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تیم دبیان هنوز هم در حال پیاده سازی و بهبود ZSF برای گنو/
لینوکس هستند

در تازه تریـن تـالش برای پشـتیبانی از ZFS در سـطح کرنـل DKMS به 
صورت یک ماژول، قرار اسـت از سیستم فایل ZFS در گنو/لینوکس نیز 
پشـتیبانی شـود. در حال حاضر پروژه هایی برای انجـام این کار ایجاد 
شـده اسـت که تیم توزیع  دبیان گنو/لینوکس نیز مشغول توسعه آن 
هسـتند. برای اطالعات بیشـتر در مورد BSD و ZSF می توانید به آدرس 

zfsonlinux.org مراجعه کنید.

بد افزارجدیدی در گنو/لینوکس کشف شد!
اخیـرا ویروسـی جدیـد توسـط دو شـرکت فعـال در حـوزه امنیت یعنی 
کاسپراسکای و Dr.Web گزارش شده است که امکان گرفتن تصویر از صفحه 
نمایشگر را داشته و اطالعات نمایشگر را در پوشه tmp ذخیره کرده و سپس 
آنان را به میزبان اینترنتی ناشناسی ارسال می کند، این بد افزار عالوه بر امکان 
گرفتـن تصاویر متنـاوب از صفحه نمایش،  امکان ضبط صـدای کاربران و 

ذخیره آنان در tmp را نیز دارد.
گفتنی است این بدافزار قادر است با استفاده از اطالعات جمع آوری شده از 
تصاویر گرفته شده از صفحات کاربران به اطالعات شخصی و با ارزش افراد 
زیادی دسترسی داشته باشد. این بدافزار به شکلی قدرتمند تر و با قابلیت های 

بیشتر برای ویندوز نیز شناسایی شده است.

Nouveau در درایور متن باز OpenGL 4.2 پشتیبانی از
اخیرا دو افزونه جدید برای پشتیبانی بهتر از GL4 در Open GL پیاده سازی 
شده است، که با استفاده از این افزونه این درایور یک گام دیگر به پشتیبانی 
از OpenGL 4.2 نزدیـک تر شـده اسـت، گفتنی اسـت OpenGL 4.2 قدرت 

بیشتری در پردازش گرافیکی برای کاربران فراهم خواهد آورد. 

نسخه ۵/۰  از مدیر بسته های Pacman منتشر شد
Pacman نـام مدیر بسـته های توزیـع محبوب Arch اسـت که برای نصب 

و مدیریـت نرم افزارهـا در این توزیع به کار می رود. اخیراً نسـخه 5/0 این 
نرم افزار منتشر شده است که از قابلیت های فراوانی به عالوه بهبود مدیریت 
فایل های قفل lock برخوردار شده است. در ضمن مدیریت وابستگی ها و 
نمایـش پیغام های متناسـب با خطای رخ داده برای هـر خطا نیز در این 
نسخه بهبود یافته است و اطالعات بیشتری در مورد اشکال در پیدا کردن 

وابستگی یا موارد دیگر به کاربران نمایش داده می شود.
این نسخه از Pacman بعد از طی شدن مدت زمانی که در مخازن آزمایشی 

بود به مخازن رسمی راه یافته است. 
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نسخه جدیدی از اندروید X86 منتشر شد
نسخه جدید از اندروید x86 که از  اندروید ۶/0 یا مارشمالو استفاده می کند 
منتشـر شـد، پیش از این نسـخه 5/0 یا اللی پاپ و نسـخه 4/4 بستنی 
سـاندویچی نیز منتشـر شـده بود که نسـخه 4/4 در چند روز گذشته به 
صورت پایدار نیز عرضه شـده بود.  گفتنی اسـت نسـخه های 5/0 و ۶/0 
هنوز به پایداری مناسبی نرسیده اند، اما برای استفاده کاربرانی که مایل به 

آزمودن آن هستند، مناسب است.

19۰۰ عنوان بازی برای گنو/لینوکس در استیم عرضه شده است
عناوین بازی ها در اسـتیم که در گنو/لینوکس نیز قابل نصب هستند هر 
روز در حال افزایش است و اخیرا از مرز 1900 عنوان بازی گذشت. استیم 
یک نرم افزار مدیریت و فروشگاه بازی است که انواع مختلفی از بازی های 

تکنفره، چند نفره و آنالین در آن یافت می شود.. 

Medieval II: Total War یک بازی جدید برای لینوکس
شرکت Feral که تا کنون بازی های بزرگ و عالی برای سیستم عامل گنو/
لینوکس و Mac عرضه کرده،. این بار بازی محبوب Medieval II: Total War را 
که یک بازی استراتژیک است برای گنو/لینوکس و Mac منتشر کرده است.
البتـه نسـخه مربوط بـه ویندوز این بازی در سـال 200۶ منتشـر شـده 
بود و شـرکت Feral با همکاری SEGA امسـال همین نسـخه را برای گنو/

لینوکـس و mac عرضـه کـرده اسـت. ایـن شـرکت در حـال حاضـر 4 
 بـازی دیگـر هـم بـرای گنو/لینوکس منتشـر کرده اسـت کـه در آدرس

feralinteractive.com/en/linux-games می توانید آن ها را مشاهده کنید.

http://slmd.ir

http://slmd.irhttp://slmd.ir

FreeBSD سرور 1۸ ساله
یک سـرور متعلق یه یک شـرکت خصوصی که مخصوص سرویس دهی 
اختصاصی به مشتریان این شرکت بود بعد از 1۸ سال و 10 ماه کار بی وقفه 
به دلیل مشکالتی در سخت افزار هارددیسک آن توسط سیس ادمین آن 
 Free BSD خاموش شد. نکته جالب توجه این که سیستم عامل این سرور

نسخه 2/2/1 بود.

http://slmd.ir
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مایکروسافت موتور جاوا اسکریپت خود را بازمتن کرد
 ChakraCore شرکت مایکروسافت در آخرین حرکت، موتور جاوا اسکریپت

را به صورت بازمتن در اکانت گیت هاب منتشر کرد.
مایکروسافت مدعی هست که این موتور تمام استانداردهای جاوا اسکریپت 
را بهتر از نمونه های مشابه گوگل کروم و فایرفاکس اجرا می کند و سرعت 
بیشتری هم نسبت به نمونه مشابه دارد. در حال حاضر این شرکت برای 
انتشـار این نرم افزار مجوز MIT را که یکی از آزادترین مجوزهای انتشـار را 
انتخاب کرده است. البته دلیل این انتخاب احتماال جهت بهره برداری های 

تجاری احتمالی در آینده توسط این شرکت هست.

http://slmd.ir

اس اس ال رایگان با Let’s Encrypt حتی برای دامنه های .آی آر
اگر پیش از گواهینامه امنیتی )SSL یا TLS( را نصب کرده باشید، از سختی 
کار نصب و تمدید آن آگاه هسـتید. از طرف دیگر چند سـالی است که از 
سـوی گوگل تاکید بیشتری بر نصب این گواهینامه می شود. خبر خوب 
این که از حدود سه هفته قبل یک مرجع صدور گواهینامه دیجیتال بصورت 
عمومی سـرویس گواهینامه امنیتی رایگان خود را ارائه نموده اسـت که 

براحتی هر چه تمام )حداقل در برخی پلتفرم ها( نصب می شود.

Let’s Encrypt توسط ISRG تامین می شود که سازمان های بزرگی همچون 

بنیاد موزیال، سیسکو و Akamai از آن حمایت می کنند. خبر بسیار خوب 
اینکه این سرویس برای دامنه های ir. نیز قابل نصب است. 

در صورتی که شـما هم می توانید ما را در انعکاس اخبار مهم در مجله 
کمک کنید می توانید با ما در ارتباط باشید. خبر مورد نظر را به همراه 
منبع آن به ایمیل review@salam-donya.com ارسال کنید تا با نام خود 

شما در مجله منتشر شود.

http://slmd.ir/om

آی بی ام قصد ایجاد مین فریم های منعطف با Golang را دارد
آی بی ام قصد دارد با اسـتفاده از زبان متن باز Go، مین فریم های منعطفی 
را بـر مبنـای z Systems تولید کند. Go یک زبان برنامه نویسـی منعطف و 
ساختار یافته است که به صورت متن    باز و در سال 2009 میالدی عرضه 
شده است. همچنین برنامه های نوشته شده با این زبان برنامه نویسی سرعت 
بیشتری داشته و تقریبا چندین برابر سریع تر از زبان های مرسوم هستند. 
آی بی ام یکی از شرکت های سخت افزاری است که فعالیت های زیادی در 
زمینه تولید ابرکامپیوتر و مین فریم ها دارد و در حال حاضر مین فریم های  

z System آن از قدرت بسیار باالیی برخوردار هستند.

http://slmd.ir
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بـازی A.D. 0 کـه یک بازی اسـتراتژیک 
تک نفره و تحت شـبکه در سیسـتم عامل 
گنو/لینوکـس اسـت را عالقه منـدان و طرفـداران 
نرم افزارهای آزاد/متن باز بر اساس تمدن های موجود 

در 200 سال قبل و بعد از میالد مسیح ساخته اند.
تمـدن پارسـی، رومـی، بریتانیایـی، یهـودی و ... از 
تمدن های موجود و شـناخته شـده در این بازی به 
شـمار می روند. سـاخت این بازی که نسخه اول آن 
تقریباً در سال های 2010 عرضه شده است، مدت ها 
قبل از آن یعنی در اوایل سـال 2000 میالدی آغاز 
شـده بود آن هم در زمانی که بازی های اسـتراتژی 

متنوعـی در بـازار عرضـه شـده بودنـد. در خـالل 
سـال های 2002 تـا 2009 ایـن بـازی بـه صـورت 
خصوصـی توسـعه داده می شـد و در ایـن زمان کد 
منبع برنامه فقط به کسـانی داده می شـد که کامال 
مشـخص بود که می خواهند از آن برای هدف هایی 
آموزشی استفاده کنند و در همین زمان هم عناصر 
و گرافیک هـای متنـوع و زیبایی به آن افزوده شـد. 
سـپس آن ها در سـال 2009 به دلیل مشکالتی که 
با موتورهای بازی انحصاری داشتند، تصمیم گرفتند 
تا توسعه به سبک نرم افزار آزاد/متن باز را بر گزینند. 
همچنین با این وجود که متن باز/ آزاد شدن نرم افزار 

باعث شده اسـت که توسعه دندگان بیشتری در آن 
مشـارکت داشـته باشـند، با این حال هنوز بازی با 
شدت بیشتری در حال توسعه است و برای رسیدن 
بـه یـک بـازی مطلـوب جـای کار بیشـتری دارد و 

می توان آن را به صورت بهتری بهینه کرد.
گیم پلی بازی نیز همانند سایر بازی های استراتژیک 
Real-time اسـت عالوه بر این که از گرافیک و عناصر 

بصری خوب و قابل قبولی نیز بهره می برد، عناصری 
مانند ساختمان ها و افراد نیز با دّقت و زیبا طراحی 
شـده اند و در هر نسـخه از بازی تغییرات خوبی در 

آنان اعمال می شود.

0 A.D. بازی 
سبک بازی:  استراتژیک

معرفی پروژه ژاکارد
انقــالب دنیای منسوجات و فـــناوری های پوشــیدنی در راه است
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)The Battle for Wesnoth( بازی نبرد برای وسنوث
سبک بازی: استراتژی نوبتی

سـبک این بازی به مانند بازی شطرنج است 
و بازیکن هـا بـه نوبـت حرکاتـی را در بـازی 
اعمال می کنند و مهره های یکدیگر را به نوبت حرکت 
می دهند. در این سـبک نیز همانند سبک راهبردی، 
هدف بازی غلبه بر حریف با پیش گرفتن رویه مناسب 
است. این سبک از بازی امروزه طرفداران زیادی داشته 
و بازی های عرضه شده با این سبک معموالً از جانب 
بازی خور ها امتیاز باالیی را اخذ می کنند. با این حال 
راهبرد اصلی بازی برگرفته از فلسـفه KISS است، این 
مفهوم به این شـکل اسـت که برای کاربرد سـاده تر 
هرچیزی را به طرز احمقانه ای سـاده نگهدار! همانند 

فلسفه KISS در یونیکس و توزیع آرچ.
ایـن بـازی در ژوئـن 200۳ میالدی و توسـط دیوید 
 GNU وایـت طراحی شـده اسـت و  تحت مجـوز آزاد
GPL منتشـر شـده اسـت و نرم افزاری آزاد به حساب 

می آید. امتیاز این بازی در سورس  فورج 5 و در سایت       
Softonic نیز 4/5 از 5 بوده است که امتیازهایی خوب 

برای یک بازی متن باز و آزاد محسوب می شود.
ایـن بـازی بـه زبان ++C نوشـته شـده اسـت و اکثر 
سیسـتم عامل ها و ماشین های امروزی و غیر امروزی 
قابـل اجرا اسـت. ایـن بازی در سـال 2010 در بیش 
از 50 زبـان دنیـا قابل دسترسـی بـود و 95 درصد از 

پیغام های آن برای استفاده در زبان های دیگر ترجمه 
شـده بود. اکثر تصاویر و طرح های گرافیکی در قالب 
قابل گرافیکی PNG ذخیره شـده اند و تمامی آن ها با 

مجوز GPL عرضه شده اند. 
همچنیـن تمامی موسـیقی های به کار رفتـه در این 
بازی با اسـتفاده از ادوات موسـیقی سنتی بوده اند تا 
روح سنتی بازی حفظ شود، این موسیقی ها به رایگان 
از طرف عالقه مندان بازی تهیه می شوند و برای تیم 
بازی ارسـال می شوند. این تیم تمامی موسیقی هایی 
که در آنان از ادوات جدیدی مانند گیتار استفاده شده 

است را رد می کنند.

13 شماره هفتم،  شهریور ماه93



تبدیل شـدن بـه یک برنامه نویـس خوب و 
توانا کاری دشوار به نظر می رسد، سخت ترین 
بخش کار نیز زمانی است که می خواهید با مشتری یا 
یکی از همکارهایتان کنار بیایید. نوشتن یک نرم افزار 
کامپیوتری کار مهمی است و مهارت هایی مختلف را 
از یـک برنامـه نویس با خود درگیر می کنـد. ولی در 
مقابـل کاری که برای ایجاد یک سیسـتم نرم افزاری 
منسـجم و قـوی صورت می گیرد، بـه یک بچه بازی 
شـباهت خواهد داشـت. در این نوشتارها سعی شده 
است تا هر آن چه یک فرد برای تبدیل شدن به یک 
برنامه نویس بیاموزد را جمع آوری کند تا چیزهایی را 
که با تجربه در آینده ممکن است بیاموزند را در همان 

ابتدای راه بیاموزند.
این نوشـتار، نوشتار خوبی اسـت برای کسانی که در 
ابتدای راه هستند، با این حال برای تمامی افراد مفید 
است و تجارب خوبی را از برنامه نویسان در خود جای 
داده اسـت با این حـال می توانید کتاب های مختلف 
دیگـر را نیز در گیت هاب پیـدا کرده و مطالعه کنید 
مثالً کتاب چگونه یک هکر شـویم اریک ریموند نیز 

می تواند کتاب خوبی برای برنامه نویسان باشد.
اگر از دانش خوبی در زبان انگلیسی برخوردار هستید 
و در ضمن می خواهید برنامه نویسی را فراتر از نوشتن 

کد و در پروژه های بزرگ و در قالب همکاری با دیگران 
و یا تعامل بهتر با مشـتریان بیاموزید به شما توصیه 

می کنم حتماً این مطالب را بخوانید.

:FreeCodeCamp 
Free Code Camp جامعه ای متن باز اسـت که شما در 

آن یـاد می گیریـد که چگونه کد بزنیـد و دیگران به 
رایگان از آن بهره مند شوند!

پایگاه های اینترنتی زیادی برای یادگیری برنامه نویسی 
و کد نویسی در اینترنت وجود دارند که اکثر آنان نیز 
به رایگان یا با گرفتن حق اشـتراک اقدام به آموزش 
زبـان و یا زبان های برنامه نویسـی به صورت ویدئویی 
 Free Code Camp ،یـا گام به گام در اینترنت می کننـد
مکانی اسـت کـه در آن بـه راحتی می توانـد به یک 
توسـعه دهنده وب تبدیل شـوید آن هم به سادگی و 
با یک کلیک بدون هیچ گونه حق اشتراک خاصی که 
از کاربران دریافت می شـود. این وب سـایت و کمپین 
با این هدف آغاز شـده است که با استفاده از آموزش 
رایگان بتوانند برنامه نویسـان بیشـتری را برای تولید 
نرم افزارهـای غیر انتفاعی تربیت کننـد. با مراجعه به 
وب سـایت freecodecamp.com و کلیـک بر روی آغاز 
آمـوزش، به راحتی می توانید آموزش مجازی خود را 

چگونه برنامه نویس شویم
برای یادگیری برنامه نویسی تحت وب آغاز کرده و بعد 
از آنکه به یک برنامه نویس وب تبدیل شدید با نوشتن 
نرم افزارهای خوب و غیرانتفاعی از خجالت آموزگارتان 

در این وب سایت نیز بیرون آیید!
  معرفـی نـکات و ترفندهایـی بـرای جاوا 

اسکریپت
جاوا اسکریپت از آن دسته زبان های اسکریپت نویسی 
و سـمت کالینت اسـت که معموالً در اکثر سایت ها 
اسـتفاده می شـود. کتاب ها و نوشـتارهای زیادی در 
مورد آموزش کد نویسـی جاوا اسـکریپت و jQuery یا  
AJAX و node.js در اینترنت وجود دارند که اکثر آنان 

بـه معرفـی کلی این زبـان و نحوه کد نویسـی در آن 
پرداخته انـد. با این حال اگـر برنامه نویس وب و جاوا 
اسـکریپت هستید و می خواهید به ترفندها و نکاتی 
کـه معمـوالً توسـط برنامه نویسـان جاوا اسـکریپت 
استفاده می شـود را نیز بیاموزید، این آموزش بسیار 
مناسب خواهد بود، زیرا در آن بیشتر به معرفی نکات 
و ترفندهایـی جالب و مفید پرداخته شـده اسـت تا 
آموزش جاوا اسـکریپت از پایه و مشـابه آموزش ها و 

نوشتارهای متداول دیگر است.
در ایـن ترفندها روش هـا و نکات جالب که به کمتر 
شـدن کد و سـریع تر شـدن نرم افزار و سـایت شـما 
منجر می شـود نیز معرفی شـده اسـت که به یقین 
ایـن آموزش را به یکـی از جذابترین آموزه های جاوا 
اسکریپت برای برنامه نویسان آن تبدیل خواهد کرد. 
با اسـتفاده از 25 نکته ای که در این آموزش به آنان 
پرداخته شـده اسـت، می توانید بهتر جاوا اسکریپت 

بنویسید و کارایی وب سایت خود را نیز بهبود دهید.
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انجـام محاسـبات سـاده ریاضی به صـورت فرمولی و 
پیچیده تر از یک ماشین حساب، نیازی است که اکثر 

کاربران امروزی با آن مواجه هستند.
 در گنو/لینوکس نیز نرم افزارهای متعددی برای انجام 
Speed-      محاسبات ریاضی وجود دارند مانند نرم افزار 

crunch که توسـط کیوت )Qt( نسخه 4 نوشته شده 

و در اکثر سیسـتم عامل ها قابل استفاده است. در این 
مطلـب به معرفـی دو نرم افـزار  که بـرای این منظور 
ساخته شده اند، خواهیم پرداخت.  اکثر این نرم افزارها 
و دو نرم افزار معرفی شـده در این نوشـته برای انجام 
محاسبات ریاضی ساده که افرادی عادی مانند من نیاز 
دارند، بسیار مناسب و مفید هستند. با این حال این دو 
نرم افزار را برای کاربران گنو/لینوکس  در هر میزکاری 
پیشـنهاد می کنم، هر چند نرم افـزار اول برای میزکار 
کی دی ای و یونیتی، MATE و … و نرم افزار بعدی برای 

گنوم و المنتاری مناسب تر هستند.

»Speedcrunch«  نرم افزار اسپید کرانچ  
نرم افزار اسـپید کرانچ »Speedcrunch« نرم افزار سـاده 
و زیبایی اسـت کـه توانایی محاسـبات ریاضی عادی 
را دارد،  توسـط این نرم افزار، محاسبات و فرمول های 
خود را وارد کنید و به راحتی خروجی را دریافت کنید. 
برای استفاده از فرمول ها می توانید از قبل، متغیرهای 
دلخواهی را نیز تعریف کنید. مثال برخی متغیرها با نام 
Pi یـا X و Y تعریـف کنید، هر چند خـود این نرم افزار 

می تواند با کلمه »pi« عدد پی یا پای را تولید کند. 
نوار کناری نرم افزار که در تصویر زیر آن را  مشـاهده 
می کنیـد، می توانـد به چند حالت تغییـر کند.  مثاًل 
حالتی که تمامی توابع را مشـخص می کند یا حالتی 
که مقادیر هر متغیر را که تعریف کرده اید به نمایش 

می گـذارد که به نظرم گزینه ای بسـیار کاربـردی در 
فرمول های تو در تو و طوالنی است.

»NaSC« نرم افزار  
 Not«        نام نرم افزاری است که از اول کلمه های NaSC

a Soulver Clone« گرفته شـده است. این نرم افزار یک 

نرم افزار شخص ثالث در توزیع المنتاری اواس است که 
همانند دیگر نرم افزارهای این توزیع طراحی شده است.  
»Soulver« نرم افزاری مشابه در OS X 10 شرکت اپل 
است که برای محاسبات ریاضی عادی و ساده کاربرد 
دارد.خود  المنتاری اواس خودش به عنوان یک توزیع 
مشـابه با OS X 10 به حسـاب می آید، با این وجود 
جای تعجبی نـدارد که نرم افزاری ثالث و کاربردی در 
ایـن توزیع مشـابه نرم افـزاری در OS X 10 طراحی 
شـده باشد. گفتنی است تعداد زیادی از نرم افزارها در 

المنتاری از نرم افزارهای OS X 10 الهام گرفته اند.
ایـن نرم افزار مشـابه گزینه باال عمل می کنـد،  افزون 
بـر این کـه می تواند نتایج را به شـکل بهتـری در نوار 
کناری برای شما به نمایش بگذارد و راحت تر عملیات 
ریاضـی را به پیش خواهید برد. با ایـن وجود نرم افزار          
اسـپید کرانچ همانطور که ذکر شد از قابلیت نمایش 
مقادیر متغیر در سـتون کنار برخوردار است ولی باید 
Varia-« و گزینه »View »آن را از طریق منوی نمایش 

bles« فعال کنید.

این نرم افزار در قسمتی که فرمول، اعداد و... قرار دارند، 
از قابلیـت برجسته سـازی زیبایی برخوردار اسـت که 
باعث شـده اسـت نرم افزار زیباتر به نظر برسد، ظاهر 
زیبای آن به واسطه استفاده از جی تی کی + ۳ و پنجره 
بدون حاشیه و نوار عنوان CSD باعث برتری خاصی در 
نرم افزار شده و ظاهری هماهنگ تر را با گنوم یا اوبونتو 

و به صورت ویژه المنتاری پدید آورده است. اگر دیگر 
برنامه های جدید گنوم و المنتاری را دوسـت داشـته 
باشید، بدون شک از این نرم افزار هم خوشتان خواهد 

آمد و ظاهرش برایتان زیبا خواهد بود.
با این وجود نرم افزار اسپید کرانچ در کی دی ای ظاهر 
)Qt( هماهنگ تری دارد و همچنین به وسیله کیوت

نوشـته شده و با قالب نسیم و اکسیژن در کی دی ای 
هماهنگـی بیشـتری دارد، بـا ایـن وجـود، کاربـران 
می توانند از این نرم افزار هم اسـتفاده کنند و کاربران 
اوبونتو یا گنوم و المنتاری هم با نصب اسـپید کرانچ 
همـان تجربـه کاربری کاربـران کـی دی ای را تجربه 

خواهند کرد.

  نصب در المنتاری اواس و اوبونتو:
بـرای نصب این نرم افزار در المنتـاری اواس و اوبونتو 
می بایست از  یک مخزن شخص ثالث »PPA« استفاده 
کنید،  برای نصب شما تنها کافی است دستورات زیر 

را در خط فرمان نوشته و اجرا کنید.

sudo apt-add-repository ppa:nasc-team/daily

sudo apt-get update

sudo apt-get install nasc

اینترنتـی                              پایـگاه  از  نیـز  را  کرانـچ  اسـپید 
کنیـد.  نصـب  و  دریافـت   speedcrunch.org
برای نصـب ابن نرم افزارها در توزیع آرچ لینوکس نیز 
می توانید از مخزن کاربران آرچ لینوکس استفاده کنید. 
در آخر اگر گزینه بهتری نسبت به این نرم افزارها که در 
این نوشته معرفی شد می شناسید، این نرم افزارها را با 

ما نیز در میان بگذارید.

انجام محاسبات ریاضی ساده  در گنو/لینوکس
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مقایسـه پرونده ها بـا یکدیگر معمـوالً کار 
طاقت فرسایی است و زمان و انرژی زیادی 
را می طلبد، با این حال می توان با استفاده از برخی 
ابزارهـای مناسـب و سـاده، انجام چنیـن کاری را 
بدون مشکالت ذکر شده به خوبی به پایان رساند. 
اگر شـما یک نویسنده هستید، ممکن است که به 
انـواع مختلف پرونده های متنی سـر و کار داشـته 
باشـید، یا این کـه به عنـوان یک توسـعه دهنده با 
تعـداد باالیی از کدها روبرو هسـتید کـه باید آنان 
را بـه خوبـی مدیریت و بررسـی کنید، با اسـتفاده 
از روش هایـی کـه در این مطلب گفته شـده اند، به 
راحتی می توانید فایل های مختلف را با هم ادغام و 

یا با هم مقایسه کنید.

»Diffuse« 1( دیفیوز 
دیفیـوز ابزار بسـیار کاربردی و کوچکی اسـت که 
بـرای مقایسـه و ادغـام پرونده هـای متنی شـکل 

گرفته اسـت، این ابزار از یک واسـط گرافیکی زیبا 
و سـاده برخوردار اسـت کـه در آن برای مقایسـه 
دو فایـل می تـوان آنان را در کنار هم گشـوده و به 
راحتـی آنان را مقایسـه کنید. نکتـه مهمی که در 
ایـن نرم افزار وجـود دارد و به آن برتری بخشـیده 
اسـت، قابلیت برجسـته و مجزا کردن متونی است 
که به طور خودکار در مقایسـه شـناخته شـده اند. 
این نرم افزار آن قسـمت از متون که با هم متفاوت 
هسـتند را با رنگ هایی مناسب متمایز می کند که 
باعث می شود به سرعت متوجه شوید، در دو پرونده 
متنی که کنار هم گشوده شده اند، چه تفاوت هایی 
وجود دارد. به عالوه این که این نرم افزار قادر اسـت 
نـوع نوشـته ها و قالـب پرونده را تشـخیص دهد و 
بنابـر نوع نوشـته ]مثاًل پرونده مرتبـط با چه زبان 
برنامه نویسـی است[ نوع دیگری از برجسته سازی 
را نیز برای کدها پشتیبانی می کند. به عنوان مثال 
در تصویـر زیـر دو عـدد پرونده متنی کـه به زبان 

اکس ام ال »XML« هسـتند را مشاهده می کنید که 
بخش هایـی از آن به رنگ نارنجی و برخی عبارات 
بـه رنگ قرمز هسـتند که برای عبـارات و کلمات 

کلیدی این زبان استفاده شده است.
همچنیـن می توانیـد با اسـتفاده از قابلیـت تغییر 
قالب متون از طریق این نرم افزار، قالب پرونده را به 
نوعی که دوسـت دارید تغییر دهید. قابلیت ادغام 
آن نیـز ار چندیـن حالـت رونویسـی و درج از یک 
پرونده به پرونده دیگر برخوردار است. برای گردش 
و پیمایش سـاده در پرونده هایی که بلند هسـتند، 
بـه راحتی می توانید از کلیدهـای »CTRL + UP« و 
»CTRL + DOWN« اسـتفاده کنیـد و مقادیـر تغییر 

یافته قبلی و بعدی را مشاهده کنید.
در ایـن نرم افـزار از چندیـن قالـب پرونـده متنـی 
پشـتیبانی می شـود، همچنین می توانید از طریق 
تنظیمـات کنتـرل نسـخه، پرونده های خـود را از 
 »Bazaar« یا بازار »SVN« طریـق گیـت،  اس وی ان

مقایسه و ادغام پرونده های متنی در 
گنو/لینوکس
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و... دریافـت کنیـد. همچنیـن به خوبـی می توانید 
پرونـده متنـی مـورد نظـر خـود را بـا اسـتفاده از 
کلیدهـای میانبـر CTRL+O بگشـایید یـا این که از 
طریـق گزینه ای که در باالی هر یک از بخش های 
ویرایش و مشـاهده پرونده ها موجود است، پرونده 

جدیدی را بگشایید.
با این حال اگر به امکانات بیشـتری برای ویرایش 
و مقایسـه و .. نیـاز دارید و می خواهید پرونده های 
پیشـرفته ماننـد داک »Doc«  را مدیریـت کنیـد، 
لیبره آفیـس  اداری  نرم افـزار  خـود  از  می توانیـد 
اسـتفاده کنیـد که از قابلیت هـای خوبی برخوردار 

است.

»LibreOffice« 2( لیبره آفیس 
اولیـن کاری کـه بایـد انجـام دهید این اسـت که 
نسـخه اولیه یـا اولین پرونـده ای را که می خواهید 
ادغـام یا مقایسـه رویش انجام شـود را بگشـایید. 
سپس به قسمت نوار منو رفته و از منوی ویرایش 
 »Compare Document« گزینه مقایسه سند ،»Edit«
را انتخاب کنید. بعد از این شـما می توانید نسـخه 
ثانویه یا پرونده سـند دوم را برای مقایسـه انتخاب 
کنید، در این حالت کادری گشوده می شود و شما 
به راحتی می توانید تفاوت ها و مقایسه بین این دو 

و سند را مدیریت کنید.
در ایـن حالـت می توانید تغییرات مشـخص شـده 
در پرونـده را انتخـاب کنیـد، بـا انتخـاب هـر یک 
آن قسـمت از پرونده که مرتبط با تغییرات اسـت، 
مجزا و برجسـته می شـود. بـرای مشـاهده این که 
امکان بیشـتری می توانید برای مدیریت و مقایسه 
می توانید  از سربرگ فیلتر »Filter« استفاده کنید. 
ایـن قسـمت بـه شـما ایـن امـکان را می دهد که 
مشـخص کنید تغییرات توسط چه ویرایشگری به 
طور مشخص انجام شده است. همچنین می توانید 
عملیـات مشـخصی را تعییـن کنیـد )مثـل درج، 
حذف، تغییـر قالب بندی، تغیر جـداول(. افزون بر 
این کـه می توانید مشـخص کنیـد تغییراتی که بر 
پرونده یا سـند اعمال شـده اسـت بیـن زمان های 
خاصی باشـد و تغییرات را بیـن بازه زمانی خاصی 

نمایش دهد.
ایـن موضـوع بـرای ویراسـتاران یـا سـردبیران و 
نویسـندگان کـه نیاز دارند بدانند چـه تغییراتی را 
بر یک سـند و پرونده متنی اعمال کرده اند، بسیار 

مفید خواهند بود.

Meld 3( ِملد 
نرم افـزار Meld نیز یک مقایسـه کننده پرونده های 

متنی و پوشـه ها و ... اسـت. بعد از این که نرم افزار 
اجـرا شـد، در صفحـه آغازیـن آن بـر روی گزینه  
مقایسـه پرونـده »File Comparison« کلیک کنید، 
بعد از آن بر روی هر یک از دو دکمه نمایش داده 
شده در زیر دکمه »File Comparison« کلیک کنید 
و در کاد گشـودن پرونـده، پرونـده متنـی خود را 
انتخاب کنید تا با هم مقایسـه شوند. بعد از این که 
پرونده ها کامال گشـوده شـدند، نرم افزار تغییرات و 
تفاوت هایـی که بین ایـن دو پرونده وجود دارند را 
به شـکلی واضح در واسـط گرافیکی زیبا و سـاده 

نرم افزار مشخص می کند.
دکمـه  پیکان شـکل رو به پایین و بـاال که در نوار 
باالیی قرار دارند،  می تواند برای جلو و عقب رفتن 
بیـن تغییرات کاربرد مناسـبی داشـته باشـند. به 
شـکلی که بین هرکدام از تفاوت هایی که مشخص 
شده اند جلو عقب می روید. از طریق گزینه تغییرات 
»Changes« کـه در نوار باالیی قـرار دارد، می توان 
تغییراتی که در پرونده دوم اعمال شـده اسـت در 

داخل پرونده اول ادغام کنید.
ایـن نرم افزار نیز بـرای این که بتوانیـد پرونده های 
متنـی که برای کدها هسـتند را بـه خوبی نمایش 
دهـد از برجسته سـازی بـرای عبـارات کلیدی در 
زبان هـای برنامـه نویسـی پشـتیبانی می کنـد. اّما 
ایـن قابلیـت بـه صـورت پیش فرض فّعال نیسـت. 
بـرای فّعال کـردن ایـن قابلیت از طریـق ویرایش 
تنظیمـات  وارد   »Preferences« گزینـه  و   »Edit«
شـده و از طریق سربرگ ویرایشگر »Editor« تیک 
کنـار گزینـه »Use Syntax Highlighting« را بزنید. 
همچنین توسط این نرم افزار می توان سه پرونده را 
نیز با هم مقایسـه کرد فقط کافی اسـت در صفحه 
آغازین، گزینه »way comparison-3« انتخاب کنید.

»Vim« 4( استفاده از ویرایشگر ویم 
بـرای آن کـه دو پرونـده متنـی را بـا اسـتفاده از 
ویرایشگر Vim با یکدیگر مقایسه کنید، می بایست 
از دسـتور »vimdiff« اسـتفاده کنید.  به طوری که 
برای انجام این کار باید ابتدا خط فرمان را گشوده 
و در خـط فرمـان دسـتور مذکـور را به همـراه دو 
فایلی که می خواهید با هم مقایسـه شوند در خط 

فرمان بنویسید، مشابه دستورات زیر:

vimdiff filename_one.h filename_two.h

vimdiff filename_one.h filename_two.h

این دستور باعث می شود در خط فرمان دو بخش 
مجـزا و در کنـار هـم ایجـاد شـوند تـا هـر یک از 

پرونده ها در آنان گشوده شوند. سپس این نرم افزار 
تغییراتـی که در پرونده دوم نسـبت به پرونده اول 
وجـود دارد یعنی مـوارد متفاوت و وجه تمایز آنان 
را  با رنگ هایی متفاوت، برجسـته و مجزا می کند. 
بـا این وجود اگر در فضای خط فرمان خود فضای 
کافـی بـرای گشـودن پرونـده در کنار هـم دارید، 
می توانـی از چندین پرونده برای مقایسـه توسـط 
این دسـتور اسـتفاده کنید و نام آن ها را نیز بعد از 

دستور وارد کنید.
اگـر به خط فرمـان عالقه ای نداریـد و می خواهید 
از یـک نرم افـزار گرافیکـی اسـتفاده کنید، واسـط 
قابـل  کاری  بـرای چنیـن  نیـز   GVim گرافیکـی 
استفاده خواهد بود. در این نرم افزار از طریق گزینه       
»Split Diff« از منـوی پرونـده »File« میتوان عمل 

مشابه را انجام داد.
همچنین گزینه های مختلفی برای ادغام پرونده ها 
 »VimDiff« در خط فرمان توسط این دستور یعنی
وجـود دارد، بـه عنوان نمونه اگر از این دسـتور به 
همـراه کلمه کلیـدی »do« به کار رود پرونده دوم 
در اول ادغام می شود، یعنی آن بخشی که از پرونده 
اول در پرونده دوم تغییر یافته همانند پرونده دوم 
خواهد شد. برای انجام عمل عکس آن یعنی ادغام 
پرونـده اول بـا دوم به صـورت برعکس عمل قبلی 

باید از کلمه کلیدی »do« استفاده کنید.
شـاید قبل از این کـه بخواهید دو پرونـده را با هم 
ادغـام کنیـد، نیـاز داشـته باشـید تـا ابتـدا برخی 
تغییرات را بررسـی کنید، بـرای جلو و عقب رفتن 
بین تغییرات یافت شده و مشخص شده می توانید 
از کلیدهای میانبر »c]« و »c[« استفاده کنید که به 
ترتیب برای عقب و جلو رفتن در تغییرات مشخص 
شده در  پرونده های بزرگ وطوالنی کاربرد دارند.

 5( گزینه های دیگر
نرم افزارهـای گوناگونـی برای ایـن کار وجود دارند 
ماننـد نرم افزارهای Beyond Compare و  Kompare و 
KDiff3 کـه هـر یک از ایـن نرم افزارها نیز به خوبی 

قادرنـد از پـس مقایسـه و ادغام پرونده هـا برآیند. 
بـا ایـن تفـاوت که هـر یک مشـکالت، کاسـتی ها 
و ویژگی هـای خـاص خـود را دارد. بـا ایـن حـال 
انتخاب من برای اسـتفاده نرم افزار Meld اسـت که 
بـا ظاهـر زیبـا و مدرن خـود، توانایـی خوبی برای 
برجسته سـازی و ایجـاد وجه تمایز بـرای تغییرات 
و تفاوت ها دارد. با این حال کاربران کی دی ای نیز 
می توانند از دو گزینه Kompare و KDiff3 اسـتفاده 
کننـد کـه بـا  ظاهـر و قالـب میـزکار کـی دی ای 

هماهنگ تر هستند.
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همـواره در مـورد تلویزیون هایـی کـه با نام  
Ambilight TV از سوی شرکت Philips عرضه 

می شـوند، هیجـان زده بـوده ام. اّمـا متاسـفانه آن ها 
خیلی گران قیمت هستند . هزینه خرید این چنین 
تلویزیـون هایـی از عهده من خارج اسـت. به همین 
دلیل به دنبال راه حلی ارزان بودم تا بتوانم این چنین 
قابلیتی را به صورت مشـابه در تلویزیون خود پیاده 
کنم. این اولین پروژه  من است که با رزبری پای انجام 
می دهم و بسیار ساده و آسان است و توصیه می کنم 
حتی اگر تازه  کاروارد هم هستید، آن را امتحان کنید. 
اگر برای خرید هر یک از این محصوالت گفته شده 
دچار مشکل شدید، می توانید با پرس وجو مشابه آنان 
را بیابید، در هر حال به صورت اینترنتی می توان آن ها 

را به راحتی خرید.
بنابرایـن این مطلـب را به خوبی مطالعـه کنید تا با 
هـم یکی از بهترین ترفندهایی را که در طول تاریخ 
بـر روی یک تلویزیون انجام شـده اسـت را به پایان 

رسانیم!
 قدم اول:  وسایل الزم را گردآوری کنید.

- رزبری پای )حدود ۳5 دالر(:
رزبری پای من از سیستم RSMBMC استفاده می کند، 
 OSMC، OpenElec با این حال این روش با استفاده از
یا هر مدیر رسـانه ای دیگر نیز بـه خوبی کار خواهد 
کرد. در اینترنت مطالب آموزشی فراوانی برای نصب 
یکی از توزیع های مناسـب برای این کار وجود دارد، 
به عنوان نمونه مقاله دیگری در سـالم دنیا به نشانی         
slmd.ir/fu بـه معرفـی سیسـتم عامل های مـورد 

استفاده در رزبری پای می پردازد.
: WS2801 -

که از چند ریسـه  المپ LED به هم پیوسـته استفاده 
می کنـد، گزینه  خوبـی برای منبع نور ما اسـت. اگر 
می خواهیـد از یـک نمایشـگر ۳2 اینچـی مثل من 
اسـتفاده کنید، 50 المپ LED مناسـب است، اما اگر 
نمایشـگرتان بزرگتر اسـت یعنی در حدود 50 اینچ 

باید از 100 المپ استفاده کنید. هزینه آن در حدود 
۳0 یا ۶0 دالر بسته به تعداد المپ خواهد بود.

