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پنگوئن هاي پايان جهان
بررسى وضعيت توزيع ها، ميزهاى كار و برنامه هاى لينوكس در سال 2012

مدت ها است كه كاربران و توسعه دهندگان لينوكس در ابتداى هر سال ميالدى اعالم مى كنند كه امسال سال لينوكس دسكتاپ خواهد بود و پيش بينى 
مى كنند كه تعداد كاربران اين سيستم عامل (در حوزه دسكتاپ) از آن يك درصد كذايى فراتر رود و سال ها است كه اين اتفاق رخ نمى دهد. هرچند اين 
پيش بينى ها هيچ گاه به حقيقت نپيوســته اســت، اما تأثير چندانى هم در روند رشــد و توسعه لينوكس و ميزان عالقه طرفدارانش نداشته است. در اين مقاله 
بخش هاى مختلف دنياى اپن ســورس را در مى نورديم تا ببينيم در آخرين ســال دنيا چه چيزهايى در انتظار ما اســت. نكته اصلي اين است  كه به رغم تمام 
موارد طرح شــده در اين مقاله، ســال 2012 چه ســال لينوكس دسكتاپ باشد و چه نباشد، يكى از مهم ترين چالش هاى لينوكس در اين سال به دسكتاپ ها 
مربوط خواهد بود. با ب حث هايى كه مايكروســافت در اجبار توليد كنندگان ســخت افزار به اســتفاده از Secure Boot  به وجود آورده و با توجه به اين كه 
متخصصان لينوكس مى گويند اين كار ممكن اســت امكان نصب لينوكس را روى ماشــين هاى ويندوز 8 از بين ببرد، بايد ديدكه نتيجه اين كشــمكش چه 
خواهد شــد. مســئله ســال 2012  اين است كه آيا در اين سال خواهيد توانست توزيع محبوبتان را در كنار ويندوز روى كامپيوترتان نصب كنيد يا دنيا واقعًا 

براى پنگوئن ها در بسيارى از كامپيوترها به پايان خواهد رسيد؟
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ميزهاى كار
سال 2011 براى كاربران لينوكس، به ويژه كسانى كه از لينوكس روى كامپيوترهاى دسكتاپ استفاده مى كنند، سال بسيار جذابى بود. نسخه 
جديد گنوم و ميزكار نورســيده يونيتي هريك به نوبه خود ســعى در باز تعريف و بهبود كاربردپذيرى لينوكس در حوزه دســكتاپ ها داشتند. 
هرچند هردوى اين ميزكارها با بازخوردهاى منفى روبه رو شــدند، اما اين تغييرات نشــانگر آغاز راهى اســت كه قرار است به عموميت يافتن و 
ساده تر شدن استفاده از لينوكس بيانجامد. حال اين كه توسعه دهندگان اين ميزكارها تا چه حد در كارى كه انجام مى دهند، موفق خواهند بود، 

تنها با گذر زمان مشخص خواهد شد.
تنوع محيط هاى دســكتاپ در لينوكس بســيار زياد اســت، به همين دليل، در اين مجال اندك تنها مهم ترين و پراستفاده ترين ميزهاى كار را 

بررسى خواهيم كرد.

(Gnome) گنوم(KDE) كى دى اى(Xfce) ايكس اف سى اى
ســال 2011 براى گروه توسعه دهنده 
گنوم ســال پركار، اما بــدون جذابيتى بود. 
ميزكار گنوم 3 با همه تبليغات و هياهويى كه 
پيرامون آن شــكل گرفت، چندان با استقبال 
روبــه رو نشــد و حتى توروالــدز را نيز به 
مهاجرت به Xfce مجبــور كرد. اما تمام اين 
قضايا توسعه دهندگان گنوم را دلسرد نكرد 
و آن ها تا انتشار نسخه 3/2 ميزكارشان پيش 
رفتنــد. به گفته آالن دى (Allan Day) يكى از 
اعضاى گروه طراحى گنوم، آن ها برنامه هاى 
فراوانــى را براى بهبود ايــن ميزكار تدارك 
ديده اند. بخش هايى نظير منوى صدا و كنترل 
مصرف انرژى با بهينه سازى هايى روبه رو 
Ac هم تغييراتى  vi es خواهد شد و ديد كلى
اساسى را شاهد خواهد بود. همين طور آن ها 
به شدت منتظر پشــتيبانى سيستم مديريت 
پنجره X از سيستم هاى چندلمسى هستند تا 
بتوانند اين قابليت ها را در برنامه هاى گنوم 3 
نيز به صورت عمومى به كار ببرند. در نسخه 
3/2 برنامه هــاى جديدى مانند Contacts به 
گنوم اضافه شــده بود و در نسخه هاى آتى 
 Pictures و Chat برنامه هاى ديگرى نظيــر

