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ســازنده لينوكس (در دو دهــه پيش) توضيح مى دهد كــه چگونه لينوكس از 
جايگاهش به عنوان مركز سيستم عامل هاى اپن سورس به محيط دسكتاپى كاربرپسند 
تبديل شد و پس از آن به عنوان عنصر اصلى تلفن هاى آندروئيدى شناخته مى شود. او 

مى گويد: «اينجا يك ايدئولوژى منفرد وجود نخواهد داشت.»

 مصاحبه: ماريانو بلج مان    ترجمه: احمد شريف پور

لينوكس ايدئولوژي 
ندارد

گفت وگو با لينوس توروالدز، به بهانه بيست سالگي 
لينوكس 



رشد لينوكس بيشتر 
تدريجى بوده 
است. بنابراين، در 
هيچ زمان خاصى، 
رشد و تحول 
شگفت انگيزى  را 
شاهد نبوده ايم. 
تنها با نگاه

 به گذشته است كه 
شما به اين احساس

 مى رسيد: «خوب، 
اين (لينوكس) 
بسيار بهتر از آنچه 
پيش بينى مى شد، 
كار كرده است.»
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  تولد بيسـت سـالگى لينوكس در حـال برگزارى 
اسـت و هر كـس تاريخى را بـراى آن پيشـنهاد مى كند. 
شما چه تاريخى را به عنوان روز تولد لينوكس انتخاب 

مى كنيد؟
ــه يقين براى من يك تاريخ دقيق و مشــخص    خوب، ب
وجود ندارد، زيرا من حتى مدت ها قبل از نخســتين انتشــار 
ــردم. در عين حال، فكر مى كنم هر  لينوكس روى آن كار مى ك
تاريخى در همين محدوده زمانى مناسب باشد؛ تاريخ رسمى 
كه محصولى معرفى يا منتشــر مى شود مى تواند زمان مناسب 
و معنا دارى باشــد. به همين دليل، با توجه به سليقه مى توانيد 
ــد. تاريخى كه از ديد  از ميان ســه تاريخ مختلف انتخاب كني
خود من مناسب تر اســت، هفدهم سپتامبراست، يعنى زمانى 
ــاخته و  كه من فايل هاى tar-ball نســخه 0/01 لينوكس را س
) آپلود كردم.  p.funet.fi) ــى روى يك ســايت p عموم
من هيچ وقت به طور رسمي نســخه 0/01 را «معرفى» نكردم 
ــتادم). به  (تنها چند ايميل خصوصى به تعدادى از افراد فرس
ــوان روز تولد لينوكس  ــل، دو تاريخ ديگر نيز به عن همين دلي
ــى زمانى كه  در نظر گرفته مى شــوند؛ يكــى پنجم اكتبر، يعن
من براى نخســتين بار يكى از انتشــارهاى لينوكس را معرفى 
كردم (همان معرفى مشــهور لينوكس نسخه 0/02 روى گروه 
خبرى مينيكس كه با اين جمله شــروع مى شــد: «آيا شما هم 
براى روزهاى خوش مينيكس 1/1 دلتنگ شده ايد؟ زمانى كه 
مردها مرد بودند و درايورهايشــان را خودشان مى نوشتند.»)؛ 
تاريخ ديگرى كه برخى افراد در نظر مى گيرند، ســوم جوالى 
ــچ چيزى را  ــا قبل از آن آمادگى انتشــار هي اســت، زيرا من ت
نداشتم و سوم جوالى روزى است كه من براى نخستين بار به 
صورت رســمى و عمومى، كار روى پروژه لينوكس را اعالم 
كردم. بنابراين، مســئله كامًال سليقه اى اســت. اما من هفدهم 

سپتامبر را به عنوان روز تولد لينوكس در نظر مى گيرم.

  هيچ وقت فكـر مى كرديد كه لينوكس تا اين حد 
رشد كرده و بزرگ شود؟

  به يقين نه. در عين حال، رشــد لينوكس هم بيشــتر 
تدريجى بوده اســت. بنابراين، در هيچ زمان خاصى، رشد 
ــا با نگاه به  ــاهد نبوده ايم. تنه و تحولى شــگفت انگيز را ش
گذشته اســت كه شما به اين احســاس مى رسيد: «خوب، 
اين (لينوكس) بســيار بهتر از آنچه پيش بينى مى شــد، كار 

كرده است.»

