر  همان

sudo bash’ جدید است.

ایـن درسـت اسـت امـا آن اکنون بسـیار زیبا، مسـیر اصلی بـرای دریافـت و اجرای 
نرم افزار های غیر مطمئن در»مرکز داده ها« شما شده است. این بد است، واقعا بد. پیش 
از این مدیران سیستم سخت تالش می کردند تا از حفره های امنیتی جلوگیری کنند. 
اکنون خود را »devops« می نامند و با خوشحالی خود را به شبکه شان معرفی می کنند.

پ.ن مترجم: به این فکر می کردم که معادل فارسـی »کانتینر« چی میشـه؟ بچه ها 
حامل رو پیشـنهاد دادن، ولی من فکر می کنم حامل اسـم فاعل هسـت و چیزی رو 
حمل می کنه در حالی که منظور از کانتینر چیزی مثل ظرف هست که داخلش رو 

پر می کنن. در آخر من بارُگنج  رو پیدا کردم. این اسم خیلی بامزه و دوست داشتیه. 

http://slmd.ir/ai
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حاظرم شـرط ببندم که یک لپ تاپ 
خـراب HP، Gateway یا Dell دارید که 
یه گوشـه ای دارد خـاک می خورد. یا مثل من 
یـک مک بوک ایر دارید که معمـوال همراه تون 
هست و ازش در خانه برای کار، نوشتن و مرور 
وب استفاده می کنید. البته شاید یک کامپیوتر 
بـا اوبونتو یا مینت بیشـتر به دردتـون بخوره. 
نظرتان چیسـت اگر بتوانید این سخت افزار ها 
را دوباره بازسـازی کنید و با آن ها جدیدترین 
بازی ها رو اجرا کنید؟ یا امکان اجرای بازی های 
ویندوزی را که ماشـین  مک یا لینوکسی شما 

آرزوش را داره به آن  بدید؟
با نرم افـزار Valves steam و راهنمای زیر دقیقا 
می توانید این کار را انجام بدید. پس خوشحال 

باشید!بیشـتر شـما احتماال با سکوی معروف 
دیجیتـال Valve بـرای بازی هـای کامپیوترب 
Steam’s in-home stream-  آشنا هستید. ویژگی

ing موجـود در هسـته Steam، امکان اسـتریم 

هـر بـازی موجـود در کتابخانـه Steam شـما 
)همین طـور برخی عناوین را از سـرویس های 
دیگر مانند (Origin) ( را درمحدوده شبکه خانه 
برای اکثر ماشین های ارزان قیمت که ویندوز، 
OS X یا حتی لینوکس دارند، حتی اگر از پیش 
برای بازی کردن طراحی نشده باشند، می دهد. 
 Tomb این به این معنی اسـت که می توانید از
Raider یـا Tropico 5 بـا تنظیمات حداکثر در 

تخت یا آشپرخانه لذت ببرید.

  مواد الزم:
  هنوز به یک کامپیوتر درست و حسابی بازی 

نیاز دارید.
کاری که قرار است انجام شود متفاوت از بازی 
کردن ابری مثل Onlive یا NvidiaGride هسـت 
که بازی را از اینترنت به دستگاه شما استریم 
می کننـد. بـرای این کار، شـما هنـوز به یک 
کامپیوتر گردن کلفت کـه می تواند بازی های 
سنگین را اجر کند، نیاز دارید. اما یادتان باشد 
نتیجه کار واقعا از شگفت انگیز است! من یک 
ماشین بازی )game( دارم که آن را داخل دفتر 
خانگی ام ساخته ام. این سیستم همیشه روشن 
اسـت و همـه کتابخانه بـازی Steam من روی 
 Steam’s آن لود شـده اند. با فعال کردن ویژگی
in-home streaming می توانم روی مک بوکایرم 

یـا لپ تاپ قدیمی لینوکسـی بـه Steam وارد 
شـوم و هر بـازی را که مایل بـودم، بازی کنم 
)درسـت مثل زمانی که جلوی همان سیستم 
 »input lag« نشستم(. صادقانه باید بگوییم که
کـه معنی اش همان تاخیـر موجود بین انجام 
یک عمل بر روی دسـته بازی و نمایشـش در 

تبدیل لپ تاپ قدیمی به 
نیروگاه بازی

کاری که قرار 
است انجام 

شود متفاوت 
از بازی کردن 

 Onlive ابری مثل
 NvidiaGride یا

هست که بازی 
را از اینترنت 

به دستگاه شما 
استریم می کنند.

هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید
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بازی هسـت،  بیشـتر وقت ها غیرقابل درک و 
 street نامحسوس هست. من حتی یک دست

flighter X Tekken را با جون سالم تمام کردم.

 Nvidia GTX برای داشـتن بهترین گرافیک من
Ti 750 یا AMD Radeon 250 یا چیز های بهتر را 

 Valve توصیه می کنم. نیازمندی سفت و سخت
داشـتن پردازنده با حداقل 4 هسته پردازشی 
 ،twitch اسـتریمی گیم پلـی  )مثـل  هسـت. 
اسـتریم کردن در بازی های خانگی بسـیار به 
CPU وابسته هست( واضحه که با نصب کارت 

گرافیک بهتر روی سیستم اصلی لذت بصری 
بیشتری خواهید داشت.

  یک شبکه خانگی خوب
بـرای بهترین نتیجه نیاز هسـت که سیسـتم 
اصلی با کابل به مسـیریاب شـما وصل شـده 
باشه. اگر امکانش وجود نداشت، به یک ارتباط 
 5GH 5 نیاز پیـدا خواهید کـرد. ازGH بی سـیم
صحبـت می کنم چـون این نوع ارتبـاط برای 
استریم HD و چند رسانه ای طراحی شده است. 
مـن Amped Wireless ACA1 را توصیـه می کنم 
که هم پوشش خوبی داره، از USB 3.0 استفاده 
می کند و هم 802.11ac را پشتیبانی می کند. اگر 
این مورد نشد، هر دانگل بی سیم 5Gh  ای خوب 
خواهد بود. در ادامه از کانکشـن اترنت سیمی 
اسـتفاده می کنم تا راه اندازی خـوب و بی درد 

سری داشته باشم.
حـاال برویم سـراغ طرف دیگر معادله شـبکه، 
یعنی سمت کالینت. نوت بوک های جدید مثل 
مک بوک ایر ارتباط بی سـیم 5GH را پشتیبانی 
می کننـد که برای داشـتن کم تریـن تاخیر و 
تصویری واضح، عالی هستند. اما با استفاده از 

ارتباط 2.4GH که از 802.11G پشتیبانی می کنند 
هم نتیجه بدی به دست نمی آید.

یـک حسـاب سرانگشـتی مشـخص می کند 
 twitch-based بـرای گرافیک قوی و بازی هـای
)نیاز به بازخورد های سریع دارند، مثل عناوین 
تیراندازی و جنگ( به ارتباط بی سیم بهتر نیاز 

خواهید داشت.
هسته شبکه خانگی شـما بی شک مسیر یاب 
شـما هست و من بر اسـاس تجربه ام می توانم 
 Linksys یک توصیه ناب داشـته باشم. نظر من
EA6500 هست. این مسیر یاب انتخابی من برای 

آزمایش دسـتگاه هایی مانند Nvidia’s Shield و 
Steam’s in-home streaming بـوده اسـت. برای 

کسانی که چندین تبلت، کامپیوتر و درگاه های 
متصل به شبکه برای آزمودن دارند نیز مناسب 
اسـت. اگر این توصیه را دوسـت ندارید، خب 
اشـکالی نـدارد! فقط اطمینان پیـدا کنید که 
 802.11AC 802/11 یـاN مسـیر یابی سـازگار بـا
دارید که قادر به انتشـار سیگنال های بی سیم 
5GH اسـت. حتی اگر کامپیوتر فعلی شـما در 

خانـه به این نوع شـبکه نیازی ندارد، داشـتن 
این نوع دسـتگاه، شـبکه شـما را مسـتحکم 
می کند. چون دستگاه هایی که اکنون به فروش 
می رسـند از این بستر پشتیبانی می کنند. باز 
 2.4GH هم تکرار می کنم مسیر یاب های قدیمی
بـا اسـتاندارد 802.11G احتماال خوب هسـتند 
و مقـداری از کیفیـت مـورد انتظـار را کاهش 

می دهند.

  دسـته Xbox 360 یا هر دسته دیگر سازگار 
با کامپیوتر

به نظر می رسد افرادی که معموال بازی می کنند 

یک دسته Xbox 360 دور و برشان داشته باشند. 
خبر خوب این اسـت که این دسـتگاه ها روی 
مک هم کار می کنند. من تضمین می کنم! تنها 
 OS X کار الزم دریافـت ایـن راه انـداز آزاد برای
هسـت. داخل ویندوز و لینوکس این دسته ها 
کار می کننـد و نیـاز بـه کار اضافه ای نیسـت. 
اگـر هم دسـته بی سـیم Xbox 360 دارید، این 
دریافت کننده بازی بی سـیم با قیمت 20 دالر 
کار شما را راه می اندازد. فراموش نشود که هر 
دسـته دیگر سازگار با کامپیوتر مثل تولیدات 
الجیتک یا دیگران باید به خوبی جواب دهد. 
من فقط راحتی دسـته های Xbox 360 را برای 

قسمت های اضافی بازی ترجیح می دهم.

  Steam روی کامپیوتر قدیمیتان، لینوکس، 
OS X یا ماشین ویندوزی

فراموش نکنید چسبی که این قطعات پازل رو 
به هم وصل می کند Steam هست. این نرم افزار 
برای ویندوز، لینوکس و OS X به همراه ویژگی 
in-home streaming وجـود دارد. معنـی ایـن 

حرف، امـکان اجرای خوب هر بازی کامپیوتر 
طراحی شـده برای ویندوز، روی یک ماشـین 
ویندوزی ضعیف دیگه هست. این مساله برای 
کامپیوتر های OS X و لینوکس هم البته صادق 

است!
بله، حتی نت بوک دو هسـته ای قدیمی خاک 

خورده شما هم این امکان را دارد..

به نظر می رسد 
افرادی که معموال 

بازی می کنند 
 Xbox یک دسته

3۶۰ دور و 
برشان داشته 

باشند. خبر خوب 
این است که این 

دستگاه ها روی 
مک هم کار 

می کنند.

http://slmd.ir/ay
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پنج سوءتفاهم در مورد ذخیره ساز ابری
نباشـید،  چـه  باشـید  موافـق  چـه 
اسـت  راه کاری  ابـری  ذخیره سـازی 
که کاربـران، سـازمان های فنـاوری اطالعات 
را به اسـتفاده از آن سـوق می دهنـد. فقط از 
بازار یاب ها بپرسـید که از چه چیزی استفاده 
می کنند؟ خواهند گفت ذخیره ساز ابری چقدر 
خوب اسـت و چطور از آن اسـتفاده می کنند. 
به عنوان سـازمان های فناوری اطالعات، الزم 
اسـت تاثیـرش بر عمل مـا و داده های ذخیره 
شده در خارج از سازمانمان را مورد توجه قرار 

دهیم و در موردش بدانیم.

در این جا پنج سـوء تفاهم رایج در مورد 
ذخیره ساز ابری آورده شده است.

