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 احمد شريف پور

راه و رسم بزرگان

يادداشت

هر ســنت و صنعتــى، بنيانگــذاران و 
رهبرانى دارد كه پيروان آن ســنت و فعاالن 
آن صنعت مى كوشند با تقليد و الهام از افعال 
و رفتار آن ها در مســير درست گام بردارند. 
در دنيــاى IT هــم همانند هر جــاى ديگرى، 
نام هاى بزرگــى وجود دارند كه گاه حتى به 
ديدى اســاطيرى به آن ها نگريسته مى شود. 
بعيد است كسى با كامپيوتر سر و كار داشته 
باشــد و اســامى نظير گيتس، جابــز، بالمر، 
استالمن، توروالدز، ريموند و بسيارى ديگر 

را نشنيده باشد.
شــايد شــما هم جز آن دسته از افرادي 
باشيد كه از خود پرسيده ايد، محل كار گيتس 
چگونه اســت؟ جابز از كــدام نرم افزارهاى 
مك اســتفاده مى كنــد؟ كامپيوتر اســتالمن 
چــه هيواليــى خواهد بود؟ يــا توزيع مورد 
استفاده پديدآورنده لينوكس چيست؟ در اين 
يادداشت به دو مورد آخر به اختصار اشاره 

خواهم كرد تا از آن ها نتيجه ديگرى بگيرم.

بهاى آزادى
اســتالمن بــزرگ، مراد تمــام هكرهاى 
واقعــى دنيا، به يقين از سيســتم عاملى غير 
ازگنو لينوكس (نامى كه او به شــدت اصرار 
دارد بايد جايگزين لينوكس شــود) استفاده 
نخواهد كرد. اما نكته اينجا است كه هرتوزيعى، 
از صافــى اين متعصب دوآتشــه و طرفدار 
پروپاقرص «آزادى» به مفهوم كامل كلمه (نه 
فقط در زمينــه نرم افزار) عبور نخواهد كرد. 
تعصب او به آزادى تنها در سيســتم عامل و 
ابزارهاى آن خالصه نمى شــود. براى كسى 
كــه پايه گذار جنبش آزادى نرم افزار اســت، 
راه انــداز بايــوس، درايورها، بــوت كننده 
سيســتم و حتى معمارى پردازنده، به اندازه 
سيســتم عامل مهم و اثرگذار است. شايد از 
نام هايى كه در ادامه مى شــنويد شگفت زده 
شــويد، اما واقعيت اين اســت كــه كامپيوتر 
اصلــى اســتالمن، نت بوكى نــه اينچى با نام 
Lemote Yeelong اســت كه توسط شركت 

چينى و نــه چندان مطرح Lemote ســاخته 

شده است. اين نت بوك پردازنده اى هشتصد 
مگاهرتزى بر اســاس معمــارى MIPS دارد، 
يــك گيگابايت رم، صفحه نمايش 8/9 اينچى 
با تفكيك پذيرى 1024×600 پيكســل و براى 
ذخيــره اطالعات هم بنا بــه انتخاب، SSD  با 
ظرفيت دو يا هشــت گيگابايت يا هاردديسك 
معمولى  160گيگابايتى در دســترس خواهد 
بــود. موتور محرك اين «مينى كامپيوتر» هم 
توزيع لينوكسى به نام gNewScence است. 
آنچه اســتالمن را خوشــحال مى كند «آزاد» 
بــودن تمام اجزاي اين سيســتم اســت، از 
بايوس و درايور گرفته تا خود سيستم عامل. 
نكته جالب توجه اين كه در هســته اين توزيع 
لينوكــس حتى يك خط كــد «غير آزاد» (دقت 
كنيــد غيرآزاد نه كد بســته) وجود ندارد. اما 
اســتالمن لزومــًا از ســخت افزار آن راضى 
نيســت! بلكه تعصب بــه آزادى و پاى بندى 
بــه آرمان هايى كه خــود او بنيان گذار آن ها 
بــوده، انتخابى به جز اين نت بــوك براى او 
باقى نگذاشته است. رؤياى كنونى استالمن، 
سيستمى با همين درجه خلوص و آزادى، اما 
با قدرتى در حد و اندازه هاى يك لپ تاپ است.