  آيـا تا كنـون فكر كرده ايـد كـه لينوكـس 
اجتماعـى  مشـاركتى  يـا  حسى سياسـى 
آن  شايسـتگى  يـا  مـى آورد  به وجـود  را 
فوايـد به واسـطه  طرفدارانـش  عالقـه  و 

 و كاربردهاى آن است؟ 
ــام اين موارد    من فكــر مى كنم تم
در افراد متفاوت تأثيرگذار هســتند. من 
اين كار را تنها به داليل شــخصى خودم 

ــب و لذت بخش  ــرا اين كار را جال انجــام داده و مى دهم. زي
ــتفاده شخصى  مى دانم، ضمن اين كه سيســتم عاملى براى اس
خودم مى خواستم. اين واقعيت كه افراد بسيارى در اين پروژه 
ــل متفاوتى براى  مشــاركت كردند و اين كه گاهى آن ها دالي
ــتند (از كســب درآمد تا داليل اجتماعى و  كمك كردن داش
نظرات سياسى) جالب توجه است، اما هيچ يك از اين دليل ها 
عامل كار كردن من روي لينوكس نيست. به يقين، اين واقعيت 
ــر اين پروژه مى شــوند و اين  ــتياق درگي ــاير افراد با اش كه س
موضوع  كه لينوكس بر زندگى بسيارى از افراد تأثير گذاشته، 
به من نيز انگيزه بيشــترى مى دهد. من از كار كردن صرف روى 
ــذت مى برم، اما از اين حقيقــت نيز لذت مى برم كه  لينوكس ل
لينوكس پروژه بســيار بزرگى است و توانســته در دنيا تأثيرى 

شگرف ايجاد كند.

  از اين كـه نام شـما با محصولى عجين شـده كه در 
سراسر دنيا و توسـط ميليون ها نفر مورد استفاده قرار 
مى گيرد (حتى اگر خودشان ندانند)، چه احساسى داريد؟

ــن حس خوبى دارم. همه ما دوســت داريم مفيد    به يقي
ــيم و حس كنيم كه در دنيا تفاوتى ايجاد كرده ايم. داشــتن  باش
يك شــغل كه در آن احســاس مفيد و مولد بودن كنيد و بدانيد 
كارى كه انجام مى دهيد «تأثيرگذار و مهم» است، به يقين نكته 

بسيار مهمى است. 

  در حـال حاضر وضعيت لينوكـس از لحاظ تعداد 
خط هاى كـد، تعداد افرادى كه روى پـروژه كار مى كنند 

و... چگونه است؟
ــن زدن تعداد افراد كار مشــكلى اســت. اعالم    تخمي
ــوان مثال، «در هر انتشــار  ــاده اســت. به عن يك عدد كلى س
ــر در الگ هاي كنترل ســورس برنامه  هســته، حدود هزار نف
ــت مى شــوند.» اما اين  ــف و نويســنده كد ثب ــه عنوان مؤل ب
ــن افراد تنها  ــته باشــد؟ برخى از اي چه معنايى مى تواند داش
ــته  و برخــى هزاران  مشــاركت ناچيزى در يك خط كد  داش
ــته اند. درباره همه كســانى كه آزمايش نرم افزار  خط كد نوش
ــتيبانى را انجام مى دهند، چــه بايد كرد؟ در  ــاير امور پش و س
مورد تعداد خطوط كد، هســته فعلى حــاوى بيش از چهارده 
ميليون خط كد اســت؛ كه البته تمام آن به معناى واقعى كلمه 
«كد» نيســت. بيش از نيمــى از اين تعداد درايورها هســتند و 
ــارى مختلفى كه  حجــم عظيمى از آن را كدهاى بيســت معم
پشتيبانى مى كنيم، تشكيل مى دهند. همچنين ما بيش از شصت 
ــتيبانى مى كنيم كه عموم افراد تنها از يكى  سيستم فايلي را پش
ــتفاده مى كنند. به همين دليل، حجم عظيمى  دو مورد آن ها اس
از چهارده ميليون خط كد منبع هســته، قابليت هايى اســت كه 
ــراد تأثيرى ندارد. بخش اصلي هســته  در كار بســيارى از اف
بســيار كوچك تر از اين اســت. اما مى توانيد طور ديگرى هم 
حســاب و كتاب كنيد: «لينوكس» چيست؟ لزومًا تنها به هسته 
مربوط نمى شــود، بســياري از پروژه هاى مرتبط با لينوكس، 
تنها مختص لينوكس نيستند و در سيســتم عامل هاى ديگر هم 
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ــتفاده مى شــوند. به همين دليل، اعالم يك عدد مشــخص  اس
براى هر كدام از اين موارد واقعًا دشوار است.