 مدیریت حساب: 
الزم است که دسترسی ها از طریق بررسی های 
دوره ای حساب کاربر کنترل و مدیریت شوند. 
اگـر کاربـران دسترسی هایشـان را بسـازند، 

ممکن اسـت از اطالعات شـخصی بـرای برپا 
کردن حسـاب استفاده کنند. سازمان فناوری 
اطالعـات بـه هیچ کـدام از داده های شـرکت 
که کاربران ذخیره کرده اند، دسترسـی ندارد. 
در سرتاسـر دوره اسـتفاده از ذخیره ساز ابری، 
کاربران ممکن است دسترسی هایی نیز برای 
دیگـران ایجاد کننـد. این افراد ممکن اسـت 
حتی کارمندان سـازمان هم نباشند. هرچند 
ناتوانی در حذف دسترسـی افراد ممکن است 
اطالعاتـی را مهیـا کند که نباید به اشـتراک 
گذاشـته شـوند یا این که حساس هستند. به 
کاربران توصیه می کنم هر شش ماه یا حداقل 
سالی یک بار، دسترسی ای را که برای دیگران 
ایجاد کرده اند بررسـی کنند و دسترسی های 
اشـتراکی ای کـه دیگر نیاز نیسـتند را حذف 

کنند.

 مدیریت خاتمه کاربر:
زمانـی که کاربری شـرکت را تـرک می کند، 

نیاز به یک طرح حسـاب شده برای مدیریت 
حساب ابری و داده هایش مطرح می شود. این 
مورد الحاقی به مورد قبلی است. دسترسی های 
ایـن کارمند به شـرکای داخلـی و خارجیش 
باید حذف شـود. به نظرم مالکیت حسـاب و 
داده هایش توسـط مدیر کارمند سابق گزینه 
خوبـی اسـت و از سـکون حسـاب جلوگیری 
می کند. حتمـا رخداد ها را نگـه دارید، ضبط 
کنید یا بخواهید که جزئیات آخرین دسترسی  
به  داده ها به صورت تیکت ها یی در میز کمک 
ذخیـره شـوند. با این کار دنبالـه اثر کاملی از 

مالکیت ها می تواند به دست آید.

BYOD سیاست 
 BYOD نیاز اسـت موارد بسـیاری در سیاسـت
مد نظر گرفته شـود. البته این مسـاله شامل 
کاربران و دسترسـی ها نیز می شود. داده  ابری 
طراحی شـده تا از طریق ابزار های بسیاری به 
آن ها دسترسـی وجود داشته باشد؛ ابزار هایی 

کاربران توصیه 
می کنم هر شش 

ماه یا حداقل 
سالی یک بار، 
دسترسی ای را 

که برای دیگران 
ایجاد کرده اند 
بررسی کنند و 
دسترسی های 

اشتراکی ای که 
دیگر نیاز نیستند 

را حذف کنند.

آیا سازمان ها برای پذیرش ابر آماده هستند



83 شماره ششم،  مرداد ماه94

مثل تلفن ها و تبلت ها. بدون داشتن رویکردی 
اسـتراژیک در مورد نحوه کنترل داده ابری، با 
دزدیده شدن یا گم شدن هر وسیله ای امکان 
پـاک شـدن داده ابـری وجود دارد. سیاسـت 
باید سطح قابل قبولی را ایجاد کند که در آن 
ریسـک شـرکت با آسـودگی اش  میزان شده 
باشد. شاید بد نباشد که اصال امکان دسترسی 
را بـه ایـن دسـتگاه ها ندهیـد. البتـه کاربران 
همیشه سهولت بیشـتر در دسترسی به داده 

ابری را تقاضا می کنند.

 حفظ داده ها:
سـرویس های ذخیـره ابـری اکثـرا نگهداری 
اطالعـات را بـرای داده های ذخیره شـده ارائه 
می کننـد. توصیـه می کنـم حفـظ داده را به 
فهرسـت نیازمندی های سـرویس خود اضافه 
کنید، بـه خاطر این که بیشـتر مواقع نادیده 
گرفته می شـود و این در حالی اسـت که این 
مـورد عاملـی اصلی در چالش بـزرگ داده در 
روزگار مـا اسـت. مشـکل را با اجـازه دادن به 
امکان ذخیره دائمی بر روی ابر بزرگ تر نکنید. 
خوشـبختانه امـکان زمان بنـدی بـرای حفظ 
وجود دارد. در این جا چالش نحوه مرتب کردن 
داده ها برای زمان بندی حفظ است. یک روش 
این اسـت که داده های ذخیره شـده در ابر را 

مانند ورودی های ایمیل در نظر بگیرید. آن ها 
را زودگذر بدانید یا برایشان عمری محدود در 
نظر داشته باشید و زمان انقضا را اعمال کنید. 
حتما اطمینان پیدا کنید که رکورد های خود 
را شامل کرده باشید. این را به این خاطر گفتم 
که همیشـه آن ها مخازنی با مکان هایی برای 
برای ذخیره کردن رکورد های مورد نیاز دارند.

 کشف الکترونیکی:
دعوای حقوقی در حال افزایش اسـت و اغلب 
نیاز اسـت فناوری اطالعات، اطالعات مربوط 
به مسـائل حقوقـی را تولید کند. ذخیره سـاز 
ابری به دلیل نیاز به جمع آوری کردن، درست 
همانند افراد و اشـتراکات گروهی مورد توجه 
قرار می گیرد. بدون دسترسی مدیریت حساب 
بدرد بخور، این مورد امکان پذیر نیست )مورد 
شـماره اول را ببنید(. آن چه که در شماره دو 
گفته شـد، زمانی که به دنبـال صاحب فعلی 
داده کارمند سابق هستیم، مفید است. یادتان 
باشد موارد حقوقی اغلب بعد از پایان یافتن ها 
شـدت می گیرنـد. بعد از گذشـت  شـش ماه 
یک سـال دیگر نمی توانیـد روی اطالعات در 
واحد پشتیبانی حساب کنید و یافتن آخرین 
فردی که به داده ها )مالک اطالعات( دسترسی 
داشته، دشوار اسـت. بسیاری از سرویس های 

دعوای حقوقی 
در حال افزایش 

است و اغلب 
نیاز است 

فناوری اطالعات، 
اطالعات مربوط 

به مسائل حقوقی 
را تولید کند. 

ذخیره ساز ابری 
به دلیل نیاز به 

جمع آوری کردن، 
درست همانند 

افراد و اشتراکات 
گروهی مورد 

توجه قرار 
می گیرد.

ابـری فعلی، عمل نگهداری حقوقی را بخوبی 
انجام نمی دهند. سازمان های حقوقی نیازدارند 
تـا پیامد هـای فنـاوری را بدانند و   نیاز اسـت 

روش های جمع آوری کشف تایید شوند.

قبل از درگیر شـدن در یک سـرویس ذخیره 
ابری، نیازمندی هایتان را تعریف کنید. مدیریت 
حسـاب، سیاسـت های مالکیـت اطالعات در 
جـذب و تعدیـل نیرو ها، سیاسـت BYOD، ابقا 
و کشـف الکترونیـک حوزه هایی هسـتند که 
اغلب نادیده گرفته می شـوند. از اضافه شـدن 
سـایر سازمان هایی که تاثیر خواهند پذیرفت 
مثل مدیریت حقوقی و سـوابق اطمینان پیدا 
کنید. با انجام این کار سازمان یا شرکت شما از 
حفاظت شدن داده هایش در محیطی کنترل 
شـده کـه عالیق شـرکت ها را در ذهـن دارد، 

مطمئن می شود.

http://slmd.ir/ah
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برخـی اوقـات الزم اسـت کـه فایـل حـاوی 
اطالعـات حسـاس و مهـم را برای فـردی از 
طریق اینترنت ارسال کنیم. سوالی که در این مواقع به 
ذهنمان می رسد این است که »اطالعات خیلی حیاتی 
و مهمـی در این فایل قـرار دارد، چگونه می توانم این 
فایل را به صورت امن ارسال کنم؟« روش های زیادی 
برای ارسال فایل های رمز شده وجود دارد. یک روش 
خوب برای رمز کردن فایل ها، اسـتفاده از یک پسورد 
 GNU Privacy Guard (GNUPG یـا GPU طوالنی با ابـزار
یا GPG) اسـت.  بعد از رمز کردن فایل، می توان چند 

عملیات دیگر نیز انجام داد:

  فایل رمز شده را روی یک سرور FTP یا وب قرار داد 
که خود این سرور نیازمند یک نام کاربری و گذرواژه 

برای دسترسی است.
  برای امنیت بیشتر، می توان یک قاعده دیواره آتش 
برای دسترسی فقط یک IP یا شبکه به فایل مورد نظر 

تعریف کرد.
  فایل را از طریق ایمیل به عنوان پیوست ارسال کرد.

  فایل را از طریق ایمیل رمز شده ارسال کرد.
  یک فایل torrent ایجاد کرده و آن را به صورت امن 

به عنوان یک torrent خصوصی ارسال کرد.

همان طور که مطرح شد، راه حل های زیادی برای این 
کار وجود دارد. GnuPG یا GPG روی ویندوز، لینوکس، 
مک )هر دستگاه با سیستم عامل iOS(،  اندروید، بلک 
 GnuPG ،بری و … قابل استفاده است. به طور خالصه
یا GPG توسـط تمامی بسـتره ها پشتیبانی می شود و 
به همین دلیـل یک ابزار رمزنگاری خوب محسـوب 

می شود.

)GPG یا GNU Privacy Guard )GnuPG 
GnuPG، یک نرم افزار رمزنگاری ترکیبی اسـت که در 

آن از ترکیب رمزنگاری متقارن سنتی به دلیل سرعت 
آن، و رمزنگاری کلید عمومی به منظور تسهیل مبادله 
کلیـد امـن )اسـتفاده از کلید عمومی گیرنـده برای 
رمز کلید نشسـت که فقط یکبار مورد اسـتفاده قرار 
می گیرد( استفاده می شود. این شیوه عملیات، بخشی 
از استاندارد OpenPGP است که از نسخه اول PGP در 

آن استفاده می شود.
GnuPG پیام هـا را بـا اسـتفاده از جفـت کلیدهـای 

نامتقـارن کـه توسـط کاربـران GnuPG تولید شـده 
اسـت، رمز می کند. کلیدهای عمومـی به روش های 

مختلفی از جمله سرورهای کلید روی اینترنت، بین 
سـایر کاربران مبادله می شود. مبادله کلیدها باید به 
صورت امن انجام شود به طوری که مانع جعل هویت 
کاربران با استفاده از تخریب کلید عمومی هویت های 
دیگـر گردد. قابلیت اضافه کردن امضای دیجیتال به 
یـک پیام نیـز در این ابـزار وجود دارد بـه طوری که 

یکپارچگی و فرستنده پیام قابل ارزیابی باشد.

GnuPG دانلود 
GnuPG را برای سیسـتم های عامـل زیر می توانید از 

 (https://www.gnupg.org/download/index.html)

دریافت کنید.
فهرست کاملی از سیستم های عامل مورد پشتیبانی 
https://www.gnupg.org/download/support- در  را 

ed_systems.html می توانید ببینید.

عالوه بر این ابزار، اغلب سیستم های عامل پیاده سازی 
اختصاصی از GnuPG دارند که توسط آن سیستم عامل 
پشتیبانی می شود و رمزنگاری و ترجمه رمز مربوطه 

در آن به روش مشابه ابزار GnuPG عمل می کند.