نيز به اين مجموعه افزوده خواهد شد.
نكتــه ديگرى كه در كنار همه اين موارد 
ذهــن گروه توســعه گنــوم را در گير كرده 
است، چگونگي بسته بندى و نصب برنامه ها 
در توزيع هاى مختلف است. آن ها در تالشند 
تا راهى ســاده، امن و يكنواخت براى نصب 

برنامه روى ميزكار محبوبشان بيابند.

آرون سيگو (Aaron Seigo) رهبر گروه 
پالســماى KDE مى گويد: «در سال 2012 ما 
به مرزهايى فراتر از دسكتاپ و لپ تاپ دست 
پيدا خواهيم كرد، اما اين به معناى رها كردن 

دسكتاپ ها نيست.»
او همچنيــن به تمركز گروه بر انتشــار 
Framework 5 اشاره مى كند. اين فريم ورك 

كه قرار اســت بالفاصله بعد از Qt 5 منتشر 
شــود، نســخه ماجــوالر و خالصه شــده 
كتابخانه هــاى KDE خواهد بــود. ظهور اين 
فريم ورك براى كاربران، به ويژه آن هايى كه 
از KDE روى تجهيزاتــى غير از دســكتاپ ها 
اســتفاده مى كنند، اين امكان را فراهم مى كند 
كه به جاى نصب كل كتابخانه هاى KDE تنها 
بخش هاى مورد نيازشــان را روى دستگاه 

نصب  كنند.
برنامه هــاى   KDE توســعه دهندگان   
نظــر  در  تبلت هــا  بــراى  را  مشــخصى 
دارنــد. در دســامبر ســال 2011 ايــن گروه
Plasma Ac، ميزكار KDE مخصوص  ve Two 
تبلت را منتشــر كردند و اعالم كرده اند كه تا 
تابســتان سال 2012 نســخه Three را نيز 
عرضــه خواهند كرد. به رغــم عدم موفقيت 
مجموعــه نرم افزارهاى آفيــس كه پيش تر 
براى اين ميز كار منتشــر شــده بود، گروه 
توسعه دهنده باز هم قصد دارد، نسخه جديد 
ايــن مجموعه را با نام calligra منتشــر كند 
كه هم روى دسكتاپ ها و هم روى تجهيزات 

موبايل قابل استفاده خواهد بود.

ايــن ميــز كار كه همــواره بــه نوعى 
تحت الشــعاع برادر بزرگ تر خود گنوم قرار 
داشته اســت، سال گذشته با عرضه گنوم 3 
و سرخوردگى بســيارى از كاربران قديمى 
و مهاجرت آن هــا (به ويژه توروالدز) به اين 
ميزكار، دوباره بر ســر زبان ها افتاد. نسخه 
4/10 ايــن ميزكار بــا تأكيد بر كارايى باالتر 
و بهينه ســازى هاى گرافيكى در سال 2012 

منتشر خواهد شد.
 (Janis Pohlmann) به گفته جانيس پلمن 
بهينه ســازى AppFinder و طراحى دوباره 
 Thunar پانــل ميانبرها در برنامه مدير فايل
از جملــه تغييرات اين شــماره خواهد بود. 
اين نســخه نيــز بــر مبنــاى كتابخانه هاى

 Gtk 2.2 توسعه داده شده و به نظر مى رسد 
كه دشوارترين كار براى گروه Xfce مهاجرت 

به Gtk 3.0 است. 
نكتــه مهم درباره Xfce اين اســت كه به 
شــدت تأكيد دارد كه همچنان تمركز خود را 
روى دســكتاپ با همان مفاهيم سنتى منو و 
نوار ابزار و نوار وظايف و...، حفظ كند. آنچه 
مشخص اســت، براى محافظه كاران دنياى 

لينوكس، 2012 سال Xfce خواهد بود.
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استقالل از دستگاه

رها
فزا

رم ا
ن تعداد نرم افزارهاى موجود در دنياى لينوكس به شدت زياد (29 هزار پكيج در مخازن دبيان) است و بيشتر آن ها هم براى انتشار نسخه هاى 

جديد مانند توزيع ها، برنامه زمان بندى ندارند. به همين دليل، در ادامه به جاى معرفى نرم افزارهاى سال 2012 به معرفى ويژگى ها و پارامترهايى 
پرداخته ايم كه در سال 2012 بر بيشتر نرم افزارها تأثير خواهد گذاشت.