  چالش هاى جدى لينوكس كدام است؟
ــتيبانى    درباره هســته، يكى از بزرگ ترين مســائل پش
ــواع تصادفى  ــتيبانى از تمام ان از ســخت افزارها اســت. پش
ســخت افزار، چيزى است كه بيشترين تالش ها و فعاليت هاى 
برنامه نويســى را به خود معطوف كرده است. در همين حين، 
ــاى فراوانى روبه رو  ما در ســطح نگه دارى كد هم با چالش ه
هستيم. مســئله كار گروهى را در جامعه اى در نظر بگيريد كه 
با يكديگــر ارتباطاتى قوى و رودررو ندارند يا مســئله ايجاد 
زيرساخت الزم براى ساماندهى كدهاى منبع و فراهم آوردن 
ــه ابزارها  ــكارى گروهى. برخــى از اين چالش ها ب زمينه هم
ــًا براى ساماندهى  مربوط مى شــوند (نظير پروژه git كه اساس
كدها پياده شــده است)، اما قســمت عمده اى از آن نيز بيشتر 
مسائل سطحى يك «جامعه» است. مسائلى نظير ايجاد ارتباط 

ميان افراد براى فراهم كردن زمينه كار گروهى.

  همكاران اصلى شما كدام ها هستند؟ 
ــتفاده مى كنيد! افراد  ــى اس ــا؟ از كلمات عجيب   كدام ه
زيادى هستند كه من از نزديك با آن ها كار مى كنم و به شخصه 
به آن ها اعتماد دارم. آن ها براى شــركت هاى فناورى مختلفى 
ــا من با آن ها به  كه با لينوكس مرتبط هســتند، كار مى كنند، ام
عنوان يك ســرى «افراد» كار مى كنم؛ نه «نماينده شركت هاى 
مختلف». بنابراين، اعتماد من به شــخص آن ها است، نه به اين 
ــى كار مى كنند كه روى  واســطه كه در شــركت چنين و چنان
فالن ويژگى متمركز شده اســت. به يقين شركت هاى بسيارى 
ــتيبانى از لينوكس  ــه در نهايت در كمك به پش وجود دارند ك
ــاى مختلفى را انجام  نقش حياتى دارند. اين شــركت ها كاره
مى دهند و بر جنبه هاى مختلفى از كار تمركز كرده اند كه لزومًا 
همه اين جنبه ها به كدنويســى مربوط نمى شود. اين شركت ها 
ــانى كه من با آن ها كار مى كنم، در  ــتخدام مهندس عالوه بر اس
زمينه بازاريابى، ردگيرى و گزارش اشــكال ها و فراهم كردن 
پشتيبانى براى كاربران نيز فعاليت مى كنند. همه اين موارد مهم 
هستند. به همين دليل، من از افراد يا شركت ها نام نخواهم برد؛ 
زيرا نمي توانم مهم ترين آن ها را مشخص كنم. اين امر به شما و 

حوزه هاى مورد توجه شما بستگى دارد.

  دشمن اصلى لينوكس چيست؟
  من واقعًا به اين شكل فكر نمى كنم. من به واسطه داليل 
مثبت خودم روى لينوكس كار مى كنم و وقتى اين كار را براى 
مقابله با چيزى انجــام دهم، در واقع با خــود لينوكس مبارزه 
خواهم كرد. من قصدم اين اســت كه لينوكس را بهبود بخشم 
ــا از چيزى كه بوده فراتر رود، نه اين كه با چيز ديگرى رقابت  ت
كند. من قبًال درباره مايكروســافت لطيفه هايي مى ساختم، اما 
آن ها واقعًا درباره مايكروســافت يا هيچ يك از شــركت هاى 

فناورانه ديگر نبودند.

  زمانـى كه از دشـمنان لينوكس صحبـت مى كنم، 
آيا «حـق اختراعـات اختصاصى» دشـمنان «جنبش» 

اپن سورس نيستند؟
  چرا. حق اختراع ها واقعًا مشكل بزرگي هستند. بسيارى 
ــدن با آن ها  از اين حــق اختراع ها احمقانه هســتند، اما جنگي
دشوار و پرهزينه است. خبر خوب اين كه بيشتر شركت ها هم 
ــن اميدهايى وجود دارد كه اين  از آن ها متنفر هســتند و بنابراي

سيستم تغيير كند يا حداقل اندكى بهتر شود.