 رمز کردن فایل ها در لینوکس
برای رمز یک فایل، از دستور gpg زیر استفاده کنید:

root@kali:~# gpg -c secretfilename

برای رمز فایل secretfilename.txt، دسـتور زیر را تایپ 
کنید:

root@kali:~# gpg -c secretfilename.txt

نمونه خروجی:
Enter passphrase:

Repeat passphrase:

با این دستور یک فایل secretfilename.txt .gpg ایجاد 
خواهد شد. منوی راهنمای GnuPG یا GPG با استفاده 

از دستور زیر قابل استفاده است:
root@kali:~# gpg --help

در صورتـی که گذرواژه خـود را فراموش کنید، از آن 
جایی که رمزنگاری بسـیار قوی در این ابزار استفاده 

می شود،  قادر به بازیابی داده های خود نخواهید بود.

رمزنـگاری و ترجمه رمز فایل ها با اسـتفاده از 
 ترجمه رمز یک فایلگذرواژه در لینوکس

برای ترجمه رمز فایل از دستور gpg زیر استفاده کنید:
root@kali:~# gpg secretfilename.txt.gpg

نمونه خروجی:
gpg secretfilename.txt.gpggpg: 

CAST5 encrypted dataEnter 

passphrase:

فایـل را ترجمـه رمز کرده و خروجـی را روی فایلی با 
نام secretfilename.txt بنویسید. دستور زیر را برای این 

منظور اجرا کنید:
root@kali:~# gpg secretfilename.txt.gpg –o secretfile-

name.txt

فایـل را ترجمـه رمـز کـرده و  خروجـی را روی فایل 
secretfilename.txt نوشـته و سپس دستور زیر را اجرا 

کنید:
root@kali:~# gpg secretfilename.txt.gpg –o secretfile-

name.txt

GnuPG استفاده معروف از 
در تاریـخ می 2014، واشنگتون پسـت گزارشـی روی 
GPG For Journal-« 12 دقیقه ای که با عنـوان  ویدئـوی

ists« روی Vimeo توسـط کاربـری به نـام anon108 در 

تاریـخ ژانویه 201۳ قرار داده شـده بود، منتشـر کرد. 
 NSA را به عنوان فراری anon108 واشنگتون پست کاربر
ادوارد اسنودن شناسایی کرد، که این ویدئوی آموزشی 
را به منظور آموزش روزنامه نگار Glenn Greenwald روی 
رمزنـگاری ایمیل تهیه کرده اسـت. Greenwald اذعان 
داشته است که نتوانسته مسئولیت تهیه این ویدئو را 

تایید کند.
 جمع بندی

همان طور که در این مقاله بیان شد، GnuPG در دنیای 
واقعی کاربرد زیادی دارد و در بسیاری از موارد می توان 
در فعالیت های قانونی و غیرقانونی از آن استفاده کرد. 
در این جا قصد نداریم درباره قانونی بودن  استفاده از 
آن بحث کنیم، اما اگر شما زمانی مجبور باشید فایلی 
را که نیازمند رمزنگاری است، ارسال و یا انتقال دهید، 
GnuPG یـا GPG یـک ابزار ارزشـمند بـرای رمزنگاری 

فایل هـا در لینوکـس، یونیکس، ویندوز، یا هر بسـتره 
شناخته شده  دیگر است.
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چیـزی که به شـدت در مـورد پروژه 
متن باز بلوپنسیل )BluePencil( مورد 
عالقـه من اسـت، این اسـت که با افـرادی از 
سراسر جهان رابطه داشتم. وقتی برای اولین 
بار شروع کردیم، فقط دو نفر بودیم، اما وقتی 
زمان سپری شـد ناگهان ما توسعه دهندگان 
بسـیار بیشـتر از قبل بودیم. این موضوع من 
را بر آن داشـت تـا به فکر فرو روم که چگونه 
می توان یک پروژه موفق داشت و چگونه یک 
پـروژه می توانـد مدت ها بعد از توسـعه هنوز 

پابرجا باشد؟
چه مقدار افراد در کل دنیا هستند که درحال 
توسـعه برنامه هـای آزاد / متن بـاز هسـتند؟ 
اگـر افرادی کـه در گیت هاب فعال هسـتند 
را در نظـر بگیریـم مـا بیـش از ۸0 میلیـون 
توسـعه دهنده برنامه های آزاد / متن باز داریم. 
این رقم واقعا رقمی خیره کننده اسـت که تا 
این تعداد افراد آماده توسـعه و برنامه نویسـی 
برنامه هـا وجـود دارند. بـا این حال ایـن ارقام 
شامل افرادی نمی شود که برنامه های مختلف 
را دریافت یا توسعه می دهند و گمنام هستند. 
حال ما می دانیم که چه تعداد از افراد ممکن 
اسـت جذب پروژه ما شوند اما چگونه آنان را 
جلب پروژه خود کنیم و چگونه توجه آنان به 

ما جلب خواهد شد؟
مهم تریـن نـکات در مدیریـت یـک پـروژه 

مخصوصا متن باز نکات زیر هستند:
  دید و بصیرت

  فرایندها
  ادراک

 دید و بصیرت
پروژه شـما باید یک دید کلی داشـته باشـد. 
یعنـی دیدگاهی بر پروژه شـما حاکم باشـد. 
از مخاطبیـن سـخنانم در ایاالت NC سـؤالی 
پرسـیدم که »چه زمانی تصمیم گرفتید یک 
پـروژه  متن باز را شـروع کنیـد؟« تقریبا اکثر 
جواب هـا یکسـان بودنـد؛ یا خسـته بـودم یا 

می خواستم مشکلی را حل کنم.
مشکل این است که شما می خواهید مشکلی 
را حـل کنید کـه همه با آن درگیر هسـتند، 
معمـوال افراد به پروژه هـای کمک می کنند و 
بـه پروژه هایـی می پیوندند که خـود در میانه 
راه حل آن مشـکل باشند. افرادی که بر روی 
برنامـه ای کار می کننـد یا می خواهنـد به آن 
برنامـه کمک کنند باید دقیقا بـه طور واضح 
بدانند اهداف و دید شما برای اجرای این پروژه 
چیسـت و آیا دید شـما با دید آنان هم راسـتا 

است که به شما کمک کنند.
این موضوع به آسانی با قرار دادن توضیحاتی 
در مورد اهداف و دید شـما در README قابل 
حل است پس به ارائه یک دید خوب از پروژه 
خود بسیار دقت کنید. این موضوع که بگویید 
»مـن تقریبا 20 درصـد را رفته ام اما ادامه کار 
سـخت است و این هم نکات قابل توجه برای 
ادامه کار اسـت« بسیار خوب است و مشکلی 
هم برای شـما به وجود نمـی آورد جز این که 
ممکن اسـت اطمینان بیشتری را جلب کند 

پس صادق باشید.

 نقشه راه داشته باشید
مشکل اکثر ما ایرانی ها این است که بی برنامه 
عمل می کنیم کاری را شـروع می کنیم و جو 
زده تا جایی پیش می بریم. سپس بدون برنامه 
رهایش می کنیم! شما هم اگر به گذشته خود 
نگاه کنید خواهید دید که چه کارهایی را که 
کلید زده اید؛ اما به پایان نرسـانده اید. چه قدر 
زیاد هسـتند؟ برای جلوگیری از آن باید یک 
نقشه راه داشته باشید تا بدانید می خواهید چه 
کنید و سرخورده نشوید. در نقشه ی راه خود 

بسیار معقول و منطقی عمل کنید.
سال گذشته ما یک نقشه راه ساده داشتیم که 
چهار ماه آخر سـال 2014 چه کار کنیم. این 
کار جواب داد به این خاطر که ما ویژگی هایی 
که قرار بود اضافه کنیم بسیار دیر به دیر مطرح 
می کردیم و حتی در تقویم تاریخ های خاصی 
را مشـخص می کردیم به این صورت که مثال 
کاری را برای دو هفته بد مشخص نمی کردیم 
در عوض می گفتیم تا دسامبر باید تمام شود 
بـه این صورت فشـار کم تری را بر خـود وارد 

می کردیم. و واقعا هم برای ما کارساز بود.

 باز خورد کاربران را دریافت کنید
تصمیم گیری در مورد آینده یک پروژه بسیار 
سـخت اسـت. در ابتـدا شـما اول ایده هـای 
خودتان را برای پیشبرد کاردارید اما زمانی که 
کاربران و توسعه دهندگان بیشتری به سمت 
پروژه می آیند دیگر دیدگاه شما مهم نیست و 
سـعادت پروژه مطرح است! به هر حال پروژه 
شما باید نیازهای کاربران خود را برطرف کند، 

آموخته های ازرشمند مدیر پروژه نرم افزار

افرادی که بر 
روی برنامه ای 
کار می کنند یا 
می خواهند به 

آن برنامه کمک 
کنند باید دقیقا به 
طور واضح بدانند 

اهداف و دید 
شما برای اجرای 

این پروژه چیست 
و آیا دید شما با 

دید آنان هم راستا 
است که به شما 

کمک کنند.

از زبان برایان هایدر، موسس و مدیرعامل بلوپنسیل بشنوید
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نـه فقط نیاز شـمارا. این هم یـک درس مهم و بزرگ 
دیگری بود که بعد از عرضه محصول داشتیم.

مـا کامـال آن چه یک CMS کامل می خواهـد را آماده 
کرده بودیم، اما یک دفعه بازخورد کاربران را دیدم که 
»این خیلی باحال تر بود اگر …« این موضوع بسـیار 
رضایت بخـش بود چون ما می دیدیم کـه مردم از آن 
اسـتفاده کرده اند و یا اینکه حداقـل آن را آزمودهاند. 
بازخورد همیشه خوب است به این دلیل که همیشه 
حق با مشـتری اسـت! پس اگر درخواسـتی چند بار 
انجام شد آن را ترتیب اثر دهید زیرا شاید آنان چیزی 

بدانند که شما نمی دانید!

 فرآیندها
نگاه داشتن همه افراد در یک دید و مسیر کلی همیشه 
آسان نیست و ممکن است مشکل باشد! شما همیشه 
درخواست هایی خواهید شـنید از اینکه موارد اضافه 
شـود یـا حالت هایـی در نظر گرفته شـود که خالف 
جهت توسعه اسـت. در هر صورت برای رسیدگی به 
این همه پرسـش، پاسخ و جواب دادن ها زمان صرف 
کردن باعث اعصاب خوردی و ناراحتی خواهد بود. این 
یکی از سخت ترین قسمت های توسعه در یک پروژه 

متن باز است ولی باید تحمل شود.
پروسـه و فرآیند و نگهداری پروژه در مسیر خود نیاز 
بـه پرداخـت به جزییات زیـادی دارد و شـیطان هم 
در جزییات اسـت! ولی باید با این شـیطان کنار آمد! 
این کار باعث توسـعه پذیری و رفع ایراد راحت تر کد 

می شود پس باید انجام شود!
 Commit چنـد دفعـه پیش آمـده اسـت کـه به جـای
تغییرات در یک شـاخه ویژگی ها، آنان را مستقیم به 
Master فرسـتاده اید؟ در اولین Admit احسـاس گناه 

می کردم! این موضوع در هفته چند باری رخ می داد اما 
نه در مورد هسته پروژه بلکه بیشتر در مورد افرونه ها 

این موضوع رخ می داد. این کد نویسی بسیار سرکش 
اسـت، بااین حال جواب می دهـد اما بار اصلی بر روی 
دوش تیـم می افتد؛ برای جلوگیـری و مجبور کردن 
خود و دیگران برای انجام کارهای درست باید مقرراتی 
را تعیین کنید. برای رفع سندرم کدنویسی سرکش، 

بهتر است کارهای زیر را انجام دهید:

  برای هر اشکال و یا ویژگی یک شاخه ایجاد کنید
  هر مشکل بهتر است که یک شاخه داشته باشد

  مطمئن شوید همه آزمون های انجام شده بر روی 
شاخه ها با Master ادغام شده باشد

  تالش نکنید درخواست pull خود را ادغام کنید.
  اگر کاری که می کنید یک آزمایش و یا یک تجربه 
اسـت در کامنت summit بگویید و مشکالت را بازگو 
کنید؛ هیچ وقت از آنان خجالت نکشید این موضوع به 

دیگران کمک خواهد کرد.

