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 احمد شريف پور

 (Mark O’Connor) اوكانــر  مــارك 
برنامه نويســى ســاكن مونيــخ اســت. او 
را   combinat56 نــام  بــا  اســتارت آپى 
راه اندازى كرده اســت كــه فضاهاى كارى 
كوچك و جمع وجــورى را با برخى امكانات 
ابتدايــى نظير مبلمان، اتصــاالت اينترنتى و 
قهوه رايــگان و... به صورت روزانه، هفتگى 
يــا ماهانه به كســانى كه بــراى پروژه هاى 
كوچك احتيــاج به فضاهايــى موقت دارند، 
كرايــه مى دهد. اين فضاها همگى بخش هايى 
از ســاختمان اصلى combinat56 است كه 
با پارتيشــن ها و ديوارهــا از يكديگر تفكيك 
شــده اند و از يك ســالن مركــزى با فضاى 
انتظــار و يك منشــى به صورت اشــتراكى 
اســتفاده مى كنند. به اين ترتيب كســانى كه 
توانايى خريد و تجهيز دفاتر كارى را ندارند، 
مى توانند از اين امكانات، حداقل در شروع كار 
خود، اســتفاده كنند. اما اين يكى از ايده هاى 

ساده و در عين حال كاربردى او است.
او در محــل كار دائمــى اش، وظيفــه 
نوشــتن برنامه هاى ســنگين C++/Qt را به 
عهــده دارد كه روى كالســترهايى با حدود

 200 هــزار پردازنــده اجــرا مى شــوند. به 
همين دليل بيشــتر زمــان كارى اش را روى 
سيســتم هاى لينوكســى مى گــذارد و اغلب 
به صــورت از راه دور (Remote) به ســاير 
كامپيوترها متصل مى شــود. ابــزار كار او 
تــا چندى پيش يك مك بــوك بود. اما روزى 
كــه تبانــى Mac OS X و VMWare منجر به 
از  دست رفتن تمام  سيستم فايلى كامپيوترش 
شــد و نابودى تمام داده هايــش را به همراه 
داشــت، به فكر يافتن راهى براى رهايى دائم 

از شر  سيستم هاى فايلى افتاد.
نتيجه اين ايده ها، تاخت زدن مك بوك با 
يك آى پد، يك پايه آى پد با زاويه قابل تنظيم، 
يك صفحه كليد بى ســيم مخصوص آى پد و 
 Linode يك اشــتراك ماهانه از سايتى به نام
بود كه ماشــين هاى مجازى لينوكســى را با 
قيمتــى در حدود 20 دالر در ماه راه اندازى و 
از همه مهم تر نگه دارى مى كند. به اين ترتيب 

سيستم كارى اوكانر از اساس تغيير كرد. او 
ابتداى هر روز با آى پد و صفحه كليدش به سر 
كار مــى رود و از طريق يك اتصال اينترنتى 
و نرم افــزارى مخصــوص، به ســرورهاى 
Linode متصل شــده و تمام عمليات مربوط 

به كدنويسى، كامپايل كردن و تست كد روى 
ماشــين هاى مجازى را روى كالود به انجام 

مى رساند. 
نخستين مزيت اين رويكرد، ساده ترين و 
بديهى ترين آن ها يعنى كاهش وزن تجهيزاتى 
اســت كــه او با خــود حمل مى كنــد. تفاوت 
وزن يــك لپ تــاپ به همراه كيف و شــارژر 
و متعلقاتــش با يك آى پــد و يك صفحه كليد 
بى سيم آن قدر هســت كه در استفاده مداوم 
روزانه به مزيتى بســيار بزرگ تبديل شود. 
آى پد حتى در اين استفاده روزانه به شارژر 
هم نياز ندارد. به گفته خود اوكانر شب هنگام 
كه او به خانه باز مى گردد، آى پد هنوز شارژ 
كافى براى يكى دو ســاعت گشــت وگذار در 
اينترنت و ديدن قســمت هايى از سريال هاى 