- منبع تغذیـه 5 ولتی، 2 آمپری که درگاه اتصالش 
5/5 میلی متر باشد:

 منبع تغذیه موضوع مهمی است، منبع تغذیه شما 
بایـد قـدرت کافی بـرای تامین انرژی روشـن کردن 
المپ ها را داشـته باشد. پیشـنهادی که ارئه کردمی 
بـرای اکثـر مواقـع خوب اسـت اما اگر ریسـه المپ 
بیشتری اسـتفاده می کنید، از یک منبع تغذیه 5/2 

آمپری استفاده کنید.
- جک »Jack« مادگی: 

برای اتصال ریسـه ها به منبع تغذیه باید از یک جک 
مادگی اسـتفاده کنیم. سـیم آبی را به منفی و سیم 

قرمز را به مثبت متصل می کنیم.
- تخته ای برای نگه داری وسایل در پشت تلویزیون:

 این تخته باید تقریبا سطح تلویزیون را تا مقدار زیادی 
بپوشاند، در مورد تخته بعداً بیشتر توضیح خواهم داد.

چگونه یک Ambilight ارزان داشته باشیم؟ 
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 قدم دوم: المپ ها را به رزبری پای وصل کنید.
وقت اتصال المپ ها و ریسه ها به رزبری پای فرا رسیده 
است. من از رزبری پای 1 نسخه دوم استفاده می کنم 
کـه 512 مگابایت حافظه اصلـی دارد. با این حال به 
نـام درگاه های مورد اسـتفاده اشـاره می کنم تا از هر 
یک از نسخه های رزبری پای استفاده کردید، در اتصال 
مشـکل نداشته باشـید. برای یافتن مکان درگاه ها از 

نقشه  رزبری پای خود در اینترنت دیدن کنید.
-سیم آبی را  را به درگاه  »GND« یا سوراخ ششم برای 

اتصال به جریان نول وصل کنید.
-سـیم سـبز را به درگاه  »SCLK« یا پین 2۳ ام  برای 

تنظیم ساعت ریسه ها متصل کنید. 
-سیم سفید را به درگاه  »MOSI« یا پین 19 ام  برای 

تامین داده ها وصل کنید. 

 قدم سوم: تنظیم Boblight در داخل رزبری پای
بعد از این باید دو پرونده را نیز برای تنظیمات ایجاد و 
با مقادیر داخل تصاویر زیر در همین بخش پر کنید، 

پرونده های مورد نیاز از قرار زیر هستند:
تنظیمـات  پرونـده شـامل  ایـن   :boblight.conf   -

المپ های LED  اسـت، این تنظیمـات از درصد برای 
نمایش مکان دقیق هر المپ استفاده می کند، به این 
فکر کنید که هر یک از این المپ ها قرار اسـت رنگ 
مشـخصی از یک سطح مربعی از نمایشگر را نمایش 
دهـد. ایـن مربع توسـط اعـدادی که در ایـن پرونده 
می بینید، تعریف می شـوند. در ادامه به نحوه تنظیم 
موقعیت ها خواهیم پرداخت. این فایل را با نام مشابه 

در شاخه etc/ ذخیره کنید.
-   boboptions.txt: نیـازی بـه ایجـاد  تغییرات در این 

پرونـده نداریـد، فقـط آن را در داخل شـاخه خانگی 
حسـاب کاربـری خود قرار دهیـد. )آن را می توانید از 

صفحه گیت هاب  دریافت کنید.(
اطاعـات اضافی در مـورد تنظیمات ایـن پرونده ها را 
در صفحـه گیت هـاب به نشـانی slmd.ir/oi مشـاهده 
خواهید کـرد.  برای ایجاد پرنـده »boblight.conf« به 
 »boblight conf generator« گوگل رفته و به دنبال یک
بگردید، ابزار زیادی در اینترنت برای ساخت خودکار 
ایـن تنظیمات وجود دارد. هر یک را که پسـندیدید 
انتخاب و تنظیمات ایجاد شده را در پرونده مورد نظر 

ذخیره کنید.
بعـد از این که همـه چیز آماده بود، دسـتور زیر را در 
خط فرمان اجرا کنید. رنگ دسـتور به شکل مرسوم 
RGB اسـت، با این حال بهتر اسـت به جای استفاده از 

رنگ های دیگر ابتدا آن را با رنگ سفید امتحان کنید، 
تا نهایت روشنایی المپ را ببینید، اگر سطح روشنایی 

خوب بود، منبع تغذیه شما خوب است.
sudo boblight-constant 0000FF

دسـتور باال تمامی المپ  ها را به رنگ آبی در می آورد.  
در تصاویـر قـرار داده شـده ایـن مقاله در وب سـایت 
سالم دنیا به نشانی slmd.ir/oj مقادیر پرونده های مورد 

استفاده من مشخص هستند.

 قدم چهارم: آماده کردن تخته
تخته را می توان مهم ترین و سـخت ترین بخش کار 
دانست. می توانید از هر تخته ای استفاده کنید، تخته 
فلـزی، پالسـتیکی، چوبی یا هر چیز دیگـر که با آن 
راحت هسـتید. همچنین می توانید مناطـق برش را 
بر یک تخته مشـخص کنید و بدهید تا یک درودگر 
برایتان ببرد. با این حال مراحل زیر را بر روی یک تخته 

چوب انجام دهید.
تخته ای را انتخاب و متناسب با ابعاد تلویزیون خود آن 

را برش دهید.
همان طور که قبالً توضیح دادم باید هر المپ سر جای 
خودش باشـد، مکان قرار گیری این المپ ها درسـت 
بر روی مربع موجود در صفحه نمایش باید باشـد که 
برای محاسبه آن از تنظیمات داخل پرونده تنظیمات 

Boblight استفاده کنید.

برای هر نقطه ای که در نظر گرفته اید یک سـوراخ  2 
میلیمتری ایجاد کنید، تا المپ ها را در آن سـوراخ ها 

قرار دهیم.
از نگهدارنـده برای نگهداری المپ اسـتفاده کنید، تا 

المپ را قرص نگه دارد.
المپ ها را متصل کنید و مطمئن شوید همه چیز به 

خوبی وصل شده باشد.
FIVUJMSIDFSDWK1.LARGE

حال آماده ایم تا رزبری پای را نیز  متصل کنیم. بعد از 

اتصال رزبری پای باید آن را به تلویزیون وصل کنید.
 قدم پنجم: همه را باهم به کار گیرید

مـن از یک تخته اسـتفاده کرده و همه چیـز را به آن 
متصـل کردم. رزبری پای را به تلویزیون متصل کنید، 
قسـمت های مورد نیاز برای اتصال به المپ را متصل 
کنید، بعد از آن اگر پرونده ها را مطابق تصویر تنظیمات 
»Boblight« تنطیـم کرده اید و مقـدار دهی کرده اید و 
درصد مربع ها را هم درسـت تعیین کرده باشـد، اگر 
کودی »Kodi« را اجرا کنید، بر اساس نور نرم افزار مدیر 

رسانه کودی، نور المپ ها تغییر خواهد کرد.

 قدم ششم: چگونه آن را بهبود بخشیم
این ایده را فقط برای تلویزیون منحصر نکنید. می توان 
از رزبری پای و این ریسه ها برای ایجاد یک محیط نوری 
پویا و زیبا در هنگام پخش موسیقی استفاده کنید که 
نور المپ را بر اساس موسیقی پخش شده، تغییر دهد 
و یک رقص نور زیبا درست کند. فقط کافی است به 
دور و اطراف خود در خانه، نگاهی بیندازید، مطمعناً 

ایده جالبی به ذهنتان خواهد رسید.

 قدم هفتم: برنامه های آینده
یکـی از ایده هـای خوبـی که بـرای ایـن کار می توان 
در نظـر گرفت،  این اسـت که بتوانیـم نور المپ های 
LED در ریسـه ها  را حتـی در زمانـی کـه یـک ویدئو 

توسـط پخش کننده ای بـه غیـر از رزبری پای پخش 
می شـدند نیز تغییـر دهیم. بـرای مثـال بتواند خود 
را بـا ویدئو هـای پخش شـده از پخش کننـده بلوری 
و...تطبیـق یابد. در چند روز اخیر یـک پردازنده ارزان 
HDMI پیـدا کـرده ام کـه ممکن اسـت بـرای این کار 

مناسـب باشـد، در هر حال فعـاًل فقط بـا رزبری پای 
کار می کنـد.
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در برخی از مواقع ممکن اسـت نیاز داشـته 
باشـید، فرمت ویدئوی خـود را از یک قالب 
به قالب دلخواه خود تغییر دهید، این موضوع ممکن 
اسـت برای موارد  مختلف کاربرد داشته باشد. مثاًل 
اگر بخواهیـد ویدئویی را که خریده اید و قالب آن با 
دسـتگاه پخش کننده شما سازگار نیست را به قالب 
سازگار با دستگاه پخش کننده  خود درآورید. یا این که 
برای انتشار در اینترنت حجم آن را کاهش دهید. در 
ایـن مقاله به معرفی چند ابزار تغییر و تبدیل قالب 
ویدئـو در گنو/لینوکـس خواهیـم پرداخت که برای 

تغییر قالب گزینه های خوبی به شمار می روند.
تغییـر و تبدیـل ویدئـو در گنو/لینوکـس بـه لطف 
ابزارهای مختلف آزاد که در دسـترس ما قرار دارند، 

بسیار ساده و آسان شده است.

  تبدیل ویدئو
دور و اطـراف من پر شـده اسـت از ابزارها و سـایل 
مختلـف کـه هـر کـدام از یـک سیسـتم عامل و 
پخش کننده برخوردار هستند که برای پخش ویدئو 
در آنان همواره باید به فکر قالبی سازگار باشم. برای 
همیـن ویدئوهای خود را همیشـه به قالبی عمومی 

کـه توسـط اکثر دسـتگاه ها پشـتیبانی می شـوند، 
تبدیـل می کنم کـه این قالب عمومـی و رایج قالب 
 mp4 اسـت. در ایـن نوشـته قصد معرفـی دو روش 
بـرای تغییـر و تبدیل فرمت ویدئو هـا را دارم که هر 
دو در سیسـتم عامل های او اس ایکـس ده شـرکت 
اپل و ویندوز نیز قابل اسـتفاده هسـتند و بر خالف 
روش های دیگر که برای گنو/لینوکس در خط فرمان 
مطرح شـده اند،  به صورت گرافیکـی این کار انجام 

می شود.

  استفاده از وی ال سی برای تبدیل ویدئو
وی ال سی را به عنوان یک پخش کننده چندرسانه ای 
قـوی کـه اخیـراً در آی او اس و اندرویـد نیز منتشـر 
شـده است، می شناسـیم. اّما این پخش کننده فقط 
یـک پخش کننده خالی نبـوده و می تواند به تبدیل 
قالـب ویدئـو نیـز کمـک کند. بـا این حـال همواره 
ویژگی های گسترده تر وی ال سی به دلیل ظاهر ساده 
و بی آالیشـی که دارد  از جانب کاربران این نرم افزار  
نادیده گرفته شده است و در مورد  آن اطالع کافی 

در بین کاربران وجود ندارد.
بـرای شـروع نرم افـزار وی ال سـی را اجرا کنیـد و از 

طریـق منـوی Media  گزینـه »Convert/Save«  را 
انتخاب کنید، تا پنجره ای محاوره ای گشوده شود،  

سـپس بر دکمه افزودن  »Add« کلیک کنید، و در 
کادر محاوره ای گشـودن پرونـده، به دنبال ویدئویی 
که می خواهید تبدیل شود بگردید و بعد از یافت آن 
بـر روی دکمه »Open« کلیک کنیـد. حال بر روی 
دکمه  تبدیل/ذخیره »Convert/Save« کلید کنید که 
در این هنگام پنجره  دیگری گشوده خواهد شد. در 
این پنجره در قسمت باالیی پنجره می توانید پرونده  
منبـع را مشـاهده کنیـد کـه در زیـر آن تنظیمات 
مختلفـی برای تبدیل قالب  وجود دارد که از طریق 
آن می توانید قالب دلخواه را که  برای پرونده مقصد 
مد نظـر دارید را انتخاب می کنیـد. برای تنظیمات 
بیشتر در هنگام قالب بندی ویدئو و رمزنگاری و دیگر 
wrench/screw- »تنظیمات پیشـرفته بر روی دکمه 

driver« کلیک کنید.

همچنیـن اگـر می خواهیـد ویدئـو را برای وسـیله 
یـا مکانـی خاص مثـل یوتیـوب آماده کنیـد، آن را 

می توانید از فهرست کشویی موجود انتخاب کنید.
بعـد از این کـه قالب دلخواه خـود را انتخاب کردید، 
وقت آن رسیده است که مقصد را نیز مشخص کنید. 

تبدیل فرمت ویدئو و موسیقی در گنو/لینوکس
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بـر روی دکمه جسـت وجو »Browse« کلید کنید و 
آن مکانی را که قرار اسـت ویدئوی تبدیل شـده در 
آن جا ذخیره شود را انتخاب و مشخص کنید. دقت 
داشـته باشـید که باید در این مکان نیز پرونده ای را 
که قرار اسـت بـرای خروجی بـه کار رود را نیز باید 
گشوده و وارد برنامه کنید، یعنی مشخص کنید که 
خروجی کار با چه نام و پسوندی باشد. ]ابتدا گمان 
می کردم، خودش نام فایل جاری را به آن اختصاص 
خواهـد داد.[ بعـد از آن که نامی برای آن مشـخص 
کردیـد، بر روی دکمه خروج کلید کنید. )می توانید 
نـام ویدئـوی جاری را از کادر باالیـی و از نام پرونده 
جاری رونویسی کنید.(  اگر همه چیز به خوبی پیش 
بـرود، بـا کلیک بـر روی دکمه آغـاز »v«، عملیات 
تبدیل ویدئو و فیلم انتخاب شـده توسـط شما آغاز 

خواهد شد.

»HandBrake« هند بریک  
بر خالف وی ال سی که تبدیل ویدئو در آن به عنوان 
ویژگـی جانبی قـرار داشـت، این نرم افـزار منحصراً 
برای چنین هدفی ایجاد شـده اسـت. ایـن نرم افزار 
یک نرم افزار متن باز اسـت که همانند وی ال سـی در 
سیسـتم عامل های مـک اواس ده و وینـدوز نیز قابل 
نصـب اسـت. از ویژگی هـای آن می تـوان به تبدیل 
دسـته ای ویدئو اشـاره داشـت که می تواند چندین 
ویدئـو را بـه قالبی دلخواه تبدیل کنـد. اگر از توزیع 
اوبونتو یا توزیعی مبتنی بر آن اسـتفاده میکنید، با 
اسـتفاده از دستورات زیر ابتدا این نرم افزار و قابلیت 

پشتیبانی از ام پی 4 را نصب کنید.

sudo add-apt-repository ppa:stebbins/hand-

brake-git-snapshots

sudo apt-get update

sudo apt-get install handbrake-cli handbrake-gtk

هندبریـک را اجـرا کنیـد و بـر روی دکمـه منبـع 
»Source« کلیک کنید. سپس پرونده ای را که قصد 
تبدیـل دارید، انتخاب کـرده و بر دکمه به صف کن 
»Enqueue« در نـوار ابـزار واقـع در پنجـره  اصلـی 
نرم افـزار، کلید کنید. بعد از ایـن ویدئوی مورد نظر 
شما به صف افزوده خواهد شد. دوباره بر روی دکمه 
منبع کلید کنید، ویدئوی خود را انتخاب و بر دکمه 
بـه صف کن کلیک کنید، همچنین مجـدداً فایل یا 
فایل هـای بعدی را بـه این ترتیب می توانید به صف 

اضافه کنید.
به صورت جایگزین می توانید برای آسوده کردن کار، 
پوشـه ای را ایجاد کنید و تمام ویدئوهای مورد نظر 

خـود را در آن درج کنیـد، سـپس در داخـل برنامه  
بـر روی کلیـد منبع کلیـد کنید. ، کل پوشـه را به 
جای یک پرونده انتخاب کنید )یعنی خود پوشه را 
انتخاب کنید، با انتخاب همه فایل ها متفاوت است( 
و بعـد از این کـه هندبریـک همه ویدئوهـا را پویش 
کرد،  در منوی صف »Queue« در نوار منوی پنجره 
اصلی نرم افزار کلیک کرده و سـپس  گزینه افزودن 
چندتایـی »Add Multiple« نیز کلیک کنید.  تمامی 
ویدئوها به صف افزوده شدند،  می توانید از تنظیماتی 
که در پنجره اصلی برنامه قرار دارد، قالب مورد نظر 
خـود برای خروجی را انتخاب کنیـد. در این بخش 
می توانید موارد پیشرفته تر را نیز انتخاب کنید یا از 
فهرسـت قسمت کناری »Presets List«  واقع در نوار 
کناری و سـمت چپ پنجره اصلی نرم افزار، قالب از 

پیش مشخص شده مناسبی را انتخاب کنید.
سـپس مقصدی را که برای ذخیره پرونده مناسـب 
می دانیـد را مشـخص کنیـد و بـر روی دکمـه آغاز 
»Start« در نوار ابزار کلیک کنید، یا از طریق نوار منو، 
گزینه صف »Queue« را انتخاب کرده و از طریق آن 
گزینه شروع صف »Start Queue«  را انتخاب کنید.

  تغییر قالب آهنگ و صدا
بـرای تبدیل یک موسـیقی یـا آهنـگ می توانید از 
نرم افزار پخش کننده وی ال سی استفاده کنید، با این 
تفاوت که به جای استفاده از ویدئو در هنگام انتخاب 
پرونده، یک پرونده موسـیقی یا صوتی را باز کنید و 
فرآیند را همانند قسمت ابتدایی مقاله که مربوط به 
آموزش تبدیل ویدئو با وی ال سی است ادامه دهید.

اّمـا نرم افـزار دیگـری کـه در گنو/لینوکـس بـرای 
دارد  فراوانـی  کاربـرد  آهنـگ   و  صـدا   تبدیـل 
بـرای  مشـابهی  ]گزینـه    »Sound Convertor«
کـی دی ای نیـز عرضه شـده کـه حـرف »C« در نام 
نرم افزار به »K« تغییر یافته است.[ نام دارد،  ویژگی 
و برتری این نرم افزار نسبت به وی ال سی را می توان 
امکان تبدیل دسـته ای موسـیقی و آهنگ در آن به 
قالبـی دلخواه به حسـاب آورد.  به عنوان نمونه اگر 
بخواهید موسیقی خریداری شده خود را که بر روی 
یک سـی دی یا دی وی دی ذخیره شـده اسـت را به 
قالـب آزاد »OGG«  یـا »FLAC« در آورید، می توانید 
به راحتی این کار را با چند کلیک ساده انجام دهید. 
خوشبختانه این نرم افزار به راحتی و از طریق مخازن 

اصلی توزیع قابل نصب است.
در این نرم افزار اگر می خواهید یک موسیقی را تغییر 
دهید بر دکمه »Add File« و اگر چندین موسـیقی 
Add Fold- »را بـرای تبدیل در نظر دارید بـر دکمه 

er« کلیک کنید. سـپس وقتی تمامـی پرونده های 

صوتی در فهرسـت نرم افزار افزوده شـدند، بر دکمه 
ترجیحـات »Preferences« کلیـک  یـا  تنظیمـات 
کـرده، در آن جـا از بخـش »Destination« مقصد را 
مشـخص کنید. همچنین می توانید مشخص کنید 
که پرونده ها چگونه تغییر نام داده شـوند. ]البته در 

صورت دلخواه[
به مهم ترین بخش که انتخاب قالب است رسیدیم. 
در هنـگام انتخاب فرمت اگر می خواهید موسـیقی 
شـما در تمامـی سیسـتم عامل ها، ابـزار و وسـایل 
مختلـف قابل پخـش باشـد، مثـاًل در داخل ضبط 
خودروی شما، بهتر است قالب رایج mp3 را انتخاب 
کنید که توسط اکثر وسایل ریز و درشت پشتیبانی 

می شود. سپس از قسمت ترجیحات خارج شوید.
سـپس بـر گزینه تبدیـل در داخل پنجـره اصلی و 
نـوار ابـزار کلیک کنید تا تبدیل آغاز شـود، فرآیند 
 KDE نیز که برای Sound Konvertor کار بـا نرم افـزار
نوشته شده است تقریباً مشابه با این نرم افزار است. 
با این تفاوت که تنظیمات آن بعد از افزودن پرونده 
یـا پرونده هـا نمایش داده می شـود و بعد از انتخاب 
مجـدداً قابل تغییر نیسـت. سـپس بـر روی دکمه 
شروع »Start« کلیک می کنید و فرآیند تبدیل آغاز 
می شـود. در این نرم افزار تنظیمات در دو سـربرگ 
سـاده و پیشـرفته قابل دسترسی هسـتند که برای 
انتخاب اکثر قالب ها گزینه خوبی اسـت. پیشـنهاد 
می کنـم بر اسـاس میزکار خـود یکی از ایـن دو را 
انتخاب کنید. از مزایای نرم افزاری که برای  میزکار 
KDE عرضه شده و با ظاهر آن هماهنگی بیشتر دارد 

را می توان به یکی بودن گزینه  انتخاب یک پرونده 
و چند پرونده اشاره داشت،  افزون بر این که گزینه 
جداگانه ای برای تبدیل لوح فشرده »CD« صوتی نیز 

در نوار ابزار این نرم افزار در نظر گرفته شده است.
یکی از ویژگی هایی که هر دو نرم افزار دارند، قابلیت 
تبدیل یک ویدئو به پرونده صوتی است. این قابلیت 
صدا را از داخل ویدئو بیرون می کشد و برای این کار 
شـما را از کار بـا یـک ویرایشـگر ویدئویـی بی نیاز 
می کند. به عنوان مثال می توانید یک موزیک ویدئو 

را به راحتی به یک موسیقی ساده تبدیل کنید.
در این مطلب به چند روشـی که برای تبدیل ویدئو 
و موسـیقی نیاز بود را بررسـی کردیـم، هرچند این 
روش هـا تنها و بهترین روش نیسـتند. بـا این حال 
بـه خوبـی از کارهایـی که بـه آنان محول شـود، بر 
می آینـد و کمتـر از کار افتـاده یـا کـرش می کنند. 
اگـر گزینه بهتری به ذهنتان خطـور می کند، آن را 
بـا ما نیز در میـان بگزارید، البته به غیـر از نرم افزار 
اف اف ام پی ای جی »FFMPEG« که همگی با آن آشـنا 

هستیم.
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شـرکت های متفـاوت و گوناگونـی در حـوزه 
کانتینرها در حال فعالیت هسـتند؛ از شرکت 
ردهت گرفته تا شرکت آی بی ام؛ از خدمات وب آمازون 
گرفته تا شرکت مایکروسافت در حال کار بر روی این 
مفهوم هستند. حتی شـرکتی مانند شرکت وی ام ویر 
»VMware« نیـز در ایـن عرصه در حال فعالیت اسـت. 
بـه دلیـل آن که این فن آوری به فـن آوری جدید و داغ 
در سال های اخیر تبدیل شده است؛ توجه شرکت های 
مختلف نیز به آن افزایش داشـته اسـت. شـرکت ها و 
اسـتارت آپ هایی که  در این حوزه  فعالیت می کنند؛ 
اکثـراً بـه صـورت آزاد/متن باز کدهای خود را منتشـر 
کرده اند،  با این حال بررسی تمامی این محصوالت دید 

بهتری را در اختیار شما قرار خواهد داد.
در سـال های اخیـر عالیـق و توجه فعالین به سـمت 
کانتینرها جلب شده است؛ بر اساس نتایج تحقیق که 
اخیراً توسط شرکت فوستر از توسعه دهندگان صورت 
گرفته است؛ حدود ۳1 درصد از توسعه دهندگان صرف 
یک یا دو سال گذشته از کانتینر استفاده کرده اند. »این 
برای استفاده توسعه دهندگان از یک فن آوری تازه وارد 
و نوباوه، رقم بزرگی محسـوب می شود.« این سخن را 
ِدیو بارتولتی بیان می کند؛ فردی که پیگیر استفاده از 

کانتینر در شـرکت فوستر اسـت. 9 در صد از آنان نیز 
اشـاره کرده اند که کانتینرها در حال حاضر در فرآیند  
محصوالت آنان در حال اسـتفاده اسـت که رقم قابل 
توجهی برای یک بازار نوباوه و جدید به حساب می آید.

 اساساً کانتینر را می توان یک نوع مجازی سازی برای 
اجرای سیسـتم عامل دانسـت که برای مدیریت کدها 
و برخـی نرم افزارهـای کاربردی کاربرد داشـته و مورد 
استفاده قرار می گیرد. چالش های فراوانی برای مدیریت 
کانتینرهای متعدد در یک سیسـتم تحت شبکه و یا 
نحوه ذخیره سازی اطالعات و یا فضای ذخیره سازی در 
کانتینرها وجود دارند. برخی نوآوری ها و استارت آپ ها 
از سراسر صنعت فاوا در جهت مدیریت کانتینرها شکل 
گرفته است که در این نوشته دوازده کانتینر مشهور و 

معروف را با هم بررسی خواهیم کرد.

»BlueData« 1( بلودیتا 
بنیان گذاری: سال 2012

محل پیدایش: شهر سان فرانسیسکو
طـرف از  دالر  میلیـون   19 شـرکت:   سـرمایه 
Atlantic Bridge, Ignition Partners, Data Collective, Am- 

plify Partners, Intel Capital

معرفی دوازده شرکت 
در حوزه کانتینر

کانتینرهـا به طـور فزاینده بـه ابزاری برای تسـریع و 
کمک برای توسـعه نرم افزارها بدل گشته اند که باعث 
سـهولت برنامه نویسـی و توسـعه خواهند بـود. با این 
وجـود برخـی از این ابزارها و مدیران کانتینر به دنبال 
روش ها و شـیوه های جدیدی برای ابداع هسـتند که 
توسط این ابداعات که به شکل خالقانه شکل گرفته اند؛ 
موارد جدیدی بـرای مدیریت نرم افزارهای کاربردی از 
طریق کانتینر در نظر گرفته شده اسـت.  اسـتارت آپ 
بلودیتا »BlueData« توسط مدیر بخش تحقیق و توسعه 
شرکت وی ام ویر ایجاد و راه اندازی شده است که کومار 
سریکانتی نام دارد. این شرکت یکی از آن نمونه ها است.
این شرکت، هدفی را دنبال می کند که در این هدف با 
استفاده از »دموکراتیزه« کردن گسترش بزرگ داده ها، 
تـالش دارند آن ها را بیش از پیش قابل مصرف نماید 
که باعث شده است مبحث کانتینرها به شکلی فزاینده 
به مسـأ له ای اصلی،  برنامه و چشـم انداز این شـرکت 
تبدیل شـود. بلو دیتا به دیگر سـازمان ها و شـرکت ها 
این اجـازه را خواهد داد که بسـترهای بزرگ داده ها را 
 Apache« و آپاچی اسـپارک »Hadoop« ماننـد هادوپ
Spark« در کانتینر داکر مدیریت کنند؛ که این موضوع 

سبب ایجاد نسخه ای مبتنی بر کانتینر شده است که 
توسط مجوزی آزمایشـی رایگان و از طریق چارچوب 
کاری اِپیک »EPIC« قابل دسترسی است.  که می تواند 
بـه عنـوان یک برنامه بارگیری شـده در  رایانش ابری 
االستیک واقع در خدمات وب آپاچی اجرا شود.  بلودیتا 
امیدوار است بتواند نسخه کامل تر محصول خود را نیز 

در دسترس عموم قرار دهد.

22

معرفی

شماره هفتم،  شهریور ماه93



»ClusterHQ«  2( کالستر اچ کیو 
محل پیدایش: سان فرانسیسکو

بنیان گذاری: در سال 2008
Accel Part- سرمایه شرکت 15 میلیون دالر از طریق:

Canaan Partners و ners

کانتینرهـا به صورت ذاتـی توانایی نگهـداری دادگان 
نرم افزارهای کاربردی موجود در خود را در هنگامی که 
از مجازی به ماشـین مجازی دیگری منتقل می شوند 
نداشته و نمی توانند آنان را بعد از انتقال بازیابند. تعداد 
زیادی از شرکت های تجاری به نگهداری این اطالعات 
نیـاز خواهنـد داشـت؛  فالکـر »Flocker« که توسـط 
شرکت کالستر اچ کیو »ClusterHQ« معرفی شده  است 
به کانتینرها این امکان را خواهد تا بتوانند وضعیت و 
دادگان مورد نیاز در این زمینه را در خود نگاه داشـته 

و ذخیره کنند.
محقـق و تحلیل گر آقای مولر هالگر معتقد اسـت که 
»این موضوع گام بزرگ روبه جلو بزرگی برای کانتینرها 
به حساب می آید.«  کالستر اچ کیو، فالکر را یک مدیر 
حجم/ظرفیت دادگان می نامد. این قابلیت به داکر این 
امـکان را می دهـد که پایگاه هـای داده را اجـرا کرده و 
آنان را از یک ماشین مجازی به ماشین مجازی دیگر، 
بدون اینکه حتی ذره ای از اطالعات و دادگان مرتبط با 
نرم افزارهای کاربردی در حال اجرا در کانتینر از دست 

روند، منتقل کنند.
تبدیل کانتینرها به کانتینرهایی مادام العمر به صورت 
فزاینده در حدود سـه یا 5 برابر در حال افزایش اسـت 
که می توانند توسط ظروفی که با قابلیت تداوم بیشتر 

شناخته می شوند، صورت گیرد.

»CoreOS« 3( کوراو اس 
محل پیدایش: سان فرانسیسکو

بنیان گذاری: در سال 2013
 Google سرمایه شـرکت: 20 میلیون دالر از طریق
Ventures, KPCB, Fuel Capital, Accel Partners, Andrees-

Y-Combinator و sen Horowitz, Sequoia Capital

 »CoreOS« موسـس شـرکت و اسـتارت آپ کور او اس
معتقد است که مفهوم کانتینرها در ابتدای کار مفهوم 
خوبی بوده است؛  با این حال به برخی موضوعات مثاًل 
دربـاره مدیریت و امنیت کانتینرهـا در داکر انتقاداتی 
داشـته و معتقـد اسـت در ایـن موضوعـات در داکـر 
مشـکالتی وجـود دارد. بنابر این تیم کـور او اس اقدام 
به ایجاد گنو/لینوکس سـبکی کرده اند که در واقع بر 
امنیت و پایداری بیشتر متمرکز شده است. )همچنین 
بخوانیـد: اوضـاع غم انگیـز مدیـران سیسـتم در عصر 
کانتینرها: slmd.ir/ai(  در این توزیع »سیستم عامل« از 
نرم افزار اختصاصی مختص به خود توزیع برای مدیریت 

کانتینرهـا بـا نـام »rkt« کـه راکـت »Rocket« خوانده 
می شـود اسـتفاده می شود که مشـابه داکر، راکت نیز 
قالبی برای مدیریت درزمان اجرای کانتینر به حساب 
می آید که اجازه ساخت  کانتینرها بر عهده آن است و 
همچنین  نرم افزاری است که تا حدودی مدیریت آنان 

را نیر برعهده دارد.
همچنین کور او اس »Tectonic« را نیز توسعه داده است 
که برای توزیعی تجاری برای »Kubernetes« به شـمار 
می آیـد. »Kubernetes« نرم افزاری آزاد / متن باز اسـت 
که توسط گوگل توسعه داده شده است. اگر بخواهیم 
رقیبی نزدیک به داکر پیدا کنم؛  این کور او اس است که 
می تواند رقابت نزدیکی با داکر داشته باشد. کور او اس 
برای اولین بار توسـط الکس پولوی و برندان فیلیپس 
ایجاد شـده که این دو نفر سـابقاً دارای تجربه کار در 
مقام پایش ابر در  شرکت »Rackspace« را نیز داشته اند.

»Docker« 4( داکر 
محل پیدایش: سان فرانسیسکو

بنیان گذاری: در سال 2013
 Insight سـرمایه شرکت: 150 میلیون دالر از طریق
 Venture Partners, Coatue, Goldman Sachs, Northern

Trust, Benchmark, Greylock Partners, Sequoia

داکـر )انگلیسـی: Docker( پـروژه متن بازی اسـت که 
 software دیپلویمنـت نرم افزارهـای کاربـردی را درون
container به وسیله فراهم کردن الیه انتزاعی اضافه ای 

فراهم می کند. )برگرفته از ویکی پدیا، دانشنامه آزاد(
هیچ شرکتی یا استارت آپی تا به امروز ایجاد نشده است 
که به شـهرت و معروفیت شـرکت داکر »Docker« در 
زمینه کانتینرها دست یابد؛ تا جایی که خیلی از افراد 
مبحث کانتینر را با این نام می شناسند. این نام ابزار و 
شـرکتی اسـت که این ابزار توسط آن توسعه می یابد؛ 
یعنـی هم نام محصول و هم نام شـرکت هـر دو با نام 
داکر شناخته می شوند. این پروژه منبع باز توسط یک 
هیئـت مدیره که شـامل برخـی از کارکنـان داکر نیز 
می شود، تشکیل شـده است. با این حال شرکایی نیز 
از دیگر شرکت ها در این شرکت در هدایت آن سهیم 
هسـتند. داکـر تقریبـا در اکثر بخش هـا و جنبه های 
پایه ای از کاربرد کانتینرها متمرکز بوده است. مسائلی 
مانند ساخت کانتینرها، چگونه کانتینرها با بسترهای 
مدیریتی تعامل دارند و چه کاری می توان با آن ها انجام 
داد. به عنوان یک شرکت پیشرفته در این زمینه قادر 
اسـت قابلیـت مدیریت و نظـارت بیشـتری را بر روی 
محصول آنان پیاده سازی کند؛ برای نمونه با نظارت بر 

نیازهایی که برای کانتینرهای شبکه وجود دارد.
داکـر ایـن پـروژه متن بـاز / آزاد را می تـوان همـان 
اسـتانداردی علمی در زمینه مدیریت کانتینرهای در 

حال اجرا نامید؛ به شـکلی که همان طور که ذکر شـد 
اکثر افرادی که با کانتینرها سـر و کار دارند؛  کانتینر 
را با نام داکر می شناسـند. ]همانطور که مدت ها است 
در کشور ما پودر رختشویی را با نام تاید می شناسند.[  
این موضوع باعث شده است که ظرفیت عظیمی برای 
شرکت داکر برای مدیریت کانتینرها و جذب سرمایه 
شکل بگیرد. این شرکت در ابتدا دات کلود نام داشت که 

بعداً به داکر تغییر نام یافت.

»Kismatic« 5( کیسماتیک 
محل پیدایش: سان فرانسیسکو

بنیان گذاری:  2014
سرمایه شرکت: نامشخص و عدم اطالع از سرمایه و 

بودجه شرکت
شـرکت گوگل اعالم کرده اسـت که اکثر محصوالت 
نرم افـزاری خـود را از طریـق کانتینرها اجـرا می کند. 
همچنین اعالم شد که این شرکت از محصولی متن باز 
بـا نـام »Kubernetes« بـرای مدیریـت زیرشـاخه های 
خوشه در این شرکت همانند کانتینرها بهره می برد تا 
بتواند آنان  را مدیریت کنند. کیسماتیک امید زیادی 
بـرای تجاری کردن محصول فوق دارد. این شـرکت و 
فعالیت هایش تقریباً در خفا و به دور از جنجال انجام 
می گیرد با این حال سیاست ها و فعالیت هایی که انجام 

می دهند برای عموم منتشر می شوند.
با این وجود انتظار می رود کیسماتیک در حال تالش 
برای دست یابی بیشتر به بازار و کسب وکارهای بزرگ 
باشد تا بتواند تجارت خود را توسعه دهد. این رویکرد 
در محصوالت متن باز / آزاد معموال به وسیله بسته بندی 
»packaging«، قـرار دادن نظارتهایـی امنیتی بیشـتر، 
افزایـش قابلیـت اعتمـاد و تحمـل بـاال در برابر خطا، 
افزایش خواهد یافت. با این وجود به نظر می رسد این 
شرکت با توسعه این بخش ها و انجام این کارها بتواند 
امنیـت نرم افزار خود را در سـطح باالتـر و برای کاربرد 
تجاری آماده کند.  با این کار این محصول می تواند در 
کسب وکارها و دنیای تجارت موفق باشد. گفتنی است، 
مردی که پشـت صحنه این شـرکت است از شرکتی 
دیگر در زمینه فن آوری سازبندی یا ارکستراسیون به 
این شـرکت آمده است آمده اسـت؛  او سابقاً در بنیاد 
ویکی مدیا )بنیاد حامی ویکی پدیا( نیز مشغول به کار 

بوده است.
 اطالعـات اضافی: سـازبندی یا ارکستراسـیون در 
موسـیقی به انتخاب و ترکیب سازها برای اجرای یک 
قطعه موسیقی سازگانی گفته  می شود. این کار معموالً 
بر دوش آهنگساز است ولی گاه بعضی از موسیقی دانان 
در سـازبندی از کمـک یـا رایزنـی دیگر کارشناسـان 
بهـره می برند. هکتور برلیوز، ریچارد واگنر، ریمسـکی 
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کورسـاکف از بزرگان سـازبندی موسـیقی کالسیک 
اروپایی هستند. )ویکی پدیا، دانشنامه آزاد(

»PortWorx« 6( پورت ورکس 
»Redwood City« محل پیدایش: ردوود سیتی

بنیان گذاری: در سال 2015
 Mayfield سرمایه شرکت: ۸/۵ میلیون دالر از طریق

and one undisclosed investor

این که بتوان یک کانتینر را اداره کرد خودش موضوع 
مهمـی  اسـت؛ ولـی این که بتـوان یک کانتینـر را با 
تمامی کالسـترها و خوشـه هایش مدیریـت کرد نیز 
خـودش بـه توانایی های دیگـری نیاز خواهد داشـت. 
پورت ورکس قصد دارد تا این موضوع را بر عهده بگیرد. 
بـه پورت ورکس به عنـوان یـک »vSphere«  در حوزه 
ماشین مجازی نگاه کنید. )vSphere محصول شرکت 

وی ام ویر است(
 شرکت های زیادی برای مدیریت کانتینرها  مشغول 
فعالیت هستند که باعث می شود فعاالن فاوا به راحتی 
و بـدون نیـاز بـه کار خاصـی بـه مدیریت و اسـتفاده 
از کانتینرهـا مشـغول شـوند و بتواننـد با اسـتفاده از 
محصوالت متنوع نیازهای خود را در این زمینه تامین 

کنند.
 اولین نکته ای که در مورد این نرم افزار می توان به آن 
اشاره داشت؛ زیر ساخت غنی ای است که به واسطه این 
نرم افزار در اختیار شما قرار دارد. به عنوان نمونه هرگاه  
عملیـات کاربـران در یک کانتینر بخواهـد نرم افزار یا 
کدی را اجرا کند؛ آنگاه این پورت ورکس است که وارد 
عمل شـده و اکثر کارهای بـزرگ را انجام خواهد داد. 
این موضوع باعث می شود که کانتینر بتواند به فضای 
الزم برای ذخیره سازی و همچنین مدیریت آدرس های 
آی پی و سایر ویژگی های شبکه در یک کانتینر بپردازد 

و آنان را بر عهده گیرد.
ایـن محصـول را نمی توان یک محصول در دسـترس 
عمـوم دانسـت. در این خصـوص و در تابسـتان اخیر 
نسـخه ای آزمایشـی از آن در یک پایگاه اینترنتی قرار 
گرفت؛ با این وجود هنوز برنامه زمانی و زمان مشخصی 
برای این که بدانیم و مطلع گردیم، نسخه ۱/۰ این نرم افزار 
در زمینه کانتینر منتشر خواهد شد، منتشر نشده است 
و اطـالع خاصی از عرضه نسـخه اول این محصول در 
دسترس نیست.  کارکنان اصلی این شرکت سابقاً در 
شرکت شـبکه های اوکارینا  »Ocarina Networks« کار 
می کردند که این شرکت در سال 2010 توسط شرکت 
دل، تولید کننده محصوالت سـخت افزاری آمریکایی، 

خریداری شد.