انتقال به ابرهاتغييرات زيرساخت ها

در ســال 2012 نيــز نرم افزارهــا از 
تغييراتى كــه در زيرساخت هايشــان به 
وجود خواهد آمد، متأثر خواهند شــد. به 
نظر مى رســد، در ســال 2012 بيشترين 
تغييــر در كتابخانه هاى پايــه و در نتيجه 
در نرم افزارهاي مربوط به پشــتيبانى از 
فرم فاكتورهــاى متنــوع (بخوانيد تبلت ها 
و تلفن هاى هوشــمند) باشــد. بــه عنوان 
 Zeitgeist مثال، مى تــوان از فريــم ورك
كــه بــه تازگــي از پايتون بــه Vala روى 
آورده اســت، نــام برد. ايــن تغيير باعث 
شــده، تا ايــن فريم ورك بــا ميزهاى كار 
تركيب شود، استفاده آن از منابع سيستم 
كمتر شــود و زمان راه اندازى كوتاه ترى

 داشته باشد.
 با ايــن اوصــاف، Zeitgeist كه يكى 
از پايه هــاى گنــوم و يونيتــى اســت، به 
راحتــى خواهد توانســت روى تبلت ها و 
سيســتم هاى با قدرت پــردازش ضعيف 
اجرا شــود و در نتيجه برنامه هاى مبتنى 
بــر آن نيز بــه اين دســتگاه ها قابل انتقال 

خواهند بود.

فايرفاكس، يكى از نخستين نرم افزارهايى 
است كه از ابتدا براى دسكتاپ ها طراحى شده، 
اما بــه تازگي راه خود را بــه دنياى تجهيزات 
موبايل نيز باز كرده اســت. موزيال برنامه هاى 
بســيارى براى 2012 در سر دارد كه از جمله 
اين برنامه  ها مي توان به پشتيبانى از قابليت هاى 
چند لمســى در نســخه موبايل، سازگار كردن 
فايرفاكــس آندروئيد با ادوبى فلش و محافظت 
از كاربــران در برابر بدافزارهاى وب اشــاره 
كرد. حتى مهم ترين سرويســى كه موزيال در 
سال 2011 معرفى كرد، يعنى Sync نيز مشمول 
بهينه سازى هايى خواهد شد. فرآيند برپاسازى 
آن روى دســتگاه هاى مختلف ساده تر شده و 
انتقــال زبانه هاى مرورگر از يك دســتگاه به 
دســتگاهى ديگر نيز امكان پذير خواهد شد. در 
كنفرانس ليبره آفيس كه در پاريس برگزارشد، 
توســعه دهندگان اعالم كردند، قصد دارند اين 
مجموعــه را براى تجهيــزات موبايل مبتنى بر 
iOS و آندروئيد نيز عرضه كنند. نخستين نسخه 

تنهــا تبلت هــا را هدف خواهد گرفت و نســخه 
مخصــوص تلفن هاى هوشــمند اندكى بعدتر 
عرضه خواهد شد. نســخه تبلتى قرار است تا 
پايان سال 2012 عرضه شود. به اين ترتيب، به 
نظر مي رسد كه برنامه هاي بيشتري، پشتيباني 
از پلتفرم هاي مختلف را در روند توســعه خود 

مدنظر قرار خواهند داد.

