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نخسـت: اگــر تا انتهاى اين شــماره با ما 
همراه باشــيد، خواهيد ديد كه موازى ســازى 
شــيوه اى اســت كه به كمك آن سعى مى شود 
از حداكثر توانايى هــاى پردازنده  ها يا به طور 
كلى ماشــين هاى متعدد به صورت همزمان و 
بــراى انجام عمليات پيچيــده و زمان بر جهت 
رســيدن بــه نتيجه اى واحــد اســتفاده كرد. 
موازى سازى كامپيوترى به زبان ساده عبارت 
است از تفكيك دســتورالعمل ها و برنامه ها به 
رشته هاى پردازشــى مســتقل يا آنچه در اين 
ويژه نامــه «پردازه» ناميده ايــم. هر يك از اين 
پردازه ها به يك منبع پردازش ارسال مى شود 
و در طــى فرآينــد اجرا، با اســتفاده از برخى 
داده هــا نتيجه هايى توليــد مى كند كه در نهايت 
در جــواب اصلى يــا در انجام عمليات ســاير 
پردازه هــا از آن ها اســتفاده خواهد شــد. اين 
پردازه ها براى تبادل و به اشــتراك گذارى اين 
داده ها از «حافظه هاى اشتراكى» بهره مى برند. 
Fork يــا ايجاد پردازه هاى جديد براى انجام به 

صــورت موازى و Join يا تجميع نتايج حاصل 
از پردازه هــاى مختلف اصطالحاتى اســت كه 
در طى مطالعه اين شــماره بــه دفعات با آن ها 

روبه رو خواهيد شد. 
دوم: هيــچ پديــده اى در ايــن عالم بدون 
تأثيرپذيــرى و تأثيرگذارى متقابل بر ســاير 
پديده هــا به وقوع نخواهد پيوســت. هســتى 
مجموعه عظيمى از پردازه ها اســت كه در كنار 
يكديگر و با نهايت سرعت در حال اجرا هستند. 
از داده هاى خروجى يكديگر اســتفاده كرده و 
براى يكديگر داده هــاى ورودى تهيه مى كنند. 
پردازنده هــاى اين سيســتم مــوازى عظيم ما 
انسان ها هستيم و نكته جالب توجه اين كه نقش 
حافظه اشــتراكى را نيز خودمان بازى خواهيم 
كرد. از سيســتمى با شــش ميليارد پردازنده 
صحبــت مى كنيم كه هر يك بــه تنهايى كارايى 
معادل چندين هزار پردازنده سيليكونى معمول 
در اختيار دارد و الگوريتم هاى پردازشــى اش 
براى اين ماشين عظيم بهينه شده اند. فرآيندها 
و عمليــات اجرايــى اين سيســتم عظيم خود 
به شــدت مســتعد موازى سازى هســتند. از 
سيســتمى صحبــت مى كنيــم كه هيــچ گاه با 

Dead Lock مواجــه نخواهد شــد! بــه نتيجه 

نرســيدن يك پــردازه كل سيســتم را از كار 
نخواهد انداخت. اين سيســتم با تمام توان و در 
تمامــى لحظه هاى شــبانه روز در حال فعاليت 
اســت. ما براى ايجاد درك بهتر از اين سيستم 
و ســاماندهى اين حجم انبــوه پردازه آن ها را 
دســته بندى و نام گــذارى مى كنيــم. اقتصاد، 
سياســت، علــم و... نام هايى هســتند كه براى 
دسته هاى كالن اين مجموعه در نظر مى گيريم؛ 
كه هريك خود مى تواند رشته والد پردازه هاى 
ديگر باشــد. مجموعــه عظيم تــر پردازه هاى 
كوچك تر مانند اقتصاد خرد، اقتصاد كالن، علم 
فيزيك، علم شيمى و... نمونه هاى اين روند توالد 
و تكثير هستند. اين روند تفكيك مى تواند تا عمق 
بســيار زيادى پيش رفته و پردازه هايى بسيار 
خردتر را نيز شامل شود. از اين ديد، هستى به 
خودى خــود عظيم ترين پردازش موازى قابل 