»Rancher Labs« 7(  رانچر لبز 

»Cupertino « محل پیدایش: کوپرتینو
بنیان گذاری: در سال 2014

 Mayfield  سرمایه شرکت: 10 میلیون دالر از طریق
and Nexus Venture Partners

 موسسـان این شرکت، شنگ لیانگ و شانون ویلیامز 
بخشی از گروهی بودند که در ساخت پایگاه اینترنتی 
»Cloud.com« مشارکت داشته اند. این پایگاه و شرکت 
Cloud-« فروخته شد و امروزه »Citrix »بعداً به شرکت 

Stack« نـام دارد. این شـرکت امـروزه به صورت کامال 

متن باز مشغول به فعالیت است. رانچر نیز تقریباً قصد 
دارد همـان کاری که کلود اسـتک در موضوع رایانش 
ابری انجام می داد را برای کانتینرها انجام دهد و بستری 

برای مدیریت آنان تشکیل دهد.
او اس  رانچـر  نـام  ابـا  را  رانچـر  حاضـر  حـال   در 
»RancherOS« می شناسند.  سامانه  سبک و بهینه سازی 
شده برای اجرای کانتینرها است که کارایی خوبی را در 
این مورد ارائه می کند. از اهداف بزرگ این شـرکت را 
 می توان ارائه یک پلت فرم جهت مدیریت زیر ساخت ها  
 »Rancher infrastructure management platform«
اشـاره کرد که هم اکنون در حالت بتا و آزمایشی قرار 
دارد. این به این منظور اسـت که بر روی یک ماشـین 
واقعـی یا مجازی اجرا شـده و با تعامل با نرم افزارهای 
کاربـردی بتواند نیازهای آنان بـرای ذخیره اطالعات، 
شـبکه و حتی منابع پردازشـی را درک کند. سـپس 
زیرساخت مناسـب را برای اجرای برنامه ها اختصاص 
می دهد تا بتوانند به خوبی در کانتینر اجرا شوند. رانچر 
در حال حاضر می تواند با کانتینرهای داکر کار کند؛ با 
این حال این شرکت مشغول کار بر روی پشتیبانی از 
دیگر کانتینرها همچون کور او اس نیز هست تا بتواند 

این کانتینرها را نیز مدیریت کند.

»Shippable « 8( شیپبل  
»Seattle « محل پیدایش: سیاتل

بنیان گذاری: در سال 2013
Madro-  سرمایه شـرکت ۱۰/۱ میلیون دالر از طریق:

 na Venture Group, Vulcan Capital, Divergent Ventures

and Founders Co-Op

گروهی که اقدام به ایجاد این شـرکت کرده اند؛ قصد 
داشته اند تا استفاده از کانتینرها را برای توسعه دهندگان 
نـرم افزارهـای کاربـردی به منظـور تولید و سـاخت 
نرم افزارهای خود، آسـان تر کننـد. آن ها معتقدند که 
کانتینرها بستر یا واسـط خوبی برای توسعه و اجرای 
کدهـا بـرای توسـعه دهندگان نرم افزارهـای کاربردی 

محسوب می شوند.
ایـن شـرکت در واقـع توسـط گروهی بنا نهاده شـده 
اسـت کـه در مایکروسـافت و » Cloud Foundry« کار 

می کرده اند. این شـرکت خدمات میزبانـی از پروژه ها 
را به صورتی بر عهده می گیرد که توسعه دهندگان به 
راحتی قادر خواهند بود با اجرای کدها و نرم افزارهای 
نوشته شده خود در این بستر، آن ها را آزمایش نمایند تا 
مطمئن شوند نرم افزار و کدی را که نوشته اند به خوبی 
کار می کند و از ایرادت و اشکاالت احتمالی عاری باشد.

در گذشـته محیط هـای تسـت و سـندباکس بـرای 
آزمـون و خطـا و رفـع اشـکال از نرم افزارهای نوشـته 
شـده توسـط چندین ماشـین مجازی انجام می شد. 
]در سایت سالم دنیا نیز مجموعه آموزشی برای ایجاد 
یک محیط توسـعه برای توسـعه دهندگان وب تحت 
slmd. ویرچوال باکـس آموزش داده شـد کـه از آدرس

ir/ol ایـن مجموعه آموزشـی قابل مطالعه اسـت.[  به 

عنـوان نمونه موسـس و بنیانگزار این شـرکت  آقای 
آوی کاوال در گذشـته و در شـرکت مایکروسـافت در 
بخش تسـت محصوالت مشغول به کار بوده است که 
در این شـرکت آزمایشـگاهی چند میلیون دالری که 
از ماشین های مجازی استفاده می کرد برای آزمایش و 
رفع اشکال نرم افزارها به کار می رفته است. با این حال 
او معتقد است با استفاده از شیپبل می توان هزینه ای را 
که برای ایجاد و مدیریت ماشـین های مجازی در یک 
شرکت در جهت رفع اشکال هزینه می شود را  به مقدار 
چشـمگیری کاهش داد.  به شـکل کلی این شـرکت 
قصد دارد که با استفاده از کانتینرها برای آزمودن و رفع 
اشکال از کدها به جای استفاده از ماشین های مجازی 
مورد اسـتفاده فعلی، هزینه رفع ایراد و اشکاالت را در 
یک محصول نرم افـزاری کاهش دهد. به صورت کلی 

یعنی از کانتینر به جای ماشین مجازی استفاده شود.

»Sysdig « 9( سیس دیگ  
»Seattle « محل پیدایش: سیاتل

بنیان گذاری: در سال 2013
سرمایه شرکت: نامشخص و عدم اطالع از سرمایه و 

بودجه شرکت
پایش کانتینرها را شاید نتوان موضوع هیجان انگیزی 
به حساب آورد؛ با این حال این موضوع کامال موضوع 
مهمی به شمار می رود. این که بتوانیم کانتینرها را اجرا 
و تنظیم کنیم موضوع مهمی است. با این حال این که 
چـه مقدار کانتینر در حال اجـرا داریم یا این که چند 
کانتینر ساخته ایم یا چه نرم افزارهایی در آن ها در حال 
اجرا هستند  نیز سواالت مهمی هستند که باید بتوانیم 
بـه راحتی پاسـخ این سـواالت را بیابیم. بـرای یافتن 
اطالعـات اینچنینی از ابزار پایش »مانیتور« اسـتفاده 
می شود که برای پایش شبکه و یا سامانه شما استفاده 
می شود. با این حال پایش کانتینر نیازمند ابزار مختص 
به خود است که این شرکت نیز درست به همین دلیل 
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ایجاد شده است.
بستر و ابزار پایش گنو/لینوکس، پروژه ای متن باز است 
کـه بـه راحتـی و به رایـگان از طریق وبـگاه اینترنتی 
گیت هـاب قابـل دریافـت اسـت؛ نرم افـزار شـرکت 
سیس دیگ کلود »Sysdig Cloud« به راحتی و به رایگان 
در دسـترس همگان قرار دارد. این ابزار امکانات زیر را 

فراهم می کند.
  فراهم کردن اطالعات سـالمتی سیسـتم و برسی 

سالمت آن
  فراهـم کردن اطالعاتی از باالترین مقدار اتصال در 

یک کانتینر
  فراهم کردن اطالعات قوی ترین پرونده های ورودی 

و خروجی در یک کانتینر
  فراهم کردن تاریخچه ای از دستورات اجرا شده در 

یک کانتینر
  فراهـم کـردن توضیحاتـی دربـاره این کـه چـه 
کانتینرهایـی در حـال حاضر در حال اجرا هسـتند و 
این که چه تعداد نرم افزار در هریک از آنان اجرا می شود
  بـه عالوه این که تمامی اطالعات الگ »Log« را به 

صورت یک تاریخچه نگاه می دارد
این ابزار از طریق یک دستور ساده در خط فرمان یا یک 
پیشـخوان ساده اجرا می شـود که قرار است نسخه ای 
تجاری با امکانات بیشتر از این ابزار نیز عرضه شود که 
برای استفاده از آن باید مبلغی را پرداخت کرد. این ابزار 
را نمی توان تنها یکی از ابزارهای پایش و زیرنظر گرفتن 
کانتینر به شـمار آورد؛ بلکه ابزار »SignalFX« نیز یکی 

دیگر از این ابزارها است.

»Tutum « 10( توتوم 
محـل پیدایـش: بروکلیـن » Brooklyn« دارای 

شاخه ای دیگر در شهر مادرید اسپانیا
بنیان گذاری: در سال 2013

سرمایه شرکت: ۲/۶۵ میلیون دالر
این شرکت در ابتدا برای این آغاز به کار کرده است که 
بتواند خدمت میزبانی اینترنتی را به وسیله کانتینرها به 
افراد مختلف ارائه کند. ولی بعد از مدتی آن ها به دلیل 
اینکه شـرکت آمازون نیز از ایده تقریبا مشابهی برای 
ارائه خدمات میزبانی اینترنتی و وب خود استفاده می 
کنـد، از این ایده صرف نظر کرده اند. پس آنان متوجه 
شـدند که وجه تمایز آنان با دیگـران در ارائه خدمات 

میزبانی برای کانتینرها نیست. 
ایـن موضـوع باعث شـد تا آنـان به فکر سـاخت یک 
نرم افـزار بـرای مدیریت کانتینرها به صـورت خودکار 
و آسـان باشـند که در حال حاضر نیز این شـرکت بر 
روی این موضوع تمرکز دارد. این ابزار در ابتدا در ذهن 
توسعه دهنده نرم افزار شکل گرفت و سپس به مرحله 

عمل در آمده اسـت. با این ابزار کافی اسـت که شـما 
کدهای خود را بنویسید و آن را به توتوم منتقل کنید؛ 
سپس توتوم اکثر کارهای مورد نیاز برای کدهای نوشته 

شده شما را خودش انجام خواهد داد.
ایـن به این معنی اسـت که توتوم خـودش اتصاالت و 
شبکه مورد نیاز را توسط فن آوری موج »Weave« برقرار 
می کند. افزون بر این که توتوم وظیفه مدیریت فضای 
مـورد نیاز برای کانتینرهـا را نیز بر عهده دارد در کنار 
ایـن کارها وظیفه زیـر نظر گرفتن کانتینرها را نیز بر 
عهده خواهد داشت. در آخر محصولی که بتواند به طور 
خودکار کانتینر را مدیریت کند؛ می تواند احتیاجات 
مـا به صرف وقت برای مدیریت کانتینرها را به میزان 
باالیـی کاهش دهد که این موضوع باعث ارزش باالی 

این شرکت شده است.

»Twistlock« 11( توییست الک 
محل پیدایش: سان فرانسیسکو

بنیان گذاری:  2015
YL ven- سـرمایه شرکت ۳/۱ میلیون دالر از طریق:

tures and angels

این شـرکت توسط گروهی بنیان گذاشته شده است 
که رهبری این گروه را بِن برنشـتاین و دیما استوپل 
عهده دار اند. که سـابقاً در شـرکت مایکروسافت کار 
می کردند؛  همچنین آنان تجارب امنیتی بسیار زیادی 
در زمینه دفاع و مراقبت از حریم امنیت شرکت های 
تجـاری داشـته انـد. هـر دو بیـش از 10 سـال در 
مایکروسافت کار کرده اند همچنین در نیروی دفاعی 
اسراییل و سـازمان های امنیتی آن کشور نیز حضور 
داشـته اند.  این شـرکت بر روی امنیت برای مصرف 
کننده نهایی و پایش کانتینرها شـکل گرفته اسـت 
کـه امنیت کانتینرها را افزایـش خواهد داد. موضوع 
امنیت نکته مهمی در دنیای امروز به شـمار می رود 
کـه این موضوع در کانتینرها نیز با دیگر مسـائل در 
فاوا مشترک است. توییست الک، پیشخوانی با قابلیت 
سفارشی سازی ُمَهیا می کند که برای پایش کانتینرها 
در محیط های گوناگون کاربرد دارد. گفتنی است که 
مدل تجاری شرکت توییست الک برای ورود به بازار 

و عرضه محصوالت، مدل متن باز است.
 توییست الک همچنین اجازه می دهد که پروفیلهایی 
امنیتـی تنظیم شـوند تا زمانی کـه کانتینرها ایجاد 
شـدند خطوط راهنمای مشخصی را پیگیری کنند. 
توسـط توییسـت الک کاربـران خواهند توانسـت تا 
قوانین و سیاسـت های مشـخصی را به برنامه دیکته 
کننـد که چه برنامه هایی بتوانند با کانتینرها تعامل 
داشته باشند. برای مثال می توان هشداری را تنظیم 
نمـود تا هنگامی کـه کانتینرها بدون توجـه به این 

قوانین و سیاسـت های مشـخص سـاخته شـوند؛ به 
نمایـش درآید. موضوع جالب این اسـت کـه نام این 
شـرکت از نـام ابزاری با همین نـام در دنیای تجارت 
و کشـتی رانی کسب شده اسـت که برای حفاظت از 

کانتینرها در دنیای واقعی به کار می روند.

»Weaveworks« 12( ویوورکس 
سرشاخه: لندن

بنیان گذاری:  2014
Accel Part- 5 میلیون دالر از طریق : تسرمایه شرک

ners

ویوورکس »Weaveworks« در واقع نسخه تجاری شده 
پروژه آزاد / متن باز ویو »Weave« اسـت که شبکه ای 
مجـازی را بـرای اتصـال کانتینرهـا فراهـم می کند. 
کانتینرهـا بـه صورت پایـه ای و در سـاختار خود به 
شکل ذاتی توانایی ارتباط و اتصال با یکدیگر را ندارند. 
امکانی که باعث شـبکه کردن کانتینرها شود؛ باعث 
می شـود پایش و نظارت بـر روی کانتینرها راحت تر 
شود. ویوورکس برای هریک از کانتینرها یک آدرس 
آی پـی در نظر می گیرد که این کار باعث دسترسـی 

آن ها توسط ابزار »Scope« می شود.
برای نمونه سیستم عامل کور  او اس که در این نوشته 
به آن اشـاره داشـتیم نیز دارای ابزار شـبکه مختص 
بـه خـود با نام راِدر »Rudder« اسـت کـه توانایی کار 
با محیط کانتینرها در زمان اجرای »rkt«  داخل این 
Ranch- »توزیع نیز هست. دیگر بسترها مانند رانچر 

er« و پورت ورکس »Portworx« نیز به عالوه بر تامین 

نیازها، به مدیریت اتصال و ارتباطات در کانتینرها نیز 
کمک می کنند. همین طور اکثر کار ویو بر روی شبکه 
و ارتبـاط بیـن کانتینرهـا   و رفع موانع و مشـکالت 
موجود در این حوزه متمرکز اسـت و این موضوع به 
بخش جدایی ناپذیری از دیگر بسـترها مانند توتوم 
نیز تبدیل شـده اسـت. ویو اخیرا قابلیت های خود را 
به موارد بیشتری مانند به موارد دیگری چون پایش، 
شبیه سازی و مدیریت کانتینرها گسترش داده است.

  مدیرعامل »CEO«          آن یعنی خانم الکسیس ریچاردسون 
 »Pivotal« که از شرکت پیُوتال »Alexis Richardson «
به این شـرکت آمده اسـت؛ زمانی که مدیر فن آوری 
 Matthias« آقای ماتیاس رداسـتوک »CTO« شـرکت
Radestock«  خدمـات پیغام رسـان »RabbitMQ« را 

 »Zettio« ایجـاد می کرد. شـرکتی کـه در واقع زتیـو
نام دارد. نظر شما چیست؟ آیا کانتینرها که مفهومی 
تقریبا جدید به شمار می آیند؛ دارای ظرفیت مناسب 
برای سرمایه گذاری هسـتند؟ نظرات خود را در این 
مورد و موارد دیگر در نظرات این نوشته با ما در میان 

بگذارید.
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مـدت زمـان زیـادی را در سـامانه آموزشـی 
مدرسـه ها صرف کـرده ام که از تعـداد زیادی 
از  جوانـان محـروم از جامعه را در خـود دارد. این افراد 
جوان افرادی با استعداد بودند اما اغلب با مشکل کمبود 
منابع مانند رایانه و نرم افزار مواجه بودند تا بتوانند از آنان 
استفاده کنند و کارهایشان را با معلمان خود در زمانی 

که به مدرسه می رفتند، به اشتراک بگزارند.
دانش آمـوزان اغلب با فایل هایی در قالب های مختلف 
در مجموعه های متنوع به مدرسه می آیند که توسط 
نرم افزارشـان در کامپیوتـری که توسـط خودشـان یا 
والدینشـان از فروشـگاه محلی خریداری شـده است، 
ایجاد شده اند. پشتیبانی از قالب های متنوع کار دشواری 
بود، و با توزیع اوپن آفیس و اخیراً لیبره آفیس در میان 
دانش آمـوزان و آمـوزش این کـه چگونه فایل هـا را به 
گونـه ای ذخیـره کنند که بتواننـد آن را به معلم خود 

بدهند، تا حدودی مشکل برطرف شد.
 آمـوزش دربـاره نرم افزار متن باز، مباحثـی را در مورد 
مجوزهای انتشار و کپی رایت و مالکیت معنوی را نیز 
پیش می کشد. مباحثی که اکثر مؤسسات و مدرسه ها 
آموزشی به آن نیاز دارند. زمانی پروژه ای بود که نامش 
Open DISC بود و در آنکه یک ISO بود حدوداً 150 عدد 

از نرم افزارهای متن باز مورد نیاز که در سیستم عامل های 
مختلـف به غیر از لینوکس نیز اجرا می شـدند، وجود 
داشتند. فعالً برای دانش آموزان یک CD ساختم که به 
صورت رایگان در اختیارشان گذاشته ام. همچنین آن را 
در اختیار دیگر کارمندان و مربیان و معلمان منطقه نیز 

که عالقه مند به استفاده بودند نیز به اشتراک گذاشتم.
مدرسه ما به دنبال راهی برای میزبانی امن برای هاست 
وب سایت خود است که در این فرآیند متوجه شدم که 

می توانیـم آپاچی را در یکی از کامپیوترهای قدیمی و 
سال خورده ای که در دفتر فن آوری مدرسه وجود دارد 
نصب کنیم. همچنین معلمان از پادکست برای تدریس 
بـه عنوان روش جدید اسـتفاده می کردنـد که به آنان 

نرم افزار Audacity را معرفی کردم.
ما از نرم افزار پخش کننده VLC برای کامپیوتر رومیزی 
معلمان اسـتفاده می کردیـم، که به آنان ایـن اجازه را 
مـی داد تـا بتوانند به راحتـی DVD هایی را که مطالب 
 PDFCreator آموزشـی دارند را پخش کنند. همچنین از
 PDF اسـتفاده می کردیم کـه به معلمان اجازه مـی داد
های خود را که به راحتی می توانسـت با دانش آموزان 
کالس به اشـتراک گذاشت را بسازند. ما می خواستیم 
تا قابلیت دسترسی از راه دور به میز کار برای معلمان 
 TightVNC و دانش آمـوزان فراهم کنیم که برای این کار
را یافتیم که به هزینه کمتری نیاز داشـت. همچنین 
به یک راه ارزان قیمت نیاز داشتیم تا از سامانه رایانامه 
خود در برابر اسپم محافظت کنیم، برای همین موضوع 
نیـز مجدداً  راه حل مناسـب و متن باز را یافتیم که با 
اسـتفاده از راه حل هایی متن باز مانند SpamAssistant و 
Mimededang , ClamAV به عنوان بخش هایی از معادله، 

مشکالتمان را رفع می کرد. همچنین یک فضای اضافی 
را نیز برای پشتیبان گیری و یا  استفاده معلمان و موارد 
دیگر، با استفاده از Samba در شبکه به اشتراک گذاشتیم 
تا یک فضای ذخیره سـازی متصل به شـبکه داشـته 
باشیم. از زمانی که در کالس های هنر استفاده از تصاویر 
و موارد دیجیتالی شروع شد، دانش آموزان و معلمان به 
دنبال نرم افزاری بودند که بتوانند در خانه و مدرسه از 
آن اسـتفاده کنند. برای این نیز ما GIMP را یافتیم که 
به یکی از نرم افزارهای ویرایش تصاویر استاندارد برای 

کامپیوتر دانش آموزان و معلمان تبدیل گردید. بعد از 
آن نیز نرم افزار Inkscape را کشف کردیم که از آن برای 
خلق تصاویر برداری و به اشتراک گذاشتن آن در بین 

دانش آموزان استفاده می کردیم.
ما به دنبال راه حلی برای افزایش و تشویق کالس برای 
مبحثی بودیم که ممکن است به صورت نا بهنگامی رخ 
دهند و این در زمانی بود که PhpBB و بعداً Drupal را مد 
نظر داشتم. من یک سرور دروپال را تنظیم کردم که به 
معلم کالس این اجازه را می داد که در مورد یک سری 
از رمان ها با دانش آموزان خود بحث کنند،  مواردی که 
برخی از آنان مرتبط با درس  بودند و برخی از آنان به 
درس و مباحث کالس مرتبط نبودند.  در همان زمان  
 Moodle  را آغاز کردیم. مـن از Moodle مـا اسـتفاده از
در دوره ای که در کالس شـهروند الکترونیک داشـتم 
استفاده می کردم. همچنین از سرور Moodle خود برای 
تسـهیل مباحثات  کتاب که بخشـی از برنامه توسعه 

کارکنان بود استفاده کردیم.
 از VirtualBox بـرای آمـوزش دانش آموزان جهت نصب 
سیسـتم عامل به صورت مجازی اسـتفاده می کنیم و 
سـرور LAMP خود را نیز سـاخته ام. یکـی از روش های 
یادگیری مدیریت سیسـتم و مدیر سیستم بودن این 
است که یک سرور را داخل VirtualBox از نو بسازیم. این 
کار برای آموزش بهتر و ساده تر توسط دانش آموزان نیز 

مناسب است.
در آخر به این نتیجه رسـیدم که برای مجازی سـازی 
نیازهای آموزشـی، یک نرم افزار مناسب متن باز وجود 
خواهد داشت. به طور کلی نرم افزار متن باز بستر مناسبی 
را برای دانش آموزان برای استفاده و دسترسی به منابع 

جهانی فراهم می کند.

ابزاری متن باز که برای هر کالس درسی الزم است
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خورشـید در حـال غـروب اسـت. 
تـرک  را  تورنتـو  در  دانشـگاه اش 
می کنـد تـا پیـاده بـه خانـه بـرود. هـوا به 
طـرز غیرقابـل تحملـی سـرد شـده، برای 
همین کاپشـن اش را محکم تر می چسـبد. 
سـر راه بـه تـز کارشناسـی ارشـدش فکـر 
می کند کـه هنوز هیچ کاری برایش نکرده 
و نگران مقاالتی اسـت کـه روی هم تلنبار 
شـده اما حوصله خواندنشـان را نـدارد. در 
گوشـه ذهنـش هم بـه کارهـای جدیدش 
روی فونت های فارسـی فکـر می کند و یاد 
پیشـنهاد کاری گـوگل و موزیـال می افتـد 
و این کـه آیـا به خاطرشـان ردهت را ترک 

کنـد یا نه. بعد از نیم سـاعت پیاده روی به 
کافـه پامنار می رسـد. واردش که می شـود 
بوی ایران به مشامش می خورد. دوباره یاد 
تابسـتانی می افتد که با چنـد نفر دیگر در 
ساخت این کافه به صاحبش که دانشجوی 
کمـک  اسـت  تورنتـو  دانشـگاه  ایرانـی 
می کردند. »بنایی که داشت زنگ می زد به 
ما، می گفت ایـن بلوک ها رو می خوام ببرم 
بـاال کارگر دونه ای یه دالر پول می گیره. ما 
براش می بردیم و بعدش هم حیاط پشـتی 
یک کباب حسـابی برامون راه می انداخت« 

دهانش آب می افتد.
بهـداد اسـفهبد، برنامه نویس، متولد سـال 

مرد حـرف باز

۶1 اسـت. او را در خانـه خواهرش مالقات 
می کنیـم. عینکـی بـا فریم گرد مشـکی و 
ریـش انبوهش تا حد ممکن او را از تصویر 
قدیمی پروفایلش متمایز می کند. چند قاچ 
هندوانه خنک در اتاقی که روشنایی اش در 
تاریکی گم اسـت اولین تصویری اسـت که 
از این گفتگـو نقش می بندد. آن روز گفت 
بـه ایـران آمده تـا افرادی را بـرای طراحی 
یـک قلم فارسـی آزاد پیدا کنـد. می گوید: 
»قصـدم ایـن بود کـه یکی رو پیـدا کنم و 
توجیـه اش کنم روی یه قلـم آزاد کار کنه 
حتی می خواسـتم در انجمن خوشنویسان 
با آدم هـای مختلف صحبت کنم مخشـان 
را بزنـم، فکـر می کـردم یقه کـی را بگیرم 
کـه برایمـان شـکل بکشـد و مـن کارهای 

مهندسی اش را بکنم«
بهداد اسـفهبد 11 سـال تورنتو بوده و یک 
سـال پیـش بـه کالیفرنیا و سـیلیکون ولی 
مهاجـرت کـرد. می گویـد: »از هوای سـرد 
تورنتو خسته شدم و دوست داشتم جاهای 
دیگر را پیدا کنم چند سال اول غر می زنی 
می گویی همینه که هسـت اما بعد خسـته 
می گویـد:  کالیفرنیـا  دربـاره  می شـوی«. 
»کالیفرنیا هوایش محشـر اسـت اما آن جا 
را دوست ندارم چون تا قبل از کالیفرنیا در 

ده:
سن

نوی
ژوه

ی پ
سین

ن ح
سی

رح
امی

بهداد اسفهبد کسی که فارسی نویسی را بهبود داد

بهداد اسفهبد، 
برنامه نویس، 

متولد سال 61 
است. او را در 

خانه خواهرش 
مالقات می کنیم. 

عینکی با فریم 
گرد مشکی و 

ریش انبوهش تا 
حد ممکن او را 

از تصویر قدیمی 
پروفایلش متمایز 

می کند
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زندگی ام ماشـین نداشـتم و پیاده می رفتم 
سـر کار، پیاده می رفتم کافه رفیقم و پیاده 
شـام می خـوردم و پیاده هم بر می گشـتم 
خانـه؛ امـا کالیفرنیـا هـر جا با جـای دیگر 
نیم سـاعت فاصلـه دارد. هرچند ترافیکش 
بـا تهـران قابـل مقایسـه نیسـت«. دربـاره 
سیلیکون ولی می گوید: »گوگل و فیس بوک 
70 تـا ۸0 کیلومتر جنوب سانفرانسیسـکو 
سانفرانسیسـکو  مرکـز  در  اگـر  هسـتند، 
زندگـی کنیـد شـهریت  )بافـت شـهری( 
دارد امـا بایـد روزی ۳ سـاعت در اتوبـوس 
بنشـینید، همـه هـم تـا 7 و ۸ شـب کار 
می کنند. خارج آن هم که باشـید کاًل یک 
ده اسـت« چون زندگی در سانفرانسیسکو 
به سـبک زندگی اش نمی خورد و عالقه اش 
بـه پیـاده روی را نمی توانـد کنـار بگـذارد، 
آن جـا را تـرک می کنـد. می گویـد: »وقتی 
در ردهـت بـودم پیـاده یـک سـاعت بود و 
بـا مترو پنـج دقیقه بـود«. حـاال هم قصد 
دارد بـه اروپـا و یکـی از شـهرهای زوریـخ 
یـا لنـدن بـرود. می گویـد: »این طـوری به 
ترکیـه و ایـران هم نزدیک تر اسـت. خیلی 
از این کسـانی که طراحـی فونت می کنند 
در اروپـا هسـتند.« به اعتقاد او سـیلیکون  
ولی جای خوبی است اگر هدفت این باشد 
که بـه اسـتارت آپ ها و کمپانی های جالب 
بـروی. می گوید: »من عالیقم این نیسـت. 
دوست دارم روی دیجیتال تایپوگرافی کار 
کنـم«. کار اصلی بهداد اسـفهبد رندرینگ 
تکسـت و فونـت اسـت یعنـی از قسـمت 
مهندسـی تولید قلم تا استفاده درست آن 
قلـم در نرم افزار را بهبود می دهد و طراحی 
توسط شخص دیگری انجام می شود. عالقه 
خاصـی به خط نسـتعلیق دارد امـا اکنون 
حـوزه فعالیت هایش محدود به خط و زبان 
خاصی نمی شود و سه سال اخیر تمرکزش 
را روی پشتیبانی از خط های هند و جنوب 
شـرق آسـیا گذاشته اسـت. پروژه حرف باز 
پروژه اصلی بهداد اسـفهبد است که اکنون 
ده سال از عمرش می گذرد و چند هفته ای 
می شـود که نسـخه یک آن منتشـر شـده 

است.

 چاپ خانه
چاپ خانـه سـاری آغـاز هم آغوشـی بهداد 
اسـفهبد با فونت اسـت. پـدر و پدربزرگش 

هـر دو در چاپبخانه کار می کردند. بنابراین 
خـود به خـود چاپ مسـأله بـا اهمیتی در 
خانـواده آن هـا به حسـاب می آمده اسـت. 
سـال 70 اسـت و پـدر بهـداد بـرای تایپ 
مجـالت یـک رایانه می خـرد و ایـن رایانه 
آغاز آشنایی بهداد با برنامه نویسی می شود. 
رایانـه ای با سیسـتم عامل داس کـه بهداد 
9 سـاله و بـرادرش را کـه ۸ سـال دارد به 
تایـپ عالقه منـد می کند. در کنـار این کار 
برنامه نویسـی بیسیک را هم یاد می گیرند. 
هیچ وقت از زرنگار استفاده نکردند و پرینتر 
سـوزنی برای بهداد جزو نوستالژی های آن 
دوران است. دوران نوجوانی بهداد به همین 
ترتیب سـپری می شـود تا در سـال 77 به 
مدرسـه سـمپاد سـاری مـی رود و تصمیم 
می گیرد در المپیاد کامپیوتر شـرکت کند. 
یکبـار کـه یک تیم المپیـاد کامپیوتر برای 
تدریس از تهران به ساری می آیند با روزبه 
پورنادر آشـنا می شـود و بعدها به همراه او 
کارهـای مهمـی را در فارسـی وب شـریف 
انجام می دهند. بهداد اسفهبد در سال اول 
دبیرسـتان در مرحله اول المپیاد کامپیوتر 
شـرکت می کنـد. از سـد آزمـون تسـتی 
نخست می گذرد و جزو هزار نفری است که 
در سطح کشـور قبول می شوند. در مرحله 
دوم نیز با 40 نفر راهی دوره تابسـتانی در 
تهران می شود و کل تابستان را در کالس و 
امتحان سـپری می کند و در انتها بر اساس 
امتحـان پایانی جزو شـش نفری اسـت که 
مدال طالی کشوری می گیرد. او یک سال 
دیگر در باشـگاه دانـش  پژوهان در خیابان 
آفریقـا می مانـد و بعـد از 9 مـاه کالس و 
درس بـه همراه 4 نفر به عنـوان تیم ایران 
راهی مسابقات المپیاد جهانی می شوند، در 
ترکیـه مدال نقـره را می گیرد و سـال بعد 
نیـز در چین مدال طالی جهانی را کسـب 
می کنـد. در نهایت به خاطر مدال هایی که 
در المپیـاد بـه دسـت آورده در سـال 79 
بدون کنکور وارد دانشـگاه شریف می شود 

تا در رشته کامپیوتر درس بخواند.
در آن سـال ها روزبـه پورنـادر کـه ورودی 
75 دانشـگاه شریف است روی پروژه دکتر 
قدسـی یعنی فارسی  تک کار می کند حتی 
آن زمـان در دانشـکده کامپیوتـر شـریف 
اتاقی به نام فارسـی تک دارند. دکتر تابش، 
رئیس مرکز محاسـبات شـریف، بـه همراه 

روزبـه و چنـد نفـر دیگر پـروژه ای بـه نام 
فارسی  وب را راه اندازی می کنند تا فارسی  
خوانی و فارسی  نویسی را در وب آن زمان 
ممکن کنند. مدتی بعد فارسی  وب تبدیل 
بـه شـرکت می شـود و توزیـع »لینوکـس 
شـریف« را منتشـر می کنـد کـه یکـی از 
مشـتریان اصلی اش نمایندگی شرکت شل 
اسـت. از داخل فارسـی وب بعدها فارسـی  
تـل جـد کنونی کافه بـازار بیـرون می آید. 
اسـتاندارد کردن کیبورد فارسـی، انتشـار 
چنـد قلـم اسـتاندارد و بهبـود Unicode از 

دستاوردهای فارسی وب شریف است.
سـال 1999 میـالدی اینترنت اکسـپلورر 
5 تازه منتشـر شـده است و برای اولین بار 
می شـد دست و پاشکسته فارسی را نوشت 
و خوانـد. تـا پیـش از ایـن امکان نوشـتن 
راسـت به چـپ در اینترنت ممکـن نبود و 
باید تصویر نوشـته ها را در سایت بارگزاری 
کرد. موزیال نیز تازه پشـتیبانی از راست به 
چپ را به مرورگرش اضافه کرده بود. بهداد 
به همراه دوسـتانش در دوران دانشـجویی 
تصمیـم می گیرد باگ هـای مرورگر موزیال 
را درسـت کنند. برای همین سـال 2000 
شـروع به یادگیری زبان سـی می کند و در 
همین حین نیز سراغ فارسی  سازی گنوم و 
کی دی ای هم می رود. در آن سال ها شورای 
عالـی انفورماتیک ایران عضو کنسرسـیوم 
Unicode شـده تـا بتواننـد اسـتانداردهای 

فارسـی را وارد اسـتاندارد Unicode کننـد. 
روزبه پورنادر هم یکی از کسـانی است که 
می تواند به Unicode بازخورد ارسـال کند. 
می گویـد: »یـک روز روزبه کپـی الگوریتم 
دو جهتـه را داد، گفت ایـن را در پی اچ پی 
پیاده سـازی کن. مـن اون رو پرینت کردم 
خیلـی پیچیـده بـود این قـدر خوانـدم تـا 
باالخـره فهمیـدم« ایـن الگوریتـم تکه ای 
از اسـتاندارد Unicode اسـت تا نوشته های 
ترکیبی فارسـی و انگلیسـی جهت نوشتار 
حفـظ شـود. هرچنـد ایـن مسـأله جـواب 
درسـتی نـدارد و در کاربردهـای مختلف، 
انتظار نمایش هـای مختلفی از آن می رود. 
بهـداد یکـی از پیاده سـازی های ناقص این 
الگوریتـم به نام Free Bidi را اصالح می کند 
و صاحب آن نیز وقتی پیشـرفت های او  را 
می بینـد پـروژه را کاماًل به او می سـپارد تا 
آن را توسعه دهد. در همین دوران به طور 

کار اصلی بهداد 
اسفهبد رندرینگ 

تکست و فونت 
است، یعنی از 

قسمت مهندسی 
تولید قلم تا 

استفاده درست 
آن قلم در 

نرم افزار را بهبود 
می دهد
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تفریحـی همچنـان باگ های کـی دی ای و 
گنوم را هم برطرف می کند.

 تورنتو
بعد از ۳ سـال تحصیل در دانشگاه شریف، 
تهـران را بـه مقصـد تورنتو تـرک می کند. 
آن جـا هیچ کـس را نـدارد به جز دوسـتان 
شـریفی اش که سـال های قبل بـرای ادامه 
تحصیـل رفته انـد. رشـته ای کـه انتخـاب 
می کند علوم کامپیوتر اسـت. می گوید این 
رشـته دقیقـاً متضـاد چیزی اسـت که در 
ایران تدریس می شود و یک رشته عمومی 

در رابطه با علم رایانه است که بخشی از آن 
به مهندسی نرم افزار نیز می پردازد.

بـا کلی قرض یک لپ تـاپ می خرد و روی 
آن لینوکـس نصب می کنـد. می گوید: »به 
جای این که مقاله بخوانم و بنویسـم هی با 
ایـن لینوکس ور می رفتـم. یک بار تصمیم 
گرفتم به هر مشکلی که بر می خورم خودم 
کدهایـش را تغییـر دهم و مشـکل را حل 
کنـم«. سـعی می کنـد کدهـای کامپایلر و 
هسـته و میزکار را تغییـر دهد و به همین 
روش اطالعات زیادی از سـاختار لینوکس 

به دست می آورد.
وقتی از توزیع مورد استفاده اش می پرسیم 

با خنده شـاکی می شـود و می گوید: »تنها 
چیزی که مهم نیسـت همین است. این که 
از چه توزیعی اسـتفاده می کنیم اصاًل مهم 
نیسـت« بهداد معتقد است اشتباه کاربران 
ایرانـی لینوکس این اسـت که این موضوع 
برایشـان زیـادی اهمیت دارد. بـا این حال 
در نهایـت می گویـد کـه ردهـت را ترجیح 
می دهـد امـا اکنون به خاطـر فعالیتش در 
گوگل از اوبونتو اسـتفاده می کند و شدیداً 

هم به آن انتقاد دارد.
در  فوق لیسـانس  دوره  از  کـه  سـال  دو 
تورنتـو می گـذرد و هنوز هیـچ کاری برای 
پایان نامه اش نکرده است. می گوید: »چون 

سال  200۵ 
دوره ارشد 
بیش از حد 

طول کشیده و 
پولهایش برای 
شهریه رو به 

اتمام است. برای 
همین از هر راهی 
برای تأمین هزینه 

ترم استفاده 
می کند.  

  فرهنگ کاری گوگل
داخـل گوگل هـم فرهنگ هر بخش 
با بخش دیگر فرق دارد. جایی که ما 
هستیم اسـترس کم ندارد اما خیلی 
هـم آزاد اسـت. یعنـی چیزهایی که 
از بیـرون می بینـی از درون بهتر هم 
هسـت. هـر سـاعتی کـه می خواهی 
می خواهـی  سـاعتی  هـر  مـی روی 
می آیـی. وقتـی کسـی بـه دفتـر مـا 
می آیـد اولیـن چیـزی کـه می گوید 
این اسـت که با این همه اسباب بازی 
پـس کی کار می کنیـد. ایده اش این 
اسـت که وقتی مغـزت کار نمی کند 

به جای اینکه ادای کار را در بیاوری 
چند ویدئو گیم بازی می کنی ذهنت 
هم بازتر می شود. این فرهنگ کاری 
گوگل است که در شرکت های دیگر 
وجـود نـداد. مثـاًل در آمـازون غـذا 
و قهـوه مجانـی وجـود نـدارد حتـی 
میـز درسـت نـدارد و فشـار کار هم 
خیلی باال اسـت انتظـار دارند کارت 
مهم تـر از خانواده ات باشـد. فلسـفه 
گـوگل این اسـت که کارمنـد را که 
راضی نگهداری خوشـحال تر است و 
بهتـر کار می کند. بودند کسـانی که 
خونه شـان روبـرو دفتر بـود نه صبح 

می آمـد تـا ده شـب چون هیـچ کار 
بهتری ندارد در خانه انجام دهد.

