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 احمد شريف پور

فانتزي نهايي: كدنويسي پلتفرم هاي زيستي

يادداشت

زيست مهندسى: جوالنگاه هكرهاى آينده
ارديبهشــت مــاه امســال بــا خبــرى 
هيجان انگيــز در دنيــاى علــوم و به ويــژه 
زيست شناســى همراه بود. دانشمندان براى 
نخســتين بار موفق به ايجاد شكل مصنوعى 
حيات شــدند. آن ها توانســتند يــك باكترى 
مصنوعى بســازند. اين ارگانيســم جديد از 
اسكلت يك باكترى عامل بيمارى در حيوانات 
استفاده مى كند، اما ژنوم آن به صورت كامًال 
مصنوعى در آزمايشــگاه ساخته شده است. 
حتى محققان سازنده اين باكترى براى تأكيد 
بــر مصنوعى بودن آن، بــه كمك بازهاى آلى 
 DNA ايميل گروه را نيز روى ،DNA ســازنده
آن حــك كرده اند تا در ســلول هاى حاصل از 
تكثيــر نيز بتوان رد ســازندگان آن را دنبال 
 genpets.com كرد. كمــى بعدتر در ســايت
خبر ظهور اســباب بازى زيســتى جديدى را 
ديدم. موجودى كه از مهندسى ژنتيك تركيبى 
به وجــود آمــده و در حالتــى شــبيه خواب 
زمستانى و در بســته بندى هايى با رنگ هاى 
مختلف، نشــانگر خلقيــات متفاوت گونه هاى 
مختلف، عرضه خواهد شــد. اين بســته ها تا 
مــدت زيادى اين موجــود را در حالت خواب 
زمستانى نگاه خواهند داشت و خريدار به طور 
عملي با بازكردن بسته، موجود را بيدار خواهد 
كــرد. هر چند تاريخ دقيــق ارائه اين محصول 
مشــخص نيســت، اما به گفته ســازندگان با 
شخصيت هاى عصبانى، بازيگوش، زودرنج و 
چندين حالت مختلف ديگر عرضه خواهد شد.

بــراى مــن بــه رغــم اطالعــات كمى كه 
از زيست شناســى دارم، ايــن خبرها بســيار 
هيجان انگيز و شــايد بيشــتر تفكر برانگيز بود 
كــه نهايت قدرت انســان در حــوزه ژنتيك و 
زيست شناســي چيســت و چه آينده اى براى 
آن قابــل پيش بينى اســت؟ و تمام اين ها مرا به 
شــدت به ياد داســتان تخيلى «خدايگان جهان 
خــرد» مى انداخت. با انتشــار مقالــه «ياغى ها 
ايســتاده اند» در شــماره 117 ماهنامه شــبكه 
و مطالعه ســخنان افــرادى مانند تيم اوريلى و 
حتى بيل گيتس كه آينده هكريســم را در دنياى 

زيست شناسى مى ديدند و اين زمينه را به شدت 
مســتعد ظهور نســل جديد هكرها مى دانستند، 
تفكــرات و تخيالت بيشــتر و بيشــتر ذهنم را 
درگيــر كردند. فارغ از انتقــادات مختلفي كه به 
اين پژوهش ها شــده و فارغ از نگاه بدبينانه به 
پيشــرفت فناوري و علــوم و تنها با تركيب اين 
تخيالت و تفكرات با جريان هاى كنونى حاكم بر 
دنياى IT، ســه فانتزى ساده و ابتدايى با فرم ها 
و شــدت و ضعف هاى مختلف بيش از هرچيز 
ديگرى امكان پذير به نظر مى رسند. كه در ادامه 

به آن ها اشاره مي شود.