تصور است.
سـوم: مــا با دانــش فعلى خود قــادر به 
مطالعه كدهــاى اين پردازش عظيم نيســتيم. 
تنهــا مى توانيم با تحليل و مهندســى معكوس 
نتاج حاصل از اين پردازش عظيم، قســمتى از 
كدهاى آن را استخراج كرده و «تاريخ» بناميم، 
كــه در بهتريــن حالت خود تنهــا جزئى از كد 
پردازش هســتى را به ما نشــان خواهد داد. به 
دليل گسترده بودن موضوعات پردازش عظيم 
هســتى، تاريخ نيز به رشته هايى ريزتر تقسيم 
شــده و هريك به بررســى يكى از رشته هاى 
پردازشــى عالــم مى پــردازد. هرچه رشــته 
پردازشــى مورد نظر ما عمر بيشــترى داشته 
باشد، تحليل و اســتخراج كدهاى آن مشكل تر 
خواهد بود. اما اگر بتوان همه اين كدها و تأثير 
متقابل آن ها را اســتخراج و بررسى كرد شايد 
به نقطه اى برسيم كه خود قادر به «كدنويسى» 
ادامه اين فرآيند باشــيم. شايد آنچه آسيموف 
فقيد در مجموعه كتاب هاى بنياد كهكشــانى در 
شــخصيت «هرى سلدون» مجسم كرده است، 
ساده ترين نمونه اين تالش باشد. هرى سلدون 
بــا مطالعــه و تحليل تاريخ و بنــا نهادن علمى 
نــو به نــام Psychohistory يا روان- تاريخ به 
پيش بينــى آينــده جامعه انســانى مى پردازد، 

فــراز و فــرود تمدن ها را پيش گويــى كرده و 
بــراى مبارزه بــا آن ها راه چاره مى انديشــد. 
كافى اســت به ياد داشته باشــيم كه بسيارى 
از دســتاوردهاى فناورى امــروز كمتر از دو 
قرن قبل هنوز داســتان هايى تخيلى به شــمار 

مى آمدند.
حـرف آخـر: در جامعــه IT زده مــا كــه 
آموزشگاه هاى كامپيوتر مانند قارچ سر از خاك 
بر مى آورنــد و آخرين نســخه هر نرم افزارى را 
مى توان از دكه ها و ســوپرماركت ها به صورت 
فلــه اى تهيه كرد، جــاى خالى «تاريــخ نگارى» 
به شدت به چشم مى خورد. IT به عنوان پردازه اى 
كه خوراك بســيارى از رويه هــا و پردازه هاى 
علمــى و اقتصــادى و اجتماعى ديگــر را فراهم 
مى كند، از اهميت فوق العاده اى برخوردار است. 
به همين دليل، بررســى تاريخ تكوين اين صنعت 
و تأثير آن بر ساير جنبه ها نيز از اهميت خاصى 
برخوردار خواهد بود. در اينجا منظورم از تاريخ، 
داســتان هاى مصور و تايم الين هاى زيبا و بيان 
صرف رخدادها در امتداد محور زمان نيســت. 
آنچه بايد انجام شود، تحليل دقيق جريانات حاكم 
بر تكوين و شكل گيرى صنعت و علم IT و تأثير آن 
بر ساير جريان هاى هستى است. بايد اثرگذارى 
عوامل بى شــمارى نظيــر شــرايط اقتصادى، 
 IT سياســى، اجتماعى و حتى نظامــى را بر علم
و تأثيرپذيــرى آن ها از علم IT را بررســى كرد. 
بايد روابط علت و معلولى را كشــف كرد و براى 
كدنويســى آينده از آن بهره برد. خوشــبختانه 
IT عمــرى كمتــر از يك قرن دارد و بســيارى از 
تاريخ ســازان اين صنعت هنــوز در قيد حيات و 
حتــى در حال فعاليت هســتند كه اين امر، كار را 
براى مورخان IT بسيار ساده خواهد كرد، اما در 
اين پــردازش عظيم موازى كه هر لحظه Forkها 
و Joinهــاى بى شــمارى در آن رخ مى دهــد و 
هيــچ گاه با مشــكل Dead Lock و گلوگاه مواجه 
نخواهد شد، كمى تأخير مى تواند كشف بسيارى 
از كدهــاى در حال اجرا را غير ممكن كند. با اين 
اوصاف، شــايد زمان آن رســيده باشد كه كار 
را شــروع كنيــم و جاى خالى هرى ســلدون را 
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تخصص آينده شما باشد.
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