 پروژه لینوکس ملی
طـرح تکفـا راه افتاد و شـورای عالی 
انفورماتیـک گفـت پـول نفـت به ما 
رسـیده و دو میلیـارد می خواهیم در 
نرم افزار بگذاریم. در دانشـگاه شریف 
سـه مرکـز بـود کـه کار نرم افـزاری 
می کرد. ما بودیم و مرکز محاسـبات 
دکتـر تابش، یک مرکز دیگر هم بود 
کـه بـرای کشـور فیلترنـت طراحی 
می کردنـد، یـک مرکز دیگـر هم بود 

که پـول می گرفتند و پـروژه تحویل 
نمی دادنـد. پـروژه لینوکس فارسـی 
را دادنـد بـه مرکز آی تی شـریف که 
پـروژه را مدیریـت کننـد. این ها هم 
یـک تیـم تشـکیل دادنـد و مـا پنج 
و  نفـر جلسـه می گذاشـتیم  شـش 
تعریـف پروژه می کردیم. من و روزبه 
باید در جلسه RFP تعریف می کردیم 
و کارهـا را تقسـیم می کردیـم.  بـه 
مرکـز تحقیقـات مخابرات سـپردیم 
کـه الگوریتـم تقویم ایـران را از پایه 
اسـتاندارد و پیاده سـازی کنـد. مـا 
گفتیم برو با مجلس و دانشگاه تهران 
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حال نداشـتم مقاله بخوانم سـرم را با گنوم 
و لینوکـس و ایـن چیزها گرم کـردم« در 
همیـن وضـع هنـوز پـروژه کارشناسـی را 
هم در دانشـگاه شریف تحویل نداده است 
و دانشـگاه تورنتـو او را بـرای سـال جدید 
تحصیلـی ثبت نام نمی کند. قرار بوده روی 
بهبـود فارسـی تـک کار کنـد. می خندد و 
می گویـد: »حتـی شـروع هم نکـرده بودم 
رفتـم پیش دکتر قدسـی گفتـم من کارم 
گیـره! اون ور ثبت نامـم نمی کنـن.« امـا 
چـون پیش از این هم افـراد زیادی چنین 
وضعیت مشـابهی داشتند و بعد از حل آن 
پـروژه را تحویـل نمی دادند، دکتر قدسـی 
راضی نمی شـود. در نهایت مجبور می شود 
پروژه را تمام و کمال انجام دهد. در همان 
تورنتـو بـرای مدت چهـار مـاه روی پروژه 
کار می کنـد و تا زمانی کـه تمام امضاهای 
دانشگاه شریف را نمی گیرد او  را برای ترم 

جدید ثبت نام نمی کنند.
سـال 2005 دوره ارشـد بیش از حد طول 
کشـیده و پول هایـش بـرای شـهریه رو به 
اتمام اسـت. برای همیـن از هر راهی برای 
تأمین هزینه ترم اسـتفاده می کند. همین 
می شـود که وقتی از گوگل سامر آف کد و 
پولـی که در آن می دهند با خبر می شـود 
سریعاً در آن ثبت نام می کند. مانند دیگران 
برای پروژه هایی که در سـر دارد پروپوزال 
می نویسند و تیم گوگل تعدادی از آن ها را 
انتخاب می کند. به قول خودش »تابستان، 
دانش آموزها به جای این که بروند همبرگر 

برگردونن روی این ها کار می کنند«. بهداد 
اسـفهبد سـه پروپوزال برای گنـوم و یکی 
بـرای فدورا می نویسـد کـه یکـی از آن ها 
پذیرفته می شـود. پروژه پذیرفته شده یک 
تکه نرم افزار اسـت تا برنامه های پراستفاده 
کاربر را هنـگام راه اندازی زودتر اجرا کند. 
نام این برنامه را Preload می گذارد. یکی از 
دوستانش پیشـنهاد می دهد همین برنامه 
را بـه عنوان پروژه کارشناسـی ارشـد ارائه 
دهـد. هرچند این پروژه باید تئوری باشـد 
با این حال خیلی زود متوجه می شـود که 
تـاب مقاله  نویسـی را نـدارد بـرای همین 
اسـتادش را تغییـر داده و همـان برنامـه 
مسـتر  بـرای  و  کـرده  کامـل  را   Preload

تحویـل می دهد. »دیدم تنها راهی که من 
فوق لیسانس رو جمع کنم همینه. چون دو 
سـال هیچ کاری نکردم دو سـال دیگه هم 
هیچ کاری نمی کنم می خواستم یک ماهه 
بنویسم که ترم بعد شهریه ندم. این ها هم 
خندیـدن گفتن یک ماهه نمی شـه« برای 
همیـن وقتـی دوبـاره اوضـاع بـاب میلش 
نیسـت دوبـاره کار پروژه را رهـا می کند و 
سـراغ کد مـی رود. در همین حیـن نیز از 
موتـوروال پیشـنهاد کاری دریافت می کند 
امـا چون پـروژه اش را تحویل نداده و دوره 
فوق لیسانس را تمام نکرده نمی توانند او  را 
 IRC اسـتخدام کنند. یـک روز که از طریق
بـا برنامه نویس های گنـوم صحبت می کند 
خبـر رفتنـش بـه موتـوروال را بـا دیگران 
در میـان می گـذارد و یـک نفـر می پرسـد 

چـرا به یک شـرکت لینوکسـی نمی رود و 
بهـداد می گویـد تا بـه حال پیشـنهادی از 
آن ها نداشـته. چند روز بعد پیشـنهادی از 
ردهـت دریافت می کنـد. با قهقه می گوید: 
»بـه موتوروال گفتم مثل این که این تز من 
تموم نمیشه، موتوروال رو پیچوندم و تز رو 
جمـع  و جور کردم و از همـان تورنتو برای 

ردهت استخدام شدم«

 ردهت
در ردهـت و گنوم، کتابخانه پنگو مسـئول 
کارهـای تکسـت رندرینگ بـود. می گوید: 
»کسـی که روی تکسـت رندرینـگ گنوم 
کار می کـرد دیگه وقت نگذاشـت. بعد من 
کـه اونجـا کار می کردم خود به خود شـدم 
صاحبـش« و بـرای تکمیـل بخـش عربی 
Free Bidi نیـز پیشـنهاد دریافـت می کند. 

»اولـش گفتـم وقـت نـدارم، بعـد گفتنـد 
یـک پولی می دهیـم، گفتم باشـه«. بهداد 
اسـفهبد سـال های 200۶ تـا 2010 را در 
تمرکـز  کار می کنـد. در دوره ای  ردهـت 
اصلی اش را روی نوشـته های هند و شـرق 
آسیا می گذارد. می گوید: »خط های هندی 
خیلی مشکل داشتند. هند ده خط رسمی 
دارد که شـباهت دارنـد اما جزئیات خاص 
خودشـان را دارند. نه من می دانسـتم این 
خـط چطـور کار می کنـد، نه طـراح فونت 
می دانست چطور کدهایش را بنویسد و نه 
معلوم بود باگ فونت اسـت یـا کتابخانه«. 
برای سـر  و  سـامان دادن به فعالیت هایش 

خبر رفتنش به 
موتوروال را با 

دیگران در میان 
می گذارد و یک 

نفر می پرسد 
چرا به یک 

شرکت لینوکسی 
نمی رود و بهداد 

می گوید تا به 
حال پیشنهادی 

از آن ها نداشته. 
چند روز بعد 
پیشنهادی از 

ردهت دریافت 
می کند.

و هرجـا که الزم اسـت صحبت کن 
ببیـن تقویـم رسـمی چیـه اون رو 
تبدیـل به کد کـن. آن ها رفتند کد 
خـود مـا را از وب سـایت  مان کپـی 
کردند و همان را تحویل دادند. دور 
دوم پروژه ها را آمدیم تقسیم کنیم 
و من نمی خواسـتم بـه آن ها پروژه 
بـدم. این هـا تهدید کردنـد که اگر 
پـروژه ندهیـد در آن یکی طرح که 
ما ناظر پروژه شما هستیم تأییدتان 
نمی کنیم. خالصـه فهمیدیم اینجا 
دکان اسـت و پـول نفـت مـی رود 
داخـل و هیچ چیز بیـرون نمی آید. 

اینکـه االن کافه بـازار و تخفیفان و 
این ها کار می کنند و کسی سرشان 
را زیر آب نکرده خیلی خوب است.

  قلم آزاد
یکـی از مشـکالت ما این اسـت که 
قلـم فارسـی بـا الیسـنس متن بـاز 
هـم  را  آن هایـی  نداریـم.  درسـت 
کـه در فارسـی وب درسـت کردیم 
الیسـنس مشـخصی نداشـت. مـن 
خودم قلم نازنین رو خیلی دوسـت 
این جـا  از  تاریخچـه اش هـم  دارم. 
شروع می شود که شرکت لینو تایپ 

در دهـه ۶0 میالدی دسـتگاه تایپ 
سـتینگ می فروختـه بـه روزنامـه 
اطالعـات. از همان موقع می گفتند 
کـه ما یک قلم فارسـی می خواهیم 
و اینهایی که می دهی عربی اسـت. 
این شـرکت بعدها بـه خاطر این که 
بخـش غیـر التین خـود را می بندد 
کل آرشیوش را به دانشگاه ردینگ 
آرشـیو  ایـن  در  می کنـد.  منتقـل 
اصلـی  فونت هـای  و  نامه نگاری هـا 
هم هسـت. اطالعات می گوید یکی 
از طراح هـای ما این ها را باز طراحی 
می کنـد و در نتیجه آقـای حقیقی 

قلـم نازنیـن و زر و تیتـر را طراحی 
می کند. در طراحی عربی وقتی )چ( 
را می نویسی نمی توانی سه نقطه را 
داخلش بگـذاری. هدفم این اسـت 
کـه در یـک سـال آینده از اسـکن 
نازنین یک قلم بسـازم که الیسنس 
تمیز دارد. اسمش را هم باید عوض 
کنـم. اهمیت این کار همین اسـت 
که وقتی که قلم آزاد داشـته باشیم 
هر کسـی می تواند بهبـودش دهد. 
مریم  سـافت مثـاًل تمام مشـکالت 
قلم های فارسـی را درسـت کرده اند 
اما الیسنس شان کاماًل بسته است.
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در زمینـه فونـت پـروژه »حرف بـاز« را در سـال 
2005 راه انـدازی می کند. پروژه ای که وظیفه اش 
این اسـت که محتوای فایل اپن  تایپ را خوانده و 
بفهمـد چطـور آن را تفسـیر کنـد و نمایش دهد. 
حـرف بـاز در کنار Free Bidi که یـک الگوریتم دو 
جهتـه اسـت نوشـتار را سـاده تر می کـرد. پس از 
سال ها توسعه در نهایت نسخه یک حرف باز را در 

سال 2015 منتشر می کند.
دربـاره وظیفـه اش در ردهـت می گوید: »مشـکل 
تکسـت رندرینـگ این اسـت کـه در زبـان التین 
تقریباً خوب کار می کند برای همین هیچ کمپانی 
نمی خواهـد یک نفـر را روی این موضـوع بگذارد 
برای همین رئیسـم می گفت این کارهای تکسـت 
رندرینـگ را که می کنی بکن ولی گاهی هم روی 
پروژه های دیگر وقت بگذار«. برای همین در کنار 
پردازش متن روی بهبود سـرعت و کارآیی الگین 
گنـوم هـم کار می کند و پسـت های وبالگش هم 
دربـاره این موضـوع پرطرفدار می شـود. می گوید: 
»چون خیلی با جزئیات نوشته بودم از آن استفاده 
می کردنـد کـه یـاد بدهند چطـور سیسـتماتیک 
مسـائل را حـل کنیـم« بـا این حـال خیلـی زود 
خسـته شـده و دلش بـرای پـروژه و زمینه کاری 
خـودش تنگ می شـود. می گوید: »یـک روز زنگ 
زدم به رئیسمون که من می خوام برم موزیال روی 

حرف بـاز کار کنـم. گفـت دردت همینـه؟ برو هر 
کار می خـوای بکـن« در حین رفتن بـه موزیال از 
طرف گوگل نیز پیشـنهاد بهتری دریافت می کند. 
می گویـد: »بـه رئیسـم در موزیـال گفتـم گـوگل 
پیشـنهاد بهتـری داده چـی کار کنـم؟ جمله اش 
خیلـی جالـب بـود گفت اگه گـوگل می خـواد به 
تـو پـول بده کـه کاری رو بکنی که مـا می خوایم 
بکنیـم، پس بـرو گوگل« در نهایت به دفتر گوگل 
در واترلـو مـی رود که تـا خانـه اش در تورنتو صد 
کیلومتـر فاصلـه دارد. می گویـد: »واترلـو هـم ِده 
است، خبری نیست« در گوگل روی بهبود تکست 
رندرینـگ بـا جی پی یـو کار می کند. بـا این حال 
هیچ چیز نمی تواند جای یک پیاده روی عصرگاهی 
را بگیـرد پـس به خاطـر دوری از خانه، تیمش را 
عـوض می کنـد. می گویـد: »دیدم یک ربـع پیاده 
رفتن تا سـر کار چقدر حـال آدم را بهتر می کند. 
دیگـه نمی تونـم قبول کنم هر روز با ماشـین نیم 
سـاعت در راه دفتر کار باشـم. اگر سانفرانسیسکو 
زندگـی کنـی و بخواهی با اتوبوس های خوشـگل 
گـوگل بروی و بیایی اگر سـاعت هشـت صبح راه 
بیفتی دو ساعت طول می کشد و وقتی سه ساعت 

در راه باشی، زندگی نمی ماند«.
مشـتریان اصلـی کتابخانه حـرف بـاز فایرفاکس، 
گنـوم، اندروید و کروم هسـتند. در گـوگل هم از 

رئیسش همان جمله قبل را می شوند »روی حرف 
باز کار میکنی خوبه، فقط گاهی هم یک کار دیگه 
کن« می گوید: »این گاهی یک کار دیگه کن روی 

اعصاب من بود«.
بعـد از مدتـی کار کردن در گـوگل روزبه پورنادر 
دوسـت قدیمـی اش را هم به گـوگل می آورد و به 
همراه او به تیم اینترنشنالیزیشـن یا i18n  گوگل 
مـی رود. دربـاره تفـاوت i18n و L10n می گویـد: 
»اولی کار مهندسـی اسـت یعنی امکان اسـتفاده 
از محصـول را به زبان هـای مختلف می دهد که با 
کار ترجمه که در L10n انجام می شود فرق دارد«.
پـروژه  در  اخیـر  سـال  دو  در  اسـفهبد  بهـداد 
»فونت هـای نوتو« کـه به عنوان یـک فونت برای 
زبان هـای مختلـف بـه کار مـی رود نقش اساسـی 
داشـته و بـه همیـن واسـطه بـا مفاهیـم طراحی 
و تولیـد محصـول هم بیشـتر آشـنا شـده اسـت. 
می گویـد: »یکـی از کارهایـی کـه مـن در گوگل 
می توانـم بکنـم و جـای دیگر ممکن نیسـت این 
اسـت که از اول که فونت طراحی می شـود تا آخر 
را در اختیـار دارم در نتیجـه می توانیـم فرآیند را 
کنترل کنیـم و می توانیم راه حل های بهتری ارائه 
بدهیم. مثاًل از استاندارد اپن تایپ و طراحی فونت 
و ابـزار تولیـد فونـت و نرم افزاری که آن را نشـان 

می دهد، هر کدام را خواستیم تغییر دهیم.«
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شـهر مونیخ بـه مشـارکت کننده بزرگی در 
نرم افزارهـای آزاد  و متن بـاز تبدیـل شـده 
اسـت. آن ها مرتباً ایرادات را برای توسـعه دهندگان 
ارسال می کنند. برخی مشکالت را حل کرده و برای 
هر یک از آنان راه حلی را پیدا کرده و برای عموم به 
اشـتراک می گذارند. در جدیدترین اقدام که  در ماه 
اوت رخ داده اسـت،؛  این شـهر دست آوردهای خود 
را در این زمینه با جامعه کاربران و توسعه دهندگان 

توزیع محبوب دبیان به اشتراک گذاشتند.
تعداد زیادی از فعالین فاوا در این شـهر در همایش 
دب کانف »DebCconf« شـرکت داشـتند. دب کانف 
همایشی است که برای گردهمایی طرفداران، توسعه 
دهنـدگان و جامعه دبیان شـکل گرفتـه و همایش 
اخیر آنان نیز در شهر هایدلبرگ برگزار شد. آن ها در 
مورد شـیوه و روش هایی که بر روی آن کار کرده اند 
مطالبی را مطرح کردند و تجارب و دسـت آوردهای 
خود را در انتقال 1701۸ ایسـتگاه کاری و رایانه به 

لینوکس را نیز با دیگران به اشتراک گذاشتند.
این شـهر، گوسـا »Gosa« را که یک راه حل مبتنی 
بـر وب برای مدیریت حسـاب های کاربری، گروه ها، 
کارسـازها و ایسـتگاه های کاری اسـت را با خدمات 
اطالعـات شـاخه های توزیع شـده »LDAP« ترکیب 
 ،»FAI« کرده انـد و از طریـق نصاب خـودکار کامـل
را در  راه حل هایـی جدیـد  نرم افـزار،  به روزرسـانی 
ایسـتگاه های کاری در دسـترس قـرار داده انـد. این 

موضـوع در بیـش از 50 اداره در سـطح ایـن شـهر 
گسترش یافته است.

مبتنـی                     توزیـع  از  نسـخه  پنجمیـن  از  مونیـخ 
 »Limux« بـر گنو/لینوکـس خـود با نـام لیموکـس
کـه مبتنی بـر توزیع کوبونتـو »Kubuntu« اسـت و 
بـا مرورگـر موزیـال فایرفاکـس »Mozilla Firefox« و 
 Mozilla« نرم افـزار مدیریت رایانامه موزیال  تاندربیرد
Thunderbird« و لیبره آفیـس »LibreOffice« همـراه 

است استفاده می کند. همچنین نرم افزار اختصاصی 
ایـن شـهر یعنی وولماکـس »Wollmux« نیـز با این 
توزیع عرضه شـده و در تمامی ایسـتگاه های کاری 
و  برای الگوی نوشتار استفاده می شود. این نرم افزار 
توسط  شرکت »Management Solution« ایجاد شده 

است.
»چرخه توسـعه طوالنی اسـت«، ایـن را جان مارک 
گلوگووسـکی »Jan-Marek Glogowski«  کـه یکـی 
از  توسـعه دهندگان گنو/لینوکـس در ایـن شـهر 
اسـت مطـرح می کند. یکـی از دالیل این اسـت که 
رایانه هایی که در این شـهر استفاده می شوند دارای 
سـخت افزارهای گوناگونـی هسـتند. برخـی از آنان 
ممکن است در 20 سال قبل خریداری شده باشند 
که گروه فاوا در شهر باید از آنان نیز پشتیبانی کند. 
با این حال شهر هنوز هم به خرید رایانه های جدید 
اقـدام می کنـد. گلوگووسـکی معتقد اسـت که »در 
ایـن شـهر 1۸000 رایانـه وجود دارد، و بـا این آمار 

می توانیـد تصور کنیـد در هر روز چند رایانه ممکن 
است دچار مشکل شوند. این همان دلیلی است که 
باعث شده است نیمی از زمان خود را صرف برطرف 

کردن مشکالت سخت افزاری کنیم.«
او و همکارانـش از مجموعـه ابـزار »DAK« اسـتفاده 
می کنند.؛ ابـزاری که از ابزارهای مختلفی تشـکیل 
شده و  برای مدیریت بسته های نرم افزاری و مخازن 
آنان اسـتفاده می شـود. این شـهر امیـد دارد بتواند 
گستره وسیعی از ویژگی های جدید را برای استفاده 
به سـورس پروژه دبیان ارسال کرده و در این توزیع 
آزاد مشارکت بیشتری داشته باشند. در حال حاضر 
یک کارآموز و دانشجوی علوم رایانه در تالش است 

تا تغییرات مونیخ را نیز به دبیان بیفزاید.
همچنین در تالش مشـابه، مونیـخ در هزاران پروژه 
آزاد/متن بـاز مشـارکت داشـته اسـت که اکثـر آنان 
توسـط ارایه دهندگان خدمات برون  سـپاری شـده 
انجام شده است. برای نمونه گلوگووسکی 9۶ وصله 
امنیتی برای لیبره آفیس نوشته است که تمامی آن ها 
در جدیدترین نسـخه های این نرم افزار در دسترس 
هسـتند. شـهر مونیخ بـه تنهایی ۳00 وصلـه برای 
لیبره آفیس ارائه کرده است که در نسخه اخیر مورد 
اسـتفاده در این شـهر یعنی نسـخه ۴/۱ اعمال شده 
اسـت. گفتنی اسـت این وصله های نرم افزاری برای 
کاربـران دیگر که از لیبره آفیس اسـتفاده می کنند 

نیز اعمال شده است و مختص به این شهر نیست.

مشارکت گسترده مونیخ در نرم افزارهای آزاد
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صنایعی که به صورت شخصی شکل گرفته اند 
به طور روز افزون در حال گسترش هستند، 
بـه طوری که کارآفرینـی در عصر جدید که به عصر 
ارتباطات معروف اسـت در همه کشـورها به موضوع 
مهمی مبدل شده است، تا حدی به نحوی که حتی 
این موضوع به دغدغه اصلی جوانان در داخل کشور 
خودمان نیز تبدیل شـده است. این روزها که دانش 
و سـطح علمـی افراد حـرف اول را می زنـد، اکثر ما 
بـه دنبال فرمولـی یکتا و فوق العـاده می گردیم تا با 
استفاده از آن قابلیت های خود را در رقابت با دیگران  
افزایـش دهیم. در گذشـته که نیروی کار به شـکل 
دولتی بوده و اکثر کارمندان دولتی برای کار نیازمند 
دانش تخصصی باالیی نبودند، مشـکل خاصی برای 
آن افراد در حوزه یادگیری و باال بردن سطح علمی 
در زمان کم وجود نداشت. حال امروزه که افراد باید 
روی پای خود بایسـتند و خود کسـب و کار خود را 
راه بیندازند، باید این افراد توانایی و دانش خود را در 

کمترین زمان ممکن باال ببرند.
»باید درهای علم به روی همه باز باشد، هرجا مزرعه 
هست، هرجا آدم هست، آنجا کتاب هم باید باشد.« 

  ویکتور هوگو

در زیـر چنـد خطایـی را که به نظرم می رسـد اکثر 
افـراد در زمـان یادگیـری و مطالعه بـرای یادگیری 
انجـام می دهنـد را بر شـمرده ام کـه از دالیل اصلی 
ناکامی ما در هنگام مطالعه به شـمار می روند. اکثر 

مـا ممکن اسـت بـه خوبی هـم مطالعه کنیـم ولی 
نتوانیم به باال بردن سطح دانش خود کمکی کنیم. 
همچنین ممکن است موضوعاتی را یاد بگیریم اما در 
بکارگیری آنان در کسب  و کار خود دچار مشکالتی 
هستیم. در زیر سه دلیل عمده برای عدم توانایی ما 
در یادگیری سریع و بهتر مطالب، حداقل آن طور که 

انتظار دارید را با همدیگر بررسی خواهیم کرد.
در مطالعاتی که خود داشته ام چه در سطح حرفه ای 
و چه در سـطح شـخصی بـه این نکته اعتقـاد پیدا 
کـرده ام که بهره وری در مطالعه، ارزش بیشـتری از 
محتوای مورد مطالعه شما خواهد داشت. یعنی اگر 
مطلبـی عـادی را با درک و عمق بیشـتری مطالعه 
کنید ارزش و بازدهی بیشـتری از مطالعه سـطحی 
یـک مطلب با ارزش به دنبـال دارد. پس بیایید این 
را نتیجه گیری کنیم که نحوه مطالعه و درک مطلب 

مهمتر از مطلبی است که مطالعه می کنید.
زمانـی کـه کار بـر روی »Alumnify« کـه پلت فرمی 
تعاملی برای فارغ التحصیالن بود کار می کردم، هیچ 
اطالعاتـی در مورد رهبری یک گـروه، کارآفرینی و 
ایجـاد یک کسـب و کار جدید یـا اداره یک تجارت 
یا »اسـتارت آپ« نداشـتم. با این وجود بـا ادامه کار 
تجارب مختلفی از راهبردهایی که می شـد در ادامه 
کار تجربـه کرد به دسـت آوردم و توانسـتم از تمام 
اتفاقـات ناگوار کـه برایم رخ می دادنـد درس گرفته 
و شـخصیت خـود را رشـد دهـم و نسـبت بـه این 

موضوعات آگاهی بیشتری کسب کنم.

1( محتوای بیش از حد، واکنش و عمل کمتر از 
حد نیاز

همـه ما می دانیم که برخـی از افراد کـه تعدادمقدار 
زیـادی از کتاب ها را خریداری می کنند شـاید هرگز 
درصد زیادی از این کتاب ها را حتی یک بار هم مرور 
نکنند. درسـت اسـت که کتاب ها در این چند سـال 
قیمت باالیی پیدا کرده  اند ولی اکثر افراد کتاب ها را به 
جای مطالعه، انبار می کنند و زمانی که وارد کتابخانه 
یا کتابفروشـی می شـوند کتاب هایی را از سر جو آن 
مکان می خرند که شاید تا آخر عمر به این کتاب نیاز 
پیدا نکنند. پیشنهاد می کنم هرگز چنین کاری نکنید 
زیـرا به جـای آنکه به تعداد کتاب های داخل قفسـه 
کتابخانه خود فخرفروشی کنید، کتاب هایی را بخرید 
که واقعا قصد مطالعه آنان را داشته باشید. مثال کتاب 
تاریـخ تمدن ویـل دورانت را بدون آنکه بدانید به چه 
کارتـان می آید، برای قطورتر دیده شـدن کتابهایتان 
در کتابخانه شـخصی خرید نکنیـد خرید نکنید که 
فقـط کتابهایتان در کتابخانه شـخصی خود قطورتر 
دیده شـوند. به صورت کلی اینکـه چه کتاب هایی را 
داریـد مالک خوبـی برای درک میزان دانش شـما و 
افراد دیگر نیسـت، بلکه چه مقـدار از آنان را مطالعه 
کرده اید مالک است و باعث افزایش معلومات و دانش 

شما نیز می شود.
از منظری دیگر همانطور که ذکر کردیم، افرادی نیز 
وجـود دارند که همانطور که ذکـر کردیم به مطالعه 
برخـی کتاب ها می پردازند که در زندگـی و کار آنان 

۳ دلیلی که بر سرعت یادگیری شما تاثیردارند
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تاثیـری نمی گـذارد. کتابـی را کـه در مـورد 
سـاخت یک خودرو از ابتداسـت، فقط به این 
دلیـل که از عنوان آن خوشـتان آمده اسـت 
خریداری نکنید. ]مگر این که با برنامه قبلی آن 
کتـاب را می خرید.[ در دنیا، چندین میلیارد 
نکته وجود دارد که برایشان کتاب نوشته شده 
اسـت و می توان درمورد تمامی موارد موجود 
نیـز کتاب خرید. همچنین نـکات فراوانی در 
جهان وجود دارد که انسـان می تواند از آنان 
چیزی بیاموزد، با این حال شـما قرار نیسـت 
از همـه چیـز اطالع داشـته باشـید. فقط آن 
قسمتی که در زندگی و کار شما مورد نیاز و 

اثر بخش است را مطالعه کنید.
همان طور که اشاره کردیم چاره کار این است 
که تنها آن کتاب هایی را بخرید که در همین 
لحظه به آنان نیاز دارید یا در برنامه ریزی خود 
ممکن اسـت در آینده خیلی نزدیک به آنان 
نیاز داشته باشید. برای مثال در زمانی که به 
عنوان یک طراح در گروه طراحی شـرکتمان 
کار می کـردم، کتاب هایـی را کـه مرتبـط با 
طراحی رابط کاربری یا بهبود آن وجود داشت 
را مطالعه می کردم که به یادگیری و افزایش 
توانایی مـن در مورد افزایـش تجربه کاربری 
کاربـران منجـر شـود. بنابراین وقتـی که به 
قسمت مدیریت تولید محصول رفتم، طبیعتاً 
دیگر به دنبال کتاب های حوزه طراحی نبودم و 
کتاب هایی در موضوع اسکرام )توسعه نرم افزار( 
را مطالعه می کردم. همچنین هنگامی که به 
سمت مدیرعاملی رسیدم به دنبال کتاب هایی 
برای رهبری و مدیریت یک شـرکت یا گروه 
بودم تا توانایی خود را در موضوع  مدیریت و 

رهبری گروهی افزایش دهم.
هرگز کتابی را به این عنوان خریداری نکنید 
که ممکن است روزی به کار آید و هرگز ذهن 
خود را نیز انبار مسائل غیر مرتبط و بی مصرف 

با اهدافتان نکنید.

به صورت کلی کتاب هایی را که می خوانید یا 
مطالبی را که مطالعه می کنید باید در همان 
زمان برای شـما مناسب باشد و به کار آید، با 
ایـن حال اگر مطالبی غیر مرتبـط با نیاز آن 
زمـان مطالعه کنید، مطالب را فراموش کرده 
و هرگـز نخواهیـد توانسـت از آنان اسـتفاده 
کنیـد. پس در هـر کاری اگر کار نیکو کردن 
از پـر کردن باشـد، در خرید کردن کتاب اگر 
می خواهید تاثیر بهتری بر شما داشته باشند 

بایـد کار نیکـو را با معیار کیفی بسـنجید نه 
تعداد کتابهایی که می خرید.

 2( تالش بیش از حد فراتر از توانایی ها 
به شکلی بیهوده

خـود را ربـات یا یـک رایانه تصـور نکنید که 
می توانـد چندیـن کار را بـه نحو مناسـب در 
زمانـی خاص انجام دهد. ذات شـما و هر آدم 
دیگـری بر روی این زمین ]و شـاید در کرات 
دیگر[  به گونه ای اسـت که هرگز نمی توانید 
چندین کار را به نحوی کامل و مناسب در یک 
زمـان انجام دهید. اگر به ضرب المثل معروف 
نیز توجه کنید، به همین موضوع اشاره شده 
است که با یک دست نمی توان چند هندوانه 
را برداشـت. پـس بیاییـد بـر روی چیزی که 
داریـد و توانایی انجامش در شـما وجود دارد 
سرمایه گذاری کنید. اگر شما بخواهید چندین 
کار را در یـک زمـان انجـام دهیـد، دقیقاً در 
راهی قدم گذاشـته اید که فردی متوسـط در 
تمامی این موضوعات و کارها باشید و کارایی 
متوسط داشته باشید.، البته اگر بتوانید در حد 
متوسط کارها را انجام دهید، باید گفت که در 
بهترین شرایط بوده اید. در هر حال این همان 
زمانی است که به چنین افرادی که می گویند 
اقیانوسی به عمق یک میلیمتر که قصد دارند 
در تمامی موضوعات فرد صاحب نظری باشند.

با این حال اگر تنها بر روی یک کار که در آن 
مهارت و استعداد کافی دارید، متمرکز شوید. 
آن گاه شـما  خواهید توانست استعداد خود را 
از حالت خوابیده بیرون آورده و آن را شـکوفا 
کنید. در این هنگام است که با شکوفا شدن 
استعداد درونی شما و تمرکز بر روی موضوع 
شـما بـه یـک اسـتاد در آن موضـوع تبدیل 
خواهید شد. حداقل این که حدود ۶۶ روز صبر 
کنید تا این کار به یک عادت برای شما تبدیل 
شود، سپس بعد از این که این عادت یا اعتیاد 
در شما ریشه زد و توسعه یافت، به موارد دیگر 

فکر کنید.

 3( از خود راضی و مغرور شدن
راهبـرد صحیح بـرای افزایش مهـارت و پیدا 
کـردن راه صحیـح بـرای هـر کار را می توان 
مهـارت در به دسـت آوردن دانسـت. یعنـی 
همواره به دنبال کسـب موارد جدید باشید و 
خود را بی نیاز از یادگیری و به دسـت آوردن 
موارد جدید ندانید. متاسـفانه اکثر افراد تا به 

سطحی از دانش می رسند دیگر مغرور شده و 
به خیال این که در آن استاد شده اند، دیگر به 
دنبال به دست آوردن نکات جدید و یادگیری 
نیسـتند. این اتفاق باعث شده است که اکثرا 
در کارهـای خود با شکسـت مواجه شـویم و 
متوجه نشویم که چرا این اتفاق افتاده است. 
هماننـد داسـتان خرگوش و الک پشـت که 
خرگوش با غرور و تکبر بی جای خود هنگامی 
که رقیب جلو افتاد، دست از کار کشید و در 
آخر به دلیل کوری از تکبر، نتوانسـت ببیند 
کـه در حال باخت اسـت و از رقیبش باخت. 
در هـر حال هـرگاه به سـطح باالتری رفتید 
و دیدید که پیشـرفت نمی کنیـد، بدانید که 
باید آمـوزگاری جدیدی اختیار کرده و موارد 

جدیدی را نیز بیاموزید.
در آخر هرگز نباید فراموش کرد، این سخن که 
احساسی که افراد موفق دارند، مدیون مربیان 
خود هستند و نباید آن ها را رها کنند، شاید 
در برخی موارد درسـت باشـد و باید قدردان 
آمـوزگار و مربیان خـود بود، زیـرا آموزگارها 
بسیار فداکار هستند. ولی هرگز دلیل خوبی 
نیست که همواره پیش آنان بمانید و خود را 
محـدود به یک مربـی و آموزگار کنید. این را 
هرگز این را فراموش نکنید که  تنها نکته ای 
که برای یک آموزگار مهم است این است که 
در هدف خود که یعنی همان آموزش مطالب 
به شماسـت موفق باشد و شما را فرد موفقی 
ببیند تا بتواند به شما افتخار کند، پس خود را 

با افکار این چنینی محدود نکنید.

 نتیجه گیری
کسب دانش و یادگیری، موضوع مهمی است، 
تا آن جا که در ادبیات ما به یادگیری و کسب 
دانش حتی از گهواره تا گور نیز سفارش شده 
اسـت. اشـعار مختلفی از شـاعر پارسی زبان 
فردوسی نیز در موضوع اهمیت دانش مطرح 
شده است. مانند این شعر از ناصرخسرو شاعر 

معروف ایران و فارسی زبان که می گوید:

درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ 
نیلوفری را

» هم زمـان بـا گسـترش دایـره دانـش مـا، 
تاریکـی ای که این دایره را احاطه می کند نیز 

گسترده می شود.«
 آلبرت اینشتین

اگر مطلبی عادی 
را با درک و عمق 

بیشتری مطالعه 
کنید، ارزش و 

بازدهی بیشتری 
از مطالعه سطحی 

یک مطلب 
باارزش به دنبال 

دارد 
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پیشـرفت تکنولوژی روز بـه روز آثار 
بیشتری را بر دنیای تجارت می گذارد. 
همان طور که رنگ و روی برخی از فعالیت های 
تجـاری روز به روز کم رنگ تر می شـود، گاه و 
بیگاه شاهد رونق فعالیت های تازه ای در دنیای 
تجارت هسـتیم. فعالیت هایی که گاهی الزم 
است با نگاهی غیرتجاری آن ها را مورد بررسی 
قـرار داد تا بتوان به نتیجه گیری درسـتی در 
مورد پیامدهای آن در ابعاد مختلف، بر اجتماع 

رسید.

در حالـی کـه بیش از 10 سـال از شـروع به 
کار فیس بوک و انقالب شبکه های اجتماعی 

در اینترنـت می گذرد، این روزها شـبکه های 
اجتماعـی مجـازی بخش مهمـی از فعالیت 
روزمـره ی اقشـار  مختلـف جامعـه را در بـر 
می گیرد. این مساله باعث شده است که بازار 
تجارت در میان شبکه های اجتماعی نیز رونق 
پیدا  کند و مدل های جدیدی برای درآمدزایی 
از طریق دنیای مجازی و رفع نیازهای کاربران 
شـبکه های اجتماعـی تعریف شـوند. در این 
میان وبسـایت ها و سـرویس هایی بـا وعده ی 
افزایش الیک و فالوور شروع به فعالیت تجاری 
کرده اند. وبسایت هایی که کاربران شبکه های 
اجتماعی را با پرداخت مبلغی نه چندان زیاد، 
یک شـبه پرطرفـدار می کنند. بررسـی بازار 

هدِف این تجارت و دالیل خرید سرویس های 
این چنینی توسط افراد و سازمان های مختلف، 
می تواند روی دیگری از این تجارت نوظهور را 

به نمایش بگذارد.
در شـرایط کنونی، با یک جستجوی ساده ی 
اینترنتی می تـوان از رونق باالی بازار خرید و 
فروش الیک و فالوور در اینترنت مطلع شـد. 
وبسایت های بسیاری با پیشنهادهای متفاوت 
و مدل هـای درآمدزایـی متنـوع مشـغول به 
فعالیـت در ایـن زمینـه هسـتند و هـر یک 
قیمت های مختلفـی را برای افزایـش فالوور 
و الیـک در شـبکه های اجتماعی پیشـنهاد 
می دهنـد. با یک مرور اجمالـی در طرح های 

بازار داغ الیک در شبکه های اجتماعی

چیزی که بیش 
از نحوه ی خرید 
و فروش الیک 

اهمیت دارد 
متقاضیان شهرت 
و دالیلشان برای 

کسب فالوور و 
الیک است

ده:
سن

نوی
وی

وس
ی م

عل
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این وبسایت ها می توان مشاهده کرد که امکان 
خریـد الیـک و فالوور برای تمام شـبکه های 
اجتماعـی مطـرح وجـود دارد و بـا پرداخت 
مبلغی مناسـب، می توان در فضـای مجازی، 
پرطرفدار شـد. اما چیزی که بیش از نحوه ی 
خرید و فروش الیک اهمیت دارد متقاضیان 
شهرت و دالیلشان برای کسب فالوور و الیک 
اسـت. امری که می تواند تاثیری نادرسـت بر 
جامعه بگـذارد و دیدگاه کاربران شـبکه های 
اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار دهد. تاثیری 
که می تواند بزرگ اما نامحسـوس باشد. برای 
روشـن شـدن قضیه می توان چند سناریو را 
در نظـر گرفـت که در آن اشـخاص با اهداف 

متفاوت اقدام به خرید طرفدار می کنند.
در سـناریوی اول یـک خواننده یـا بازیگر نه 
چنـدان پرطرفـدار را در نظـر می گیریـم که 
قصـد دارد با خرید طرفدار، دیدگاه همکاران 
و اطرافیان را نسـبت به خود تغییر دهد. این 
کار بـا توجه به هزینه ی نه چندان باالی آن، 
میان بری معقول برای دسترسـی به هدف به 
نظر می رسـد. بـه این صورت مـا به تحلیلی 
نادرست از عالیق جامعه دست پیدا می کنیم. 
بـه عنوان مثال زمانی که یک نوشـته ی غیر 
منطقی از یک خواننـده ی نه چندان مطرح، 
بازخـورد خوبی را در میـان طرفداران جعلی 
دریافت می کند، تحلیل منطقی این است که 
بخش زیادی از جامعه به نگرش این خواننده 
عالقـه نشـان داده انـد و ایـن نـگاه می توانـد 
پرطرفدار باشد، در حالی که این خود شخص 
خواننده است که برای دریافت بازخورد مورد 
نظر خود هزینه کرده اسـت و ما را به راحتی 

گمراه کرده است.
در سناریوی دوم می توان یک شرکت تولیدی 
را در نظر گرفت. شـرکتی که محصوالتش از 
طرفداران کافی برخوردار نیسـت و بیم آن را 
دارد که مشـتریان احتمالی اش با مشاهده ی 
میـزان انـدک طرفدارانـش در شـبکه های 
اجتماعی به سـمت سـایر رقبا هدایت شوند. 
این شرکت به جای بررسی مشکالت محصول 
و جلـب رضایـت مشـتریان از طریـق بهبود 
عملکـرد خود، گزینه ی میان بر و کم هزینه تر 
یعنـی خرید طرفـدار را انتخـاب می کند و با 
این کار خطر از دسـت دادن مشـتریانش در 
شـبکه های اجتماعی را کاهش می دهد. این 
روش، بـازار تولیـد محصـوالت مشـابه را بـه 
انحطاط می کشاند و تحلیلگران بازار را دچار 

می سـپارند. در تمامـی ایـن مـوارد، افـرادی 
سـودجو اعتماد اقشار مختلف جامعه را مورد 
هدف قرار داده و باعث بی ثباتی جامعه در ابعاد 

مختلف می شوند.
در نتیجـه مسـلم اسـت کـه در جایـی کـه 
امـکان خریـد و فـروش الیـک و طرفـدار در 
میان اسـت، می بایسـت از میـزان اعتماد در 
شـبکه های اجتماعی کاسـت و پیـش از هر 
گونـه تصمیم گیری در فضاهـای مجازی، به 
این مسـاله اندیشـید که تا چه میـزان میان 
محتوای یک وبسایت و بازخورد دریافت شده 
از آن تناسـب وجـود دارد. بدیهـی اسـت که 
بدون آموزش های صحیح، این مساله می تواند 
ذهـن کاربران ناآگاه را به سـمتی کـه در آن 
سود بیشـتری برای سـودجویان وجود دارد، 
گمراه کند و با سو استفاده از این پدیده و این 
گونـه ابزارها می توان اثرات مخربی را در ابعاد 
مختلف به جامعه وارد آورد. این در حالیست 
که اکثر شبکه های اجتماعی در قوانین خود، 
ایجـاد کاربـران جعلی را منع نمـوده و اعالم 
کرده انـد کـه در صورت تشـخیص، اطالعات 
مربـوط به کاربران جعلی حذف خواهد شـد. 
امـا آن طـور که به نظر می رسـد تشـخیص 
کاربران جعلی در مقیاس شبکه های اجتماعی 
بزرگ، کاری بسیار مشکل و شاید بتوان گفت 
غیرممکن است. بنابراین برای مواجهه با این 
پدیده می بایسـت راه های دیگری را بررسـی 
نمود و از روشـی دیگر به حل مشکل اعتماد 
در شـبکه های اجتماعی پرداخـت و پیش از 
هـر چیـز می باید ذهـن کاربران شـبکه های 
اجتماعـی را بـا خطـرات و مضـرات این گونه 

سرویس ها آشنا نمود.