در ســال 2012 بايد منتظر برنامه هايى 
باشــيم كه به تدريج خدمات مبتنى بر ابر را 
نيز به مجموعه ويژگى هايشــان مى افزايند. 
كنونيــكال در حــال تكميل ســرويس ابرى 
Ubuntu One اســت و مندريوا هم (شــايد 

بــه تقليد از اوبونتو) همراه با نســخه 2011 
خــود Mandriva Sync را عرضــه كرده كه 
در حال حاضر فقط مخصوص دســكتاپ ها 
اســت، امــا انتظار مــى رود كه بــه زودى 
كالينت هــاى ويندوز و مــك را نيز براى آن 
عرضه كند. به گفته ديميترى كوميســاروف 
يكــي از اعضاى گــروه توســعه مندريوا، 
تــا پايان ســال 2012 كالينــت مخصوص 
تجهيــزات آندروئيدى نيز بــه اين مجموعه 
افزوده مى شود. يكى ديگر از پروژه هايى كه 
در زمينــه خدمات ابرى توجــه همگان را به 
خود جلب كرده، ownCloud محصول گروه 

توسعه KDE است.
 اين نرم افزار دقيقًا شبيه سرويس هايى 
ماننــد DropBox يــا Ubuntu One عمــل 
مى كند. تنها تفاوت اين اســت كه شــما آن را 
روى ماشين (يا هاست) خود نصب مى كنيد. 
پــروژه ownCloud قابليت هــاى فراوانى را 
از جملــه اديتــور متن آنالين، پشــتيباني از 
كالينت هاى دسكتاپ و آندروئيد وعده داده 

است.

ابر خصوصي شما 
ownCloud در مخازن بيشــتر توزيع هاي لينوكس موجود است. كافي است آن 

را با اســتفاده از نرم افزار  مديريت  بســته ها درتوزيع مورد نظرتان نصب كنيد يا 
 ownCloud  دانلود كنيد. براي را ه اندازي ownCloud.org  آخرين نسخه را از سايت
h برويد تا  p://localhost/owncloudپــس از نصب آن، با مرورگر خود به آدرس
جزئيــات مربوط  به دسترســي ها و كلمات عبــور را تنظيم كنيد. اگر IP ثابت نداريد، 
 مي توانيد  از يك پروكسي سرور  مثل بسته  Page Kit استفاده كنيد تا ابر خصوصي 

شما از  همه جاي جهان در دسترس باشد.
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توزيع ها
خوشبختانه توزيع هاى لينوكس برنامه زمان بندى مشخصى براى عرضه نسخه هاى جديد دارند و مشخصات و قابليت هاى تازه هر توزيع 

جديد، از مدت ها پيش از انتشار معرفى مى شود. در ادامه به نسخه هاى 2012 توزيع هاى معتبر لينوكس نگاهى خواهيم داشت.

اوبونتو

دبيان

ماگيا

مينت

فدورا

اپن سوزه

اوبونتو مانند هميشــه دو نسخه در سال 
2012 منتشــر خواهد كرد. نسخه 12/04 با كد 
رمز Precise Pangolin نســخه اى با پشتيبانى 
طوالنى مدت (5 سال) خواهد بود. اوبونتو قصد 
دارد ميــزكار جديدش يونيتــى را به تجهيزات 
قابل حمل نيزگســترش دهد. در نســخه جديد 
اوبونتو لنزهاى جديد و quicklistهاى بيشترى 
را شــاهد خواهيــم بــود. يكــى از چالش هاى 
پيــش روى گروه اوبونتــو تركيب يك تقويم با 
Evolu و  on محيــط يونيتى اســت. با حــذف
جايگزين شــدن آن با تاندربرد موزيال، يونيتى 
در عمل تقويمــى يكپارچه با محيط ميزكار در 
اختيــار ندارد. يكى ديگر از تغييرات بنيادى اين 
توزيع، افزايش حجم فايل هاى ISO آن از 700 به 
750 مگابايت اســت كه اين 50 مگابايت اضافى 
به برنامك ها (App) و لنزهاى جديد اختصاص 
خواهد يافت ودر پايان اين كه اوبونتو از ســال 
2012 در حالت عادى نسخه 64 بيتى را به جاى 
نســخه 32 بيتى توصيه مى كند و پشتيبانى از 
سيستم هاى داراى UEFI تنها به نسخه 64 بيتى 

افزوده خواهد شد.

تا پيش ازانتشار نسخه 6 دبيان براساس 
سيســتم «هر زمان كه آماده بــود»، توزيع 
مى شد. اما از نسخه 6 برنامه زمانى دوساله 
براى انتشار نســخه هاى مختلف اين توزيع 
در نظر گرفته شد. پس به اين ترتيب، در سال 
2012 شاهد نسخه جديدى از دبيان نخواهيم 
بود. اما بســته هاى نسخه بعدى (با نام رمز 
 (freeze) وارد مرحلــه انجمــاد (Wheezy

خواهنــد شــد. در ســال 2012 كار روى 
mul براى  arch سيستم ،IPv6 پشتيبانى از
اجــراى برنامه هاى 32 بيتى در بســترهاى

 64 بيتى و بهينه ســازى نصاب دبيان ادامه 
خواهد داشت.