تمامی موارد باال باعث می شود که تمی اعضای گروه 
همیشه همگام و Sync باقی بمانند.

 درک و مشاهده
همزمـان  به صـورت  پـروژه  دو  بـه  کنیـد  تصـور 
دعوت شـده اید. بـه کدام پـروژه خواهید پیوسـت؟ و 
کدام یک ارزش وقت گذاشتن را دارد؟ این یک جدال 
ثابت است. من هنگام ارزیابی کتابخانه های دیگر برای 
Include کردن در بلوپنسـیل دچار تردیدهای زیادی 

بـودم. زیـرا که هر یـک کاری مشـابه را بـه نحوه ای 
دیگر انجام می دادند. من دنبال تفاوت هایشـان بودم 
امـا برای کتابخانه های زیادی که یک کار را می کنند 
باید تمیزدهنده ای وجود داشته باشد. صادقانه بگویم 
که گیج کننده است. README پروژه یا محصول شما 
بسیار مؤثر خواهد بود تا دیگر افراد در انتخاب آن بهتر 

عمل کنند و پروژه ی شما را به حساب آوردند.
به عنوان یک توسـعه دهنده معمـوال به بهبود عناصر 
بصری می پردازم کد تروتمیز با مستندات خوب  باشد 
کـه باعث شـود فکر کنیـم که کد با انسـان صحبت 
می کند. اما برای ۳00 کیلو کد بهتر است که همیشه 
مراقب کیفیت کد خود باشید تا طول عمر بیشتری به 

برنامه خود ببخشید.
هر نگه دارنده ای باید همیشه شفافیت در اولویت اولش 
باشد! پروژه های متن باز همیشه کمک کننده کاربران و 
توسعه دهندگان هستند. برخی از این پروژه ها به شما 

کمک می کنند که پروژه ی بهتری داشته باشید.

  Travis CI : پشتیبانی از تصحیح ادامه دار

  Coveralls: محیا کردن پوشش کامل

  Code Climate: مهیا کردن آنالیزر کد

  David: آنالیزر وابستگی ها را مهیا می کند

هـر یک از موارد باال سـطحی از خدمـات را به رایگان 
عرضـه می کنند تا به پروژه های متن باز کمک کنند. 
این موارد برای بهبود کیفیت کد و پروژه شما بسیار 
مفید هستند. روزی مطلبی را در وبالگی خواندن که 
به این نکته اشاره داشت که همه ی ما می توانیم یک 
MP3 Player تحت GTK برای خود داشته باشیم یا اینکه 

پروژه ای بنویسـیم که همه روی آن کارکرده و بعد از 
بازنشسته شدنمان هم آن پروژه باقی مانده باشد. اگر 
می خواهید به دیگران نشان دهید که کجا ایستاده اید 
و بـه کـدام سـمت می رویـد باید بـه آنـان بگویید تا 
مشارکت کنند. به آنان نشان دهید که قدرت این را 
داریـد تا آنان را دورهم جمع کنید تا ذهن آنان برای 

همه افراد منفعت برساند.
http://slmd.ir/8b
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دکتـر فرانکلین چهره درهم کشـید، 
قدم هایش را سـریع تر کرد و با شتاب 
بیشـتری از پله های بیمارستان پایین آمد و به 
سـمت پارکینگ خودروها حرکت کرد. از روی 
شـانه نگاه سـریعی به مردی الغـر و  ژولیده 
انداخت که با صندل های کهنه و شـلوار جین 
رنگ ورو رفتـه اش او را دنبال می کرد و با تکان 
دادن دسـت، سـعی می کرد توجه اش را جلب 
کند. مرد ژولیده وقتی دید دکتر تالش می کند 
از دسـتش فرار کند، سرعتش را بیشتر کرد و 

دوباره فریاد کشید »دکتر! تابلوها«!
فرانکلین با سـری پایین انداختـه از کنار زوج 
مسـنی که به سـمت بخش بیماران سـرپایی 
می رفتند گذشـت. با خودروی پارک شده اش 

حدود صـد متر فاصله داشـت. تـوان دویدن 
نداشت، پس با همان سرعت پیش رفت و قبول 
کرد مرد جوان به او برسد. »خیلی خب هتاوی، 
این بار ماجـرا چیه؟« و با کج خلقـی ادامه داد 
»واقعا خسته شدم از این که همیشه داری این 

اطراف پرسه می زنی«.
هتاوی با چرخشـی سـریع جلوی او پیچید و 
راهش را بسـت، موی کوتاه نشده اش مثل یک 
سـایه بان جلوی چشـمانش ریخت. با دسـت 
موهایش را عقب زد و لبخندی وحشی صورتش 
را پوشاند. آشکار بود که از دیدن فرانکلین شاد 
است و بی توجه به برخورد تند چند لحظه پیش. 

گفت »شـب سـعی کردم زنگ بزنم دکتر ولی 
خانمت هـی تلفن رو روم قطـع می کرد« و بی 
هیچ دلخوری، گویی به این گونه رفتارها عادت 
داشت ادامه داد »و نمی خواستم تو بیمارستان 
هم سـراغت بیام«. پشـت بوته هایی بودند که 
آن ها را از دید پنجره های طبقه پایین و ورودی 
بیمارسـتان پنهان می کرد ولـی این هم باعث 
نمی شـد دیدارهای دائمی دکتر بـا هتاوی،  به 

موضوع گپ و گفت دیگران تبدیل نشود. 
فرانکلین شـروع به صحبت کـرد تا بگوید که 
»ممنون که نیومدی تو -«  ولی هتاوی با صدایی 
باالتر بحث را در دسـت گرفـت که »ولش کن 
دکتر. چیزهـای جدی تری در جریانه. شـروع 
کردن به ساخت تابلوهای بزرگ! ده متر ارتفاع 

دارن و درست وسط دوربرگردون های اتوبان ها 
علم شدن. به زودی تو کل خیابون ها نصبشون 
می کنـن. این کارو که بکنـن، دیگه حتی نمی 
تونیم فکر هم بکنیم«. فرانکلین گفت »مشکل 
تو اینه که زیادی فکر می کنی. چند هفته است 
که داری در مورد این تابلوها حرف می زنی. بگو 
ببینم اصال تا حاال یه دونه شـون رو هم روشن 

دیدی؟«. 
هتاوی مشتی برگ از بوته ای که کنارش ایستاده 
بودند کنـد و از این جواب بی ربط چهره در هم 
کشـید. »معلومه که ندیدم،  اتفاقا نکته همینه 
دکتر« و با عبور گروه کوچکی از پرسـتارها از 

کنارشـان که زیر چشـمی او را نگاه می کردند 
صدایش را پایین آورد. »کارگرها دیشب دوباره 
بیرون بـودن و داشـتن کابل های بـرق بزرگ 
می کشیدن. امشب تو راه خونه می بینی شون. 

تقریبا همه چیز آماده شده«.
فرانکلین با صبر پاسخ داد »این ها عالمت های 
ترافیکی هستن. روگذر تازه تموم شده. هتاوی، 
تو رو خدا آروم باش. سـعی کـن به دورا و بچه  

فکر کنی«.
صدای هتـاوی در حد یک جیغ کنترل شـده 
بـاال رفت و گفت »دارم بـه همونا فکر می کنم. 
این کابل ها خطوط چهل هزار ولتی بودن دکتر. 
کامیون ها پر از داربست های فلزی بزرگ بودن. 
فردا همه رو باال می برن و نصب می کنن و نصف 

آسمون رو می پوشونن! فکر می کنی دورا بعد از 
شیش ماه که تو این وضعیت زندگی کرد حالش 
چه طور باشه؟ باید متوقفشون کنیم دکتر. دارن 
سعی می کنن مغزهامون رو ترانزیستوری کنن«.
فرانکلین با دسـت پاچگی از صدای جیغ مانند 
هتـاوی، حـس موقعیت یابـی اش را برای چند 
لحظـه از دسـت داد و با درماندگـی برای پیدا 
کردن ماشینش، در دریای خودروها جست وجو 
کرد.»هتاوی من نمی تونم بیشتر از این وقتم رو 
بـا حرف زدن با تو تلف کنم. باور کن که نیاز به 
کمک حرفه ای  داری؛  این وسـواس فکری داره 

شروع به کنترل کردن تو می کنه«.
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هتاوی خواست مقاومت کند، ولی فرانکلین با 
باال آوردن دسـت راسـتش،  بحث را قطع کرد 
»ببین. برای آخرین بار می گم! اگر بتونی به من 
یکی از این تابلوهای جدید رو نشون بدی و بهم 
ثابت کنی که این ها دارن پیام های زیرآستانه ای 
می فرستن، باهات به ایستگاه پلیس می آم. ولی 
تو هیچ مدرکی نـداری و خودت هم می دونی. 
تبلیغات زیرآسـتانه ای سی سال پیش ممنوع 
شـدند و قانونش هنوز هم معتبـره. با این حال 
همون زمان هم تأثیر این تکنیک اثبات نشد و 
هر موفقیتی هم که داشت، مرزی بود. ایده تو که 
یک توطئه زیرپوستی با هزاران تابلوی عظیم در 

همه جا در جریانه،  مهمله«.
هتاوی به کاپوت یکـی از خودروها تکیه داد و 

گفت »باشـه دکتر«. رفتـارش لحظه به لحظه 
تغییر می کرد و ثبات نداشت. نگاهی دوستانه 
به فرانکلین کرد و پرسید »چی شده؟ ماشینت 
رو گم کردی؟«. فرانکلین سـوییچ را از جیبش 
بیـرون آورد و گفت »این قدر داد کشـیدی که 
گیج شـدم«. شـماره روی کلید را بلند خواند 
»نیویورک 36721-566-299. ببین می تونی 

پیداش کنی؟«.
هتـاوی به تنبلی به اطراف نگاه کرد و در حالی 
که یکی از صندل هایش را روی کاپوت خودروی 
کناری گذاشـته بود به محوطه ای با حدود هزار 
خودرو چشـم دوخت. »سخته، نه؟  وقتی همه 

عین همن، حتا رنگشـون هم یکیه! سی سال 
پیـش ما ده مدل مختلف داشـتیم، هرکدوم با 
یه دوجین رنگ مختلف«. فرانکلین ماشینش را 
پیدا کرد و به سمت آن راه افتاد. »شصت سال 
پیش هم صد تا مدل داشتیم. که چی؟  اقتصاد 
مبتنی بر استاندارد سـازی، هزینه  خودش رو 

داره«.
هتـاوی با کـف دسـتش روی سـقف یکی از 
خودروها ضرب گرفته بود. »ولی این ماشین ها 
ارزون هم نیسـتن دکتر. در حقیقت اگه این ها 
رو با متوسـط درآمد آدم ها مقایسـه کنی، این 
قراضه ها نسبت به سی سال پیش، چهل درصد 
گرون تر شدن. با داشتن فقط یک مدل تولیدی، 
منطقا انتظار می ره که قیمت ها به صورت قابل 

توجهی پایین بیاد، نه که زیاد بشه«.
فرانکلین در حال گشـودن در ماشینش گفت 
»شاید، ولی ماشین های امروزی از نظر مکانیکی 
خیلی پیچیده ترن. سـبک ترن، بیشـتر عمر 
می کنن و امن تر هم شـدن«. هتاوی سـرش را 
با تردید تکان داد »حوصله منو که سر می برن. 
سـال به سـال همه یه مدل، همه یه جور، همه 
یه رنگ. این یه جور کمونیسمه«. انگشت چربش 
را به شیشـه ماشین کشـید و اضافه کرد »این 
هم جدیده دکتر، نه؟ قبلی رو  که فقط سه ماه 

داشتیش چی کار کردی؟ «
فرانکلین استارت زد و پاسخ داد »عوضش کردم. 