مشـکل می کند. چندان دور از انتظار نیست 
که در چنین حالتی، محصوالتی مشـابه و با 
کیفیتی اندک، با این تصور که مورد استقبال 
مشـتریان قرار خواهد گرفـت، پا به عرصه ی 
تولیـد بگذارنـد و در دوره ای کوتـاه منجر به 
شکسـت محصـول شـده و تولیدکننـدگان 

محصول را متضرر نماید.
سناریوی سوم مربوط به شخصیت ها و احزاب 
سیاسـی یک کشور است. اشـخاص و احزاب 
سیاسی یک کشور نیز می توانند با اختصاص 
بودجـه ای نه چندان بـزرگ، دنبال کنندگان 
و عالقه مندانـی را در هـر یـک از زمینه های 
مورد نظر خود خریداری کنند. به این شـکل 
می توان جریان های فکری غیرواقعی به وجود 
آورد و در سـطح جامعـه توهمـی مبنـی بـر 
عالقه ی جامعه به یک شخص یا یک الیحه ی 
نـه چندان پرطرفدار به وجود آورد. این روش 
می تواند به کسب رای بر اساس اطالعات غلط 
و یـا نتیجه گیری های نادرسـت سیاسـی در 
سطح کالن منجر شده و ثبات سیاسی جامعه 

را بر هم بزند.

بـا خریـد الیـک و فالـوور و کسـب اعتبـار 
غیرواقعی، در تجارت هایی که به میزان اعتماد 
مردم وابسته است، می توان درآمد بسیاری را 
به دسـت آورد. می توان گردشگرانی را تصور 
کرد که به ظاهر به خواست خود به مقصدی 
خاص هدایت می شوند؛ و یا سرمایه گذارانی را 
کـه بر روی پروژه ای کـه در ظاهر از بازخورد 
خوبی برخورد است، سرمایه گذاری می کنند؛ 
و همچنیـن والدینـی که فرزندان خـود را به 
یک موسسـه ی به ظاهر پرطرفدار آموزشـی 

می توان 
گردشگرانی را 

تصور کرد که به 
ظاهر به خواست 
خود به مقصدی 

خاص هدایت 
می شوند و یا 

سرمایه گذارانی 
که بر روی 

پروژه ای که 
در ظاهر از 

بازخورد خوبی 
برخوردار است، 
سرمایه گذاری 

می کنند
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در روز سوم همایش OSCON نکات فراوانی را از 
طرف جیمز پیرس )James Pearce( از فیسبوک 
شنیدم که در یک مکالمه با وی مطرح شده اند. پیرس 
این موضوع را مطرح کرد که در مقیاسی کلی می توان 
فیس بوک را یک شـرکت متن باز به حسـاب آورد. بر 
اسـاس اظهـارات وی فیس بوک در هر مـاه پروژه های 
متنوعی را به صورت متن باز ارائه می کند و همچنین 
چند صد تن از مهندسان این شرکت مشغول پشتیبانی 
و حمایت از این نرم افزارها هستند که با پیوستن به گروه 
کاربران و جامعه کاربران آزاد/متن باز به توسعه، رفع ایراد 
و حمایت از این دسـت نرم افزارها را انجام می دهند تا 
بتوانند تجربه کاربری کاربران نرم افزارهای آزاد / متن باز  

را در استفاده از این نرم افزارها بهبود دهند.
این کـه تـا چه حد و چـه مقدار شـرکت فیس بوک از 
نرم افزارهای آزاد / متن باز حمایت می کند مهم است ولی  
این مورد که چرا این شـرکت به حمایت از این دست 
نرم افزارهای متن باز / آزاد و یا تولید آنان می پردازد، برای 
خوانندگان می تواند جالب تر باشـد. به طور کلی برای 
شـما کاربران گنو/لینوکس این سوال که چرا شرکت 
مذکور مشغول حمایت از چنین نرم افزارهای است، از 

اهمیت بیشتری برخوردار است.
پیـرس مـا را بـه عقـب و زمانی کـه مـارک زاکربرگ 
مدیرعامل جوان شرکت فیس بوک در اندیشه راه اندازی 
شبکه اجتماعی فراگیر در اتاق خود نشسته بود و تصمیم 
گرفـت که از پشـته لینوکس، آپاچـی، مای اس کیوال 
پی اچ پی »LAMP« برای توسـعه شبکه اجتماعی مورد 
نظر خود بهره گیرد، برد. او همچنین درباره جامعه ای از 
هکر ها در این شرکت حرف هایی داشت. او به فشارهای 
اجتماعی که بر روی این شـرکت وجود داشـته اند نیز 
اشاره داشت که تمامی این دالیل می تواند برای روشن 
شدن چرایی رابطه خوب فیس بوک با مفاهیم نرم افزار 
آزاد / متن باز، درسـت باشند. با این حال این دالیل به 

خودی خود برای اثبات این موضوع کافی نیستند.
تنها دلیل واقعی این است که این کار برای شرکت فوق 
مفیـد و خوب بوده اسـت. این موضـوع را پیرس بیان 
می کند. استدالل هایی که وی مطرح می کند، ممکن 
اسـت برای افرادی قابل درک نباشند. در هر حال این 
موضوعی است که در زمان تدریس تمامی وقت من را 

درگیر خود کرده است.  با این حال پیرس دالیل خود را 
برای مزایای مدل توسعه نرم افزار به صورت آزاد / متن باز 

به شکل زیر بیان می کند.
انتشـار کـد و متـن فیس بـوک )پشـته و روش هـای 
مورد اسـتفاده در سـخت افزار مورد استفاده نیز شامل 
می شوند(، اشتراک کد یک نرم افزار باعث شتاب نوآوری 
و خالقیت در دنیا می شود. این موضوع همچنین باعث 
می شود افراد، بیشتر از قبل پیشرفت کرده و رو به جلو 
حرکت کنند. پس به این دلیل که شرکت فیس بوک 
به عنوان یک شرکت تولیدکننده محصوالت نرم افزاری 
که از فروش و عرضه محصوالت سـود می برد نیست، 
می توانـد بـه راحتی با اشـتراک کدهای خـود و بدون 
نگرانی از استفاده رقبا از وضعیت و شرایط به کار خود 
ادامـه دهد. با این حال بـه راحتی فیس بوک می تواند 
از ایـن وضعیت برای بهره منـدی از مزایای موجود در 
اسـتفاده از نرم افـزار متن بـاز برخـوردار شـده و بتواند 
با اسـتفاده از دسترسـی دیگران به کد خود، توسـعه 
فیس بوک را بسیار سریع تر از قبل گسترش داده و در 

این زمینه پیشرفت کند.
    داشـتن آغوشـی بـاز بـرای پذیـرش مدل توسـعه 
متن بـاز یا آزاد می تواند در مرحله اول باعث این شـود 
که فیس بوک نرم افزار بهتری بنویسد. اگر یک شرکت 
از این موضوع که نرم افزاری قرار است از همان ابتدا به 
صورت آزاد یا متن باز نوشته شود، آگاهی داشته باشد،. 
آن شرکت مجبور است نرم افزار مورد نظر را بسیار بهتر 
طراحی کند، به این دلیل که این نرم افزار در این حالت 
مطمئن و قابل دسترس خواهد بود. هم چنین این کار 
باعث افزایش ارزش نرم افزار نیز خواهد بود. به هر شکل 
شـفافیت در یک کد باعث می شـود یک شـرکت در 

نوشتن کد آن بسیار بهتر عمل کند.
    مدل توسعه آزاد / متن باز باعث می شود چالش هایی 
که وجود خواهند داشت، در بین افراد دیگر نیز تقسیم 
شـود و دیگـران نیز در چالش های یک نرم افـزار آزاد / 
متن باز شریک خواهند بود. این کار باعث جلب توجه 
افرادی می شـود که عالقه دارند بر روی این چالش ها 
کار کنند و به عنوان نتیجه کار این موضوع باعث بهبود 
نتایـج و توانایی های افراد آن شـرکت هـم خواهد بود. 
محتوایی که در شبکه اجتماعی مثل فیس بوک منتشر 

می شـود روزانه شـامل میلیون ها محتوای گوناگون از 
سـوی کاربران است که تمامی این توانایی در شرکت 
فیس بوک را مدیون نرم افزارهای آزاد / متن باز هستیم.

شرکت فیس بوک در گیت هاب در حدود 274 مخزن، 
۳۹۰۰۰ مخزن و ۷۹۰۰۰ ارسال )Commit( در آن انجام شده 

و وجود دارد. همچنین صفحه گیت هاب شرکت فوق 
در حـدود ۲۴۲۰۰۰ دنبال کننـده دارد. نرم افزارهایـی کـه 
در ایـن مخـازن قرار گرفته اند شـامل ایده های خام یا 
نرم افزارهایی که برای کمک به توسعه دهندگان نوشته 
شـده اند، نیسـت؛ بلکه ابزار و نرم افزارهایی هستند که 
برای اسـتفاده به صورت واقعی در فیس بوک استفاده 
می شـوند. موارد متن بـاز در گیت هـاب فیس بوک به 
مـواردی اختصـاص دارنـد کـه به صـورت واقعـی در 
محصوالت فیس بوک اسـتفاده می شـوند و به همین 
دلیـل اسـت که اکثـر ایـن نرم افزارها بـرای کاربران و 
توسعه دهندگان بسیار ارزشمند هستند. به طور کلی 
این نرم افزارها در اکثر مواقع نشان دهنده آن هستند که 
فیس بوک چگونه کار می  کند. به بیان کلی، به راحتی با 
بررسی این نرم افزارها شما به راحتی خواهید فهمید که 
فیس بوک چگونه کار می کند. دفتری که برای نرم افزار 
متن باز در شرکت فیس بوک واقع شده است، تنها از دو 
نفر تشکیل شده و کارکنان آن دو نفر هستند. بنابراین 
این افراد باید به سختی کار کنند و اطالعات مختلفی 
کـه برای این موضوع نیاز اسـت را گـردآوری کنند تا 
برای کارشان استفاده کنند. آن ها با روحیه ای جنگنده 
و با اسـتفاده از رابط برنامه نویسـی نرم افزار گیت هاب، 
هر دقیقه در تالش هسـتند تا تغییرات در کدها را به 
مخازن انتقال دهند. همچنین این دادگان را جمع آوری 
و به اشتراک می گذارند. همان طوری که در هر ماه در 

گزارش ماهانه آن ها را گزارش می کنند.
انجام این فرآیند و رفتن به سـمت نرم افزارهای آزاد یا 
متن بـاز باعث بهبود توان شـرکت ها در رقابت در بین 
شرکت  های دیگر خواهد شد که بتوانند کدهای بهتری 
در مخازن خود قرار دهند. این همان دلیلی اسـت که 
شرکت فیس بوک را می توان بخشی از دنیای نرم افزار 
آزاد / متن باز به حساب آورد. همچنین به همین دلیل 
نیز شـرکت فیس بوک حضـوری فعـال در کنفرانس  

امسال فعالین متن باز OSCON داشته است.

راهبرد فیس بوک در 
حوزه نرم افزارهای آزاد / متن باز
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:BSD  مقدمه پیدایش 
بهترین راه برای درک سیسـتم عامل BSD، بررسی 
ماجرای به وجود آمدن این سیستم عامل و سیستم 
عامل های مشـتق شـده از آن اسـت. این ماجرا از 
جالـب ترین و آموزنده ترین داسـتان های علمی از 
آن جهت می باشـد که چگونه یک سـازمان دولتی 
با همکاری دانشگاه توانست به سیستم عاملی موفق 
دسـت یابـد. مخاطب اصلـی چنین داسـتان هایی 
مدیران تصمیم گیرنده در توسعه فناوری اطالعات 
و همچنین دانشـگاهیان هستند. متاسفانه مدیران 

دولتـی در کشـور مـا هنوز بـه خوبی نمـی دانند با 
نخبـگان و متخصصـان دانشـگاهی چگونـه ارتباط 
برقـرار کنند تا توانایـی آن ها را در راسـتای اهداف 

خود بکار گیرند.

 شروع ماجرا
ماجـرا از سـمپوزیوم »اصـول سیسـتم عامل هـا« 
دانشـگاه پرود در نوامبر سـال 197۳ آغاز شد. کن 
تامپسـون و دنیـس ریچـی اولیـن مقالـه در زمینه 
سیسـتم عامـل Unix  را در ایـن سـمپوزیوم ارایـه 

BSD پیدایش
برطبق آمار سایت internetwordstat، تا آخر ماه نوامبر سال 201۵، سه میلیارد و سیصد میلیون 
کاربر اینترنتی در دنیا وجود دارد که زندگی روزمره این سـه میلیارد نفر وابسـته به اینترنت 
اسـت. دریافت و ارسـال پسـت الکترونیکی، خواندن اخبار، انجام امور بانکی و ... همه و همه 
مدیون اینترنت می باشد. امروزه وجود اینترنت در بیشتر دانشگاه ها،  مدارس و مراکز آموزشی، 
خانه ها و یا حتی رستوران ها و کافی شاپ ها از ملزومات می باشد. اگر به مطلبی برخورد کنیم 
که تمامأ برای ما تازگی دارد، بدون هیچ نگرانی با اسـتفاده از موتورهای جسـتجوی اینترنتی 
می توانیم به صورت کامل در مورد آن اطالعات کسب کنیم. بی شک به وجودآمدن شبکه ای 
با این میزان وسـعت و کارایی تصادفی نیسـت. در این مقاله قصد داریم به بررسـی یکی از 

موثرترین عناصر به وجود آورنده ی اینترنت، یعنی سیستم عامل  BSD بپردازیم.

کردند. یکی از حاضران به نام پروفسـور باب فابری، 
که از اسـاتید دانشـگاه برکلی کالیفرنیا بود، به این 
سیسـتم عامل جدید عالقه مند شـد و از تامپسون 
خواست نسخه ای از Unix  را در اختیار دانشگاه وی 
قـرار دهـد. تا آن زمان تمام کامپیوترهای دانشـگاه 
برکلی کالیفرنیا  mainframe بودند که  اصطالحاً به 
صورت Batch Processing یا پردازش دسـته ای کار 
می کردند. دانشـگاه برکلی برای نصب این سیستم 
عامل نیاز به یک کامپیوتر اشتراک زمانی داشت که 
یک سـال بعد یعنی 1974 با کمک سـه دپارتمان 
علـوم کامپیوتـر، ریاضیـات و آمـار موفق بـه تهیه 
کامپیوتر PDP-11 شد. تالش های فراوان برای نصب 
Unix بر روی این کامپیوتر باعث شد تا این کامپیوتر 

تبدیل به پرکاربردترین کامپیوتر در دانشگاه برکلی 
شـود. برای مثال گروه پایـگاه داده INGRES، محیط 
پردازش اشتراک زمانی را به محیط پردازش دسته 
ای ترجیـح دادنـد و نرم افزار خود را به Unix  پورت 
کردنـد. این اقدام از جمله اقدامـات انقالبی بود که 
باعـث شـد آن ها پـس از مدتی نرم افـزار خود را به 
صـورت متن بـاز و رایگان در اختیار متقاضیان قرار 
دهنـد. گـروه     INGRES پیشـگام تولیـد و ارائه نرم 
افزار های متن باز و رایگان توسـط دانشـگاه برکلی 
 Berkeley بـرای متقاضیان بود. به طوری که عنـوان
Software Distribution یا  BSD از آن جا شکل گرفت.

BSD 1 

رفته  رفته دیگر دانشـجوها هم به Unix عالقه نشان 
دادند. در سال 1977، بیل جوی که یک دانشجوی 
فـوق لیسـانس در دانشـگاه برکلـی بود، شـروع به 
کامپایـل کـردن اولین نسـخه از توزیـع نرم افزاری 
برکلـی کـرد کـه BSD 1 نـام گرفـت و در 9 مـارس 
197۸ منتشـر شـد. BSD 1 بیشـتر یک افزونه برای 
ویرایـش ششـم یونیکس بود تا یک سیسـتم عامل 
کامل. اجزای اصلی این سیسـتم عامل یک کامپایلر 
 )ex(پاسـکال و یـک ویرایشـگر خطی به نـام اکس

بودند.

BSD 2 

دومیـن توزیـع نرم افـزاری برکلی، در ماه می سـال 
1979 منتشر شـد. حاوی نرم افزارهای به روز شده 
BSD 1 و همین طور دو برنامه جدید بود که توسـط 

بیل جوی نوشـته شـده بودند و تا به امـروز هم در 
سیستم عامل های مبتنی بر یونیکس باقی مانده اند. 
از جملـه نرم افزارهای محبوبی کـه هنوز هم مورد 

استفاده هستند، می توان vi  و C Shell را نام برد.
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VAX و کامپیوترهای BSD 3 

در سـال 197۸ یـک رایانـه VAX  در برکلـی نصب 
 شـد. نسـخه Unix کـه مخصـوص ایـن رایانـه بـود

UNIX/32V  نام داشت.

بـود  بزرگـی  ضعـف  دارای   Unix از  نسـخه  ایـن 
و         نمی  توانسـت از توانایی های حاظه مجازی 
ایـن معمـاری پردازنده بهـره ببرد. دانشـگاه برکلی 
نقـش عمـده ای در قابل اجرا کـردن Unix  بر روی 
سخت افزار  VAX ایفا کرد. Unix در آن زمان سیستم 
عاملی محسوب می شد که می توانست با کم ترین 
هزینه بر روی سخت افزار های جدید اجرا شود. این 
امر ناشـی از این واقعیت بود که بر خالف سیسـتم 
عامل هـای دیگـر رایـج در آن زمـان، Unix بـه زبان 
ماشین نوشته نشده بود و آن را با زبان »سطح باالی 
C« کـه اختـراع Dennis Ritchie  بـود نوشـته بودند. 

هسته 32V  به طرز قابل توجهی توسط دانشجویان 
برکلی بازنویسـی شـد تا قابلیت حافظه مجازی در 
آن پیاده سـازی شـود. در اواخـر سـال 1979، یک 
سیستم عامل به نام BSD 3  با هسته جدید که حاوی 
 VAX برای معماری BSD 2 پـورت هایی از برنامه های
 Unix/32V و همچنین برنامه هایی از سیسـتم عامل
منتشـر شـد. BSD 3 همچنیـن Virtual VAX/UNIX یا 
VMUNIX هم نامیده می شود که اشاره به پیاده سازی 

شـدن قابلیت حافظه مجازی در این سیسـتم دارد. 
همچنین تا نسخه BSD 4.4، هسته های BSD  معموالً 

vmunix  نامیده می شدند.

 رمز پیشرفت BSD 3  و اینترنت:
 ،BSD 3 همـان طور کـه می دانیـد در زمان انتشـار
 DARPA )Defense Advanced Research سـازمان 
Projects Agency( یـا سـازمان پروژه های تحقیقاتی 

پیشرفته دفاعی، به طور همزمان بر روی محصولی 
 ARPANET .کار می کرد )ARPANET( به نام شبکه آرپا
در واقـع پـدر اینترنت امروزی محسـوب می شـود. 
مشـکل عمـده ای که DARPA داشـت وابسـتگی به 
سـخت افزار یک شـرکت خـاص بـود.DARPA قصد 
داشـت بـه تمامی متخصصان و محققانـی که روی 
اسـتانداردی  افـزار  نـرم  کار می کننـد،   ARPANET

ارائـه دهد که بتوانند با سـایر کامپیوترهای موجود 
درشـبکه ARPANET  ارتبـاط برقـرار کننـد. پـس از 
مطالعات گسـترده، مدیران DARPA  سیسـتم عامل 
Unix  را بـه عنـوان سیسـتم عامل اسـتانداردی که 

قابلیـت انتقال به سـایر سـخت افزارهـای جدید را 
دارد، بـرای پـروژه ARPANET برگزیدنـد. پروفسـور 

فابـری در آوریل 19۸0 قرارداری با DARPA به امضا 
رسـاند تا یونیکس را هر چه بیشتر با نیازهای دارپا 
سـازگار سـازد. با حمایت مالی DARPA، فابری گروه 
تحقیقاتی سیستم های کامپیوتری یا CSRG  را ایجاد 
کرد. Computer Systems Research Group یک گروه 
تحقیقاتـی بود که در دانشـگاه برکلی کالیفرنیا، به 
منظور توسعه سیستم عامل یونیکس بوجود آمده بود 
و DARPA )دارپـا( از آن حمایـت مالی می کرد. روش 
کار بـه ایـن ترتیب بود که کد تغییر یافته Unix  که 
در برکلی تولید می شد به صورت رایگان در اختیار 
متقاضیان قرار می گرفت، مشروط بر آن که دریافت 
  AT&T را به  UNIX کننـده هزینـه مجـوز اسـتفاده از

بپردازد.

BSD 4 

گروه CSRG نسخه BSD 4 را در اکتبر 19۸0 منتشر 
کرد. سیستم فایل سریع برکلی و سوکت های برکلی 
برخی از نوع آوری های قابل توجه این گروه هستند.

سیسـتم فایـل سـریع برکلـی ، انـدازه بالک هـای 
تخصیص را از 512 بایت به 409۶ بایت یا بیشـتر 

افزایش داد.
کارایـی نقـل و انتقـاالت داده هـا از/ بـه دیسـک را 
بهبود بخشید. از جمله کمک های قابل توجه دیگر 
می تـوان بـه سـیگنال های کنتـرل کار اشـاره کرد 
کـه بـه کاربر اجازه مـی داد یک کار درحـال اجرا را 
بـا کلیدهـای ctrl-z معلق کـرده و اجـرای آن را در 
پس  زمینه C Shell ادامه دهد.  از دیگر امکانات این 
سیستم عامل، می توان به امکان داشتن پردازه های 
بـا فضای آدرس بـزرگ و تکنیک هـای ارتباط بین 
پردازه ها برای تسـهیل انجام محاسبات توزیع شده 

در ARPANET اشاره کرد.

AT&T شروع اختالف با BSD 4.1    

BSD 4.1 کـه در ژانویـه سـال 19۸1 منتشـر شـد، 

پاسخی بود به انتقادهایی که از کارایی BSD نسبت 
 VAX، VMS بـه سیسـتم عامل رایـج در رایانه هـای
می شـد. هسـته BSD 4.1 بـه شـکل سیسـتماتیک 
توسـط بیل جوی بهینه سازی شد تا این که توانست 
  VMS در برخـی از آزمایش هـا نتایـج یکسـانی را بـا
  BSD 5 بدست آورد. قرار بود نتیجه کار تحت عنوان
  AT&T منتشر شود، اما پس از اعتراض هایی از طرف
این نام تغییر یافت.  AT&T می ترسید که این نام، با 

نام سیستم Unix 5 اشتباه گرفته شود.
BSD 4.2 

نسـخه رسـمی BSD 4.2  در اگوسـت 19۸۳ منتشر 

شـد. قبل از انتشـار رسمی این نسـخه، سه نسخه 
میانی منتشـر شـدند. نسـخه4.1a  که حـاوی یک 
 TCP/IP نسخه تغییریافته از پیاده سازی اولیه پروتکل
توسـط BNN بود. نسخه 4.1bکه حاوی سیستم فایل 
سـریع BSD بود. نسخه 4.1c که آزمایشگاه  بل از آن  
به عنوان سیستم پایه برای ویرایش هشت یونیکس 
اسـتفاده کـرد. جدا از سیسـتم فایل سـریع برکلی، 
تعدادی قابلیت دیگر نظیر سـهمیه  بندی دیسک و 
کنترل کار، توسـط مشـارکت کنندگان خارج پروژه 
پیاده سـازی شـدند. Sun Microsystems هم پیش از 
منتشـر شـدن این نسـخه، آن را بر روی رایانه های 
Motorola 68000 آزمایـش کـرد تـا ایـن اطمینـان 

حاصل شود که سیستم بر روی اکثر سخت افزارها 
قابـل نصـب اسـت. نسـخه BSD 4.2  دو سـال طول 

کشید تا آماده شود.

TCP/IP و استفاده از BSD 4.3 

در ژانویه سـال 19۸۶  نسـخه ای جدید با تغییرات 
عمده منتشـر شـد. بهینه سـازی و بهبود بخشیدن 
از جملـه قابلیت هایـی بـود کـه بـه نسـخه قبلـی                  
BSD 4.2 اضافه شـده بودند؛ چرا که این قابلیت های 

جدیـد به اندازه کدهـای BSD 4.1 مورد بازبینی قرار 
نگرفته بودند. پیش از انتشار این نسخه، پیاده سازی 
 BSD از TCP/IP فاصله زیادی از پیاده سـازی رسـمی

TCP/IP توسـط BNN گرفتـه بـود و این دو پشـته با 

هم فرق زیادی کرده بودند.پس از تبادل نظر مبنی 
  BSD 4.1 بـر اینکـه باالخره کـدام پشـته در نسـخه
 قـرار گیرد، سـرانجام تصمیم بر آن شـد که پشـته 
BSD از TCP/IP در BSD 4.3  اسـتفاده نمایـد، چرا که 

پس از انجام برخی آزمایشـات نشـان داده شده بود 
که کارایی بهتری در بیشـتر موارد نسـبت به پشته 

BNN دارد.

BSD-Tahoe 4.3  

  BSD مشخص شد که ، BSD 4.3 پس از انتشار نسخه
بایـد از معماری قدیمیVAX  فاصله بگیرد. معماری 
 Tahoe با اسـم رمز Power 6/32 که توسـط شـرکت

Computer Consoles Inc  توسـعه داده شـده بـود، 

امیدبخش به نظر می  رسید. اما کمی پس از انتشار 
آن توسـط توسـعه  دهندگانش رها شده بود. با این 
حال، پورتی به نام BSD-Tahoe 4.3  برای این معماری 
در ژانویه سال  19۸۸ منتشر شد.  این نسخه از آن 
جهت دارای اهمیت است که در توسعه آن، کدهای 
وابسـته به ماشـین و کدهای مسـتقل از ماشین از 
یکدیگر جدا شـده بودند که این کار موجب می شد 
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تـا بتـوان در آینده BSD  راحت  تر به دیگر سـکوها 
پورت شود.

 Networking Release 2 ، مسـائل قانونـی و 

همکاری با جامعه کاربری
تمامـی نسـخه های BSD  حاوی کدهـای انحصاری 
 BSD بودنـد و در نتیجـه بـرای اسـتفاده از AT&T از
می بایست یک مجوز کد منبع از AT&T  تهیه می شد. 
اما مجوزها بسـیار گران قیمت شـده بودند )در طی 
سـال های 1970 تـا AT&T ، 19۸0  هزینـه صـدور 
مجوز بـرای یونیکس را به قیمتی حدود20 هزار تا 
200 هزار دالر افزایش داد(.  چندین شرکت خارج 
از پروژه، برای منتشر شدن کدهای پشته شبکه به 
صـورت مجزا، ابراز عالقـه کرده بودند؛ که البته این 
پشـته به طور کامل در خارج از AT&T توسـعه داده 
شده بود و نیازی به تهیه مجوز از AT&T  نداشت. به 
این ترتیب، نسـخه Networking Release 1 یا همان 
Net/1  منتشـر شـد که عاری از کدهای AT&T بود و 

 BSD این امکان وجود داشـت تا آزادانه تحت پروانه
منتشر شود. این نسخه در ژانویه سال 19۸9 منتشر 

شد.
بعـد از Net/1 یکـی از توسـعه دهندگان BSD بـه نام 
کیث باسـتیک پیشـنهاد کـرد که تمامـی کدهای 
AT&T با کدهایی تحت پروانه BSD  جایگزین شوند. 

برای رسیدن به این هدف، او پروژه ای را شروع کرد 
تا بیشـتر برنامه های استاندارد یونیکس را مجدداً و 
بدون اسـتفاده از کدهای AT&T پیاده سازی کند. به 
عنوان مثال، ویرایشـگر متن Vi که بر اساس نسخه 
یونیکسی Ed بود، به صورت مجدد پیاده سازی شد و 
این پیاده سازی جدید )Nvi )New vi نام گرفت. برای 
جایگزین شـدن کدها با پروانه BSD، گروه CSRG به 
یک ابتکار جالب دست زد. آن ها در محافل مختلف 
عالقـه مندان Unix، هدف خـود را اعالم کردند و از 
افراد داوطلب خواسـتند این قسـمت های سیسـتم 
عامل را بازنویسی کنند. در مقابل، نام آن ها در کنار 
توسعه دهندگان CSRG  منتشر خواهد شد. این روش 

بـر خالف آنچه که به نظر می رسـید،  کاماًل موفق 
بود و در طول 1۸ ماه، تمام ابزارهایی که متعلق به 
AT&T بودند بازنویسی شدند.  پس از چندین ماه کار 

تقریباً تمام شده بود و تنها ۶ فایل مربوط به هسته 
باقی مانده بود که باید بازنویسی می شد. بازنویسی 
این فایل ها به زمان نسـبتاً طوالنی نیاز داشـت. در 
نهایـت CSRG  تصمیـم گرفت به جـای صرف وقت 
الزم برای بازنویسی این ۶ فایل، آنچه را که موجود 
بـود در اختیـار همگان قرار دهـد و فایل های باقی 
مانـده را از هسـته حذف کند. نتیجـه کار در ژانویه 
سال 1991 با نام Net/2 که یک سیستم عامل کامل 

بود، به صورت آزاد منتشر  شد.

BSD 386  

کمی بعد،  Net/2  توسـط دو نفر و به صورت مجزا 
بـرای معمـاری اینتـل ۸0۳۸۶ پـورت شـد. یکـی                    
BSD 386  بود که گاهی اوقات ژولیکس )Jolix(  هم 

نامیده می شـود توسط ویلیام ژولیتز؛ و دیگری یک 
  BSDi بود که توسط BSD/386 نسخه انحصاری به نام
 BSD 386 برای این معماری پورت شـده بودند. خود
عمر کمی داشت. اما نقش تاریخی بزرگی ایفا کرد و 
 NetBSD و FreeBSD پایه و اسـاس سیستم عامل های
شـد. BSD 386 نو آوری های بسیاری داشت که از آن 
یک سیستم عامل مدرن در آن زمان ساخت. برخی 
از نوآوری هـای BSD 386 عبـارت بودنـد از امنیـت 
مبتنـی بـر نقـش، بافرهـای چرخشـی، پیکربندی 
خودسـازمانده و هسـته مـاژوالر. BSDi  کمـی بعـد 
توسط AT&T به دادگاه کشیده شد. AT&T معتقد بود 
که BSDi  به طور غیرقانونی از کدهای AT&T استفاده 

کرده اسـت. این دادگاه باعث شـد تا سرعت توسعه 
مشـتقاتBSD  نزدیک به دو سـال کندتر شود، چرا 
که مالک کدها مشخص نبود. در نتیجه، زمینه برای 
توسعه یافتن سیستم های مبتنی بر لینوکس فراهم 
شـد. هرچنـد کـهBSD 386  تا سـال 1992 منتشـر 
نشـد، اما با این حال، لینوس توروالدز گفته بود اگر 
وقتـی که کار بر روی لینوکس را شـروع کردم 386 

BSD  وجود داشـت، شـاید لینوکس هیچگاه بوجود 

نمی آمد.

  BSD 4.4  و مشتقات آن

دادگاه در سـال 1994 عمدتاً به نفع برکلی فیصله 
داده شد. از حدود ۱۸۰۰۰ فایلی که در BSD  بود، تنها 
۳ فایـل بایـد حـذف می شـد و 70 فایـل دیگر هم 
باید طـوری تغییر می کردند تا نشـان دهنده اعالن 
کپی رایت USL باشند. همچنین نتیجه دیگر دادگاه 
ایـن بـود کـه USL  دیگر هرگـز در برابـر کاربران یا 
توزیع کنندگان کدهای BSD  درخواست دادخواست 
نکنـد. در ژانویـه سـال 1994، سیسـتم عامل 4.4 
BSD-Lite بـه دو صـورت منتشـر شـد، یک نسـخه  

کـه بـه صورت آزادانه قابل انتشـار بود و هیچ کدی 
از AT&T در آن وجـود نداشـت. دیگـری نسـخه 4.4 
نسـخه های  هماننـد  کـه  بـود   BSD-Encumbered

قبلـی نیازمنـد دریافت مجـوز از AT&T  بود. آخرین 
نسـخه BSD ، نسـخه BSD-Lite Release 4.4  بود که 
پس از انتشـار این نسـخه، گروه CSRG  منحل شـد 
و توسـعه BSD متوقـف شـد. از آن هنـگام تا کنون، 
تعـدادی سیسـتم عامل دیگـر که به طور مسـتقیم 
یـا غیرمسـتقیم بـر اسـاس BSD هسـتند، توسـط 
داوطلبـان توسـعه داده می شـوند. عـالوه بـر آن، 
طبیعت سـهل گیرانه پروانه BSD به بسیاری از دیگر 
سیستم عامل ها چه آزاد و چه انحصاری این اختیار را 
داده تا قادر باشند کدهای BSD را در خود بگنجانند. 
برای مثال، مایکروسـافت ویندوز از کدهای BSD در 
پشـته TCP/IP خود استفاده کرده است؛ و از ویندوز 
2000 به بعد، نسخه های بازکامپایل شده از ابزارهای 
خـط فرمان BSD که مربوط به شـبکه می شـوند را 
 در سیسـتم عامل خـود قـرار داده اسـت. همچنین 
Darwin، سیسـتم عاملی کـه Mac OS X  بـر اسـاس 

  BSD-Lite2 4.4 آن سـاخته شـده هـم از مشـتقات
از  دیگـر  برخـی  می شـود.  محسـوب   FreeBSD و 
نسـخه های تجـاری یونیکس نظیر سـوالریس هم 

حاوی کدهای BSD هستند.
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 BSDهای مدرن

سیسـتم عامل BSD از پیشـگامان اسـتفاده از جامعه 
کاربـری بوده که این ویژگی باعث قدرتمند شـدن و 
ادامه حیات این سیستم عامل شده است. همچنین 
جامعه کاربری سـبب به وجود آمدن سیسـتم عامل 
هـای دیگـری از BSD ، ماننـد FreeBSD و NetBSD و 
OpenBSD و … شد که هرکدام از آن ها زیرشاخه های 

خود را نیز دارا هستند، که در عین شباهت با یکدیگر 
دارای ویژگی های خاص خود می باشند.

NetBSD 
پس از ارائه سیسـتم عامل 386BSD توسـط Jolis ، او 
نتیجه کار خود را بر روی شـبکه قرار داد تا هر کس 
تمایـل داشـت آن را دانلود کرده و اسـتفاده کند، به 
همین دلیل BSD 386 بسیار محبوب شد و کاربران و 
طرفداران زیادی پیدا کرد. متاسفانه خود Jolis  وقت 
کافی برای تکمیل و اصالح BSD 386  نداشت و حتی 
نمی توانسـت اصالحاتی را که کاربران عالقه مند به 
او گـزارش می دادند در سیسـتم اصلـی اعمال کند. 
این مشـکل باعث شد تا عده ای از کاربران حرفه ای 
BSD 386  گروهی به نام NetBSD  را تشـکیل دادند تا 

امکانـات BSD 386  را توسـعه داده و  اشـکاالت آن را 
برطرف کنند. این سیسـتم عامل از 17 نوع معماری 
پردازنـده مختلف پشـتیبانی می کند. اولین نسـخه 
رسـمی از NetBSD در آوریـل سـال 199۳ منتشـر 
شد. گروه NetBSD  همچنان در حال فعالیت است و 
سیستم عامل NetBSD  جایگاه بسیار ویژه ای در میان 

محققین و دانشگاه ها دارد.

 NetBSD گان  دهنـده  توسـعه   199۸ سـال  در 
 سیسـتم مدیریـت بسـته های نرم افـزاری بـه نـام 
 FreeBSD را معرفـی کردنـد کـه از پورت هـای pkgsrc

الگو گرفته بود و روشـی ساده به منظور نصب کردن 
برنامه هـای کاربـردی در NetBSD  را فراهـم می کرد. 
سیسـتم pkgsrc مانند NetBSD به صورت قابل حمل   
 ،NetBSD طراحـی شـده و عـالوه برسیسـتم عامـل
  FreeBSD            سیسـتم عامل های دیگـری نظیـر
گونه هـای  از  برخـی   ،OpenBSD و   DragonFly BSD

تجـاری Unix نظیـر Solaris  و … همچنیـن دیگـر 
نسـخه های متن بـاز شـبه Unix نظیـر  Linux و .. هم 

استفاده کرد.
مثال های زیربیانگر استفاده سیستم عاملNetBSD  و 

نشان دهنده قدرت آن می باشد:
انـدازه  گیـری  بـرای   SAMS-II پـروژه  در  ناسـا   -
میکروگرانشی محیط در ایستگاه فضایی بین المللی از 

NetBSD  استفاده کرده است.

-  Force10 از سیسـتم عامل FTOS برای سـوئیچ ها و  
مسیریاب های شبکه ساخت این شرکت استفاده می 

 کند که FTOS از NetBSD  ساخته شده است.
-  SUNET در سـال 2004 از NetBSD بـرای تنظیـم 

کردن رکورد سرعت اینترنت2 استفاده کرده است.
AirPort Ex- در مسیریاب بی سیم  NetBSD از  Apple - 

treme  و روتر بی سیم AirPort Time Capsule  به جای 

Mac OS X نسخه 10 استفاده کرده است.

-  شـرکت Apple در سیسـتم عامل Darwin خـود از 
برخـی از قسـمت های NetBSD  از جملـه برنامه های 
فضای کاربری آن اسـتفاده کرده اسـت. حداقل یکی 

نسخه های BSD و کاربرد آن ها

  NetBSD به مخزن کد منبع Apple از توسعه دهندگان
  NetBSD دسترسـی دارد و تغییـرات مفید را به پـروژه

برمی گرداند.

FreeBSD 

دومین سیستم عامل مشتق شده از BSD 386، سیستم 
عامل موفق FreeBSD می باشـد. اولین انتشـار رسمی 
این سیستم عامل در  ماه نوامبر سال 199۳ به صورت 
متن باز و نرم افزار آزاد منتشر شد. این سیستم عامل 
تا سال 1995 در دانشگاه برکلی توسعه یافت. بر پایه  
یک آمارگیری در سـال 2005، 77 درصد از کاربران 
سیسـتم عامل های خانواده  BSD، از FreeBSD  استفاده 
می کنند. بنابراین FreeBSD  بزرگترین جامعه کاربری 
را در بین سیسـتم عامل های خانواده BSD دارد. امروزه 
افراد و شـرکت های تجـاری زیـادی FreeBSD را برای 
اهـداف گوناگـون خود بـکار می برند کـه از این میان 
 Whatsapp، Yahoo!، Nginx، Apple، Juniper Networks،

 Nokia، NetApp، IBM، Yandex، Apache foundation،
Hotmail، Sony و بسیاری دیگر را می توان نام برد.