 Mandriva از Mageia انشــعاب توزيــع
و جدا شــدن گــروه LibreOffice از مجموعه 
OpenOffice كــه ديگــر بــه مالكيــت اوراكل 

درآمده بود، نشــان داد كه در دنياى لينوكس، 
ماننــد هميشــه نظريه هاي كاربــران و جامعه 
استفاده كننده بر هر چيز ديگرى برتري خواهد 
داشــت. ماگيا توانســت طي شــش ماه پس از 
جدا شــدن از مندريوا نســخه نخست خود را 
منتشــر كند و اعالم كرده كه برنامه زمان بندى 
نه ماهه اى را براى انتشــار نســخه هاى بعدى 
در نظــر گرفته اســت. هرچند به دليــل پاره اى 
مشــكالت، نســخه بعدى به جــاى آوريل در 
مى ســال 2012 عرضه خواهد شد. ماگيا 2 از 
ســرى هسته x.3 لينوكس استفاده خواهد كرد 
و با گنــوم 3/2 و كى دى اى 4/7 عرضه خواهد 
 Btrfs شــد. اين نسخه به صورت پيش فرض از
اســتفاده نخواهد كــرد و درباره اســتفاده از 

Grub2 هنوز ترديدهايى وجود دارد.

اين توزيع كه اندك اندك شــهرتى همانند 
اوبونتــو براى خود ايجاد كرده، در نســخه 11 
از گنوم 2/32 اســتفاده مى كرد. اما نســخه 12 
بــا نام رمــز Lisa از ميزكار گنوم 3 اســتفاده 
خواهد كرد. توســعه دهندگان اين توزيع تالش 
مى كنند، بدون از دســت دادن كارايى و گردش 
كار ســاده كــه از مشــخصه هاى اصلى مينت 
است، به گنوم 3 مهاجرت كنند. يكى از راه هايى 
كه آن هــا در پيش گرفته اند، ايجاد افزونه هايى 
بــراى تغيير ظاهر و عملكرد گنوم 3 اســت كه 
مى تواننــد به انتخاب كاربر فعــال يا غيرفعال 
باشــند. هرچند تاريخ عرضــه دقيق مينت 12 
 Clement Lefebvre مشخص نشده، اما به گفته
(پايه گذار و توســعه دهنده ارشد مينت) نسخه

 Release Candidate در اواسط نوامبر عرضه 
خواهد شد.

فدورا 17 با نام رمز Beefy Miracle در اوايل 
سال 2012 عرضه خواهد شد و مهم ترين ويژگى 
آن پشــتيبانى از سيســتم فايــل Btrfs  به عنوان 
سيســتم فايل پيش فرض اســت كــه برترى هاى 
زيادى نسبت به Ext4 دارد و به عنوان نمونه براى 
درايوهاى SSD و اعمال تنظيمات RAID بهينه شده 
اســت. چالش بزرگ پيش روى توســعه دهندگان 
فدورا، تكميل AutoQA است. اين سيستم خودكار 
آزمايش قرار اســت، بسته هاى نرم افزارى فدورا 
را به لحاظ وابستگى ها و پيش نيازها كنترل كرده 
و مانع از راه يافتن بســته هاى معيوب به مخازن 
فدورا شــود. نخستين تغييرى كه كاربران فدورا 
متوجه آن خواهند شد، تغيير ظاهر آناكوندا (رابط 
نصب فدورا) اســت. همين طور ميــزكار گنوم 3 

عادى، حتى در دســتگاه هايى كه از پردازنده هاى 
گرافيكى قديمى استفاده مى كنند (به قيمت تحميل 

بار زياد به cpu) در دسترس خواهد بود.