اگر تو عمرت پول درآورده بودی می دونسـتی 
که ایـن اقتصادی ترین کاره. ماشـین رو نباید 
اون قدر سـوار شد که از هم بپاشه. بقیه چیزها 
هم همین طور، تلویزیون، ماشین لباسشویی، 
یخچـال… البته تو که با این مشـکالت مواجه 

نیستی، چون اصال پولی نداری«. 
هتـاوی این متلک را نادیـده گرفت و آرنجش 
را به پنجره خودروی فرانکلین تکیه داد »چیز 
بدی هم نیسـت دکتر. بهم وقت می ده که فکر 
کنم. روزی دوازده ساعت کار نمی کنم که بتونم 
پول کلی چیز رو  بدم که قبل از این که غیرقابل 
استفاده بشن، فرصت اسـتفاده ازشون رو هم 

ندارم«.
با خروج فرانکلین از جای پارکش برایش دست 

تـکان داد، سـپس با صدایی بلندتـر از صدای 
اگزوز فریاد کشید: »با چشم های بسته رانندگی 

کن دکتر«!
***

در راه خانـه، فرانکلیـن بـا دقـت از کندترین 
مسـیر در بین چهار باند موجـود حرکت کرد. 
مثل همیشه بعد از صحبت با هتاوی، احساس 
افسـردگی مبهمـی می کـرد. می دانسـت که 
ناخـوآگاه بـه زندگـی آزادانـه و بی دردسـر 
هتـاوی غبطه می خـورد. علی رغـم آپارتمان 
غیربهداشتی و بدون آب گرمش که در سایه و 
در میان غرش پل هوایی بود، علی رغم همسـر 
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غرغرویش و فرزند بیمارشان و دعواهای دائمی 
با صاحب خانه و مدیر مالی سوپرمارکت، هتاوی 
هنوز آزادی اش را دست نخورده حفظ کرده بود. 
بدون داشتن هیچ مسئولیتی، او می توانست در 
مقابل هر فشاری از طرف اجتماع مقاومت کند؛ 
حتا اگر شـده با ساختن داستان های عجیب و 
غریبی مثل این داستان اخیر  درباره تبلیغات 

زیر آستانه ای.
توان پاسـخگویی به محرک ها، حتا به شـکل 
غیرعقالنی، یکـی از معیارهای معتبـر آزادی 
اسـت. در مقابل، آزادی ای که فرانکلین داشت 
کامال محدود بود به مسـئولیت های متعددش 
در زندگی ای که نیازمنـد پرداخت هزینه های 

متنـوع بود مثـل پرداخت سـه وام مسـکن، 
مهمانی های اجباری کوکتل و تلویزیون، ویزیت 
شرکت مشاوره خصوصی در اغلب شنبه ها که 
هزینه های نصب ابزارهـای خانه داری، لباس ها 
و مخارج تعطیـالت را می پرداخت. تقریبا تنها 
زمانی که برای خودش داشت، وقتی بود که در 
مسیر رفتن به محل کار و بازگشت از آن سپری 

می شد.
عوضـش خیابان ها عالی بودند. بـا وجود تمام 
نقدهایی کـه ممکن بود به جامعـه فعلی وارد 
شود، حداقل می دانستند که باید چه طور جاده 
بسـازند. شاهراه های هشـت، ده و حتا دوازده 
بانـده کـه کل قاره را بـه هم پیونـد می دادند 

و بـا دوربرگردان هـای هوایـی غول پیکـر به 
پارکینگ هـای وسـیعی در مراکز شـهر وصل 
شـده یا از طریـق خروجی هـای کنارجاده ای 
به پارکینگ های طبقاتـی مراکز خرید متصل 
می شـدند. جاده هـا،  خیابان هـا و پارکینگ ها 
روی هم حدود یک سوم مساحت هر منطقه را 
تشکیل می دادند و این نسبت در مراکز شهرها 
بیشـتر هم می شد. شهرهای قدیمی با نماهای 
زمخت روگذرها و دوربرگردان های چند طبقه 
اتوبان ها احاطه شده بودند، ولی این همه خیابان 
هنوز پاسـخ گوی تراکم خودروها و رفت و  آمد 
نبود و در همه جا می توانستید صف خودروهای 

در ترافیک را مشاهده کنید.

مسـیر سـابقا پانزده کیلومتری بیمارستان تا 
خانه، با اتوبان جدیدی که ساخته بودند تقریبا 
چهل کیلومتر شـده بود و زمان طی کردن آن 
نسبت به قبل از ساخت اتوبان، حدودا دو برابر 
شـده بود. مسـیر جدید نیاز به گذشتن از سه 

تقاطع غیرهم سطح داشت. 
شـهرهای جدید ترکیبی از متل هـا، کافه ها و 
فروشـگاه هایی بودند که در اطـراف اتوبان ها 
شـکل می گرفتنـد. در نزدیک تریـن نقاط به 
خروجی هـا، در ال بـه الی کابل هـای بـرق و 
تابلوهای تبلیغاتی و ترافیکی، زاغه نشین هایی 
از آلونک ها و پمپ بنزین ها برپا شـده بودند که 

تعدادی شان واقعا شهرهایی قابل توجه بودند.

از اطرفش خودروها با سرعت سبقت می گرفتند 
و به سمت مناطق مسکونی می رفتند. فرانکلین 
با لذت بردن از حرکت آرام خودرویش به طرف 
خط سـرعت بعدی رفت. با افزایش سـرعت از 
شصت کیلومتر در ساعت به هشتاد کیلومتر، 
صدای خوش خراشی از تایرها برخاست و بدنه 
خودرو به لـرزه افتاد. ظاهرا به منظور کمک به 
نظم باندها، سطح جاده با شبکه ای از زائده های 
برجسته الستیکی پوشانده شـده بود. فاصله 
ایـن زائده ها در خط های مختلـف از یک دیگر 
بیشتر می شد تا صدای وزوز تایرها دقیقا روی 
سرعت های شصت، هشتاد، نود و صد کیلومتر 
در ساعت محو شـود. رانندگی در سرعت های 

میانی برای بیـش از چند ده ثانیه از نظر روانی 
ناخوشـایند بود و بـه زودی موجـب صدمه به 

خوردو و تایرها می شد.
وقتـی این زائده ها فرسـوده می شـدند، جای 
خود را به زائده هایی با تغییراتی جزیی در الگو 
می دادنـد که با الگوی السـتیک های جدیدتر 
مطابقت داشـتند. بنابراین تعویـض تایرها به 
صـورت دوره ای کـه موجب افزایـش امنیت و 
بازدهـی اتوبان می شـد، الزم بود. این مسـأله 
هم چنین درآمد سازندگان خودرو و تایر را نیز 
افزایش می داد، چون اکثر خودروهای با بیش از 
شش ماه طول عمر، به زودی به قطعاتی غیرقابل 
اسـتفاده تبدیل می شدند. البته این یک پایان 
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دلپذیر بود؛ معاملـه ای بود که هم قیمت واحد 
قطعه ها را کم و تعویض مدل هایشان را بیشتر 
می کرد و هم راه ها را از وسـایل نقلیهٔ خطرناک 

پاک سازی می کرد.
در خانه، نخسـتین حرف همسرش این بود که 
الزم است فر کباب پز را عوض کنند. دکتر گفت 
»ببین!  مسـخره اسـت که من بعد از دو ماه یه 
کباب پز مادون قرمـز جدید بخرم. حتا مدلش 

هم جدید نشده«
»ولـی عزیـزم، مگه نمـی بینی؟ اگـه خریدن 
جنس های جدید رو ادامه بدیم، برامون ارزون تر 
درمی آد. به هر حال که آخر سال باید عوضشون 
کنیم، قـراردادش رو امضا کردیـم، این جوری 

حداقل بیست دالر ذخیره می کنیم. این حراج 
فوری که قمار نیسـت! می دونـی؟ من کل روز 
رو چسـبیدم به تلویزیون«. نشانه ای از رنجش 
در صدایش بود، ولی فرانکلین که سرسـختانه 
سـاعت را نادیده می گرفت، موضعش را حفظ 

کرد.
»درسـته، بیسـت دالر ضرر می کنیم. واقعا به 
نفعمونـه!«  و قبـل از این که همسـرش بتواند 
اعتراض کند، گفت »جودیت، خواهش می کنم. 
فکر کن اصال شـماره رو اشتباهی رو یادداشت 
کـردی«. در حالـی کـه جودیـت شـانه بـاال 
می انداخت و به سمت پیشخوان می رفت، ادامه 

داد: »می بینم که غذای سالم داریم!«

»برات خوبن عزیزم. با خوردن غذاهای معمولی 
نمی شـه زنده موند. اون ها هیچـی ویتامین یا 
پروتئین ندارن. خودت همیشه می گی باید مثل 

قدیمی ها بود و فقط غذاهای سالم خورد«.
»می دونـم، ولـی اون ها خیلی بدبو هسـتن«. 
فرانکلین دراز کشید، لیوان ویسکی را به لبش 
نزدیک کرد و از پنجره به آسـمان سیاه بیرون 

چشم دوخت.
تقریبا پانصد متر دورتر، پنج نور قرمز برج های 
دیده بانـی از فراز سـقف سـوپرمارکت محله 
سوسو می زدند. گه گاه که نورافکن های چرخان 
حراج فوری از روی سـاختمان گذر می کردند، 
می توانست یک حجم سیاه مربعی را در تابلوی 

غول پیکر ببیند که آشـکارا بر آسـمان غروب 
سایه می انداخت.

»جودیـت!«. به آشـپزخانه رفت و همسـرش 
را به سـمت پنجـره آورد. »اون تابلوی پشـت 

سوپرمارکت… کی نصبش کردن؟« 
»نمی دونـم«. جودیـت بـا تعجـب بـه او نگاه 
کرد.»چرا این قدر نگرانـی رابرت؟ یه ربطی به 

فرودگاه نداره؟«
فرانکلین به صفحه تاریک تابلو چشـم دوخته 
بود. با خودش زمزمه کرد »همه همینو می گن«. 