ابزار رهبرى
لينوس بنديكت توروالدز، فردي است كه 
لينوكس را از يك ســرگرمى شخصى به يكى 
از بازيگران تأثيرگذار عرصه سيستم عامل ها 
تبديل كرده است. او هنوز هم تصميم گيرنده 
اصلى در توســعه كد هســته لينوكس است. 
بــه گونه اى كه عــده اى او را تنهــا ديكتاتور 

ستايش شده دنياى لينوكس مى دانند.
شــايد بســيارى بر اين باور باشند كه 
كامپيوتر او را (كه برخى حتى از سخت افزار 
آن هم تصورى فرازمينى دارند) لينوكســى 
استثنايى، سفارشى شده و دست ساز هدايت 
مى كند كه با توجه به قدرت و دانش توروالدز 
بايد كامپيوتر او را به ابزارى فوق پيشرفته با 
قابليت هايــى فراتر از تصــور تبديل كند، اما 
در واقع چنين نيســت. آخرين مصاحبه ها و 
اخبار منتشر شده عنوان مى كنند كه او اگرچه 

كم وبيش تمام توزيع هاى لينوكس را آزمايش 
و بررســى مى كند، اما سيســتم اصلى كه او 
براى «كار»، يعنى توســعه هسته لينوكس به 
كار مى بــرد تا مدت ها لينوكس معمول فدورا 
را اجرا مى كرده اســت و اين كه پديدآورنده 
لينوكــس به تازگى مهاجرت بــه اوبونتو را 
نيز مدنظر قرار داده است. اما جالب تر از اين 
انتخاب ها، دليل نهفته در پس آن ها اســت. به 
گفته خــود توروالدز، او به دنبال قابليت هاى 
عجيب و غريب، ســرعت باالى بوت، زيبايى 
پوســته ها و... نيســت. سيســتم از ديــد او 
«ابزار» انجام كار اســت و زمانى كه كار شما 
توسعه هسته لينوكس باشد، تنها به توزيعى 
احتياج خواهيد داشــت كه به ســادگى ابزار 
برنامه نويســى و كدهاى هسته را در اختيار 
شــما قرار دهد. كارى كه اغلــب توزيع هاى 

موجود به سادگى انجام مى دهند.

رمز بزرگى: هدف يا وسيله 
آنچه من از جمع اين دو مطلب برداشــت 
مى كنم اين اســت كه اين بزرگان در يك چيز 
مشــترك هســتند؛ پشــتكار و پافشارى در 
راه هدف. هدف اســتالمن گســترش آزادى 
نرم افــزار اســت. او در راه اين هدف از هيچ 
چيز ابايى ندارد. از برگزاري جلسه ها و تجمع 
گرفته تا مسافرت و تبليغ و حتى چشم پوشى 
از داشتن يك سيستم قدرتمند كه امروز ديگر 
براى هر هكرى به سادگى در دسترس است. 
او ترجيح مى دهد كارهايش را با سيســتمى 
ابتدايى به انجام برساند و توان پردازشى يك 
لپ تاپ را رؤيايى دوردست بداند، اما به همين 
روش نيز هدفش را تبليغ كند. هدف توروالدز 
نيز توسعه و بهبود هسته سيستم عامل است. 
براى توروالدز مهم نيست از چه سيستمى، با 
چه مشخصات يا آب و رنگى استفاده مى كند. 
سيستم و حتى خود لينوكس براى او ابزارى 
در جهــت نيل بــه هدف اســت. از ديد آن ها 
رسيدن به هدف و پافشارى بر آرمان ها مهم 
اســت نه هرچيز ديگرى. شايد رسم بزرگى 

همين باشد...