  شـما كدام توزيع لينوكس را پيشنهاد و استفاده 
مى كنيد؟

ــتم. اما  ــدورا عادت داش ــتفاده از ف ــن تصادفًا به اس   م
ــه داليل تاريخى  نكته مهم كلمه «تصادفًا» اســت كه بيشــتر ب
و اتفاقى مربوط مى شــود. من به برنامه نويســى هسته اهميت 
ــك توزيع تنها راهى براى تبديل  مى دهم. بنابراين، براى من ي
ــتفاده است و من بيش از  يك ماشــين تازه به سيستمى قابل اس
ــزى اهميت نمى دهم، چون پس از آن قســمت هاى  اين به چي
مورد نظرم را به شــدت تغيير داده و جايگزين مى كنم (بيشتر 
اوقات هســته، git و برخى پروژه هايى كه از قديم درگير آن ها 
ــوده ام) و موضوع توزيع هاى پيشــنهادى در نهايت به مورد  ب
ــما باز مى گردد. اين كه اين توزيع آندروئيد باشد  ــتفاده ش اس
براى تجهيزات همراه يا اوبونتو براى شــيب يادگيرى كمتر يا 
هر توزيع سفارشى شده ديگر، به شــخص شما بستگى دارد. 
براى بيشتر افراد، بهترين توزيع، توزيعى است كه توسط افراد 
پيرامون آن ها مورد استفاده قرار مى گيرد، زيرا در اين صورت 
مى توانند تجربه هايشــان را با يكديگر به اشتراك گذاشته و از 

يكديگر ياد بگيرند.

  آيـا فكـر نمى كنيد كـه اوبونتـو گاهـى در زمينه 
به روزرسـانى ها تنـدروى مى كند و در نتيجه بيشـتر 

باعث كاهش عملكرد مى شود؟ 
  من اين طور فكر نمى كنم. شما به توزيع هاى به روز براى 
آزمودن فناوري هاي جديد نياز داريد و از سوى ديگر به همان 
اندازه هم به توزيع هاى پايدارى كه تا مدت ها از نســخه هاى 
ــد، چرا كه آن ها  ــتفاده مى كنند، نياز داري قديمى برنامه ها اس
ــن به عنوان يك فرد  ــد همه چيز را زيرورو كنند. م نمى خواهن
ــدم، توزيع هاى به روز بســيار جالب  توجه ترند. اين  فنى معتق
توزيع ها براى بســيارى از كاربران انتخاب مناســبى هستند. 
شما در همان ابتدا به قابليت ها و امكانات جديد دسترسى پيدا 
ــاى تيز را نيز به  مى كنيد. اما به يقين نو و درخشــان بودن لبه ه
همراه دارد و به همين دليل، برخى افراد رويكردهاى پايدارتر 

را بيشتر مى پسندند.

  بـه نظر شـما چـه محيـط دسـكتاپى بايـد مورد 
استفاده قرار گيرد؟

  هيچ بايدى وجود ندارد. اين يك ترجيح شــخصى 
اســت و به عادت شما بســتگى دارد. من واقعًا تجربه هاى 

حق اختراع ها 
واقعًا مشكل بزرگي 

هستند. بسيارى از 
اين حق اختراع ها 
احمقانه هستند، اما 

جنگيدن با آن ها 
دشوار و پرهزينه 
است. خبر خوب 

اين كه بيشتر 
شركت ها هم از 

آن ها متنفر هستند.



مهم ترين نكته 
درباره اپن سورس 
ايدئولوژى آن 
نيست، بلكه اين 
است كه هر شخصي 
مى تواند براى 
نيازهايش و بنا به 
داليل خودش از 
آن استفاده كند.
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ــتان طرفدار دسكتاپ كه مى خواهند  بسيار بدى را با دوس
دنيا را عوض كنند از ســر گذرانده ام. به همين دليل، پس از 
 KDE اعمال كردند، از KDE 4 آن كه تغييرات عظيمى را در
مهاجــرت كردم و هم اكنون هم به همين دليل به شــدت از 
ــه گرفته ام. دســكتاپ بيــش از هر چيز  GNOME 3 فاصل
ديگرى به عادت بستگى دارد. اين يكى از داليل آشكاري 
است كه نشــان مى دهد چرا ايجاد تغيير در بازار دسكتاپ 

به صورت كلى دشوار است.