:FreeBSD موارد استفاده از 
سـرویس دهنده ها: FreeBSD  می توانـد به عنوان 
یک سـرویس دهنده پسـت الکترونیـک، وب، دیوار 
آتش، FTP، DNS و مسـیریاب پیکربندی شـده و به 

کار گرفته شود.
مجـازی سـازی: FreeBSD از پیشـگامان مجازی 
 bhyve و )Jails( سـازی بـوده و از دو راه کار زندان ها

استفاده می کند.
ذخیـره سـازی: FreeBSD برای ذخیره سـازی به 
طـور پیـش فـرض از سیسـتم  فایل UFS اسـتفاده 
می کنـد، همچنین سیسـتم فایل ZFS )که توسـط           
OpenZFS توسـعه می یابد( هم توسـط این سیستم 

عامل پشتیبانی می شود
 شـبکه و امنیـت: به دلیـل پیـاده سـازی بهینه
TCP/IP در FreeBSD بیشـتر تولیدکننـدگان بـزرگ 

بـرای  سیسـتم عامل  ایـن  از  شـبکه  تجهیـزات 
و  مسـیریاب ها  آتـش،  دیواره هـای  سیسـتم عامل 
 سوئیچ های الیه 2 و۳ خود استفاده می کنند، مانند

. Juniper Networks

میزکار: سامانه Xwindows و همچنین میزکارهای 
گوناگونـی همچـون GNOME و KDE را می تـوان بـر 
روی FreeBSD  نصب کرد. برخی از پروژه های دیگر 
هماننـد PC-BSD  تـالش کرده انـد با فراهـم آوردن 
یـک نسـخه  سفارشـی از FreeBSD  کـه به شـکل 
پیش فرض دارای محیط گرافیکی است، کار را برای 

کاربران آسان تر کنند.
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استفاده تجاری: FreeBSD  یک پروانه  نرم افزاری 
سـهل گیر دارد کـه آزادی های زیادی بـه کاربران و 
شرکت های می دهد و دست آن ها را باز می گذارد تا 
کدهـای منبع FreeBSD  را در محصوالت انحصاری 

خود بکار برند.
  FreeBSD سیستم عامل : Embedded سیستم های
 ARM ،از پلتفرم هـای سـخت افزاری نظیر معمـاری
MIPS و PowerPC هـم پشـتیبانی می کنـد و بدیـن 

گونه می تواند در سامانه های Embedded  نیز به کار 
گرفته شود. سیستم عامل FreeBSD یکی از بهترین 
گزینه هـا برای سـخت افزارهای بـر پایه ARM  مثل 

Raspberry Pi می باشد.

OpenBSD 

در سـال 1994 ، یکـی از بنیان گـذاران NetBSD به 
نام تئودور اد، به علت مشکالت شخصی و درگیری 
در لیسـت پسـتی پروژه، از این پـروژه کناره گیری 
کرد. او بعدها در اواخر سال 1995 پروژه ی دیگری 
بـه نـام OpenBSD را بنیان نهاد کـه هدف اصلی به 
وجود آمدن آن سـاخت سیستم عاملی امن و مورد 
 OpenBSD اطمینـان بوده و یکی از سیاسـت هـای
در این رابطه گزارش مشـکالت و باگ های امنیتی 
به کاربران اسـت، کاری که بسـیاری از شـرکت ها، 
حتـی برخی از پروژه هـای نرم افزار آزاد، از انجام آن 
سـر بـاز می زنند، »ایمن به طـور پیش فرض« یکی 
از شـعارهای پروژه OpenBSD اسـت. این عبارت به 
این معناسـت کـه در OpenBSD، همه  سـرویس ها 
به صـورت پیش فرض خاموش و غیرفعال هسـتند 
تـا اینکه کاربر به خواسـت خود آن هـا را راه اندازی 
کند. OpenBSD از نسخه NetBSD 1/0 منشعب شد 
و نخسـتین نسخه  آن در سال 199۶ منتشر شده 
 OpenBSD است. افزون بر خوِد سیستم عامل، پروژه
نرم افزارهای سـازگارپذیر زیاد دیگری را هم ساخته 
اسـت که به گسـترد گی در سیستم عامل های دیگر 
 OpenSSH ,NSD  به کار برده می شـوند که می تـوان
 OpenBSD  و... را نـام بـرد. پـروژه ,OpenNTPD ,PF

بیشتر به خاطر پافشاری توسعه دهندگانش بر روی 
متن بازبودن کدهای منبع این سیستم عامل، داشتن 
مستندات باکیفیت، نپذیرفتن هر پروانه  نرم افزاری، 
تمرکـز بـر روی امنیـت و درسـت بودن و صحـت 
کدهای منبع آن شـناخته می شـود. نشـان و نماد 
شـانس این سیستم عامل، یک بادکنک ماهی است. 
توسـعه دهندگان OpenBSD پیوسـته کدهای منبع 
آن را برای پیداکردن مشـکالت امنیتی و باگ های 
نرم افزاری، بازبینی می کنند. طبق آمار منتشر شده 
توسـط گروه BSDCG، سیستم عامل OpenBSD بعد 

از FreeBSD بـا سـهم ۳2/۸ درصد در میان کاربران 
خانواده BSD  رتبه دوم را دارد.

DragonFly BSD 

 FreeBSD کـه یکـی  از توسـعه دهندگان Matthew Dillon

طی سـال های 1994 تا 200۳ بود، خبر آغاز به کار این 
  FreeBSD پروژه را در 1۶ ژوئن 200۳ در لیسـت پسـتی
 DragonFly BSD اعـالم کرد. دیلـون به این دلیـل پـروژه
را آغـاز کـرد که باور داشـت روش هـا و تکنیک هایی که 
در FreeBSD  نسـخه 5 برای پیاده سـازی چند پردازشـی 
متقارن و ریسـه  بندی انتخاب شـده بود، باعث می شـد 
تا عملکرد سیسـتم ضعیف شـود و نگهداری از کدهای 
منبع آن سخت شود. او قصد داشت این مشکالت را در 
FreeBSD  اصـالح کنـد، اما به دلیل اختالف نظر با دیگر 

توسـعه دهندگان FreeBSD  بر سر پیاده سازی این ایده ها 
 DragonFly                    جدا شـد و توسـعه FreeBSD از

BSD را آغاز کرد.

با این وجود، پروژه های FreeBSD  و DragonFly BSD هنوز 
هـم در زمینه هایـی از جمله رفـع باگ هـای نرم افزاری، 
بروزرسـانی درایورهـا و دیگـر مـوارد، بـا هـم همـکاری 
می کننـد و در ارتبـاط هسـتند. در حال حاضر، توسـعه 
DragonFly BSD کـه قـرار بـوده ادامه دهنده راه سـری ۴ 

FreeBSD باشـد، فاصله زیادی با نسـخه های حال حاضر 

 DragonFly BSD گرفته اسـت. توسعه دهندگان  FreeBSD

، از برنامه گیت برای نگهداری، اعمال تغییرات و کنترل 
کدهای منبع خود استفاده می کنند.

سیسـتم عامل DragonFly BSDبـه صـورت دیسـک زنده 
و USB زنـده ارائه می شـود. بـدون این که نیازی به نصب 
سیستم عامل باشد، می توان کل سیستم عامل را با تمام 
قابلیت هـای آن از روی همین رسـانه ها راه انـدازی کرد. 
این دیسـک شـامل تمام اجزای پایه ای سیسـتم عامل و 

همین طور صفحات راهنما است؛ اما ممکن است در آینده 
کدهای منبع سیستم عامل و همچنین تعدادی نرم افزار 
مفید دیگر هم در آن گنجانده شـود. مزیت این کار این 
است که تنها با داشتن یک CD، هم می توان سیستم عامل 
را بر روی هارد دیسک نصب کرد و هم می توان بدون نیاز 
به نصب سیسـتم عامل، از ابزارها و قابلیت های آن برای 
اهداف گوناگونی مانند تعمیر یک سیسـتم عامل آسیب 
دیده و ... استفاده کرد. از آن جایی که پشتیبانی از چندین 
معماری پردازنده، باعث می شـود تا پشـتیبانی کردن از 
 DragonFlyچند پردازشی متقارن هم پیچیده تر شود،پروژه
BSD ، پشتیبانی از سکوهای سخت افزاری خود را محدود 

به تنها سکوی x86-64 کرده است. 
اکثـر  در  کـه  یونیکـس،  فایـل  سیسـتم  کنـار  در 
سیستم عامل های BSD سیستم فایل  پیش فرض است، 
HAM- سیسـتم فایـل  جدیـدی به نـام  DragonFly BSD

 HAMMER     را معرفی کرده اسـت. سیسـتم فایل MER

کـه اختصاصاً بـرای DragonFly BSD توسـعه داده شـده، 
سیسـتم فایلی مشابه ZFS با امکانات باال و در عین حال 
با طراحی بهتر است. این سیستم فایل به عنوان یکی از 
قابلیت های جالب توجه             DragonFly BSD در نظر 
گرفته می شـود. نسـل جدید این سیستم فایل  موسوم 
به HAMMER 2 توسـط متیو دیلون در حال توسعه است. 
در سـال 2007 پروژه  DragonFly BSD  از یک سیسـتم 
فایل دسـتگاهی جدید بهره مند گشـت که دسـتگاهی 
را بـه صـورت پویـا حـذف و اضافه می کند و دسترسـی 
به دسـتگاه ها را با اسـتفاده از مسیرهای ارتباطی میسر 
می سـازد. همچنین این فایل سیستم می تواند درایورها 
را با استفاده از شماره سریال آن ها شناسایی کند و دیگر 
/dev  به یک سیسـتم فایل  از قبل پر شـده در مسـیر

احتیاج ندارد.
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 ،BSD 386 دومین سیستم عامل مشتق شده از
سیسـتم عامل موفق FreeBSD می باشـد که 
بیشترین کاربر را در میان خانواده  BSD  داراست )77 
درصد(. به دلیل کارآمد بودن و همچنین مجوز سهل 
گیرانه BSD، استفاده از آن را برای بسیاری از شرکت 
های پیشرو در صنعت کامپیوتر ایده آل ساخته است، 
در این مقاله قصد بررسی این سیستم عامل را داریم.

:FreeBSD توسعه 
com-           نزدیک به 500 توسعه  دهنده یا  FreeBSD

mitter دارد که به مخازن کد منبع FreeBSD  دسترسی 

دارند و می توانند دگرگونی های دلخواه خود را در آن 
انجام دهند. بیشـتر آن ها داوطلبان بی مزد هستند و 
شـماری هم از سـوی برخی از شـرکت ها پشتیبانی 
مالی می شـوند. توسـعه دهندگان هر چند سال یک 
بـار کسـانی را از بیـن خـود به عنـوان تیـم مرکزی 
بـر می گزیننـد. تیـم مرکـزی وظیفـه ی رسـیدگی 
بـه کشـمکش ها و مناقشـات شـخصی، پذیـرش 
توسـعه دهندگان جدیـد، واگـذار کردن سرپرسـتی 
بخش هایی از FreeBSD  به افراد یا گروه ها و در مواردی 
هم بازپس گرفتن اختیارات از توسـعه دهندگان را بر 
عهـده دارد. افزون بر توسـعه دهندگان، گروه دیگری 
به نام مشارکت کنندگان هستند که به طور مستقیم 
نمی توانند در کدهای منبع FreeBSD  دست ببرند. از 
مشارکت کنندگانی که پیوسته خدمات سودمند انجام 
می دهند و کدهای باکیفیتی به پروژه اهدا می کنند، 

دعوت می شود تا به جمع توسعه  دهندگان بپیوندند.
توسـعه دهندگان در گذشـته برنامـه  CVS را بـرای 
نسـخه بندی کدهای منبع بکار می بردند، اما از سال 
 Apache subversion 200۸ آغـاز به کـوچ کـردن بـه

کـرد و از تاریـخ ژوئیه 2012، همه  مخازن کد منبع 
 FreeBSD .اداره می شـود subversion بوسـیله نرم افـزار
سـه مخزن کد منبع به نام هـای RELEASE ،STABLE و

CURRENT دارد. تمـام تغییرات و قابلیت های جدید و 

آزمایش نشده به شاخهCURRENT  افزوده می شوند. پس 
از این که ویژگی های تازه آزمایش شدند و به پایداری 
دلخواه رسـیدند، وارد شـاخه STABLE می شوند. شاخه

STABLE نسبت به شاخهCURRENT از پایداری بیشتری 

برخوردار است. سومین شاخه، RELEASE  است که تنها 
کدهای آزمایش شده و پایدار در آن گنجانده می شود. 

  ذخیره سازی:
 ،FreeBSD فایل سیسـتم پیش فرض سیسـتم عامل
فایل سیستم )UFS (Unix file system می باشد. قابلیت 
Soft update در فایل سیستم های UFS  کمک می کند 

تـا در هنگام قطعی بـرق یا هرگونه اشـکال دیگری، 
یکپارچگی و صحت اطالعات موجود در فایل سیستم 
 همچنـان حفـظ شـود. به کمـک تصاویـر لحظه ای 
)snapshot( می توان یک نسخه  پشتیبان از وضیعت 
کنونی یک فایل سیسـتم فراهم کـرد. در حال حاضر 

نسخه مورد استفاده UFS 2 است.

: ZFS ذخیره سازی با  
 Open که نخسـت از سیستم عامل ZFS سیسـتم فایل
Solaris گرفتـه شـد، یکـی از چارچوب هـای بنیادی 

ذخیره سـازی اطالعـات درFreeBSD  اسـت. ZFS را 
نخسـتین بار شـرکت Sun Microsystems  توسعه داد 
و در نسـخه  Open Solaris 10  منتشـر شـد. هرچند 
که پروژه  Open Solaris  دیگر دایر نیسـت، اما توسعه  
  OpenZFS همچنـان بـه کمک پـروژه FreeBSD در ZFS

 ZFS از نسـخه 7/0 به این سـو از FreeBSD .ادامه دارد
پشتیبانی می کند. در نسخه  ZFS ،9/0 به نسخه  2۸ 

بروزرسانی شد. 

  شبکه
پیاده سازی پشته TCP/IP درFreeBSD  به بهترین نحو 
ممکن انجام شـده اسـت؛ بـه طوری که بسـیاری از 
شرکت های فعال در عرصه تجهیزات شبکه و امنیت 
شـبکه از این سیسـتم عامل به عنوان سیستم عامل 
پایه مسیریاب ها، سوئچ ها و یا دیواره های آتش خود 
استفاده کرده اند. همچنین FreeBSD  از پروتکل های 
AppleTalk  و تبادل بسته بین شبکه ای هم پشتیبانی 

می کند.

  امنیت:
همـان طـور که پیشـتر گفته شـد، سیسـتم عامل 
FreeBSD از سیستم عامل های پیشرو در زمینه امنیت 

 PF، IPFilter، IPFW  سه دیواره آتش FreeBSD  ،می باشد
را داراسـت که نقاط قوت این          سیسـتم عامل 
در زمینـه امنیت محسـوب می شـوند. IPFW  دیواره 
آتشـی اسـت که ویژه خود FreeBSD  سـاخته شده و 
از زمان های دور در آن وجود داشـته اسـت. دو دیواره 
آتـش PF، IPFilter از سیسـتم عامل های دیگر گرفته 
شـده انـد. دیـوار آتـش IPFilter  را Darren Reed  برای 

FreeBSD  پورت کرده است.

 دیوار آتش PF هم از پروژه OpenBSD گرفته شده است. 
FreeBSD  از نسـخه 5/0 به این سـو از لیسـت کنترل 

دسترسـی یا access control lists پشـتیبانی می کند.
FreeBSD  ابـزاری به نـام port audit را فراهم کرده که 

این ابزار به کمک یک پایگاه داده، نرم افزارهای نصب 
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شده بر روی سیستم را بررسی می کند و اشکاالت و 
آسیب پذیری های امنیتی نرم افزارها را به کاربر گزارش 
می کند.FreeBSD  دو چارچوب برای رمزنگاری کردن 
اطالعات موجود در دیسـک سـخت فراهم کرده که 
GELI  و GBDE  نـام دارنـد. این دو چارچوب، اطالعات 

را در سـطح بالک ها و سـکتورهای دیسـک سـخت 
رمزنگاری می کنند.

Jails زندان ها یا 
زندان هـای FreeBSD، یـک سـازوکار امنّیتی و راهکار 
مجازی سـازی در سطح سیستم عامل هستند که به 
کمک آن ها می توان برنامه ها را در یک محیط ایمن و 

قرنطینه اجرا کرد.
هر فرایندی که در یک زندان اجرا می شود، نمی تواند 
با فرایندهای بیرون از آن زندان ارتباط داشـته باشد. 
افـزون بـر آن، هر زندان نام میزبان و آدرس IP ویژه ی 
خود را دارد. به شکل همزمان می توان چندین زندان 
را بر روی یکFreeBSD  اجرا کرد. هسته سیستم عامل 
بین تمامی آن زندان ها به اشتراک گذاشته می شود و 
  FreeBSD بدین ترتیب تنها می توان برنامه هایی که ویژه
هستند را در زندان ها به اجرا درآورد. از نسخه 7/2 به 
این سو، این امکان فراهم شده که یک زندان چندین 
آدرس IP داشـته باشـد. هم اکنون می توان زندان ها را 
از نظـر تعداد پردازنـده محدود کرد. بـرای نمونه، در 
رایانـه ای که 4 پردازنده دارد، می تـوان دو پردازنده را 
برای اسـتفاده یکـی از زندان ها بـه آن اختصاص داد. 
همچنین زندان ها می توانند به شـکل تودرتو باشند. 
یعنی می توان یک زندان را در یک زندانی دیگر ایجاد 

کرد.

bhyve مجازی سازی با 
در نسـخه FreeBSD 10، یک راهکار مجازی سـازی نو 
بـه نـام bhyve  فراهم شـد که به کمـک آن می توان 
چندین سیسـتم عامل گوناگون را به صورت مجازی 
و همزمـان بر روی یـک میزبـان FreeBSD  اجرا کرد. 
 FreeBSD، سیسـتم عامل های  از    bhyve هم اکنـون
OpenBSD و لینوکـس پشـتیبانی می کند. همچنین 

همچـون سیسـتم عامل ها  سـایر  از   پشـتیبانی 
Illumos و مایکروسـافت وینـدوز هـم در دسـتور کار 

 ،Jails در ایـن اسـت کـه  Jailsو  bhyve اسـت. تفـاوت
محیط سیستم عامل را در سطح هسته مجازی سازی 
می کننـد، امـا bhyve کل ماشـین و سـخت افزار را 
شبیه سـازی می کنـد. بـرای همیـن، Jails تنهـا از 
 ،bhyve پشتیبانی می کنند؛ اما FreeBSD سیستم عامل
می تواند سیستم عامل های دیگری افزون برFreeBSD  را 

هم اجرا کند. 

 مشتقات
 FreeBSD لیست مهم ترین سیستم عامل هایی که از

مشتق شده اند :
pfSense: یک دیوار آتش قوی و کارآمد برای شـبکه 

های با ترافیک باال است.
HardenedBSD: یک سیستم عامل برای از بین بردن 

حفره های امنیتی.
PC-BSD: بـرای سیسـتم عامل های رومیـزی با انواع 

میزکارهای GNOME ،KDE  و … را پشتیبانی می کند.
بـرای  دیگـر  عامـل  سیسـتم  یـک   :GhostBSD

کامپیوترهای رو میزی است.
NAS4Free : یک سیستم ذخیره سازی متصل به شبکه 

پیشرفته که باتوجه به اینکه مدت کمی از انتشار آن 
میگذرد توجه متخصصان را به خود جلب کرده است.

همچنین سیستم عامل DragonFly BSD هم از نسخه 
4,9 سیسـتم عامل FreeBSD منشـعب شـده است و 
هم اکنون به شـکل جداگانه توسعه می یابد. بسیاری 
Juni- و  Apple،Sony  از شـرکت های تجاری همچـون

per در محصـوالت تجـاری خود ازFreeBSD اسـتفاده 

 Play ،10 Mac OS می کنند. برای نمونه، سیستم عامل
Station 3، Play Station 4 بر پایه  FreeBSD  هستند.

 نام و نشان
 »FreeBSD« در تاریـخ 19 ژوئـن سـال 199۳ نـام
توسـط یکی از توسعه دهنگان این سیستم عامل به 
نام David Greenman  پیشـنهاد شـد و توسـط سـایر  
توسـعه دهندگان نیز مورد قبول واقع شـد. نخستین 
 لوگـوی FreeBSD، یـک غـول )Daemon( بـود کـه
Beastie  نامیـده می شـود. این لوگو نخسـتین بار در 

سال 197۶ بر روی تی شرت هایی که آزمایشگاه های 
بل به فروش می رسـاند، بکار گرفته شـد. نخسـتین 
نسـخه از این نشان را فیل فوگلیو کشید. نسخه های 
مردم پسندتر این نشان نخست در سال 19۸4 توسط 
جان لستر، کارگردان انیمیشن کشیده شدند. پس از 
آنTatsumi Hosokawa  چندین نسـخه از این نشان را 

ویژه سیستم عامل FreeBSD کشـید. FreeBSD  از آغاز 
پیدایش خود تا سال های سال این نشان را بکار می برد. 
با این همه، به خاطر مشکالتی که این نشان داشت، 
این نشان ویژه FreeBSD نبود و دیگر سیستم عامل ها 
همانند NetBSD هم آن را بکار می بردند و همچنین به 
خاطر سوء برداشت های مذهبی و فرهنگی که از این 
نشان می شد، پروژه FreeBSD مسابقه ای برای کشیدن 
یک نشان نو برگزار کرد و مبلغ 500 دالر برای کسی 
که بهترین نشـان را بکشـد در نظر گرفت. در نهایت 
 FreeBSD  آنتـون کی. گورال برنده شـد. شـعار پـروژه
»قدرت برای خدمتگذاری«است. هم اکنون این شعار 

و لوگوی FreeBSD، نشان های تجاری ثبت شده برای 
بنیاد FreeBSD هستند.

 FreeBSD بنیاد 
بنیـاد FreeBSD  یـک سـازمان غیرانتفاعـی در ایاالت 

متحده برای پشـتیبانی از پروژه FreeBSD، توسعه آن 
و جامعه کاربری اش می باشـد. گردآوری کمک هزینه 
از افـراد و شـرکت ها و بهره بـرداری از آن هـا جهـت 
پشـتیبانی از توسـعه دهندگان، خرید سـخت افزار و 
زیرسـاخت های شبکه ای و فراهم کردن کمک هزینه 
برای نشست هایی که توسعه دهندگان برگزار می کنند، 
از کارهـای بنیـاد FreeBSD اسـت. افزون بـر آن، بنیاد 
FreeBSD  مسـئول فراهـم کردن اسـناد قانونی برای 

امضای قرارداد و پیمان نامه از سـوی پروژه FreeBSD  و 
همچنین نگهداری از عالمت تجاری FreeBSD اسـت. 
در نوامبـر 2014، بنیـاد FreeBSD  مبلغ یک میلیون 
دالر آمریکا از سـوی یان کوم، یکی از بنیان گذاران و 
مدیرعامل واتس اپ دریافت کرد. این بزرگترین کمک 
مالی بود که بنیاد FreeBSD  از آغاز پیدایشـش تا آن 
هنـگام دریافـت کرده اسـت. یـان کوم خـود یکی از 
کاربران FreeBSD  از سال های پایانی دهه  1990 است 
کـه FreeBSD  را بـر روی سـرورهای خود در شـرکت 
 FreeBSD ،واتس اپ هم به کار می برد. به گفته  خود او

به او کمک کرده تا بتواند به چنین جایگاهی برسد. 

 متن اصلی پیام یان کوم:
 FreeBSD هفته  گذشته، من یک میلیون دالر به بنیاد
کمک کـردم، بنیادی که از سیسـتم عامل متن بازی 
پشتیبانی می کند که به میلیون ها برنامه نویس کمک 
کرده تا بتوانند به دنبال آرزوهای خود بروند و به آنها 
جامه عمل بپوشانند. من در پایان دهه  1990 آغاز به 
استفاده از FreeBSD کردم، آن هنگام پول زیادی نداشتم 
و در خانه  دولتی زندگی می کردم. FreeBSD تا اندازه ای 
به من کمک کرد که از تهی دستی بیرون بیایم. یکی 
از دالیل اصلی که من در شرکت یاهو استخدام شدم 
این بود که آن ها از FreeBSD استفاده می کردند. همان 
سیستم عامل مورد پسند من. سال ها بعد، هنگامی که 
برایـان و من طرح WhatsApp  را می ریختیم، بر روی 
سـرورهای خود از FreeBSD استفاده کردیم. همچنان 
هم از FreeBSD استفاده می کنیم. خبر اهدای پول را به 
این خاطر اعالم می کنم که کمی درباره  کار نیکویی 
که بنیاد FreeBSD انجام داده توضیح دهم. به این امید 
که دیگران هم به پیشرفت این پروژه کمک کنند. اگر 
FreeBSD همچنـان بتواند همان فرصتی که برای من 

فراهم کرده بود را برای دیگران هم فراهم کند، همه  
ما بهره خواهیم برد.
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تفـاوت اصلـی بیـن توزیعـی ماننـد 
در   FreeBSD و   Debian Linux

چیسـت؟ برای کاربران متوسـط، این تفاوت 
بـه طـور باورنکردنـی ای کـم اسـت: هـر دو 
سیسـتم عامل های مشـابه Unix هسـتند. هر 
دوی آن هـا توسـط پروژه هـای غیـر تجـاری 
توسـعه یافتـه انـد. )ایـن لزومـاً درباره سـایر 
توزیع هـای گنو/لینوکس صدق نمی کند(. در 
ادامه نگاهی به BSD انداخته و آن را با لینوکس 
مقایسـه می کنیم. این توضیحات بیشـتر در 
مـورد FreeBSD صـدق می کند کـه ٪۸۰ نصب 
BDS ها را در دنیا شامل می شود، اما تفاوت آن 

Dragon- و OpenBSD و NetBSD  بـا مجموعـه
FlyBSD کم است.

 مجوز
لینوکس با مجوز GPL منتشـر می گردد، این 
مجوز بر متن باز بودن نرم افزار و در دسترس 
بودن کد آن تاکید دارد، در طرف دیگر مجوز 
BSD به شما این اجازه را میدهد تا در صورت 

نیـاز کـد نرم افزار را ارائه نکنید و نـرم افزار را 
انحصاری نگهدارید.

 BSD مالکیت 
هیچ شـخص یا شرکتی صاحب BSD نیست. 
BSD توسـط یـک جامعـه بسـیار متخصص 

و حمایـت کننـدگان متعهد در سراسـر دنیا 
سـاخته و توزیع شـده اسـت. اجزای BSD به 
طـور مسـتقل، پروژه های متن بازی هسـتند 
که توسـط حامیـان همان پروژه هـا مدیریت 

می شوند.

 BSD چگونه توسـعه می یابـد و به روز 

می شود؟
هسـته های BSD بر طبق مدل متن باز توسعه 
و به روزرسـانی می شـوند. هر پروژه با استفاده 
از SVN نگهداری و توسـعه داده می شـود. هر 
نسـخه از یک پروژه متن باز شـامل فایل ها و 
مستندات و فایل های دیگری است. SVN این 
امکان را می دهد تا هرکسی کپی از آن پروژه 
 check out را برای خود دریافت یا به اصطالح

کند.
تعداد وسیعی از کاربران در دنیا جهت بهبود 
BSD از آن حمایـت می کننـد. این حامیان به 

سه دسته تقسیم می شوند:
مشـارکت کننـدگان: کـه ُکد یا مسـتند 
می نویسند. آن ها مجاز به اضافه نمودن کد یا 
Commit به طور مستقیم به درخت کد منبع 

نیسـتند. برای این که کد آن ها وارد سیسـتم 
بشـود، باید توسـط یک توسعه دهنده معتبر 

بررسی و بازبینی شود.
Commit کننـدگان یا توسـعه دهندگان: 

کسانی هستند که دسترسی نوشتن به درخت 
کد منبع را دارند. برای این که یک نفر بتواند 
Commit کننده شود، باید بتواند قابلیت خود 

را در حوزه ای که در آن فعال است نشان دهد. 
این به اشـخاص بستگی دارد که بتوانند قبل 
از commit نمودن کد در شاخه اصلی، به این 

اعتبار دست پیدا کنند.
 NetBSD و FreeBSD :اعضای تیـم مرکـزی
هـر کدام یک تیم مرکزی دارنـد که پروژه را 
commit-مدیریت می کنند. تیم های مرکزی از 

er ها تشکیل شده که پذیرش توسعه دهندگان 

جدیـد، واگذار کردن سرپرسـتی بخش ها یا 
بازپسگیری مسولیت ها را بر عهده دارد.

 ایـن نـوع چینـش از چنـد جهت با 
لینوکس متفاوت است:

1- هیچ کس به  تنهایی  محتویات سیستم را 
کنترل نمی کند.

main- کل سیستم عامل را  BSD ۳- پروژه های
tain می کنند و مانند لینوکس، تمرکز فقط بر 

روی هسته نیست. این تفاوت به طور ظریف 
و خاصی مفید است: هیچ یک از سیستم های 
Linux و BSD بـدون وجـود برنامه هـا مفیـد 

نیسـتند. برنامه هایی که تحت BSD سـاخته 
Li-  می شـوند، اکثراً همان هایی هستند که در

nux استفاده می شوند.

مقایسه BSD و لینوکس

برای کاربران 
متوسط، این 

تفاوت به طور 
باورنکردنی کم 
است: هر دوی 
سیستم عامل ها 

 Unix مشابه
هستند و توسط 

پروژه های 
غیرتجاری توسعه 

یافته اند. 
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4- با توجه به طبیعت سیستم SVN و ساختار 
درختی آن، توسـعه BSD به طور شفاف صورت 
می گیرد و دسترسی به هر نسخه از آن از طریق 
 SVN .شـماره انتشـار و تاریخ امکان پذیر اسـت
همچنین اجازه به روزرسـانی های »افزایشـی« 
 FreeBSD را می دهـد، بـه عنوان مثـال مخـزن
می تواند حدود 100 بار در روز به روز شـود که 

اکثر این تغییرات کوچک هستند.

 نصب نرم افزار:
نرم افزارهای جانبی هم به صورت باینری و هم 
بـه صورت کد منبع توزیع می شـوند. معموالً 
ایـن نرم افزارها توسـط ابزارهای فشرده سـازی 
مثل gzip و tar بسـته بندی می شـوند. با این 
حال توزیع های مختلف لینوکس از قالب مربوط 
به خودشـان برای نصـب ، حذف یا پیکربندی 
اسـتفاده می کنند. برای مثال دبیان از بسـته 
های deb. اسـتفاده می کند و ابزارهای dpkg و 
apt-get را برای مدیریت این بسـته ها ارائه می 

کند. با استفاده از این ابزارها نصب یک نرم افزار 
از خـط فرمان بسـیار آسـان اسـت. مثـال زیر 
چگونگی نصب برنامه گیمـپ )برنامه ویرایش 

تصاویر گنو( را نشان میدهد: 
apt-get install gimp

Freebsd از دو تکنولـوژی جالـب بـرای نصـب 

نرم افزار استفاده می کند:
بسته ها: یک بسته، یک فایل فشرده شده است 
که دربرگیرنده باینری ها، مستندات و فایل های 
پیکربندی شامل اطالعاتی که به سیستم اجازه 
می دهـد برنامه را در جای درسـت نصب کند. 
دسـتوراتی ماننـد pkg install , pkg remove و 
pkg info برای مدیریت این بسـته ها اسـتفاده 

می شوند.برای دانلود و نصب خودکار یک بسته 
کافیسـت دسـتور pkg install را بـه صورت زیر 

استفاده کنید.
pkg install gimp 

بـه  پـورت  اصطـالح   freebsd در پورت هـا: 
فایل هایـی گفته می شـود کـه بـرای کامپایل 
کـردن خودکار یـک برنامه از کدمنبع طراحی 
شـده اسـت. یکی از مزیت پورتها این است که 
می توانید کنترل کامل بر روی پارامترهایی که 
در هنگام کامپایل الزم اسـت را داشـته باشید. 
در طرف مقابل نصب یک بسته باینری احتیاج 
به درک کاربر از چگونگی کامپایل برنامه ندارد. 

برای مثال نصب vim بدون  نصب کتابخانه های 
گرافیکی:

#cd /usr/ports/editors/vim

# make WITHOUT_X11=yes install clean

در هر حال هر کاربر می تواند از هر دو تکنولوژی 
که گفته شد استفاده کند. می توانیم نرم افزارها 
را در هر دو سیستم عامل هم از طریق بسته های 

باینری و هم از طریق کد منبع نصب کنیم.

 فناوری:
 احتمال دیدن یک سیسـتم عامل BSD حاوی 
آخریـن فناوری هـا و بروزتریـن نرم افـزار هـا و 
بسـته ها خیلی کم اسـت. امـا در طرف مقابل 
لینوکس دارای تعداد زیادی توزیع اسـت که با 
هدف ارائه چنین خصوصیتی ایجاد شده اند. اگر 
شما طرفدار فلسفه ی "چیزی که کار می کند را 
دستکاری نکن" هستید ، در آن صورت مشکلی 
با BSD نخواهید داشـت. اما اگر از آن دسـته از 
کاربـران هسـتید کـه خواهان آخرین نسـخه 
هرچیزی هسـتند در آن صورت تنها برخی از 
توزیع های لینوکسی قادر به پاسخگویی به نیاز 

شما خواهند بود.

 نکته آخر:
از آن جایـی کـه برنامـه هـای کاربـردی برای 
BSD نسبت به لینوکس کمتر هستند، توسعه 

دهندگان BSD بسـتری ایجاد کردند که اجازه 
مـی دهد برنامه های لینوکس تحت BSD اجرا 
شوند. این بسـتر شامل هر دو تغییرات هسته 
و فایل های سازگاری لینوکس مانند کتابخانه 
C می باشد. هیچ تفاوت قابل توجه در سرعت 
اجرای بین یک نرم افزار در حال اجرا لینوکس 
در لینوکس و نـرم افزار لینوکس در حال اجرا 
بر روی یک ماشین BSD از لحاظ سرعت وجود 

ندارد.
عبـارت “all from one supplier” یا »همه از یک 
منبـع« که طبیعـت BSD را نشـان می دهد به 
این معناسـت که ارتقاء BSD بسـیار ساده تر از 
لینوکس انجام می شود. به روز رسانی کتابخانه 
هـا در BSD بـا ارائـه مـاژول های سـازگار برای 
نسخه های قدیمی تر اداره می شود ، به همین 
دلیل ممکن است فایل های باینری با استفاده 
از این سیستم چندین سال بدون هیچ مشکلی 

اجرا شوند.

تفـاوت بیـن لینوکـس و FreeBSD  بـا این که قابل 
توجه اسـت، اما آن قدر محسـوس نیست که به ما 
اجازه بحث یکبار برای همیشه را بدهد. اگر شما یک کاربر 
معمولی هستید و هم با لینوکس و هم BSD  راحت هستید، 
بهتر اسـت که انتخاب و تبعیت خود را نسـبت به هر کدام 
از این سیسـتم عامل ها تغییر ندهید. اما بهتر اسـت از هر 
سیستم عاملی که استفاده می کنید توانایی خود را تقویت 

کرده و زبان برنامه نویسی C را به سرعت بیاموزید.
 تا آن جایی که شـهرت پیش می رود، BSD  همیشـه برپا 
کننده جدال بوده اسـت. اگرچه هیچ کدام از این ادعاها به 
طور قطع ثابت نشـده اند اما همیشـه شایعاتی در این باره 

وجود داشته است.
 همان طور که اشاره شد، BSD عملکرد بهتری را ارائه داده 
اسـت. اگرچه کاربران لینوکس همیشه این بحث را داشته 

اند که این تفاوت بسیار ناچیز و اندک است.
 زمانی که قابلیت اطمینان مطرح می شود ، پایه و اساس 
BSD  خـود یـک مزیت بزرگ اسـت. هیچ تردیـدی در این 

مورد وجود ندارد.
 ،BSD به دلیل گستردگی مشارکت کننده های تحت وب 
وقتی صحبت از کامل بودن به میان می آید BSD حرف اول 
را می زند. نسخه های منتشر شده BSD بسیار بهتر از توزیع 

های لینوکس هستند.
 از طـرف دیگـر، لینوکـس نرم افزارهـای جدید را خیلی 
سـریع تر از BSD پشـتیبانی مـی کند و ادعای بی شـماری 
مبنـی بـر این که نرم افزارهای بیشـتری را پشـتیبانی می 
کند نیز موجود است. در هر صورت از این دیدگاه لینوکس 
در جایگاه بهتری نسـبت به BSD  قرار دارد. از سـوی دیگر 
لینوکس نسخه هایی با برنامه های )پکیج( مطابق با آخرین 
تکنولوژی را پیشـنهاد می دهد در حالیکه BSD این امکان 
را ندارد. دراین دیدگاه لینوکس انتخاب بهتری می باشد. با 
این تفاسـیر، بهترین انتخاب به عالئق هر شـخص بستگی 
دارد و احتماال تبعیت هر کس از سیستم عامل مورد نیازش 

را تفاوت های اساسی و فلسفی شکل می دهد.

انتخاب صحیح 
برای شما چیست؟
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شرکت ها:
 Yahoo! )http://www.yahoo.com/(  
Apache )http://www.apache.org/(  

Be, Inc. )http://www.be.com/( 
Blue Mountain Arts )http://www.bluemountain.com/(  

Pair Networks )http://www.pair.com/( 
Whistle Communications )http://www.whistle.com/( 

Microsoft )http://www.microsoft.com/(   
Hotmail )http://www.hotmail.com/( 

Sony Japan )http://www.sony.co.jp/( 

محصوالت تجاری
 محصوالت Software Defined Networking شرکت آدارا نتورکز

 اواس ده و آی اواس شـرکت اپل; هسـته آن ها )داروین( از هسـته اکس ان یو 
گرفتـه شـده )بخشـی از آن متعلـق به مـاک اسـت, قسـمتی از آن متعلق به 
فری بی اس دی اسـت, بخشـی هم کدهای تولید شده توسط اپل است(. بیشتر 
برنامه های استاندارد یونیکس که در این سیستم ها وجود دارد، عمدتاً مبتنی بر 

کدهای فری بی اس دی هستند.
 دستگاه های شبکه شرکت بلو کت سیستمز

 MailFountain شرکت Calexium مبتنی بر فری بی اس دی ۸/1 است.
 دستگاه های شرکت Borderware )فایروال، وی پی ان، آنتی اسپم، وب فیلتر و ...( 

مبتنی بر هسته فری بی اس دی هستند.
Check Point IPSO دستگاه ها و لوازم امنیتی  

 سیتریکس شرکت سیتریکس
 GX-series Coyote دسـتگاه های شـتاب دهنده وب و متعادل کننده بار سـری 

Point

 آرایه های iSCSI SAN شرکت دل )شرکت(
EfficientIP SOLIDserver DDI )DNS DHCP IPAM( appliances 

 H/OS 2.4  شرکت هالون سکیوریتی مبتنی بر FreeBSD 9/0 است.
Hobnob شرکت WirelessWAN 

 AsyncOS شرکت IronPort مبتنی بر هسته فری بی اس دی است
   - آنتی اسپم
   - سندربیس

محصوالت متن باز
 پروژه مسیریاب بی اس دی

 دسکتاپ بی اس دی )یک توزیع برای کاربران خانگی که از میزکار کی دی ای 
استفاده می کرد.(

PC-BSD 
 FreeNAS – سیستم ذخیره سازی متن باز

آمار استفاده سایت ها و شرکت ها
  FreeSBIE – دیسک زنده

 GhostBSD – توزیعی مبتنی بر میزکار گنوم
  m0n0wall – فایروال توکار

 pfSense – مسیریاب و دیوار آتش
Frenzy – portable system administrator toolkit  

  زدروتر

نمودارها
شـاید بتـوان گفـت کـه آمارهـا حقیقـت وضعیت فعلی سیسـتم عامـل BSD و 
نسـخه های مختلف آن را بازگو می کند. همچنین از طریق آمارها شـاید بتوان 
قدرت ، پشـتیبانی ، اسـناد آموزشـی ، جامعه کاربری و … یک نرم افزار را لمس 
کرد. اما این نکته را در نظر داشته باشید که وظیفه هر سیستم عامل متفاوت و 

جایگاه خاص خود را  دارد.
 در نظر داشته باشید که آمار ها از سایت های معتبر گرفته شده ولی صرفاً یک 

گزارش بوده و نمی توان در مورد یک سیستم عامل قضاوت کرد.