و با دقت ویسکی اش را در سینک خالی کرد
*  * *

پس از پارک کردن ماشینش در پارکینگ کنار 

سـوپرمارکت رأس ساعت هفت صبح روز بعد، 
فرانکلین سکه های داخل جیب هایش را با دقت 
در قفسـهٔ  داشـبورد خالی کـرد. همین صبح 
زود هم سـوپرمارکت شـلوغ بود و سی وردی 
گردشـی آن به سـرعت  باز و بسته می شدند. 
از وقتـی »روز خرید بیسـت و چهار سـاعته« 
معرفی شـده بـود، مرکز خریـد دیگر تعطیل 
نشده بود. اکثر خریداران، کسانی بودند که فقط 
به خاطر تخفیف خریـد می کردند. به خصوص 
خانه دارهایـی که طبـق قراردادهایشـان باید 
حجم عظیمی مواد خوراکی، لباس و وسایل خانه 
می خریدند تا قیمت کلی اجناس پایین بماند. 
این آدم ها همیشـه با خودروهایشان در حال 

حرکت بین فروشگاه ها بودند و سعی می کردند 
به برنامه ریزی خریدشـان برسند تا کارت های 
تشویقی و تخفیفی خریدهای آینده خود را از 

دست ندهند.
عـدهٔ  زیـدای از زنان با هم تشـکیل یک تیم 
داده بودنـد و هنگامـی که فرانکلیـن در حال 
ورود بـه فروشـگاه بـود، با گذاشـتن رسـید 
خریدها در کیف هایشـان، به سرعت به سمت 
خودروهایشان می رفتند. لحظاتی بعد گروهی  از 
خودروها غرش کنان به سمت مرکز خرید بعدی 

حرکت کردند.
یـک تابلـوی نئـون بـزرگ در وردی، آخرین 
تخفیف  ها را فهرسـت کرده بود -پنج درصد- 
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محاسـبه شـده بر اسـاس حجم گردش مالی. 
باالترین سطح تخفیف معموال در فروشگاه های 
لوازم منـزل اتفاق می افتاد و حتا به بیسـت و 
پنج درصد هم می رسـید. جایی کـه کارگران 
مرفه زندگی و خریـد می کردند. در آن مناطق 
خرج کردن یک تشـویق اجتماعـی به همراه 
داشـت و کسـانی که بیشـتر از همه در محله 
خرج می کردند، توسـط یک تابلوی الکتریکی 
بزرگ در سوپرمارکت  ها که نام آن ها را فهرست 
می کـرد شـناخته و از نظـر اخالقی تشـویق 
می شدند. هرچه مبلغ بیشتری خرج می کردند، 
همکاری آن ها در تخفیف گرفته شـده توسط 
دیگران بیشـتر می شـد. افرادی کـه کم ترین 
خرج را کرده بودند در جامعه مانند جنایتکاران 

احتماعی دیده می شـدند که سـعی می کردند 
پشت بقیه سوار شوند.

خوشـبختانه این سیستم هم اکنون در منطقه 
زندگـی فرانکلین بـه کار گرفته شـده بود. نه 
به این خاطر که مردان شـاغل و زنانشان توان 
تشـخیص باالیی داشـتند، بلکه چون حقوق 
باالیشـان به آن ها اجازه می داد تا با طرح های 
تخفیفی بزرگ تری توسط فروشگاه های بزرگ 

شهر قرارداد ببندند.
فرانکلیـن ده متر جلوتر از ورودی اصلی مکث 
کرد و بـه تابلوی فلـزی بزرگی که در گوشـهٔ  
پارکینگ نصب شـده بود نگاهـی انداخت. بر 

خالف تابلوها و بیلبوردهای دیگر که کلی زرق 
و برق داشـتند، برای این یکی هیچ تمیزکاری 
خاصی انجام نشده بود و تنها یک شبکه بزرگ 
مستطیلی از فلز، در دید بینندگان خودنمایی 
می کرد. کابل های بزرگ برق از تابلو بیرون آمده 
بودند و سطح سیمانی پارکینگ با شکافی که 
کابلی در آن  فرو رفته بود، خط کشی شده بود.

فرانکلین به سمت تابلو رفت و در پنج متری آن 
ایسـتاد و برگشت. یادش آمد که برای رسیدن 
به بیمارستان دیر می شود و یک باکس سیگار 
هـم الزم داشـت. وزوزی مبهـم، ولـی قوی از 
تراسفورماتور زیر تابلو بیرون آمد، با برگشتن به 

سمت سوپرکارکت این صدا محو شد.
در حـال رفتن به سـمت صـف پرداخت پول 

خـودکار دنبال پـول خورد گشـت و ناگهان با 
یـادآوری اینکه عمـدا پول های خـردش را از 
جیب هایش به داشبورد خودرو خالی کرده بود 
هیجان زده شد. »چقدر زرنگم!«. بلند حرف زده 
بود و دو نفر از خریدارها به او خیره شـدند. در 
انعکاس در شیشـه ای فروشگاه به تصویر تابلو 
نـگاه کرد. با خنده فکر کرد کـه اگر تابلو پیام 
نیمـه آگاهی به مغزش بفرسـتد، البد با اینکار 
پیام معکوس می شـود. فکر اینکـه باید »دور 
بشود« و »سیگار بخرد« این مساله را از ذهنش 
خارج کرد. خودروهایی که در پارکینگ ایستاده 
بودند، در جایی که به تابلو می رسـید، به شکل 

یک نیم دایره از آن فاصله گرفه بودند.
به آن نظافت چی که راه رو را جارو می زد رو کرد 
و پرسـید »اون تابلو برای چیه؟« مرد جارویش 
را متوقف کرد، نگاهی خسـته به تابلو انداخت 
و گفـت »نمی دونـم. باید یه چیـزی مربوط به 
فرودگاه باشـه«. یک سیگار تقریبا تازه روشن 
شـده روی لب های رفتگر بود ولـی ناخودآگاه 
دسـت راستش به سمت جیب پشت شلوارش 
رفت و پاکتی سیگار را بیرون آورد. در حالی که 
فرانکلین قدم زنان دور می شد، مرد سیگار قبلی 

را دور انداخته و سیگار جدید را روشن کرد.
هرکسـی که وارد سوپرمارکت می شد، سیگار 

هم می خرید. 
* * *

فرانکلین با سـرعت شصت کیلومتر بر ساعت 
رانندگی می کرد و توجهی بیشـتر از همیشـه 
به اطراف جاده داشت. معموال یا زیادی خسته 
یا زیـادی درگیـر بود تـا به چیزی بیشـتر از 
رانندگی فکر کند اما حاال داشـت اتوبان را زیر 
نظـر می گرفت، کافه هـای کنار جـاده را برای 
یافتن نگارش های کوچک تـر تابلوهای جدید 
می پایید. گروهی از نمایشگرهای نئون درها و 
پنجره ها را پوشانده بودند، ولی اکثرشان به نظر 
بی ضرر می رسیدند. توجه اش را به بیلبوردهای 
بزرگ تری که کناره های باز اتوبان قد علم کرده 
بودند جلب کرد. خیلی از این تابلوها به بلندی 
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یک ساختمان چهار طبقه بودند، دستگاه هایی 
سه بعدی که به طرز اسـتادانه ای ساخته شده 
بودنـد و در آن هـا زنان خانـه دار غول اسـا با 
پوسـت های بـراق و چشـم ها و دندان هـای 
الکتریکی، در آشـپزخانه های مورد عالقه شان 
حرکت می کردند و از لبخندهایشان فلش های 

نئون بیرون می زد.
اکثر زمین های اطراف شاه راه ها آشغالدانی هایی 
پر از جنازه خودروها، ماشین های لباس شویی و 
یخچال بود که همه هنوز به خوبی کار می کردند، 
ولی فشـار اقتصادی و یورش مدل های جدید، 
آن ها را از بازار بیرون رانده بود. بسـیاری حتی 
یک خط هم رویشان نیافتاده بود و فلز براق بدنه 
آن ها زیر آفتاب سوزان می درخشید. نزدیک تر 

به شهر، بیلبوردها آنقدر به هم نزدیک می شدند 
که منظره بیابان های پر از زباله را می پوشاندند، 
ولی هنوز هم گه گاه که فرانکلین برای رسیدن 
به یـک خروجـی، سـرعتش را کم مـی کرد، 
هرم های فلزی از پشت بیلبوردها دیده می شد 
و اجازه نمی داد آرمان شهر ساخته در بیلبوردها، 

واقعی به نظر برسد.
* * *

آن روز عصر، هنگامی که از پله های بیمارستان 
پایین می آمد هتـاوی منتظرش بود. فرانکلین 
برایش دسـت تکان داد و به سـرعت به سمت 

ماشینش رفت.

»چی شـده دکتر؟«. هتـاوی ایـن را در حالی 
پرسید که فرانکلین پنجره ها را باال می کشید 
و به اطراف نگاه می کرد. »کسی دنبالت کرده؟«.
فرانکلیـن خنـده ای عصبی کرد و پاسـخ داد 
»نمی دونم. امیدوارم که نه، ولی اگه حرفی که تو 

می زنی درست باشه، احتمالش هست«. 
هتـاوی پوزخندی زد و زانویش را باال آورد و به 
داشبورد تکیه داد. »خب دکتر.. پس باالخره یه 

چیزهایی دیدی«. 
»خب، هنوز مطمئن نیسـتم، ولـی احتمالش 
هسـت کـه درسـت بگـی. امـروز صبـح تو 
سـوپرمارکت فیرالون…« از صحبت ایستاد. با 
رنجش به یاد تابلوی عظیم خالی افتاد که چطور 
با نزدیک شدن به آن به سوپرمارکت برگشت، 

سپس مواجه اش را تشریح کرد.
هتاوی به آرامی سـر تـکان داد. »اون تابلو رو 
اون جـا دیدم. بزرگه ولی نه به بزرگی اونایی که 
دارن جدید نصب می کنن. حاال دارن همه جا از 
این ها علم می کنن. تو کل شهر. می خوای چه کار 

کنی دکتر؟«
فرانکلیـن محکم به فرمان چنـگ زد. هیجان 
هتاوی در تعریف این چیزها، او را آزرده می کرد. 
»هیچ کار، معلومه. لعنت بهش، شـاید همه اش 

تلقینه. احتمال تو من رو خیاالتی کردی«.
هتاوی به سرعت صاف نشست. صورتش سرخ 
و وحشی شد. »چرند نگو دکتر! اگه نمی تونی به 

حس های خودت اعتماد کنی، دیگه چه انتظاری 
داری؟ دارن بـه مغـز ما حمله می کنـن. اگر از 
خودت دفاع نکنی کارمون تمومه. خالص! باید 
اآلن یـه کاری بکنیم، قبل اینکه زمین گیرمون 

کنن«.
فرانکلین با نگرانی دستش را باال برد که هتاوی 
را متوقف کند »یه لحظه اجازه بده. فرض کنیم 
این تابلوها همه جا نصب بشن، خب هدفشون 
چیـه؟ جـز دور ریختـن یـه عالمه پـول پای 
میلیون ها تابلو و بیلبورد دیگه؟ می تونی چه قدر 
هزینهٔ برق به کار فته برای اون ها می شه؟ همین 
االن هم خیلی از بنگاه ها به اندازه نیم قرن وام و 
قرض دارن و اگر کسی بخواد این همه هزینه رو 

اضافه کنه، شکست می خوره«.