اپن ســوزه كه بــر خالف بقيــه توزيع ها 
همواره ســعى دارد تمام ميزكارها را پوشش 
دهد، در سال 2012 تمركز خود را مانند فدورا 
روى OpenQA سيســتم خــودكار آزمايــش 
بسته ها قرار خواهد داد و احتمال دارد، در سال 
2012 از پردازنده هاى ARM نيز پشتيبانى كند. 
پروژه ديگرى كه پيش بينى مى شــود، در سال 
2012 با اپن ســوزه عجين شــود، فروشــگاه 
برنامه هــاى Bretzn اســت. در نهايت اين نكته 
را هم بايد در نظر داشــت كه اپن ســوزه براى 
فتح ابرهــا به يكپارچه ســازى ownCloud با 

سيستم عاملش چشم دوخته است.
تازه ها: پشتيباني از ARM، تكميل 

Owncloud يكپارچه سازي ،Open QA   ،تازه ها: يكپارچه سـازي تقويـم با ميزكار
افزايش حجم IOS ها

  ،Auto QA تكميل ،Btrfs تازه ها: پشـتيباني از
گنوم 3 درهمه جا

  ،IPV6 تازه ها: پشتيباني از
بهينه سازي نصاب

تازه ها: استفاده از هسته x.3 ، ميز كار گنوم  
Grub 2 3.2 و شايد

تازه ها: ايجاد افزونه هايي براي كاربردي  
كردن ميز كار گنوم3
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در پ برنامه ها و فناورى هايى هستند كه به رغم نقش اساسى كه در كاركرد سيستم عامل هاى لينوكسى دارند، از ديد كاربران عام پنهان مانده اند. 
اما به رغم پنهان بودن آن ها از ديد كاربران، كوچك ترين تغيير در آن ها مى تواند بيشترين تأثير را در تجربه كاربران داشته باشد. در اين قسمت 

به بررسى آينده پنج عنصر اساسى مورد استفاده در ساخت توزيع هاى مختلف لينوكس خواهيم پرداخت.

ويلند

كيوت

جى تى كى پالس 

بيشــترين هياهويى كــه درباره پروژه 
ويلنــد وجود دارد، ناشــى از ايــن واقعيت 
اســت كه ويلنــد قرار اســت، جايگزين يكى 
از اساســى ترين بخش هاى سيســتم عامل 
لينوكــس، يعنى مدير نمايش X.org شــود. 
ويلنــد از ابتدا براى اســتفاده از قابليت هاى 
ســه بعدى كارت هاى گرافيك جديد نوشته 
شــده، اما سيستم X قابليت هاى سه بعدى را 
تنهــا از طريق افزونه ها پشــتيبانى مى كند. 
توسعه دهندگان KDE اعالم كرده اند، رؤياى 
KDE روى ويلنــد در ســال 2012 به واقعيت 

خواهــد پيوســت. پيش بيني شــده اين امر 
در نســخه 4/9 ميــزكار KDE در تابســتان

ســال 2012 محقق شــود. فــدورا نيز قصد 
مهاجــرت از X بــه ويلنــد را دارد. عالوه بر 
اين ها، نسخه آزمايشــى يونيتى روى ويلند 
هم در سال 2012 منتشر خواهد شد. اگرچه 
 universe هم اكنــون هم ويلند در مخــازن
اوبونتو موجود اســت، اما براى پشــتيبانى 
رســمى و مطمئن بايدتا اكتبر ســال 2012 
منتظر ماند، زيرا نسخه 12/04 اوبونتو جزء 
 (LTS) نسخه هاى با پشــتيبانى طوالنى مدت

است و از X استفاده خواهد كرد.

در ســال 2011، تصميــم نوكيــا براى 
رها كردن ســيمبيان و ميگــو و مهاجرت به 
وينــدوز، آينده جعبه ابــزار Qt را در هاله اى 
از ابهام فرو برد و نگرانى هايى را باعث شد. 
اما اندكــى بعد نوكيا اعالم كرد، مشــاركت 
در پــروژه Qt براى تمــام گروه هاى ذي نفع 
آزاد اســت. اين حركت كه با استقبال جامعه 
 KDE لينوكس به خصوص توســعه دهندگان
روبه رو شــد وباعث از بيــن رفتن نگرانى ها 
شــد. تا پيش از اين Qt توســط نوكيا و پيش 

نسخه ســوم ديگر جعبه ابزار گرافيكى 
مشــهور لينوكس نيز در فوريه سال 2011 
عرضه شــد و بــا تغييراتى همــراه بود كه 
ســازگارى آن با نســخه هاى قبلى را از بين 
مى برد. نســخه 3/2 نيز در سپتامبر عرضه 
شد و دو backend آزمايشى را نيز به همراه 
داشت. يكى ويلند براى فرار از محدوديت هاى 
X بود و ديگرى Broadway ناميده مى شــود 
كه امكان اجــراى برنامه هاى Gtk 3.2 را در 
مرورگرها فراهم مى كند. گفته مى شــود كه 
بحث بر ســر مشــخصات Gtk+ 4 از مدت ها 
قبل شروع شده است و گروه توسعه نسخه 

جديد را در سال 2012 عرضه خواهد كرد.