گوگل ترند: مقایسـه واژهای )bsd و linux( جسـتجو شـده در موتور جستجوی 
گوگل از سایت 2005 تا سال 2015

گـوگل ترند: مقایسـه واژهـای ) freebsd و ubuntu ( جسـتجو شـده در موتور 
جسـتجوی گوگل از سـایت 2005 تا سـال 2015 ) دو نسخه از سیستم عامل 

) Linux و BSD
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گوگل ترند: مقایسه واژهای ) openbsd ,freebsd , netbsd و bsd  ( جستجو شده 
در موتور جستجوی گوگل از سایت 2005 تا سال 2015 ) نسخه های مختلف 

) BSD سیستم عامل

آمار Builtwith : طبق آمار منتشر شده توسط این وب سایت در سال201۶ تنها 
سیستم عامل از خانواده BSD نسخه FreeBSD بوده که در رتبه هجدهم قرار گرفته

آمار W3Techs.com :  آمار منتشـر شـده توسـط این وب سـایت در سال201۶ و 
FreeBSD و نسخه فرزند BSD و  Unix مقایسه آمار استفاده هسته

آمار w3cook.com :  آمار منتشر شده که نمایانگر سهم سیستم عامل ها در بازار

Zettabyte File System یا فایل سیستم ZFS فایل سیستمی مدرن 

اسـت که با ادغام فایل سیسـتم )File System( و مدیریت حجم 
  SUN Microsystems اولین بار توسـط شـرکت )logical volume manager(
برای سیسـتم عامل Open Solaris طراحی شـد. فایل سیستم ZFS یکی از 
پیشرفته ترین فایل سیستم های متن باز است که امروزه موجود است، این 
فایل سیستم قابلیت های زیادی دارد که از آن یک سیستم فایل مدرن 

ساخته است. برخی از این قابلیت ها عبارتند از: 
 پشتیبانی از ظرفیت باال و بسیار باال برای محیط ذخیره سازی 

 محافظت از اطالعات در برابر آسیب دیدگی
  پشتیبانی از تصویر لحظه ای

  سهمیه بندی دیسک
 رمزنگاری اطالعات

  فشرده سازی اطالعات
 جلوگیری از ذخیره شده اطالعات تکراری بر روی دیسک

این ویژگی ها باعث شده تا فایل سیستم ZFS از بسیاری محصوالت پولی 
موجود در بازار مانند HP، EMC و IBM عملکرد بهتری داشته باشد.

فایل سیسـتم ZFS در ابتدا به صورت یک نرم افزار آزاد پیاده سـازی شـد 
و تحت مجوز توسـعه و توزیع مشـترک منتشر می شد، اما بعد از این که 
شرکت Oracle اقدام به خریداری شرکت SUN Microsystems کرد، ZFS به 
صورت یک نرم افزار انحصاری درآمد. از آن پس ZFS Storage Appliance از 

محصوالت متمایز شرکت Oracle به حساب می آید .
فایل سیستمZFS  در سال 2007 توسط Jakub Dawidek از سیستم عامل 
 OpenSolaris پورت شد. در سال 2010 پروژه FreeBSD برای OpenSolaris

تعطیل شد و توسعه اصلی ZFS به صورت انحصاری و غیر آزاد ادامه یافت. 
اما نسخه ای که در FreeBSD وجود دارد، همچنان توسط توسعه دهندگان 
این سیسـتم عامل پشـتبانی و بروز می شـود و قابلیت های جدید به آن 

اضافه می شوند.
فایـل سیسـتم های قدیمی نمـی توانند به صورت همزمـان بر روی دو 
دیسک اجرا شوند، بنابراین برای اجرای بر روی دو دیسک نیاز به دو فایل 
سیسـتم بود. ZFS با ادغام فایل سیسـتم )File System( و مدیریت حجم 
)logical volume manager( این مشکل را حل کرد. همچنین با استفاده از 
این قابلیت ویژگی های استفاده هم زمان از چند فایل سیستم در یک 
pool ذخیره سـازی بـدون نیاز به RAID Controller سـخت افزاری فراهم 

می کند. همچنین فایل سیسـتم  ZFS دارای قابلیت گسـترش خودکار 
حجم و یا کاهش خودکار حجم pool را داراسـت، این به این معنی می 
باشـد که اگر تعدای از دیسـک ها دچار نقص فنی شده باشند و قادر به 
سرویس دهی نباشند. ZFS به صورت هوشمندانه آن ها را از pool حذف 
می کند و یا در صودت اضافه شدن دیسک جدید به سرور، ZFS قابلیت 

اضافه کردن خودکار آن دیسک به pool را داراست.

ZFS  چیست؟
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معیار سنجی عملی از سیستم عامل ها :
در نمودار های زیر عملکرد هر سیسـتم عامل یا هسـته با دو دسـتگاه ThinkPad T61 و ThinkPad R52 در شـرایط آزمایشـی توسط رخداد های و وظیفه های گوناگون 

بررسی شده.
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 فـری بـی اس دی، نـت بـی اس دی و اپـن بـی اس دی، همگی در 
سـامانه ports خـود، شـامل دسـتورالعمل هایی بـرای به دسـت 
آوردن نرم افزارهای غیر آزاد هستند. افزون بر این، کرنل های آن ها شامل 

حباب های فرم ویر غیرآزاد است.
 ما عبارت حباب را برای برنامه های فرم ویر غیرآزاد که به همراه لینوکس 
)کرنل( اسـتفاده می شوند، به کار می بریم. در گفتمان بی اس دی، عبارت 
»حبـاب« معنـای دیگـری دارد: یـک راه انداز غیـرآزاد. اُپن بـی اس دی و 
شـاید دیگر توزیع های بی اس دی )که توسط توسعه دهندگان بی اس دی، 
»پروژه« خوانده می شـوند(، سیاسـت در بر نداشـتن آن هـا را دارند. این 
سیاست درست است، با این حال هنگامی که توسعه دهندگان می گویند 
این توزیع ها »هیچ حبابی ندارند«، موجب کج فهمی می شود. آن ها درباره 

حباب های فرم ویر صحبت نمی کنند.
 هیچ کـدام از توزیع هـای بـی اس دی، سیاسـتی در مقابله بـا فیرم ورهای   
فقط-دودویی انحصاری که می توانند حتی به وسـیله راه اندازهای آزاد بار 

شوند، ندارند.

"FreeBSD, NetBSD, and OpenBSD all include instructions for obtaining 

nonfree programs in their ports system. In addition, their kernels include 

nonfree firmware blobs.

Nonfree firmware programs used with Linux, the kernel, are called “blobs”, 

and that's how we use the term. In BSD parlance, the term “blob” means 

something else: a nonfree driver. OpenBSD and perhaps other BSD 

distributions (called “projects” by BSD developers( have the policy of not 

including those. That is the right policy, as regards drivers; but when the 

developers say these distributions “contain no blobs”, it causes a misun-

derstanding. They are not talking about firmware blobs.

No BSD distribution has policies against proprietary binary-only firmware 

that might be loaded even by free drivers." 

با توجه به تهدیدهای امنیتی در شـبکه های کامپیوتری و نیاز به تامین 
امنیـت برای این بسـتر، مهم ترین جزء شـبکه های کامپیوتـری امروزی 
دیواره های آتش می باشـد که وظیفه مدیریت ارتباطـات و جلوگیری از رفتارهای 
نامتعارف بین یک شـبکه داخلی و اینترنت را بر عهده دارند. pfSense یک دیواره 
آتش متن باز ، قوی و با رابط کاربری تحت وب اسـت که با نصب آن بر روی یک 
سرور با سخت افزار مناسب می توان تمام ویژگی های یک فایروال تجاری را داشت. 
pfSense بر پایه سیستم عامل FreeBSD و به صورت متن باز البته با کمی تغییرات 

در کرنل و اضافه کردن بسته های نرم افزاری آزاد سوم شخص  توسعه یافته است. 
این پروژه از سال 2004 کار توسعه را شروع کرده است و fork  شده از دیواره آتشی 
قدیمی به نام m0n0wall ) پروژه m0n0wall در 15 فوریه 2015 خاتمه یافت( است، 
کد این پروژه از طریق منبع Git آن در دسـترس اسـت می باشـد، از جمله قابلیت 
هایی که pfSense به سادگی برای کاربر فراهم می کند می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
Routing 

VPN Server   
 فیلترینگ بر اساس آدرس IP مبداء و مقصد

 ایجاد محدودیت بروی اتصال ها و پورت ها
Load Balancing 

High Availability 
NAT 

PPPoE Server 
Dynamic DNS 

 Captive Portal 
 و …

ویژگی هـای ذکـر شـده  و همچنین متن باز بـودن، این دیواره آتـش را به یکی از 
 Cisco PIX, Cisco ASA, :قوی ترین ها تبدیل کرده که با محصوالت تجاری مشابه مانند
Juniper, Sonicwall, Netgear, Watchguard, Astaro و …  رقابـت می کنـد و بـه عنوان 

Edge Router و دیـواره آتش در شـبکه های بـزرگ مانند ISP ها و برای محافظت از 

سایت های مهم استفاده می شود.

BSD انتقاد گنو از
pfSense
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بازارکار

شرکت وادا، به یک سیس ادمین لینوکسی حرفه ای تمام وقت آشنا 
به devops و تکنولوژی های روز نیاز دارد.

در صورت تمایل رزومه خود را به jobs@vada.ir ارسال فرمائید.

شرکت آکسیروس فعال در زمینه نرم افزار های مخابراتی نیازمند به 
برنامه نویس و مهندسین آشنا یا عالقمند به موضوعات ذیل است:

C++ or Python or Java experience

)Network Technology )Components, Protocols, Standards

)Web Technologies )HTML, CSS, JavaScript

)… ,Unix-based OS experience )UNIX, Linux, Solaris, BSD

در صورت تمایـل، رزومه خود را به mabolfathi@gmail.com ارسـال 
فرمائید.

موسسـه فرزان فعال در حوزه IT جهت تکمیل کادر فنی خود از 
عالقه مندان با شرایط ذیل در تهران دعوت به همکاری می نماید:

برنامه نویس پی اچ پی آشنا به اچ تی ام ال / سی اس اس
HTML5/CSS3/JS برنامه نویس رابط کاربری مسلط به

عالقه منـدان رزومه خود را بـه info@farzaninstitute.com ارسـال 
 Parstasmim (www.parstasmim.com/( needs an experiencedنمایند.

Linux sysadmin for its MTN Irancell Data Ware House

maintenance team.

What we are looking for: Good command of shell scripting 

]Bash a must, Python/Ruby efficiency is a plus[

SQL efficiency ]no problem with writing complex join queries[

Good understanding of Syslog

Experience in working with Big Data, large volume of files

Experience in working in operations teams, managing inci-

dents and tasks

What you could be looking for: Gaining experience in Telecom 

and getting to know many other experts

Job stability

Work with one of the famous data ware house/Big Data 

solutions available

Chance to work in an ITIL complaint environment

 You will work in MTN T2 office ]Hemmat Shargh, Reyhani 

Street[ in a team of 4 members.   There would be monthly 

compensated on call hours.

Please email your CV to ] hosseinyounesi at gmail dot com[ if 

you are interested. 

 

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

mailto:jobs%40salam-donya.ir
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گروه هـای خبـری بـه سـرعت در حـال 
در اصلـی  بحـث  بودنـد.  شـدن  ـر   پ

 n ews.admin.net-abuse.email.narkive.com  
بـود؛ جایـی کـه در اصـل برای مبـارزه با اسـپم و 
اطالع رسـانی در مورد اسـپمرها سـاخته شده بود 
ولـی بـه شـکل سـنتی در مواقـع پایین آمدن های 
بزرگ شـبکه در سـطح قاره ای مکان همفکری  و 

گپ و گفت ادمین ها بود. 

alt.november5-disaster.re- جدیـد ه خبـری  و ر  گ
recovery.governance، .recovery.. بـود کـه covery

 recovery.defense. و   f i n ance، .recovery.logistics

را هـم برایش سـاخته بودند تـا بحث های مختلف 
 alt به حوزه خودشـان منتقل شوند. بودن سرگروه
مزیت بزرگی بود  که تحت نظرش  امکان سـاخت 

هر چیزی وجود داشت.

مدیران سیستم از هر جایی به گروه ها می پیوستند. 
گوگل پلکـس آنالین بـود و در آن گروه های سـوار 
بر اسـکیت بـه رهبری کویین کنگ به سـرعت در 
دیتاسـنترهای عظیم این طرف وآن طرف می رفتند 
و هاردهـا را عوض می کردند و سـوییچ های ریبوت 
را فشـار می دادنـد. مرکز اصلی آرشـیو اینترنت در 
پرزیدیو آفالین بود ولی میرور آمسـتردام به خوبی 
کار می کـرد و بعـد از تغییر دی ان اس ها به سـمت 
هاست جدید، کمتر کسی می توانست تفاوت ایجاد 
شـده را حـس کند. آمازون پایین بـود؛ پی پال باال. 
بالگر، تایپ پد و لیوژورنال همه باال بودند و با روزی 
میلیون ها پسـت از بازماندگان، دلجویی  دیجیتالی 

برای همگان فراهم می کردند. 

تصاویر فلیکر وحشـتناک شده بود. فلیکس بعد از 

دیدن تصویر جسد زنی در هم فشرده شده توسط  
سـالح بیولوژیـک که فرزندش را در آشـپزخانه در 
آغـوش کشـیده بود تصمیـم گرفت اشـتراک فید 
فلیکـر را لغـو کنـد. این دو نفر اصال شـبیه جودی 
و نسـخه 2/0 نبودند و البته نیازی هم نبود شـبیه 
باشـند. می لرزید و نمی توانسـت خودش را کنترل 
کند. ویکیپدیا باال بود اما زیر فشار دائما از دسترس 
خارج می شـد. اسپم ها درست مثل گذشته جریان 
داشـتند و کرم هـا در شـبکه جـوالن می دادنـد. 
بیشترین هیجان در گروه recovery.logistics جریان 

داشت.

- برای برگزاری انتخابات محلی می شد  از سیستم 
رای گیری گروه های خبری استفاده کرد.

فلیکس می دانست که این پیشنهاد مناسبی است. 
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سیسـتم های رای گیری مبتنی بر گروه های خبری 
حدود بیسـت سـالی بـود که بدون هیـچ گره ای یا 

مشکلی مشغول کار بودند. 

 افـراد نماینـدگان محلـی را انتخـاب می کننـد و 
نمایندگان نخست وزیر را مشخص خواهند کرد.

یـک  انتخـاب  طرفـدار  مریکایی هـا  آ ر  ت ـ ش ی ب
رییس جمهور بودند، ایده ای که فلیکس طرفدارش 
نبـود؛ زیـادی وطن پرسـتانه بـود. آینده قـرار نبود 
آینده ای آمریکایی باشـد. آینـده آمریکایی با نابود 
 White House :شدن خانه سفید مرده بود ]مترجم
معمـوال در فارسـی کاخ سـفید ترجمه شـده ولی 
تفاوت عظیمی هسـت بین خانه نامیدن یک مکان 
و کاخ نامیدن آن[. قرار بود  آینده چیزی بیشـتر از 

تکرار گذشته باشد.

مدیرسیسـتم های فرانسـوی از فرنچ تلـکام آنالین 
بودنـد. دیتاسـنتر ای.بی.یو. که از حمـالت ژنو در 
امـان مانده بـود پر بـود از آلمانی های شـوخ طبع 
که انگلیسی شان از فلیکس بهتر بود. این آدم ها به 
خوبی با باقیمانده تیم بی.بی.سی. در جزایر قناری 
هماهنگ شده بودند. شکلی از انگلیسی که با کلی 
 recovery.logistics زبان دیگر مخلوط شـده بـود در
جریان داشـت و فلیکس سـعی می کرد بحث ها را 
دنبـال کند. هرچند اکثر مدیران سیسـتم سـال ها 
تجربه داشـتند، بازهم گاهـی در دعواهای ترول ها 
و جنگ های مذهبی سـر موضوعـات جزیی درگیر   
می شدند اما اکثرا سعی می کردند با یادآوری این که 
»درگیر نشـدن با یک ترول بهترین روش خاموش 
کـردن آتش اسـت« بحث ها را خاتمـه بدهند. نظر 

فلیکس این بود که:

- فکـر می کنم بهتر اسـت هرچه زودتـر انتخابات 
را برگـزار کنیم. حداکثر فردا. مـا نمی توانیم بدون 
انتخابـات به شـکلی عادالنه بـرای دیگـران برنامه 
ریـزی کنیـم. توافق آدم هـا با حاکمـان، پیش نیاز 

حکمرانی است.

چند ثانیه بعد جوابی در صندوق پستی اش بود:

- جـدی کـه نمی گـی! توافـق کـدوم آدم هـا؟ اگر 
اشـتباه نفهمیـده باشـم داری در مـورد اون هایـی 
حـرف می زنـی که اگر اون بیرون باشـن االن دارن 

روده هاشـون رو اسـتفراغ می کنن یا زیرمیزهاشون 
قایـم شـدن و موجـی شـدن و دارن تـو شـهر 

می چرخن. اون ها کجا قراره رای بدن؟

فلیکـس قبول داشـت که نظـر این خانـم صحیح 
اسـت. کویین کنگ باهـوش بود. متاسـفانه تعداد 
مدیرسیسـتم های خانم کم بـود و این تراژدی بود. 
زنانـی مثـل کویین کنـگ آن قدر خـوب بودند که 
حیف بود تعداد بیشـتری از آن ها در کارها دخیل 
نباشند. باید راهی پیدا می کرد که بشود زنان را در 
دولت جدید بیشـتر کرد. شـاید بشود از هر منطقه 

خواست که یک زن و یک مرد انتخاب کنند.

با انرژی و خوشحالی شروع به بحث با کویین کنگ 
کرد. انتخابات فردا بود و باید منتظر می ماندند. 

»نخسـت وزیر سایبراسـپس؟ خب چـرا به خودت 
نگـی پوبـای عظیـِم کل شـبکه های اطالعاتـی؟ 
بـاکالس  تره و باحال تر و همون قدر هم بی معنیه«. 
ویـل درسـت کنـارش خوابیـده بـود. بـاال در کافه 
تریـا. ون در طرف دیگـرش بود و اتاق بوی نافرمی 
می داد. بیست و پنج مدیر سیستم که حداقل یک 
روز بود حمام نرفته بودند، در یک اتاق دراز کشیده 
بودند. برای خیلی هایشان این زمان خیلی بیشتر از 
یک روز بود؛ خیلی خیلی بیشـتر. ون گفت »خفه 
شـو ویل. ایده تو این بود کـه اینترنت رو کال قطع 

کنیم«.

- اصالح می کنم: ایده من اینه که اینترنت رو کامل 
قطع کنیم، زمان حال استفاده کن نه گذشته! 

فلیکس به سـختی پلکش را باز کرد. خسـته بود و 
این کار مثل بلند کردن یک وزنه پنجاه کیلویی به 

نظر می رسید. 

- ببین سـایرو، اگـر از برنامه من خوشـت نمی یاد 
مـال خـودت رو پیـش ببـر. کلـی آدم  هسـتن که 
فکر می کنن من آدم چرتی هسـتم و من بهشـون 
احترام می گذارم چون دارن تو راه خودشون تالش 
می کنن یا از کسی که مخالف منه حمایت می کنن. 
ایـن انتخـاب توئه. یک چیـزی رو انتخاب کن ولی 
لطفـا این نباشـه که فقط غر بزنی و ایـراد بگیرید. 
وقت خوابه! یا بخواب یا پاشـو برو سیسـتم خودت 

رو راه بنداز.

سـایرو به آرامی بلند شد و جلیقه اش که به عنوان 
بالشـت زیـر سـرش گذاشـته بـود را صـاف کرد و 
پوشید. »لعنت به شما. من می رم بیرون«. فلیکس 
گفت »فکر نمی کردم بره« و چرخی روی پهلویش 
زد و به طرف دیگر برگشـت. تا مدت ها بیدار بود و 

به انتخابات فردا فکر می کرد. 

آدم هـای دیگری هم در انتخابات حضور داشـتند. 
بعضی هایشـان حتی مدیر سیستم هم نبودند. یک 
سـناتور آمریکایـی کـه در ویالی تابسـتانی اش در 
ویومینگ توانسته بود ژنراتور و اینترنت ماهواره ای 
اش را علـم کنـد، بـه انتخابـات پیوسـته بـود. این 
آدم به شـکل عجیبی توانسـته بود گروه خبری را 
پیدا کنـد و به جرگه کاندیداها بپیوندد. چند هکر 
آنارشیسـت در ایتالیا در تمام شـب گروه خبری را 
زیر رگبار گرفته بودند و با انگلیسی شکسته توضیح 
می دادنـد کـه مفهـوم »دولـت« در دنیـای مدرن 
موضوعیت خود را از دسـت داده و ورشکسته شده 
اسـت. فلیکس آی پی هایشـان را دنبال کرده بود و 
می دانسـت این آدم ها احتماال از شـبکه ای کوچک 
در موسسـه طراحی متقابل تورین هسـتند. ایتالیا 
ضربه سختی خورده بود و جای خوشحالی بود که 

این گروه کوچک توانسته بودند آنالین بمانند.

برنامه طرفداران خاموش کردن اینترنت هم تعداد 
زیادی طرفدار داشت. فلیکس حتی شک داشت که 
ایـن کار از نظر تکنیکی ممکن باشـد، ولی در عین 
حـال حس می کرد فضای ذهنی ایـن طرفدارها را 
درک می کند. واقعا چرا حاال که امکانش وجود دارد 
ما طرفدار تمام کردن کار و دنیا به شـکل همزمان 

نباشیم؟ 

بـا فکر کـردن بـه منطق شـات دان کـردن کامل 
اینترنـت بـه خـواب رفـت و کابوس هایـی دید که 
در آن خـودش تنهـا مدافع شـبکه بـود و همه در 
تـالش بودنـد آن را خاموش کننـد. با صدای خش 
خشـی مانند مچاله شدن کاغذ از خواب بیدار شد. 
برگشت و دید که ون کنارش نشسته، جلیقه  مچاله 
شده اش را بین پاهایش گذاشته و با قدرت مشغول 
خارانـدن و خراشـیدن بازوهایش اسـت. پوسـتش 
قرمز شـده و سـوزش آن ها حتی برای فلیکس هم 
قابل درک بود. پوسته پوسته های جدا شده  در نور 
مالیمـی که از پنجـره کافه تریا بـه داخل می تابید 
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رقصـان بـه زمیـن می ریختند. فلیکس نشسـت و 
گفـت »چـه کار داری می کنی؟« و به انگشـت های 
ون نگاه کرد که با قدرت پوستش را می خراشیدند 
و با همدلی عضالت صورتش را جمع کرد. خودش 
سه روز بود که حمام نرفته بود و حاال فکر می کرد 
حشـراتی روی پوسـت سـرش در حـال راه رفتـن 
و تخم گذاشـتن هسـتند. عینکـش درسـت روی 
گوش هایـش قرار نمی گرفت. دسـتش را به پشـت 
گوشش کشید و بو کرد. بوی خوبی نمی داد. پشت 
گوش هایش جوش های سرسـیاه داشت که اگر دو 
سـه روزی حمـام نمی رفـت چربـی در آن ها جمع 
می شـد و گاهی هم جوش های بزرگی  می شـد که 

جودی از ترکاندن آن ها لذتی بیمارگونه می برد.

ون گفـت »خـودم رو می خارونم« و سـراغ سـرش 
رفـت و ابـری از شـوره بـه هـوا بلنـد کرد تا بـا ابر 
پوسته های خشک دستش رقابت کنند و ادامه داد 

»خدایا.. همه جام می خاره«. 

فلیکس میور مک چیز را از کوله پشتی ون برداشت 
و آن را به یکی از کابل های شـبکه ای که مثل مار 
تمام زمین را پوشـانده بودند وصل کرد. هر چیزی 
که ممکن بود به ماجرا مربوط شـود را گوگل کرد. 
»خـارش« حـدود 40 میلیـون و ۶00 هزار نتیجه 
برمی گرداند. عبارت های ترکیبی را بررسـی کرد و 

لینک ها کمتر شدند. 

در نهایـت گفـت »فکـر می کنم اگزمـای مرتبط با 
استرس باشه« ولی ون پاسخ داد »من اگزما ندارم«.

فلیکس چند عکس موحش از بدن های قرمز پوسته 
پوسته شده به او نشان داد و گفت »اگزمای مرتبط 
با اسـترس«. ون نگاهی به دسـت هایش انداخت و 

گفت »پس من هم اگزما دارم«. 

- این جا نوشـته خوبه مرطوب نگهشـون داری و از 
کرم کورتیزون اسـتفاده کنی. نگاهی به دستشویی 
طبقه دوم بنـداز. توش یک جعبه کمک های اولیه 

هست. چند تا کرم اون جا دیدم. 

فلیکس هم مثل همه مدیر سیسـتم ها چرخی در 
همه دفترها، دستشویی ها، آشپزخانه و انبارها زده 
بود و دو سـه بسته دستمال کاغذی و چند نوشابه 
انرژی زا در کیفش چپانده بود. بر اساس یک قاعده 

ناگفته و نانوشته خوراکی های کافه را تقسیم کرده 
بودنـد و هـر مدیـر سیسـتم مواظب بـود که کس 
دیگری پرخوری یا احتکار نکند. البته همه مطمئن 
بودنـد کـه دور از نظـارت دیگران کمـی احتکار و 
پرخوری جریان دارد چون هر کس شـخصا دور از 
چشـم بقیه کمی وسایل و خوراکی اضطراری انبار 

کرده بود. 

ون چرخید و نور بر صورتش تابید. فلیکس می دید 
که چشم هایش ورم کرده اند. »توی میلینگ لیست 
می پرسـم ببینم کسی آنتی هیستامین داره یا نه«. 
در چند ساعت بعد از فاجعه، چهار فهرست پستی 
و سه ویکی درست شده بودند تا بازماندگان بتوانند 
از طریق آن ها اطالعاتشـان را به اشـتراک بگذارند 
ولـی بعد از جلسـه اول، توافق شـده بـود که فقط 
یکی از این لیست های عمومی باقی بماند تا بحث ها 
پراکنده نشـوند. البته هنوز فلیکس لیسـت پستی 
خودش و پنج دوسـت مورد اطمینانش را داشـت، 
دو نفـر از آن هـا در قفس هایـی در قاره هـای دیگر 
دنیا گیر افتـاده بودند. حدس می زد که همه مدیر 
سیستم ها دقیقا همین کار را کرده اند و لیست های 

کوچک خودشان را نگه داشته اند. 

- ون تلـو تلـو خـوران بـه اطراف می گشـت. گفت 
»امیـدوارم تو انتخابات شـانس بیارین« و دسـتش 
را بـه پشـت شـانه فلیکـس زد. فلیکس به سـمت 
پنجره رفت و از شیشـه های غبـار گرفته به بیرون 
نگاهـی انداخت. آتش هنوز در تورنتو می سـوخت، 
حتی بیشـتر از قبل. سـعی کرد لیست های پستی 
یـا وبالگ هایـی را پیدا کند که تورنتونشـین ها در 
آن ها فعال هسـتند اما به هر چه که رسـید توسط 
گیک هایـی مثـل خـودش اداره می شـدند. تلفـن 
خانـه اش هنـوز در نصـف مـوارد به درسـتی زنگ 
می خورد اما از روز دوم که صدای سـنگین جودی 
کـه از پیامگیـر پخش می شـد باعث شـده بود در 
وسط یک جلسه برنامه ریزی به گریه بیافتد، دیگر 
از زنگ زدن دست برداشته بود. البته او تنها آدمی 

نبود که چنین شرایطی داشت. 

روز انتخابات بود و باید با ماجرا هماهنگ می شد. 

- عصبی هستی؟

فلیکس تایپ کرد:

- نه. خیلی برام مهم نیست که ببرم. خوشحالم که 
داریم اینجوری پیش  می ریم. راه های دیگه این بود 
که شستمون رو بکنیم تو فالنمون و بشینیم روش 

تا باالخره یکی این در لعنتی رو باز کنه. 

کرسـر ثابـت مانـد و دیگـر حرکـت نکـرد. تاخیـر 
پینـگ کویین کنـگ خیلی زیاد بود چون شـدیدا 
گوگلویدهایش را در گوگل پلکس مدیریت می کرد 
تا دیتاسنتری که مسئولش بود باال بماند. سه مرکز 
در آن طرف اقیانوس آفالین شـده بودند و از شش 
شـبکه موازی شان، دو شـبکه در آتش می سوخت. 
خوشبختانه سرچ -در-ثانیه گوگل هم شدیدا پایین 
آمـده بـود؛ البته خوشـبختانه بـرای کار یک مدیر 

سیستم! جواب باالخره رسید:

- چین باالست

کویین کنگ نقشه  جهان عظیمی داشت که تعداد 
سـرچ ها در هـر ثانیـه از هر نقطه را نشـان می داد. 
این نقشه می توانست با نمایش یک نمودار دیگر از 
رونـد کاهش و افزایش کوئری ها جادو کند. کویین 
تا به حال چندین ویدئو از این که چطور ویروس یا 
بمب در جهان آشـوب ایجاد کرده آپلود کرده بود: 
اول سرچ ها باال می رفت چون مردم می خواستند از 
گوگل بپرسند که چه خبر شده و بعد سرچ ها ثابت 
می شـد و بـا غلبه ویروس، به سـمت صفر سـقوط 

می کرد. 

- چین هنوز تقریبا نود درصد طبیعی کار می کنه

فلیکس سرش را تکان می داد:

- نمی خوای بگی که مسئول ماجرا اون ها هستن؟
- نه

شـروع بـه تایپ کـرده بود ولـی پیغامـی نمی آمد. 
احتمـاال تایـپ کـردن را متوقـف کرده بـود. زمان 

بیشتری گذشت تا این پیام ظاهر شد:

- نـه! مطمئنـا نه. مـن به نظریه پوپویـچ معتقدم. 
این هـا عوضی هایـی هسـتن که پشـت بقیـه قایم 
می شـن ولی چین تونسته سـریع تر و بهتر از بقیه 
باهاشون مقابله کنه. شاید حکومت توتالیتر باالخره 
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به یک دردی خورده باشه!
- شـانس آوردی کـه مدیر، ایـن چت رو نمی بینه. 
ظاهـرا شـما مشـارکت مشـتاقانه ای تـوی فایروال 

بزرگ چین داشتین.
- نظر من این نیست.

این بار سریع تایپ کرده بود. 

- و مدیـر من مرده. احتماال همه شـون مردن. کل 
بی اریا )Bay Aread( خیلی سـریع غیب شد و حاال 
هـم کـه زلزله احتماال هر چیزی کـه مونده بود رو 

نابود کرده.

همه فیدخبری خودکار مرکز زلزله سـنجی آمریکا 
را دیـده بودند. زلزله ای ۶/9 ریشـتری که شـمال 
آمریـکا را در هـم نوردیـده بود. وب کم های سـوما 
دائما در حال نشان دادن انفجارهای منطقه بودند. 
سـاختمان های ضدزلزله مثل لگوهای اسباب بازی 
که کودکی به آن ها لگد زده باشـد پایین می افتاد. 
گوگل پلکـس کـه مجهـز بـه  انـواع سیسـتم های 
فنـری و هیدرولیک بـود، مثل یک ظرف ژله تکان 
می خـورد اما هنوز بدترین اتفاق در آن مجتمع در 
حد آسـیب دیدن چشـم یکی از مهندس ها در اثر 
برخـورد با یک قیچی فراموش شـده در باالی یک 

رک، باقی مانده بود. 

- متاسفم. فراموش کرده بودم.
- بله بله. به هرحال. من نگران انتخابات نیستم. هر 
کس که برنده بشه مهم اینه که ما داریم تالشمون 

رو می کنیم. 
- ولی اگر یکی از خبائث برنده بشه چی؟

خبائث عبارتی بود برای اشاره به مدیر سیستم هایی 
که نظرشـان تعطیلـی کامل اینترنت بـود. کویین 
کنـگ این اسـم را درسـت کرده بـود و ظاهرا حاال 
همه از آن استفاده می کردند و حتی بعضی ها از آن 
برای اشـاره به مدیر آی تی هایـی که در همه زمان 
تصدی شـان اجـازه ی پیشـرفت به سیسـتم های             

آی تی را نمی دادند  استفاده می کردند. 

- اون هـا برنـده نمی شـن. همـه شـون داغـون و 
ناراحتن. برنده امروز  بستگی به رای شما دارد.

گوگلویدهـا یکـی از بیشـترین گروهـی بودنـد که 

سـالم باقـی مانـده بودند؛ بعـد از آن ها مسـئولین 
آپ لینک های ماهواره ای بودند و بعد هم متخصصان 
لینک های اقیانوسـی. رای کویین کنگ مهم بود و 
امروز در یک ایمیل اعالم شـده بود »ما نمی توانیم 

اجازه بدهیم خبائث برنده شوند«. 

این در شبکه به معنی »باید برم« بود و چند لحظه 
بعـد خط قطع شـد. مـرد مرورگرش را النـچ و در 
آن  google.com را تایـپ کـرد. تایم آوت. اف-پنج 
را فشـار داد و این بار صفحه اول گوگل ظاهر شـد. 
هر چیزی که چند لحظه ای به شبکه کویین کنگ 
صدمـه زده بـود، حاال توسـط او برطرف شـده بود. 
چـه مشـکل پاور، چـه کرم ها یـا حتی یـک زلزله 
دیگر. فلیکس نمی دانسـت با دیـدن لوگوی جدید 
گـوگل کـه بـا ناشـیگری در آن به جـای دو حرف 
او )o(، دو کـره زمیـن کـه از آن هـا قـارچ اتمی به 
هوا برمی خواسـت باید لبخند بزند یا غمگین شود. 

لبخند زد.

ون پرسـید »چیزی برای خـوردن داری؟«. حوالی 
عصر بود. البته کال در دیتاسنترها زمان خیلی مهم 
نیسـت. فلیکس به جیب هایش دست کشید. برای 
غذا یک مسـئول گذاشـته بودند ولی عمال قبل از 
انتخاب این مسئول هر کس هر چقدر توانسته بود 
خوراکی از ماشین گرفته بود. فلیکس چند پاوربار و 
چند سیب گرفته بود. البته دو ساندویچ هم داشت 
کـه در یـک حرکـت عاقالنـه قبل از خراب شـدن 

خورده بودشان.

- یک پاوربار مونده

از صبـح متوجـه کمی شـل شـدن کمر شـلوارش 
شـده بود و حتی از آن چند لحظه ای هم احسـاس 
خوشـحالی کـرده بـود. بعد یـادش افتـاده بود که 
جودی از اینکه همسـرش دارد چاق می شود غرغر 
می کرد و گریه اش گرفته بود و با خوردن دو پاوربار 

آرام گرفته بود. حاال فقط یکی داشت.

فلیکـس پاوربـار را به سـمت ون گرفـت. ون گفت 
»اوه«؛ شـانه هایش آویـزان و رنگـش پریـده بـود. 
فلیکس گفت »بگیر. به جاش به فلیکس رای بده!«.

ون پاوربار را گرفت و آن را روی میز گذاشت و گفت 
»باشه. واقعیتش اینه که میخوام بگم نه نمی تونم 

آخریـن خوراکی ات رو بگیرم ولی اون قدر گشـنمه 
که چاره ای ندارم. من اینو می خورم. قبول؟«

فلیکس جواب داد »از نظر من اوکیه. نوش جونت«.

بعد از اینکه ون پوسـته پاوربار را هم به طور کامل 
لیسید، گفت »انتخابات چطوره؟«

فلیکس  جواب داد »نمی دونم. مدتیه چک نکردم«. 
همین چند سـاعت قبل با اختالف بسیار کمی در 
حال برنده شـدن بود. نداشـتن لپ تاپ در این جور 
جاها دردسر بزرگی بود. خیلی های دیگر هم بودند 
که موقع آمدن به سـر کار، دیوایسی که با وایرلس 

متصل شود به همراه نداشتند.

»ترتیب تو داده شـده اسـت« صدای ساریو بود که 
کنارشـان ایستاده بود. سـاریو در بین همه مشهور 
به این بود که هرگز نمی خوابد، شنود می کند و در 
زندگی حقیقی هم اهل دعوا اسـت - چیزی شبیه 
به ترول کردن های یوزنت ولی در دنیای فیزیکی. 
»برنده باید کسـی باشـه که یکسـری نکته پایه ای 
رو می فهمد«. مشـتش را باال آورد و حین شمردن 
مـوارد، یکی یکی انگشـت هایش را باز کرد: »نکته: 
تروریسـت ها از اینترنت برای تخریب دنیا استفاده 
می کنن، ما اول باید  اینترنت رو از بین ببریم. نکته: 
حتی اگر من اشتباه کرده باشم کل ماجرا مسخره 
اسـت چون خیلی زود برق اضطراری تموم خواهد 
شد. نکته: اگر برق اضطراری تموم نشه یعنی دنیای 
قدیم دوباره زنده شـده و به درسـتی کار می کنه و 
این یعنی کل کارهای ما مسخره است. نکته: غذای 
ما به زودی تموم می شـه و اصوال به بحث کردن با 
همدیگـه در این مـورد که باید بریم بیرون یا نباید 
بریم  نخواهیم رسـید. ما یک راه داریم که به دنیا 
کمک کنیـم: اینترنت رو قطع کنیم تا جنایتکارها 
نتونـن ازش سـوء اسـتفاده کنـن. هـر کاری دیگه 
مثـل اینه که راه خروج تایتانیک رو بسـته باشـیم 
به این امید که بتونیم آرزوی شـخصی تو در مورد 
»سایبراسپیس مستقل« رو عملی کنیم«. نکته این 
بود که سـاریو راسـت می گفت. قطع بودن شـبکه 
برق باعث می شـد ژنراتورهای آن ها حداکثر یکی 
دو روز دیگر تحمل روشـن نگه داشـتن سرورها را 
داشـته باشند. اگر قبول می کردید که تروریست ها 
از اینترنـت به عنـوان یک ابزار اسـتفاده می کنند، 

خاموش کردن سریع آن عاقالنه ترین راه بود.
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اما همسـر و دختر فلیکس مرده بودند. او عالقه ای 
نداشـت دنیـای قدیمی را دوبـاره زنده کنـد. او به 
دنبـال یک دنیـای جدید بـود. دنیـای قدیم دیگر 

جایی برای او نداشت.

ون پوسـت خشـک و پوسته پوسـته اش را خراش 
داد و مـه جدیـدی از شـوره و پوسـت خشـک بـه 
هـوای غلیـظ و چرب اتاق اضافه شـد. سـاریو اخم 
کرد و بلند گفت »تهوع آوره. می فهمی که ما هوای 
بازیافت شده تنفس می کنیم؟ هر مرضی که داری 
الزم نیسـت تـو هوا پخش بشـه. ایـن کارت خیلی  
ناهنجـاره «. ون جـواب محکمـی داد »تـو خودت 
سردسـته ناهنجاری جهانی هسـتی جناب ساریو! 
بـرو یه طـرف دیگه یـا می زنم داغونـت می کنم«. 
از خاراندن خودش دسـت کشـیده بود و ابزار چند 
منظوره ای که به کمر آویزان می کرد حاال مثل یک 

سالح در دستش بود.

- بله من ناهنجار  هستم. من آسپرگر دارم و چهار 
روزه کـه داروهـام رو نخوردم. حاال تو چه مشـکلی 

داری؟

ون دوبـاره خـودش را خارانـد و گفـت »متاسـفم. 
نمی دونستم«.

سـاریو فریاد کشید »آفرین که نمی دونستی! شرط 
می بندم سـه چهارم این آدم ها اوتیسم و بودرالین 
هستن. من فقط یه عوضی ام که حرفش رو می زنه 
و از این کـه حقیقت رو بگه نمی ترسـه و این باعث 

میشه از توی عوضی بهتر باشم«.

فلیکس با جدیت گفت »برو گمشو خبیث«.

وقتـی فلیکـس بـه عنـوان اولیـن نخسـت وزیـر 
سایبراسـپیس معرفی شد، کمتر از یک روز از برق 
ژنراتورها باقی بود. سـری اول شمارش توسط یک 
بات که رای گیری را اسـپم کرده بود باطل شـد و 
یک روز ارزشمند را برای جدا کردن رای های اسپم 
از رای هـای اصلی هـدر داده بودند. حاال واقعا همه 
چیز شـبیه یک شوخی بود. نیمی از دیتاسنترهای 
باقـی مانده آفالین شـده بودند. تابلوی سـرچ های 
کوییـن کنـگ بـا خاموش شـدن دیتاسـنترها کم 
فروغ تر شـده بودند اما همزمان سـرچ های در حال 

افزایش در مورد ساخت سرپناه و مسائل مربوط به 
سالمت و بهداشت و حفظ زندگی در شرایط سخت 

امیدواری ایجاد می کردند. 