هتاوی به موقع وسط حرف دکتر پرید »تقریبا 
درسته دکتر، ولی یه چیزی رو یادت رفته. چی 
می تونـه اون انرژی مصرفی بیشـتر رو جبران 
کنه؟ یـه افزایش عظیم در تولید. اون ها همین 
حاالش هم شـروع کردن به زیاد کردن ساعت 
کاری از دوازده سـاعت به چهارده سـاعت. یه 
جاهایـی کار کردن تو تطیـالت آخر هفته هم 
داره عادی می شه. می تونی تصورش کنی دکتر؟ 
هفت روز در هفته کار و هر کسی حداقل سه تا 

شغل داره«.
فرانکلین سرش را تکان داد. »مردم اینو تحمل 

نمی کنن«. 
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»تحمل می کنن. در بیست و پنج سال گذشته 
تولیـد ناخالص ملی پنجـاه درصد بـاال رفته، 
همین طور سـاعت های کاری مـردم در ماه. در 
نهایت همه بیست و چهار ساعته مشغول پول 
درآوردن و خـرج کردن خواهیم بـود و اونهم 
عین هفت روز هفته. هیچ کس جرأتش رو نداره 
زیربار نره. فقط به این فکر کن که اون موقع یه 
رکود اقتصـادی می تونه چند میلیون نفر رو از 
کار اخراج کنه و مردمی بسازه که کلی وقت آزاد 
دارن، ولی کاری نیست که انجامش بدن منظورم 
یه وقت آزاد واقعیه، نه زمان برای خرید کردن«. 
هتاوی دسـتی به شـانه فرانکلین زد و پرسید 

»خب دکتر، می خوای به من ملحق شی؟«
 * * *

پانصد متر جلوتر، نیمهٔ باالیی یکی از تابلوهای 
بزرگ در پشت دپارتمان چهارطبقهٔ پاتولوژی 

دیده می شد. کارگرها هنوز در حال کار رویش 
بودنـد. خطـوط هوایـی باالی شـهر عمـدا از 
بیمارستان دور نگه داشـته شده بودند و تابلو 
مشخصا هیچ ربطی به پرواز هواپیماها نداشت. 

»مگه تبلیغات زیر آسـتانه ای ممنوع نیست؟ 
چه طور اتحادیه ها می تونن با این موافقت کنن؟«
»نگرانی از رکود اقتصادی. مبانی اقتصاد رو که 
می دونـی. اگه تولید با تـورم ثابت پنج درصد 
رشـد کنه، اقتصاد راکد می شه. ده سال پیش 
باال بردن بهره وری برای رشـد تولید کافی بود، 
اما حاال بهره وری به بیشترین حد ممکن رسیده 

و فقط یک راه باقی مونده:  کار بیشـتر! مصرف 
زیاد و تبلیغات زیرآستانه ای بهانه رو براش جور 

می کنه.«
»حاال می خوای چیکار کنی؟«

»نمی تونم بهت بگم دکتر. مگر این که به اندازهٔ 
مساوی مسئولیتش رو بپذیری.« 

فرانکلین گفت: »شبیه دون کیشوت می شیم 
که به آسیاب بادی ها حمله می کنیم. نمی شه این 

چیزها رو با تبر داغون کرد«.
هتاوی گفت »قرار هم نیسـت سعی کنم« و در 
را باز کرد و در حال خارج شدن از خودرو گفت 
»برای تصمیـم گرفتن خیلی وقـت تلف نکن 
دکتر، وگرنه شـاید این تو نباشـی که تصمیم 

می گیره« و دستی تکان داد و دور شد.
در راه خانه، بدبینـی دوباره به فرانکلین غلبه 
کـرد. ایدهٔ توطئه نامعقول بـود و آرگومان های 

اقتصادی باور پذیر بودند. مثل همیشه هتاوی 
طعمهٔ سـاده ای به کار برده بود که او را به قالب 
بیندازد: کار کردن در یک شـنبه. اینکه او حاال 
داشت یکشنبه ها  کار می کرد انتخاب خودش 
و در پاسخ به پیشنهاد مؤسسهٔ مشاوره اش بود 
که به او گفته بود بهتر است روزهای یک شنبه 
به عنوان پزشک در یک کارخانه خوردو که به 
تازگی شیفت های یک شـنبه اش را فعال کرده 
بود، کار کند. درست است که این وظیفه جدید 
باعث شـده بود سـاعت های اسـتراحتش که 
همین حاال هم خیلی کم بود، کم تر بشـود ولی 

در نهایت با رضایت آن را قبول کرده بود و برای 
این کار یک دلیل ساده داشت: حقوق بیشتر.

با نگاهی به خطوط خودروهایی که با سـرعت 
از کنارش گـذر می کردند، دریافـت که حداق 
یک دوجین از تابلوهای عظیم الجثه در حاشیهٔ 
اتوبان نصب شـده بودند. همان طور که هتاوی 
گفته بود، تابلوهای بیشتری در حال نصب شدن 
بودند و ظاهر اکثر فروشگاه ها و سوپرمارکت ها 
حاال شبیه کشتی هایی بود که بادبان هایی فلزی 

داشته باشند.
وقتی به خانه رسید، جودیت در آشپزخانه بود 
و به تلویزیونی نگاه می کرد که روی قفسه باالی 
اجاق گاز گذاشته شده بود. فرانکلین به سختی 
از کنـار یک جعبهٔ مقوایی بـزرگ که ورودی را 
پر کرده بود گذشـت. چسـب های روی جعبه 
هنوز باز نشـده بودند. فرانکلین همسـرش را 

درحالی که داشت اعدادی را روی صفحه کلید 
تایپ می کرد بوسـید. بوی خوبی از مرغ بریان 
یا به عبارت صحیح تر یک عروسـک ژالتینی 
شـبیه مرغ بریـان که پـر از مـواد خوش بو و 
خوش طعم کننده، ولی بدون هیچ خاصیت سمی 
یا غذایی بود آشپزخانه را پر کرده بود. همسرش 
هنوز مشغول بازی »تخفیف ها را کشف کنید« 

بود.
با پایش ضربه ای به جعبهٔ مقوایی باز نشده زد و 

پرسید »این چیه؟«.
»نمی دونم عزیزم. ایـن روزها همه اش یه چیز 
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جدید می آد. دیگه نمی دونم کدوم به کدومه«. 
از میـان در شیشـه ای به مرغ نـگاه کرد، یک 
شش کیلویی اقتصادی، به اندازهٔ یک بوقلمون 
با پاها و بال های تزیین شـده و سینه ای عظیم 
که بیشـترش بعـد از غذا خـوردن دور ریخته 
می شد )این روزها سگ و گربه ای وجود نداشت 
که اضافات غذای پول دارها به آن ها برسد(. بعد 

چپ چپ به همسرش نگاه کرد.
»به نظر مضطرب می آی. روز بدی داشتی؟«

فرانکلین زیر لب غرغری کرد. ساعت ها تالش 
برای کشف سرنخ خای اشتباهی در چهره های 
اعالم کنندگان حراج های فوری، ادراک جودیت 

را تیز کرده بود.
»باز با اون دیوونه حرف زدی؟«

»هتـاوی؟ اتفاقـا آره، حـرف زدم. به هیچ وجه 
دیوونه نیست«. در حال عقب عقب رفتن پایش 

به جعبه گیر کرد و کم مانده بود نوشـیدنی اش 
روی زمیـن بریزد. »خب حاال که قراره پنجاه تا 
یکشنبهٔ بعدی رو برای دادن پول این کار کنم، 

بذار حداقل ببینیم چیه«.
به اطراف جعبه نگاه کرد و در نهایت برچسبش 
را پیـدا کـرد. »تلویزیـون؟ جودیت مـا به یه 
تلویزیون دیگه احتیاج داریم؟ همین االنش هم 
سه تا داریم. تو نشیمن، پذیرایی و یک دونه هم 

قابل حمل و نقل. چهارمی رو کجا بذاریم؟«
»اتـاق مهمون عزیزم. این قدر حسـاس نباش. 
نمی شه که به مهمون هامون یه تلویزیون دستی 

بدیم. بی ادبیه. من دارم سعی می کنم اقتصادی 
باشـم، ولی دیگه چهار تا تلویزیون حداقلشه. 

همهٔ مجله ها همین رو می گن. 
»و سـه تا هم رادیو؟«. فرانکلیـن و با ناراحتی 
به کارتـن نگاه کرد و ادامه داد: »اگه یه مهمون 
دعوت کنیم این جا، چه قدر وقت تنها تو اتاقش 
داره که بخواد تلویزیون ببینه؟ جودیت باید بس 
کنیم. این چیزا مجانی نیسـتن، حتا ارزون هم 
نیستن. تازه دیدن تلویزیون هم کال وقت تلف 

کردنه. ققط یه برنامه داره. مسخره است. 
»رابرت، چهار تا کانال داریم!«

»ولی فقط تبلیغ هاشـون با هم فرق می کنه.« 
پیش از آن که جودیت بتواند پاسخ دهد، تلفن 
زنگ خورد. فرانکلین گوشی داخل آشپزخانه 
را برداشـت و به سروصدای نامفهومی که از آن 
بیرون می آمد گوش کرد. در ابتدا فکر کرد شاید 

این نوعی تبلیغ باکالس جدید باشـد، ولی بعد 
فهمید این هتاوی است. با فریاد گفت »هتاوی! 

آروم باش مرد! دیگه چی شده؟ «
»دکتـر این بار باید حرفم رو بـاور کنی. با یک 
******//////زیرنویـس:  استروتسـکوپ 
وسـیله ای عمدتا پزشـکی برای کنـد یا ثابت 
نشـان دادن حرکات تکـراری//////****** 
خودم رو به یکی از این تابلوها رسوندم. اینا مثل 
مسلسل در ثانیه چند صد تا تصویر تبلیغاتی 
تو چشم آدما فرو می کنن، ولی اون قدر سریعه 
که کسـی حتا متوجـه تصویر نمی شـه، فوق 

العاده اسـت! قـراره تو مرحلهٔ بعد برن سـراغ 
تبلیغات تلویزیون و خودرو. دارن سعی می کنن 
مجبورمون کنن هر دو ماه این ها رو عوض کنیم. 
باور می کنی دکتر؟ هر دو ماه یه ماشین جدید! 

خدای من، این تازه…«.
فرانکلین بـا بی صبـری وقفـهٔ تبلیغاتی پنج 
ثانیه ای را تحمل کرد )تماس های تلفن رایگان 
بودند، ولی زمان تبلیغ بسـته به مسـافت دو 
طرف گفت وگو بـود. در راه های دور ممکن بود 
حتا نسـبت تبلیغ به مکالمه ده به یک باشد( 
ولی درست پیش از پایانش، ناگهان تلفن را قطع 

کرد. بعد هم پریز تلفن را بیرون کشید.
جودیـت به سـمتش آمد و دسـتش را گرفت 
»رابـرت؟ چی شـده؟ خیلـی داغـون به نظر 

می آی«. 
فرانکلین نوشیدنی اش را برداشت و به نشیمن 

رفت. »تقصیر این هتاویـه. حق با توئه. زیادی 
باهاش دم خور شدم. داره مغز منم می پکونه«

به حاشیهٔ تاریک تابلوی باالی سوپرمارکت نگاه 
کرد. چراغ های قرمز هشدارشدر آسمان شب 
می درخشـیدند. نه نامی داشت و نه نوشته ای. 
درست مثل نقطه تاریک در یک مغز بیمار. این 

ناشناسی او را می ترساند.
»هنـوز مطمئـن نیسـتم. بخـش زیـادی از 
حرف هایی که هتاوی می زنه معقوله. این تبلیغ 
زیرآستانه ای از اون آخرین تالش هاییه که از یه 

سیستم صنعتی فراسرمایه داری انتظار داری.«
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صبـر کـرد تـا جودیت پاسـخ بدهـد و وقتی 
چیزی نشـنید به او نگاه کرد. او وسط فرش، با 
دست های آویزان ایستاده بود و صورت همیشه 
باهوشـش،  بی حالت و بی فروغ بود. مرد جهت 
نگاه همسـرش را از باالی سقف ها دنبال کرد و 
با قدرت سرش را برگرداند، تلویزیون را روشن 
کرد و عبوسـانه گفت »بیا تلویوزیون ببینیم. 