محبوب نت فليكس را دارد.
مزيت دوم، رها شدن از شر فرآيندهاى 
مربوط به تهيه نســخه پشتيبان و نگه دارى 
داده ها و فايل هاى مهم اســت. با تجربه اى كه 
اوكانر در نابود شدن داده هايش داشته است، 
واگذار كردن اين مســئوليت به يك شركت با 
تيم پشــتيبانى قدرتمند و روال هاى خودكار 
پشــتيبان گيرى مى تواند تا حــد زيادى مايه 

آسايش خيال باشد.
درنهايــت، مزيت ديگرى كه خود اوكانر 
به آن اشــاره مى كند، دو برابر شدن سرعت 
كامپايل كدها روى سرورهاى Linode است 
كه صرفه جويى عظيمى در زمان را به همراه 

خواهد داشت. 
ايــده اســتفاده از كالود و رايانش ابرى 
چندان تازه و نو نيســت، امــا رويكردى كه 
اوكانــر در پيش گرفته اســت، از ديد من دو 
تفاوت عمده با نمونه هاى موجود و مشــهور 
دارد. نخست اين كه تاكنون استفاده از كالود 
و ماشــين هاى مجازى ابرى بيشتر مختص 

ســازمان ها و شركت ها بود و نه افراد عادى 
و دوم ايــن كــه تمركز ســرويس هاى ابرى 
شــخصى (به عنــوان مثــال، آى كالود اپل 
يا اســكاى درايو مايكروســافت) بيشتر بر 
«ذخيره ســازى» و «همسان سازى» داده ها 
ميان دســتگاه هاى مختلف اســت و نه ارائه 
خدمات پردازشى. با اين رويكرد جديد نه تنها 
اطالعــات، كه پردازش ها نيز به فضاى ابرى 
منتقل مى شوند و اين مى تواند براى كاربران 

و افراد عادى مزيت بالقوه اى به شمار رود.
البته شــما هم به خوبــى مى دانيد كه به 
كمــك هيچ سيســتم و ابــزارى نمى توان به 
مدينــه فاضلــه و محيط رؤيايــى و ايده آل 
رســيد. اين راهكار ابرى نيز مشكالت خاص 
خود را دارد و نخســتين مشــكل آن وابسته 
بودن به يك اتصال دائمى و پرســرعت است 
كــه هرچنــد در برخى نقاط دنيا بــه يكى از 
حقوق شــهروندى تبديل شده است، اما حتى 
در همان شــرايط هم همه چيــز مطابق ميل 
كاربر پيــش نخواهد رفت. در نمونه موردى 
ما، اوكانر در صورت نياز به محيط گرافيكى 
سيستم عامل ابرى اش، ترجيح مى دهد كيفيت 
تصوير را فداى سرعت اتصال كرده و محيط 
گرافيكى را در حالت 256 رنگ مشــاهده كند. 
نكته دوم كه از ديد من بســيار مهم تر اســت، 
امنيت محاســبات و حفظ حريم شخصى در 
محيط هاى ابرى و اشتراكى است. در دنيايى 
كه هر از چندى اطالعات محرمانه حساب هاى 
كاربران شــركت هاى عظيمى مانند سونى يا 
بليزارد هك مى شــود و شركت ها به استفاده 
نادرســت از اطالعــات شــخصى كاربران 
متهم مى شــوند، اعتماد كردن به يك شركت 
نــه تنها بــراى نگه دارى اطالعــات، كه براى 
پردازش آن ها بايد با بررسى ها و مالحظات 
فراوانى صورت بگيــرد. رخدادهاى ناگوار 
ممكن است به ســادگى براى كاربران عادى 
و حتــى حرفــه اى نيز اتفاق بيفتد. پيشــنهاد 
مى كنم ماجراى هك شدن «تمام» حساب هاى 
كاربرى و از دست رفتن اطالعات مت هونان 
(Mat Honan) از نويســندگان مجله وايرد را 

حتمًا مطالعه كنيد.
ســخن آخر ايــن كه مــن اســتفاده از 
ماشــين هاى مجازى ابرى براى «پردازش» 
محاســبات شــخصى را عرصــه اى تــازه 
مى بينــم كــه در صورت اســتفاده صحيح، 
حداقل مزيت آن ســبك تر شــدن ابزارهايى 
است كه هر روز با خود به اين سو و آن سو 

حمل مى كنيم.

ابرها؛ كاهش وزن