مشـخص بـود کـه عملکـرد کـرم کنـد شـده بود. 
کامپیوترهـای خانگـی به خاطر مشـکالت شـبکه 
برق قطع شـده بودند و همین کرم را کند می کرد. 
بک بن های اینترنت هنوز روشن و در حال چشمک 
زدن بودند اما دیتایی که از آن ها به سـمت گوگل 
سرازیر می شـد داشت کم و کمتر می شد. فلیکس 
یـک روز کامل بـود که غذایی نخـورده بود و البته 
تمام اعضای ایسـتگاه شـرقی ارتباطات ماهواره ای 

هم وضعیتی مشابه داشتند.

آب هم داشت ته می کشید.

پوپویچ و رزنباوم قبل از اینکه کاری بیشتر از جواب 
دادن به چند ایمیل تبریک و ارسـال نامه از پیش 
آماده شـده پیروزی اش به گروه پسـتی بکند، سـر 

رسیدند.

پوپویچ گفت »می خوایم درها رو باز کنیم«. او هم 
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مثل بقیه الغر شـده بود و چرب به نظر می رسـید. 
بـوی بدنـش مثل رایحـه ای بود که از یک سـطل 
آشـغال در پشـت بازار ماهی فروش هـا در یک روز 
گرم تابسـتانی به مشـام می رسد. فلیکس مطمئن 

بود که بوی بدن خودش هم بهتر از این نبود.

- نمی شه سوخت پیدا کنیم؟ یا اولویت بندی؟ یا ...

رزنبـاوم سـرش را تـکان داد. ناراحـت بـود. »مـا 
می خوایـم بریم خانواده هامون رو پیدا کنیم. بیرون 
همه چیز سـوخته. شایدم نه. در هر صورت این جا 

آینده ای نداریم«

فلیکس پرسـید »و نگهداری شبکه چی می شه؟«. 
البته خودش جواب را می دانست. به هرحال اضافه 

کرد »کی روترها رو باال نگه داره؟«

- ما همه پسوردهای روت رو به خودت می دیم.

چشـمانش قرمـز بـود و دسـت هایـش تـا حـدی 
می لرزیـد. درسـت مثل هـر سـیگاری دیگری که 
در دیتاسـنتر گیر افتاده باشـد. دو روز بود که تمام 
محصوالت حاوی کافیین هم تمام شـده بود. وضع 

سیگاری ها خراب بود.

- و مـن این جـا بمونـم و همه چیـز رو تنهایی باال 
نگه دارم؟

- تو و هرکس دیگه ای که هنوز این مسـاله براش 
مهمه

فلیکس می دانست که فرصتش از دست رفته. قرار 
بود این انتخابات شـجاعانه و افتخارآفرین باشد اما 
حاال می فهمید که زمانی که باید به این می گذشت 
که قدم بعدی باید چه چیزی باشـد را به انتخابات 
گذرانده بودنـد. البته واقعا هم قدم بعدی ای وجود 

نداشت.

- من نمی تونم مجبورتون کنم بمونین.

پوپویـچ گفت »بلـه نمی تونی« و روی پاشـنه های 
پـا چرخیـد و رفت. رزنباوم به رفتنـش نگاه کرد و 
بعد شـانه فلیکـس را گرفت و فشـار داد. »ممنون 
فلیکس. رویای قشـنگی بود. هنوزم هسـت. شـاید 
چیزی برای خوردن پیدا کنیم و با سوخت به اینجا 

برگردیم«. 
رزنباوم خواهری داشـت کـه در دو روز اول فاجعه 
بـا او در آی.ام. گفتگو می کرد اما حاال دیگر خبری 
از او نبود. مدیرسیستم ها به دو بخش تقسیم شده 
بودند: کسانی که خداحافظی کرده بودند و کسانی 
که فرصت خداحافظی نیافته بودند. هر گروه معتقد 
بود که طرف مقابل خوش شانس تر بوده. مساله در 
گـروه پسـتی مطرح شـده بود - به هرحـال این ها 
گیک ها بودند. گروهی در طبقه پایین جمع شدند 
و حرکـت این دو نفر به سـمت در خروجی را نگاه 
می کردند. چند ضربه روی کی پد کنار در زده شـد 
و جک های فلزی به کار افتادند و الیه اول درها باز 
شدند. دو مرد به منطقه قرنطینه پا گذاشتند و در 
را پشـت سرشان بسـتند. درهای بیرونی باز شدند. 
نور درخشـان و هوا آفتابی بود و به جز خالی بودن 
همـه جا از آدم، در فاصله کم همه چیز طبیعی به 
نظر می رسـید. طبیعی و له کننده احساسـات. یک 
قـدم آزمایشـی در »بیرون« پیـش رفتند. بعد یک 
قدم دیگر و بعد برگشتند به مردمی که پشت درها 
بودنـد دسـت تکان دادنـد. بعد هر دو گلویشـان را 

گرفتند و بدنشان جمع شد و به زمین افتادند.

فلیکس تنها رسـید بگوید »لعنــ«. کلمه اش تمام 
نشـده دو نفـر بـا خنـده از زمیـن بلنـد شـدند و 
لباس هایشـان را تکاندنـد و آن قـدر خندیدنـد که 
دوباره روی زمین نشسـتند. یک بار دیگر به سمت 
پنجره های همکف دست تکان دادند و چرخی زدند 

و حرکت کردند.

ون گفـت »این دو تا مریضن« و بازویش را خاراند. 
روی  بازویـش ردهای قرمز و خونی دیده می شـد. 
آن قـدر شـوره روی لباسـش نشسـته بـود کـه در 
شـرایطی دیگر فکر می کردید پودر قند به سمتش 

پاشیده اند.

فلیکس گفت »اما به نظر من که بامزه بود«.

ون فریاد زد »خدایا من گشنمه!«

- بسته ها هنوز هستن! می خوای اونها رو بخوریم؟
- رییس جمهور جان، شما برای ما رعیت ها زیادی 

بامزه اید.
- نخست وزیر! و تو هم رعیت نیستی. تو جانشین 
نخست وزیری. اگر برای افتتاح جایی برم روبان رو 

تو می بری!
روحیه شـان شاد شـده بود. دیدن راه رفتن پوپویچ 
و رزنبـاوم در دنیای بیرون به همه انرژی داده بود. 
فلیکس می دانست که همه به زودی خواهند رفت. 
اصلی ترین مشخص کننده زمان، سوخت ژنراتورها 
بـود ولی واقعا چرا باید کسـی حتی تا تمام شـدن 

سوخت صبر می کرد؟

- نصف آدم های من رفتن.

کوییـن کنـگ بود کـه تایپ می کـرد. وضع گوگل 
خوب بود. می شد هم حدس زد. فشار روی سرورها 
بسیار پایین تر بود. وضع شبیه زمانی بود که گوگل 
کال روی چند کامپیوتر خانگی پیاده سـازی شـده 

بود.

فلیکس جواب داد:

- ما تقریبا یک چهارم شده ایم.

فقط یک روز بود که پوپویچ و رزنباوم رفته بودند اما 
تعداد ایمیل های گروه پستی تقریبا به صفر رسیده 
بـود. او و ون وقـت نکرده بودنـد از بازی جمهوری 
سایبراسـپیس لـذت ببرند. آن ها بـا تالش در حال 
یادگیـری کار سیسـتم هایی بودنـد کـه پوپویچ به 
آن هـا هنداور کـرده بود. روترهای بزرگ و عظیمی 
که به عنوان مسیریاب های نقاط تالقی همه ستون 
فقرات  های شـبکه کانـادا کار می کردند. هنوزم هم 
گاه گـداری در گـروه پسـتی یـک ایمیـل می آمد؛ 
معموال کسـی خداحافظی می کرد. دعواهایی مثل 
این کـه چـه کسـی باید نخسـت وزیر شـود یـا آیا 
الزم اسـت شـبکه را خاموش کنند و بحث این که 
فالنـی غـذای بیشـتری از سـهمش خـورده دیگر 
وجـود خارجی نداشـت. باالخره یک پیـام معقول 

خودنمایی کرد:

- پروسه های فراری در سوالریس
-

- اوه سـالم. مـن مدرک ام.اس.سـی.ای. دارم ولی 
تنها کسـی هسـتم که این جـا بیدارم و چهـار تا از 
دی اس لم هـا پایین رفتن. به نظر می رسـه یک کد 
مالی داره سـعی می کنه کشـف کنه که هر شرکت 
باید چقدر پول اشـتراک بده ولی این کد بیشـتر از 
ده هزار بار اجرا شـده و کل سـوئپ رو  خورده. من 
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سـعی کردم کیل کنم ولی نمی شـه. آیا دسـتوری 
هسـت که بتونم از شر این پروسـه ها راحت بشم؟ 
منظورم اینه که نه مشـتری ای هست که بخواد به 
ما پول بده و نه اگر هم باشه ما عالقه خاصی داریم 
صورت حسـابش رو بـه بخش مالی مون بفرسـتیم. 
معلومـه کـه بایـد از کسـی کـه برنامـه رو نوشـته 
می پرسـیدم ولی تا جایی که من دسـتم می رسـه، 

انگار دیگه وجود نداره.

فید را آپدیت کرد. یک جواب رسیده بود. کوتاه بود 
و محکم و دقیق؛ در تضاد با چیزی که اگر یک تازه 
کار در شرایط عادی بدون سرچ در یک گروه حرفه 
ای سـوال بپرسـد، خواهـد گرفت. فاجعه همیشـه 
حس همکاری و همدلی را در مردم بیدار می کند.

ون داشـت از باالی  شانه فلیکس صفحه کامپیوتر 
را نگاه می کرد. گفت »واو. کی فکر می کرد این آدم 
این جـوری جواب بده!«. فلیکـس دوباره به صفحه 

نگاه کرد. جواب از ویل ساریو بود. به چت رفت:

- سـاریو تـو که می خواسـتی کل شـبکه رو قطع 
کنی. حاال چطور داری به ام.اس.سـی.ای.ها کمک 

می کنی یونیکس هاشون رو تعمیر کنن؟
- ]خنده شـیطانی[ سالم آقای نخست وزیر. شاید 
دلیلش اینه که تحمل ندارم ببینم یه غیریونیکسی 

داره یه کامپیوتر رو اذیت می کنه.

پنجره چت را به کویین کنگ تغییر داد و نوشت:

- چه مدت؟
- از وقتی خوابیدم؟ دو روز. تا وقتی سوخت تموم 

بشه؟ سه روز. تا ته کشیدن غذا؟ دو روز.
- اوه. منـم دیشـب نخوابیـدم. مـا این جـا آدم کم 

داریم.
- asl؟  من مونیکا هستم. تو پاسادانا زندگی می کنم 
و حوصله مشـق نوشتن ندارم. می خوای عکسم رو 

برات بفرستم؟؟؟

تروجان هـا و بـات هـا کانال های آی.آر.سـی. را در 
دسـت گرفتـه بودنـد و در هـر کانالی کـه ترافیک 
داشـت ظاهر می شـدند. گاهی حتی می دیدید که 
پنج یا شش بات در حال الس زدن با هم هستند. 
بامـزه بود نـگاه کنید کـه چطور یک بدافـزار دارد 
سعی می کند یک نسخه دیگر از خودش را قانع به 

دانلود یک تروجان بکند. هر دو به شـکل همزمان 
بـات هـا را کیک کردند و از چـت بیرون انداختند. 
حاال برای اینکار یک اسکریپت داشت. خوبی ماجرا 
ایـن بود کـه بات ها دیگر پیشـرفت که هیچ، حتی 

تغییر هم نمی کردند.

- چطـوره کـه اسـپم هـا کـم نشـدن؟ نصـف 
دیتاسنترهای لعنتی تاریکن )خاموشن(.

کوییـن کنـگ قبـل از تایپ کـردن مکثی طوالنی 
داشـت. مثـل هر مکـث دیگر فلیکـس صفحه اول 
گوگل را باز کرد. حدسـش درست بود. صفحه اول 

گوگل پایین بود.

- ساریو، تو غذا داری؟
- غذاتون دیر شده عالی جناب؟

ون بـه سـراغ میـور مک چیز رفته بـود - در همان 
کانـال. »چه آدم کثیفـی. مثـل گاو می مونه«. ون 
وضع خوبی نداشـت. مثل این بود که با یک تلنگر 
می تواند از پا در بیاید و کنترل روند صحبت برایش 

سخت است.
- هی کنگ! همه چیز مرتبه؟

- همـه چیـز خوبه. فقط باید ترتیـب چند تا چیز 
رو می دادم.

»ون، ترافیک چطوره؟«
»از صبح بیست و پنج درصد کمتر شده«.

نودهـای زیادی بود که از مسـیر آن ها رد می شـد. 
احتمـاال ایـن نودهـا خانه هـا یـا شـرکت هایی در 
مکان هایی بودند که هنوز برق داشتند و بخش های 
نگهداری شرکت های مخابراتی شان هنوز فعال بود. 
هرچند وقت یکبار فلیکس شنودی کار می گذاشت 
تا ببیند آیا واقعا ترافیک به یک انسان ربط دارد و 
آیا خبر مهمی در حال مخابره است یا خیر. تقریبا 
تمام ترافیک مربوط به سیستم های اتوماتیک بود: 
پشـتیبان گیری های خـودکار، آپدیت ها و اسـپم - 

حجم عظیمی از اسپم. 

- اسـپم هنوز زیـاده چون سیسـتم هایی که علیه 
اسـپم کار می کنن زودتر از سرویس هایی که اسپم 
می فرستن پایین رفتن. همه سیستم های ضد اسپم 
مکانیزمهای مرکزی دارن اما فرسـتنده های اسـپم 

از کامپیوترهای زامبی شـده اسـتفاده می کنن. اگر 
آدم ها یاد گرفته بودن کامپیوترهای خونگی شـون 

رو خاموش کنن...
- بـا ایـن وضعی که داریم پیش می ریم تا امشـب 
دیگـه بـه جـز اسـپم هیـچ چیـزی رو مسـیریابی 

نخواهیم کرد.

ون گلویش را صاف کرد. صدایی خشـک و خسته. 
»در ایـن مورد به نظرم خیلـی زودتر اتفاق بیافته. 
فلیکس فکر نکنم اگر ما اینجا رو ترک کنیم کسی 

اصوال متوجه بشه که نیستیم«.

فلیکس نگاهش کرد. پوستش شبیه بالل شده بود. 
زرد و خـش خش. راه های قرمز خون آلود همه جا 

دیده می شد و انگشت هایش می لرزید.

- به اندازه کافی آب می خوری؟

ون سـرش را به نشـانه تایید تکان داد »هر لحظه 
می رم آب می خورم. معده ام رو برای چند دقیقه ای 
پـر می کنه«. همان لحظه هم یک لیوان کاغذی با 
آرم پپسی در دستش بود که تا نیمه پر از آب بود.

گفت »باید یک جلسه بذاریم«.

روز فاجعه چهل و سـه نفر بودنـد. حاال پانزده نفر.
شش نفر به فراخوان جلسه پاسخ مثبت داده بودند. 
نیازی نبود در مورد موضوع جلسـه صحبت شـود. 

همه مساله را می دانستند.

»خب داسـتان چیه؟ می خوای کل ماجرا رو از هم 
بپاشـونی؟«. ساریو تنها کسـی بود که هنوز انرژی 
کافـی بـرای عصبانی شـدن و دعوا کردن داشـت. 
احتمـاال تـا خود قبـر عصبانـی می مانـد. رگ های 
گردنش بیرون زده بود و مشـت هایش از عصبانیت 
می لرزید. بقیه گیک ها با همه حواسشان در جلسه 
بودنـد. ایـن غیرعادی بـود. این آدم هـا معموال در 
جلسـه یک چشمشـان به چت ها، tail -fها و فیدها 

است.

- سـاریو منو دست انداختی؟ تو طرفدار این بودی 
که ما این شبکه لعنتی رو کال قطع کنیم!

ساریو فریاد کشید »من می خواستم تمیز بمیره« و 
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ادامه داد »من نمی خواسـتم این جوری ازش قطره 
قطره خون بچکد و مثل ارتش شکسـت خورده رو 
زانوهـاش راه بره و تا آخر دنیا لنگ بزنه. هدف من 
ایـن بود که پاییـن اومدنش یک انتخـاب از طرف 
جامعـه گرداننـده اش باشـه. یک کار هوشـمندانه 
توسـط آدم ها. نه یه آشـوب و یکسـری کرم که به 
ما پیروز می شن. لعنت بهش، االن دقیقا اون طوری 

شده«.

پنجره هـای کافـه تریای طبقه باال طبق یک رسـم 
قدیمی با کرکره های بسـته پوشـیده شـده بودند. 
اتـاق می گشـت و کرکره هـا را بـاال  سـاریو دور 
می کشـید. فلیکـس بـه این فکـر می کرد کـه این 
موجـود چطـور هنوز بـرای دویدن انرژی داشـت؟ 
خودش به زور توانسته بود برای این جلسه از پله ها 

باال بیاید.

نـور تنـد روز داخـل اتـاق شـد. یـک روز آفتابی و 
قشـنگ ولـی اگر کسـی از پنجـره به بیـرون نگاه 
می کرد منظره دیگر قشنگ نبود. آسمان تورنتو پر 
از دود بود. برج تی.دی. که زمانی سمبل درخشش 
شـهر بود حاال در دودی سیاه که به هوا می پراکند 

مخفی شده بود. »داره از هم می پاشه«

سـاریو ادامه داد: »گوش بدین! می شنوین؟ داره از 
هم می پاشه. اگر ما شبکه رو ول کنیم که خودش 
از بین بره، قسمت هاییش تا مدت ها از کار نمی افته. 
شـاید ماه هـا و شـایدم سـال ها. و چـی روش اجرا 
خواهد شـد؟ بدافزارها. کرم ها. اسپم. پروسس های 
خـود سیسـتم. زون ترنسـفرها. چیزهایـی کـه ما 
ازشـون اسـتفاده می کنیم نیاز به نگهـداری دائمی 
دارن. چیزهایـی کـه بدون ما کار می کنن اما تا ابد 
کار خواهند کرد. ول کردن شبکه و رفتن مثل اینه 
که زباله اتمی جایی بریزیم و بعد ترکش کنیم. آیا 
می خواین یادگاری ما چنین چیزی باشه؟ یادگاری 
مـن و شـما و هر کسـی که روزی چیـزی رو روی 
کیبـورد تایپ کـرده؟ می فهمین؟ ما داریم شـبکه 
رو مثـل یه سـگ زخمی ول می کنیـم که خودش 
بمیره. کار درست اینه که یک تیر به مغزش بزنیم 

و خالص«.

ون به گونه هایش ناخن می کشید و فلیکس دید که 
چطور به آرامی به گریه افتاده است. فلیکس گفت 
»ساریو تو اشتباه نمی گی ولی درست هم نمی گی. 

این کـه ولش کنیم که لنگ بزنه درسـته ولی خب 
همه ما هم تا مدتی طوالنی خواهیم لنگید. باالخره 
شـاید این شـبکه لنگان هم به درد کسـی بخوره. 
حتی اگر این شـبکه یک بسـته رو هـم از یک نفر 
در یـک جـای دنیا به یکی دیگـه در یه جای دیگه 

منتقل کنه، کارش رو انجام داده«.

فلیکس مکثی طوالنی کرد و ادامه داد:

- اگر می خوای بکشیش، آزادی. من نخست وزیرم 
و این اجازه رو به شـما می دم. روت مال شماسـت. 

همه شما.

و به سـمت تخته سـفیدی برگشـت که کارمندان 
کافـه تریا غـذای روز را روی آن می نوشـتند. حاال 
روی ایـن تخته پر بـود از بازمانـده بحث های فنی 
سیسـتم ادمین ها در طـول روزهـای گذشـته. بـا 
آسـتینش بخشـی را پاک کرد و و بـا ماژیک قرمز 
شروع به نوشتن ترکیبی طوالنی از حروف و اعداد 
که البالیش چند عالمت سـجاوندی هم جا خوش 
کـرده بودند کـرد. فلیکس اسـتعداد خوبـی در به 
یـاد سـپردن اینگونه پسـوردهای پیچیده داشـت. 
اسـتعدادی که حدس می زد شـاید دیگر هرگز به 

دردش نخورد. 

- ما داریم می ریم کنگ. سوخت تقریبا تمومه
- اوه باشـه. افتخـاری بـود گـپ می زدیـم جنـاب 

نخست وزیر
- شما مشکلی برای ادامه ندارین؟

- بـرای نیازهای زنونه ام یک مدیرسیسـتم جوون 
پیـدا کـردم و یـک انبار جدیـد مـواد خوراکی هم 
کشـف کردیـم کـه حداقـل دو هفتـه دیگـه دوام 
میاره - به هرحال ما هم دیگه بیشتر از پونزده نفر 

نیستیم و مصرفمون پایین اومده.
- تـو عالی ای کویین کنگ. ولی جدی سـعی نکن 
قهرمان باشی. اگر الزم شد بری، برو. اون بیرون هم 

حتما خبرهایی هست.
- امن باش فلیکس. جدی می گم. مواظب خودت 
باش. راستی بهت گفتم درخواست ها از رومانی باال 

رفته؟ شاید دارن به زندگی برمی گردن.
- واقعا؟

- آره واقعـا. مـا هم مثل سوسـک ها نابود نشـدنی 
هستیم !

ارتباطش دوباره قطع شد. فلیکس فایرفاکس را باز 
کرد و گوگل را لود کرد. داون بود. دوباره اف5 زد و 
چند بار دیگر هم اینکار را تکرار کرد. باال نمی آمد. 
چشـمانش را بسـت و به صدای خراشـیده شـدن 
پوست ون توسـط انگشت هایش گوش داد. صدای 
تایـپ شـدن چنـد کلمه توسـط ون بـا آن صدای 

منزجر کننده همراه شد. ون گفت »برگشتن«.

فایرفاکس را رفرش کرد و بعد پیامش را که چندین 
بـار آن را ادیت کرده بود به گروه پسـتی فرسـتاد:  
»مواظـب این جـا باشـید. باشـه؟ ما بـر می گردیم، 

باالخره یک روزی«.

همه به جز سـاریو می خواستند بروند. ساریو گفته 
بود محل را ترک نمی کند. پایین آمد تا ببیندشان. 
مدیر سیستم ها در البی جمع شده بودند و فلیکس 
در محافظ داخلی را باال زده بود و نور بیشتری وارد 
سـالن می شد. سـاریو دستش را به جلو دراز کرد و 

گفت »موفق باشید«!

فلیکـس جـواب داد »تـو هـم« و دسـت سـاریو را 
گرفت. ساریو از هر چیزی که قرار بود باشد قوی تر 

بود. »شاید حق با تو بوده«.

- شاید.
- ما که بریم قطع اش می کنی؟

سـاریو بـه سـقف کاذب بـاالی سـرش نگاهـی 
کـرد. بـه نظر می رسـید دارد از ورای بتـن به تمام 
کامپیوترهـای درون رک های طبقات نگاه می کند. 
باالخره گفت »کسـی چه می دونه«. ون سـرش را 
خاراند و مه ای سـفید از شـوره های رقصان در نور 
آفتاب اطرافش را پوشـاند. فلیکس گفت »باید اول 
بریم برای تو یک داروخونه پیدا کنیم«. به سـمت 
در رفت و بقیه سیستم ادمین ها به دنبالش حرکت 
کردند. منتظر بسـته شدن در داخلی ماندند و بعد 
فلیکس به در بیرونی فرمان باز شدن داد. هوا طعم 
و رایحـه چمن تازه اصالح شـده را داشـت. شـبیه 
اولین قطرات باران. مثل دریاچه و آسمان آبی. مثل 
بیرون. مثل دنیا. مثل دوسـتی که سـال ها است او 

را ندیده ای.

بقیه مدیر سیستم ها گفتند »خداحافظ فلیکس«. 
آن هـا داشـتند دور می شـدند ولـی فلیکس هنوز 

 Meat Spaice .1
که منظور دنیای واقعی ما 

انسان ها است

63 شماره هفتم،  شهریور ماه93



روی پله اول سیمانی جلوی ساختمان ایستاده بود. 
نور چشـم هایش را آزار می داد و اشک از چشمانش 
سـرازیر بود. به ون گفت »فکر می کنم یه داروخونه 
شـاپرز تو خیابون کینگ هسـت. پنجـره رو با آجر 
می شکنیم و برات کورتیزون برمی داریم. باشه؟« ون 

جواب داد:

- رییس جمهور شمایید، رهبری کنید.

در پانـزده دقیقـه پیـاده روی حتـی یک نفـر را هم 
ندیدند. هیچ صدایی به جز صدای پرنده ها و گاهی 
ناله  های دور دسـت شـنیده نمی شد؛ و البته صدای 
پیچیدن بـاد در کابل های برق. انگار داشـتند روی 
ماه قدم می زدند. ون گفت »مطمئن هستم که توی 
شـاپرز شـکالت بار هم پیدا می شه«. شکم فلیکس 
غـار و غـور می کرد. غذا. گفـت »واو« و آب دهانش 

را قورت داد.

از جلـوی خانـه ای رد شـدند کـه در ایوانـش یـک 
صندلی بود. روی صندلی زنی با بدنی خشک شده 
کودکی خشـک شده را در آغوش گرفته بود. دهان 
هر دو پر از ماده ای زردرنگ با بویی ترش بود. روزها 
بود که به جودی و نسـخه 2 فکر نکرده بود. به زانو 
افتـاد و شـروع بـه اوغ زدن کرد. در ایـن بیرون، در 
دنیـای واقعی خانواده اش مرده بودند. هرکسـی که 
می شـناخت مرده بود. او هم می خواسـت همین جا 

روی پیاده رو دراز بکشد و منتظر مرگ بماند.

دسـت های ون به زیر شانه هاش سریدند و با ضعف 
سعی کردند او را بلند کنند. »االن نه. هر وقت داخل 
جـای امنی بودیم و غذا خـورده بودیم می تونیم به 
این کار برسیم ولی حاال نه. می فهمی فلیکس؟ االن 
نمی شـه«. کفر گویی بود ولی چاره ای هم نبود. ون 
زمزمه کرد »فقط یک بلوک دیگه مونده« و با فشار 
بیشـتر فلیکس را روی پاهایـش بلند کرد. زانوهای 

فلیکس می لرزید.

- ممنونم ون. متاسفم.
- مشکل نیست عزیز. ولی زیربغل هات واقعا به یک 
حموم درست و درمون احتیاج داره. بهت برنخوره ها.

- برنمی خوره

فروشگاه شاپرز یک کرکره آهنی سنگین داشت که 
در محل در ورودی شـکافته شـده بود. شیشه های 

در ورودی شکسـته بودنـد و ون و فلیکـس با کمی 
احتیـاط وارد شـدند و در داروخانـه بـه اطراف نگاه 
کردنـد. بعضـی کانترهـای شیشـه ای شکسـته و 
بعضی ها روی زمین برگردانده شده بودند اما به جز 
این، شرایط طبیعی به نظر می رسید. ون درست در 
همان لحظه که فلیکس توانسته بود شکالت بارها را 
در کنار صندوق کشف کند، آن ها را دیده بود و هر 
دو همزمان به سـمت آن ها خیز برداشـته بودند. به 
سرعت هر چند تا که می توانستند را پوست کردند 

و در دهانشان انداختند.

»شما دو تا مثل خوک غذا می خورین!«

خشکشـان زد. صـدای یـک زن بـود. زن یـک تبر 
آتش نشانی در دست داشت که تقریبا هم قد خودش 
بـود. کفش هـای راحت و روپوش آزمایشـگاه به تن 

داشت.

»هرچی الزم دارین بردارین و برین! باشه؟ نیازی به 
دردسر نیست«. چانه اش استخوانی و چشمانش تیز 
بودند. به نظر می رسید تقریبا چهل ساله باشد. اصال 
شـبیه جودی نبود. این خوب بود چون فلیکس در 
غیراین صورت فکر می کرد باید برود او را بغل کند و 

معذرت بخواهد. یک آدم زنده دیگر!

فلیکـس گفـت »دکتری؟«. زن تبـر را باال گرفت و 
گفـت »می رین یا نه؟«. فلیکس دسـت هایش را به 
عالمت تسـلیم باال برد و به آرامـی ادامه داد »واقعا 

می پرسم. دکتری؟ داروسازی؟«

- قبال پرسـتار بودم. ده سال قبل. حاال سال هاست 
که طراحی وب می کنم.

- ما رو دست انداختی؟ واقعا؟!
- چطور؟ قبال دختری ندیدی که کامپیوتری باشه؟

- نه منظورم این نبود. در واقع من یک دوست دارم 
که االن داره گوگل رو می چرخونه و یک زنه.

- حـاال تـو منـو دسـت انداختـی؟ یـه زن داشـت 
دیتاسنترهای گوگل رو می چروند؟

- هنوزم داره می چرخونه! گوگل هنوز باالست.

زن تبر را پایین آورد و گفت »غیرممکنه. محاله«.

داری؟  ببینـم کـرم کورتیـزون  ولـی  ـه.  - ممکن
داسـتانمون رو بهت می گم. اسـم من فلیکس است 

و ایـن هـم ون که اگر آنتی هیسـتامین داری خوبه 
باهاش شریک بشی.

- شـریک بشـم؟ فلیکس جان من این جـا اون قدر 
آنتـی هیسـتامین دارم که تا صد سـال بس باشـه. 
تاریخ همه این ها قبل از این که مصرف بشن خواهد 

گذشت. ولی بگو ببینم واقعا شبکه هنوز باالست؟
- بلـه هنـوز باالسـت. یعنـی تـا حدی. مـا کل این 
هفته باال نگهش داشـتیم. البته شـاید دیگه خیلی 

باال نمونه.

زن جواب داد »نه. بعید می دونم بمونه«. تبر را روی 
زمین گذاشته بود. »چیزی برای مبادله دارین؟ نیاز 
زیادی ندارم ولی دارم سعی  می کنم از طریق مبادله 
با همسایه هام روحیه ام رو باال نگه دارم. انگار داریم 

سیویلیزیشن بازی می کنم«.

- همسایه داری؟
- حداقل ده نفر. رسـتوران اون طرف خیابون سوپ 
خوبی می پزه. البته همه سبزیجاتش کنسرو هستن 
ولـی هنوز خوبـه و اینم بگم که کل اسـترنوی منو 

مصرف کردن.
- همسایه داری و باهاشون مبادله می کنی؟!

- خـب آره. تـا حـدی. بـدون اون هـا کـه خیلـی 
تنهـا می شـدم. بهشـون خدمـات مـی دم  این جـا. 
سـرماخوردگی خیلـی شـایع بـود. یـک کتـف جا 
انداختـم. بگیـن ببینـم کـره بادوم زمینـی و نـون 
می خواین؟ من یک عالمه دارم. ظاهرا دوستت نیاز 

جدی به غذا داره.

ون گفـت »بلـه لطفا« و ادامـه داد »ما چیزی برای 
معامله نداریم. البته هر دو آدم های فعالی هستیم و 
مشتاق یاد گرفتن. شاگرد نمی خواین؟«. زن تبر را 
دوباره باال گرفت و با افتخار گفت »واقعیت اش اینه 
که نه. شـاگرد نمی خوام. اما می تونم از هم صحبتی 

شما استفاده کنم«.

اول دو سـاندویچ کره بادام زمینی و سـپس سـوپ 
خوردنـد. سـوپ توسـط دو نفـر از رسـتوران آورده 
شـد. مـودب و مهربـان بودند هرچند که مشـخصا 
بینی هایشـان را گرفتنـد و یـادآوری کردنـد که در 
دستشـویی پشـت داروخانه آب جـاری وجود دارد. 
ون با یک شامپو، صابون و لیف تازه به سمت حمام 

رفت و بعد نوبت فلیکس شد.
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زن گفـت »هیچ کـدام از ما نمی دانیم که باید چکار 
کنیـم«. اسـمش رزا بـود و یک بطری شـراب پیدا 
کـرده بود که حاال با لیوان هـای یکبار مصرف روی 
میز بودند. »اول فکر میکردیم با هلی کوپتر و تانک 
و حداقل دزدها و آدم های عوضی روبرو می شیم اما 
همه چیز آرومه«. فلیکس گفت »خب خودتون هم 

آروم هستین و خبری نمی گیرین«.

- معلومه. کسی نمی خواد توجه اضافی جلب کنه.
- به این فکر نکردین که ممکنه کلی آدم اون بیرون 
باشـن که مثل شـما قایم شـدن و بیرون نمی یان؟ 
شاید اگر با هم تماس بگیریم و جمع بشیم بتونیم 

کاری بکنیم.
- شایدم گلومون رو ببرن!

ون سـری به تایید تکان داد و گفت »راست می گه. 
معلـوم نیسـت«. فلیکـس از پشـت میز بلند شـده 
بـود »نـه اصال. مـا نمی تونیم اینطـوری فکر کنیم. 
خانـم مـا االن توی یـک بزنـگاه تاریخی هسـتیم. 
می تونیـم بی اعتنا باشـیم و مواظـب خودمون و تو 
مخفی گاه هامون یا می تونیم بلند شیم و چیز بهتری 

بسازیم«.

رزا با صدایی مسخره آمیز گفت »چیز بهتر؟«

- حاال بهتر هم نه.. حداقل یک چیزی. ساختن یک 
چیـز جدیـد بهتر از اینه که بشـینیم تا قبلی کامال 
محو بشـه. خدایا.. وقتی همـه مجله هایی که اینجا 
هست رو خوندی و همه چیپس ها رو خوردی چی؟

رزا سـرش را تکان داد. »حرف های قشنگیه اما فکر 
می کنـی قراره چی کار کنی؟«. فلیکس گفت »یک 
کاری. باالخره یک کاری می کنیم. یک کاری کردن 
بهتـر از هیچ کاری نکردنه. ایـن رو باید جایی بحث 
کنیم که بقیه هم باشن و بعد باید جمع رو گسترش 
بدیـم. باید هر کسـی که می تونیـم رو پیدا کنیم و 
مواظبشـون باشـیم تا اون ها هم مواظب ما باشـن. 
احتماال گند می زنیم و احتماال شکسـت می خوریم 
ولـی خب بهتره تالش کنیم و شکسـت بخوریم تا 

این که هیچ کاری نکنیم«.

ون خندیـد و گفـت »فلیکـس تـو از سـاریو هـم 
دیوونه تری. اینو می دونستی؟«

- فـردا بایـد بریم سـاریو رو هـم بیاریـم. اونم باید 
بخشـی از این جریان باشـه. همه باید باشن. لعنت 

به آخر دنیا.

رزا هنوز سرش را تکان می داد ولی لبخندی هم به 
صورتش اضافه شـده بود؛ »و شـما می شین پادشاه 
جدیـد این جهـان؟«. ون با فیگور درگوشـی حرف 
زدن گفـت »اون نخسـت وزیـر بـودن رو ترجیـح 
مـی ده«. آنتی هیسـتامین ها روی پوسـتش معجزه 
کـرده بودنـد. رنگ ون بـه جای قرمـز، صورتی کم 
رنـگ شـده بـود. ادامـه داد »رزا تو می خـوای وزیر 

بهداشت باشی؟«

-امان از دسـت شـما پسـرها که همیشـه مشغول 
بازی هسـتین. نظرتون چیـه که من به هرکس که 
می تونم کمک کنم ولی به این شرط که هیچ وقت 
اینو نخست وزیر صدا نزنم و شما به من نگین وزیر 

بهداشت؟
- قبوله!

ون دوبـاره لیوان هـا را پر کرد و سـعی کرد با تکان 
دادن بطـری از آخریـن قطره ها هم نگذرد. لیوان ها 
را بـاال بردند. »به افتخار جهان، به افتخار بشـریت، 
به افتخار دوباره ساختن«. ون گفت »به افتخار همه 
چیز« و فلیکس بلندتر گفت »به افتخار همه چیز و 
هر چیز«. رزا هم تکرار کرد »به افتخار همه چیز«.

نوشیدند. فردا بازسازی را شروع کردند و ماه ها بعد 
که اختالفات باعث از هم پاشیدن گروه کوچکی شد 
که دور هم جمع کرده بودند، یکبار دیگر بازسـازی 
را شـروع کردند. یکسـال بعد دوباره شـروع کردند 
و پنـج سـال بعد دوباره. فلیکـس نهر آب می کند و 
قوطی کنسرو پیدا می کرد و مرده ها را دفن می کرد. 
می کاشـت و برداشـت می کـرد. توانسـت بعضـی 
خودروهـا را تعمیـر کنـد و در مـورد سـوخت های 
بیو بیاموزد. در نهایت توانسـت در دیتاسـنتر دولت 
کوچکی تشکیل بدهد. دولت های کوچک می آمدند 
و می رفتنـد ولـی او به اندازه کافـی باهوش بود که 
بخواهد اسناد و مدارک فعالیت ها را نگه دارد؛ ون با 
او همراه بود. آن ها ساعت های طوالنی در چت روم ها 
به دنبال همراهان قدیمی می گشـتند که برای یک 
هفته جمهوری توزیع شـده سایبراسـپیس را اداره 
کرده بودند و از حال آن ها با خبر می شدند. گیک ها 
هنوز او را نخسـت وزیر می خواندند ولی هیچ کس 
دیگـری بـه دور از کیبـورد از چنیـن لفظی برایش 
اسـتفاده نمی کـرد. بیشـتر اوقات زندگـی خوب یا 
راحتـی نبـود. زخم های فلیکس هیـچ وقت خوب 

نشـد و زخم های هیچ کس دیگر هم التیام نگرفت. 
بیماری هـای ناگهانـی و بیماری هـای مزمـن زیاد 
بودنـد. تراژدی و تراژدی. اما فلیکس دیتاسـنترش 
را دوست داشت. در بین صدای مبهم کامپیوترهای 
درون رک این توهم را نداشت که جهان بهتری در 
حال ساخته شدن است ولی حداقل می دانست که 

آخر دنیا هم نیست.

- برو بخواب فلیکس
- سریع می رم کنگ سریع می رم. بذار این بک آپ 

رو راه بندازم و برم.
- معتاد شدی ها رفیق

- ببین کی داره به من می گه معتاد

صفحـه گـوگل را لود کرد. کویین کنگ دو سـالی 
می شـد که آن را باال نگه داشـته بود و دو کاراکتر 
در آن دائمـا تغییر می کردنـد؛ حداقل هر وقت که 
کنگ حوصله اش را داشت. امروز شبیه دو صورتک 
تئاتـر بودنـد کـه یکـی می خندیـد و یکـی گریـه 
می کـرد. مدتـی قابـل توجه به آن نـگاه کرد و بعد 
به ترمینال برگشت تا وضع بک آپ را بررسی کند. 
به خوبی داشـت اجرا می شـد که جای خوشـحالی 
بـود. اطالعات و مدارک عملکرد دولت کوچکشـان 

امن بودند.

- باشه، شب بخیر
- شب خوش. مواظب خودت باش

فلیکس برای شـب بخیر گفتن دسـتی تکان داد و 
بلند شـد و به سـمت در خروجی حرکت کرد. ون 
کمرش را صاف کرد که تق و تق صدا داد و گفت:

- شب به خیر رییس
- شب خوش. تو هم تا صبح اینجاها نچرخ. تو هم 

نیاز به خواب داری
- تو رییس خوبی هستی. برو بخواب.

و به تایپ کردن روی کیبورد ادامه داد. فلیکس به 
در خروجـی رسـیده بود و به تاریکـی راهرو داخل 
شد. پشتش ژنراتوری که با سوخت بیو کار می کرد 
صـدا مـی داد و اگـزوزش بوی عجیبی مـی داد. ماه 
برداشت بود و این را دوست داشتند. فردا باید یک 
کامپیوتـر دیگـر را تعمیـر می کرد و علیـه انتروپی 
می جنگیـد. چرا که نه؟ این کاری بود که همیشـه 

می کرد. او یک مدیر سیستم بود.
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