از آن TrollTech توســعه داده مى شد و تنها 
نتايــج كار در اختيار جامعــه كاربران قرار 
مى گرفــت. اما اكنون كاربران اين جعبه ابزار 
نيز مى توانند در فرآيند توســعه آن دخالت 
كننــد. ايــن مــدل Open Governance از 
نســخه 5 اعمال خواهد شــد. مهم ترين نكته 
درباره نســخه 5 كه در ســال 2012 منتشر 
خواهد شــد، سازگارى كامل با Qt 4.8 است. 
به اين ترتيب، انتقال به اين نســخه جديد هيچ 

بسته نرم افزارى را از كار نخواهد انداخت.

تايزن
قــرارداد نوكيا با مايكروســافت و توافق 
بر سر اســتفاده از  Windows Phone 7 باعث 
شد كه Mee Go؛ پروژه اي كه با هيجان خاصي 
دنبال مي شــد،  به يك باره متوقف شود. همين 
امر اينتل را وادار كرد  تا به بنياد لينوكس روي 
بيــاورد و پروژه اي بانام Tizen را آغاز كند كه 
به نوعي جانشــين ميگو محســوب مي شود. 
هرچنــد به گفتــه دســت اندركاران پــروژه،  
قابليت هاي تايزن چيزي بســيار فراتر از ميگو 
 (Imad Sousu) خواهــد بود. عمــاد سوســو
از اينتــل  مي گويد: « ما معتقديم كه آينده متعلق 
به برنامه هاي مبتني بر HTML5  است و ما بايد 
بــه HTML5  روي  بياوريــم. اين تنها به معناي  
Run وبي به لينوكس موجود  me  افزودن يك
نيســت.» ايــن كاري اســت  كه اينتــل  و بنياد  
لينوكس قصد دارند باتايزن به انجام برسانند. 

 

 

 

هسته/ لينوكس
كرنل لينوكس در ســال 2011 بيستمين 
ســالگرد تولدش را جشــن گرفت و با دوره 
توسعه اى به نسبت طوالنى تر از نسخه هاى 
قبلى به نســخه 3/0رســيد. در اكتبر نسخه 
3/1 نيز منتشــر شــد كه پشتيبانى بهترى از 
پردازنده هــاى IvyBridge را فراهم مى كرد. 
در ســال 2012 بايــد منتظــر درايورهــاى 

تكامل يافته GPU براى هســته لينوكس بود. 
ايــن درايورها قرار اســت مصــرف انرژى 
بهينه تــر و كارايى باالترى داشــته باشــند. 
همچنيــن انتظار مى رود كه ايــن درايورها 
بتوانند برنامه هاى مبتنى بر OpenCL را نيز 

به اجرا درآورند.
از ســوى ديگــر بــه نظر مى رســد كه 
توليدكنندگان بيشترى درايورهاى لينوكسى 
محصوالتشــان را به صورت اپن ســورس 
منتشــر كننــد. در اين ميــان توليدكنندگان 
دستگاه هاى مبتنى بر ARM نيز بيش از پيش 
بــه اهميــت همــكارى در توســعه و فراهم 
كردن پشتيبانى از محصوالتشان در هسته 
لينوكس پى برده اند. ســال 2012 شايد سال 
لينوكس دســكتاپ نباشد، اما به يقين در اين 
ســال هســته لينوكس توانايى اجرا شدن را 
روى دســتگاه هاى بيشتر و بيشترى خواهد 

داشت.
 

 

تازه ها: در سال KED 2012 روي ويلند و 
  Unityروي ويلند را خواهيم ديد.

تازه ها: از نسخه Qt  ،5 براساس نظر  
استفاده كنندگان توسعه داده مي شود.

تازه ها: Gtk+ 4 در سال 2102 عرضه
خواهد شد.

  Open CL و GPU تازه ها: پشتيباني بهتر از
ارمغان هسته در سال 2012 است.

تازه ها: Tizen جايگزين Meego براي 
دستگاه هاي قابل حمل مي شود.