خدایا، واقعا اون چهارمی رو هم الزم داریم«. 
*  * *

یک هفته بعد فرانکلین مشغول بررسی فهرست 
خریدهایش بود. دیگر خبری از هتاوی نشـده 
بود. هر غروب که بیمارسـتان را ترک می کرد، 
خبـری از اون نبود. وقتی نخسـتین صداهای 

انفجـار از اطراف شـهر آمد و اخبـار مربوط به 
خراب کاری علیه تابلوهای عظیم منتشر شد، 
او بـه طور خـودکار هتـاوی را مسـئول آن ها 
پنداشت،ولی بعدتر در اخبار شنید که صداهای 
انفجار مربوط به گودبرداری بناهای جدید توسط 

کارگران بوده.
در  بیشـتری  و  بیشـتر  تابلوهـای  روز  هـر 
خروجی های به سمت فروشگاه ها و روی سقف 
خانه ها ظاهر می شـد. همین حاال هم در مسیر 
16 کیلومتری خانه تا بیمارسـتان، سـی تابلو 
دوش بـه دوش هم مثل مهره های دومینو قرار 
گرفته بودند. فرانکلین تالش برای نگاه نکردن 
به تابلوها را کنار گذاشته بود ولی هنوز اعتقادی 
کـه در ته دلـش در مورد این کـه انفجارها کار 

هتاوی بود، بدگمانی اش را زنده نگه می داشت.
بعد از شـنیدن اخبار، دوباره فهرست را پیش 
آورد و متوجه شد که در طول دو هفته قبل، او و 
جودیت خودرو )قبلی فقط دو ماه عمر داشت(، 
دو عدد تلویزیـون )بعد از چهار ماه(، چمن زن 
برقـی )7 ماه(، اجاق برقی )5 ماه(، سشـوار )4 
ماه(، یخچـال )3 ماه(، دو عـدد رادیو )7 ماه(، 
ضبـط صوت )5 مـاه( و میز کوکتـل  )8 ماه( را 

تعویض کرده اند. 
نصف این خریدها توسـط او انجام شـده بود، 
ولی هرچقدر سـعی می کرد تمرکز کند، لحظهٔ 
سفارش این وسایل را به یاد نمی آورد. برای مثال 
خودرویش را به گاراژی نزدیک بیمارستان داد 

تا آن را پولیش بزنند، و عصـر آن روز، قرارداد 
خودروی جدیدی را امضا کرد. توسط فروشنده 
قانع شـده بود کـه تعویض خـودروی دو ماههٔ 
قبلی با یک خـودروی جدید، هزینهٔ کم تری از 
پولیش کاری ماشـین قدیمی خواهد داشـت. 
ده دقیقه بعد، هنگام سرعت گرفتن در اتوبان 
متوجه این نکته شـده بود کـه واقعا خوردوی 

جدیدی خریده است.
در مورد تلویزیون هم وضع مشابه بود. تلویزیون 
قبلی تصاویر را با یک سایه نمایش می دادند و 
او سـفارش دسـتگاه های جدیدی داده بود که 
دقیقا مشابه دسـتگاه های قبلی بودند  )البته 
دسـتگاه های جدید هم همان سایه را نمایش 
می دادند، ولی همان طور که فروشنده به آن ها 

اطمینان داده بود، دو روز بعد این سایه ها محو 
شدند(.

حتـا یک مـورد را به یاد نمـی آورد که خودش 
شخصا احساس کرده باشد نیاز به خرید چیزی 
دارد و به فروشـگاه رفته باشـد و آن را خریده 

باشد. 
او فهرست خریدهایش را همه جا با خود می برد 
و با اضافه کردن خریدهای جدید به آن همیشه 
این امکان را به خود می داد که به عقب برگردد 
و ببیند چه چیزهای خریده. حاال داشـت فکر 
می کرد شـاید تسـلیم شـدن و پذیرفتن این 
شرایط جدید بهترین انتخاب ممکن باشد. در 
طـول زمانی که حداکثر تالشـش برای کنترل 

خریدها را انجام می داد، شیب رشد خریدهای 
جدید حـدود ده درصد بود ولی اگر مقاومت را 

کنار می گذاشت این موارد سر به فلک می زد.
*  * *

دو ماه بعد، هنگام رفتن به خانه از بیمارستان، 
برای نخستین بار یکی از نشانه ها را دید.

ناتوان در تحمل سیل ماشین ها، در خط سرعت 
شـصت کیلومتر در سـاعت بود. تـازه دومین 
تقاطع غیرهم سطح را رد کرده بود که ترافیک 
کند شـد. صدها خـودرو به کنار جـاده و روی 
چمن ها رانده و آنجا پارک کرده بودند. جمعیت 
زیادی دور یکی از تابلوهای عظیم جمع شـده 
بودند. دو پیکر سیاه کوچک داشتند از بدنه ی 
فلزی باال می رفتند. طرح های درخشـانی روی 
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تابلو روشن و خاموش می شـد و هوای گرگ و 
میش غروب را روشـن می کرد. طرح ها اتفاقی 
و بدون معنی بودند. درسـت مثل اینکه کسی 

مشغول آزمایش تابلو برای بار نخست باشد.
فرانکین خوشحال از اینکه نظرات هتاوی اشتباه 
بوده، خودرویش را روی حاشـیه اتوبان کشید 
و پـس از توقـف، از آن پیاده شـد و از البه الی 
جمعیت تماشـاچیانی که نور تابلو گاه و بی گاه 
صورتشـان را روشن می کرد، به پیش رفت. در 
ردیف جلو و درسـت در حاشیهٔ تقاطع، تعداد 
زیـادی پلیس و مهندس تجمع کـرده بودند و 
گردن هایشـان را برای بهتر دیـدن مردانی که 

چندین متر باالتر بودند دراز کرده بودند.
فرانکلین ناگهان ایستاد و حس 
راحتی چند لحظـه پیش، جای 
خودش را به اضطرابی عمیق داد. 
بسیاری از پلیس های پایین تابلو 
تفنگ شکاری داشـتند و روی 
دوش دو پلیسی که در حال باال 
رفتن از پایه تابلو بودند، مسلسل 
آویزان بود. توجه همه به سمت 
فرد سـومی بود کـه کنار جعبه 
کنترل روی تابلو قوز کرده بود. 
این مرد ریشی بلند و پیراهنی 
کهنه داشت و زانویش از سوراخ 

شلوار جینش بیرون زده بود. 
هتاوی!

فرانکلین به سرعت پیش رفت. 
تابلو صداهای عجیبـی می داد 
و چشـمک هایش کندتر شـده 
بود. بعد نورها تثبیت شـدند و 
چشمک ها به طور کامل وارد یک 
سیکل قابل درک شد. جمعیت 

بـه واژه هایی نگاه می کرد کـه روی تابلو نقش 
بسته بود. عبارت ها کامال آشنا بودند. فرانکلین 
مطمئن بود که آن ها را برای هفته ها هنگام باال و 
پایین رفتن از اتوبان، بارها ناخودآگاه در ذهنش 

خوانده است.
بخر حاال بخر حاال بخر حاال بخر حاال بخر حاال

ماشین نو حاال ماشین نو حاال ماشین نو حاال
آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره آره 

آژیرها به صدا درآمدند، دو ماشـین گشـت به 
سـرعت روی علف ها پیچیدنـد و ترمز کردند. 
پلیس های باتوم به دست از درهایشان به بیرون 
ریختند و به سرعت جمعیت را به عقب راندند. 
فرانکلین سعی کرد سر جایش بایستد و فریاد 

کشـید »سـرکار من این آدم رو می شناس-« 
ولی پلیسـی که در حال پیش آمدن بود با کف 
دست ضربه محکمی به سینه اش زد. فرانکلین 
با درد به عقب و به سـمت خودرویش برگشت. 
پلیس ها با باتوم مشـغول شکسـتن شیشـه  
ماشین هایی بودند که محل را ترک نکرده بودند 
و راننده های عصبانی سعی می کردند سریع تر 
به خودرویشـان برسند و خود را از محل نجات 

دهند. 
سـروصدا برای لحظاتـی زیر صدای شـلیک 
مسلسل محو شد، ولی هنگامی که هتاوی زیر 
نگاه وحشت بار راننده هایی که حاال به او خیره 
شـده بودند دسـت هایش را باز کرد، اشکی از 

پیروزی و درد ریخـت و از باالی تابلو به پایین 
پرید، دوباره اوج گرفت.

*  * *
ولـی رابـرت واقعا چـه اهمیتـی داره؟« این را 
جودیت صبح روز بعـد از فرانکلین که بی صدا 
در پذیرایی نشسـته بـود پرسـید. »می دونم 
که بـرای زن و دخترش دردناکـه، ولی هتاوی 
مشکل داشت. اگه این قدر از تابلوهای تبلیغاتی 
بدش می اومد، چرا اونایی که ما می تونیم بینیم 
رو منفجـر نکرد و رفت سـراغ اونایی که اصال 

نمی بینیمشون؟«
فرانکلین به تلویزیون خیره شـده بـود و آرزو 
می کرد برنامه در حال پخش بتواند او را از فکر 

و خیال بیرون بیاورد. به سادگی گفت: »حق با 
هتاوی بود«.

»واقعا؟ خب تبلیغات همیشـه هست. ما واقعا 
آزادی انتخاب نداریـم. به هرحال ما نمی تونیم 
بیشتر از پولی که داریم خرج کنیم و مؤسسات 

اعتباری هم باالخره به مشکل می خورن.«
»تو این رو قبول می کنی؟« فرانکلین به سمت 
پنجـره رفت. چهارصـد متر دورتر، در وسـط 
منطقهٔ مسکونی تابلوی دیگری در حال نصب 
بود. تابلو به سمت شرق بود و در نور صبح گاهی، 
سـایه اش روی باغچـه می آفتاد و تـا نزدیک 
پله های ورودی مجتمع فرانکلین را تاریک کرده 
بـود. برای جلب اعتماد مجتمع و شـاید هم به 
منظور دور کردن شک و شبهه 
نسبت به تابلو، بخش های پایین 
آن به شـکل خانه ای مسکونی 

نقاشی شده بود.
فرانکلین با کرختی به آن چشم 
دوخت و نیم دوجین پلیسی را 
شـمرد که هنگامی که کارگران 
شـبکه های فلزی پیش ساخته 
را از کامیـون زیـر تابلـو پیاده 
می کردنـد، کنـار ماشـین های 
می کردند.  استراحت  گشتشان 
بعد به تابلوی باالی سوپرمارکت 
نگاه کرد، سعی کرد خاطره های 
هتـاوی و تالش حـزن انگیزش 
را بـرای قانع کردن او و کسـب 
همـکاری اش را از ذهنـش پس 

بزند.

یک ساعت بعد، هنوز همان جا 
ایستاده بود که جودیت با کاله و 
پالتویش وارد شد، آماده بود که به سوپرمارکت 

برود.
فرانکلیـن او را تا در خروجی همراهی کرد و با 
صدایی یکنواخت و مـرده گفت »جودیت، من 
می رسونمت. باید با یک فروشنده ماشین حرف 
بزنـم. مدل هـای جدید تا آخر ماه مـی آن. اگه 
خوش شانس باشیم می تونیم یکی از اولی هاش 

رو بگیریم«.
آن ها قدم زنان به سـمت پارکینـگ  رفتند. با 
گذشت روز، سایهٔ تابلوهای عظیم از تمام محله 
می گذشت، از سر تمام مردمی که در راه رفتن 
به سـوپرمارکت بودند. مانند تیغه های تاریک 

یک داس بزرگ.

http://slmd.ir/jd
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