فانتزى نخست: نسخه آزمايشى
ويليام «كلــوزد» گيتس، طى يك كنفرانس 
خبــرى توليد نســخه آزمايشــى مســتخدم 
همــه كاره هشــت را اعالم مى كنــد. با تهيه يك 
نســخه آزمايشى، اين مســتخدم به مدت سى 
روز و به صورت رايگان تمام امور منزل شــما 
را بــه انجام خواهد رســاند. اما پس از آن بايد 
هزينــه مجوز آن را به «بايوســافت» پرداخت 
كنيد تا بتوانيد به اســتفاده از خدمات آن ادامه 
دهيد. در غير اين صورت مستخدم شما از انجام 
دســتورات شــما ســر باز زده و هر سى ثانيه 
يكبار خواهد گفت: «زمان نسخه آزمايشى شما 
به پايان رســيده است. براى تمديد مجوز خود 
به بايوســافت مراجعه كنيد تا ضمن ثبت نسخه 
خود از هديه رايگان سيستم برگزارى خودكار 
ميهمانى برخوردار شــويد.» راســتى شــايد 
بتوانيد نيمه مصرف نشده داروى شكستن قفل 

دوستتان را به خورد اين مستخدم بدهيد!

فانتزى دوم: آزاد و اپن سورس
ريچارد «بايو» استالمن دنياى زيست افزار، 
با تأســيس يك بنيــاد و فعاليت هاى ســنگين 
اجتماعــى جنبــش زيســت افزار آزاد را به راه 
مى اندازد. او به جنگ با بايوســافت پرداخته و 
گروه هايى را در اطراف خود شــكل خواهد داد. 
چندســال بعد، شما به عنوان يك هكر نوعى، كد 
ژنتيكى آزاد يك نمونه خدمتكار خانه را دانلود 
مى كنيد و بــا ابزارهايى كه از فروشــگاه هاى 

لوازم پزشــكى تهيــه كرده ايد و با صرف كمى 
وقــت و كنار آمدن با تعدادى باگ و... خدمتكار 
خود را كامپايل مى كنيد. در چنين شــرايطى به 
دليل ماهيت آزاد زيست افزار، هرنوع دستكارى 
در كدها و سيســتم پياده سازى آن آزاد است و 
در نتيجــه ظهور انواع و اقســام محصوالت از 
ســاده و تــك منظوره گرفته تــا پيچيده و همه 
فن حريف را شــاهد خواهيم بود. اين كه از كدام 
هســته استفاده كنيد، رابط فرماندهى محصول 
شما چه باشد و بر چه بسترى سوار شده باشد، 
همــه و همه باعث تنــوع بى نهايت محصوالت 
خواهد شــد. ضمن اين كه نگه دارى و پشتيبانى  
اين خدمتكار خود ساخته تنها به عهده خودتان 
است. شــايد مجبور شويد تمام وقت امروز را 
صــرف مداواى خدمتكارتان كنيد كه از شــام 
ديشــب به بعد، كنترل دســت هايش را از دست 

داده است.

فانتزى سوم: زيست تبهكارى
در دنياى زيست افزارها بايد مراقب رفت  و 
آمد و خورد و خوراك خدمتكارتان هم باشيد. 
از ديروز كه شيرينى آن دست فروش دوره گرد 
را خورده، رفتارش كمى عجيب شــده اســت. 
صبح از جيب شما پول اضافى برداشته و هنگام 
بيرون رفتن از خانه «درپشــتى» را باز گذاشته 
اســت. به احتمال مجبور به شست وشوى معده 
او خواهيد شــد يــا مجبور مى شــويد او را به 
كدهاى دو روز پيش كه ســالم بود بازگردانيد. 
فرامــوش نكنيد كه قرص هاى به روزرســانى 
خدمتكارتان نه فقط براى او كه براى شــما هم 
از نان شــب ضروري تر است. فقط دعا كنيد كه 
با اين كارها مشــكل حل شود و گرنه بايد او را 

دوباره از نو «پرورش» دهيد.
خــارج از تمــام تخيالت، بايــد ديد كه اين 
منش هكرى، عالقه به كشف عرصه هاى جديد، 
دســتكارى كدها و توليد محصوالت تازه، بشر 
را بــه كدام منــزل رهنمون خواهد كــرد. البته 
ناگفته پيدا اســت آينده متعلق به كســانى است 
كه به جاى پيش بينى آن براى ســاختش تالش 

مى كنند.