  آيـا اصطـالح اپن سـورس درهـا را بـراى ورود 
نرم افزارهـاى انحصـارى در هسـته لينوكـس بـاز 

گذاشته است؟
ــى اپن ســورس، اختصاصى نبودن  ــه. موضوع اصل   ن

است. تمام معناى كلمه «باز» در همين نهفته است.

  ايدئولوژى لينوكس چيست؟
ــته باشــد    من فكر نمى كنم لينوكس ايدئولوژى داش
يا اصًال اجبارى به داشــتن «يك ايدئولوژى» وجود داشته 
باشــد. مهم ترين نكته كلمه «يك» اســت. من فكر مى كنم 
ايدئولوژى هاى بســيارى وجود داشته باشند. من به واسطه 
ــايرين بنا به  داليل خــودم روى لينوكــس كار مى كنم، س
داليل خودشان روى آن كار مى كنند. پس فكر مي كنم دنيا 
مكان بسيار پيچيده اى است و انسان ها موجودات جالب و 
پيچيده اى هستند كه كارهايشان را به داليل متنوعى انجام 
مى دهند. به همين دليل، فكر نمى كنم كه به يك ايدئولوژى 
نيازى باشــد. من فكر مى كنم اين بســيار لذت بخش است 
ــل روى  لينوكس كار مى كنند كه  ــه ببينيم افراد به اين دلي ك
احســاس مى كنند مى توانند با ترويج فناوري و قرار دادن 
آن در اختيار افراد بيشتر، دنيا را به مكان بهترى تبديل كنند 
ــد، اپن ســورس راه خوبى براى  ــور فكر مى كنن و همين ط
انجام اين كار اســت. شايد اين همان «يك» ايدئولوژى 
باشد. به نظر من كه عالى است. اين دليلى نيست كه من 
به خاطر آن لينوكس را شــروع كرده باشــم، اما اين كه 
ــتفاده قرار مى گيرد،  ــن دليلى مورد اس لينوكس به چني
مايه دلگرمى من است. همچنين من فكر مى كنم، ديدن 
اين  نكته كه شــركت هاى تجارى هم به دليل مفيد بودن 
ــتفاده مى كنند،  اپن ســورس براى تجارتشان، از آن اس
جالب است. اين يك ايدئولوژى اساسًا متفاوت و به نظر 
من ايدئولوژى كامًال خوبى اســت. اگر ما شركت هايى 
را كه براى پول كار مى كنند نداشتيم، دنيا جاى بسيار 
ــه همين دليل، تنها ايدئولوژى هايى كه  بدي  بود. ب
با آن ها مخالفم و آن ها را رد مى كنم، نمونه هايى 
هستند كه درباره رقابت با سايرين وجود دارند. 
ــا آدم هايى كه فكر مى كنند،  من به طور كلي ب
ــوژى  ــا ايدئول ايدئولوژى شــان «تنه
حقيقى» است و دنبال نكردن مجموعه 
ــا  ــى آن ه ــد اخالق خاصــى از قواع

ــيطانى» و «غلط» اســت، كامًال مخالفم. از ديد من اين  «ش
كوته فكرى و بالهت است. بنابراين، مهم ترين نكته درباره 
اپن ســورس ايدئولوژى آن نيســت، بلكه اين است كه هر 
ــا به داليل خودش  شــخصي مى تواند براى نيازهايش و بن
از آن استفاده كند. مجوزهاى حق طبع آمده اند كه اين «باز 
بودن» را زنده نگه دارند و اين اطمينان را به وجود آورند كه 
پروژه ميان افرادى كه پيشرفت هايشان را از يكديگر مخفى 
مي كنند و مجبور مي شوند همه تغييرات يكديگر را از ابتدا 
ــاده كنند، پخش نمى شــود. به هر حال هــدف مجوزها،  پي

اجبار به پياده سازى ايدئولوژى خاصى نيست.

  آيـا بحـران مالـى جهانـى فرصتى را براى رشـد 
اپن سورس فراهم كرده است؟

  من واقعًا اين طور فكر نمى كنم. به نظر من در بعضى 
ــما بايد زمان هاى ســختى را پشت سر بگذاريد تا  موارد ش
ــما نشــان دهند (به همان  دليل انجام بعضى كارها را به ش
جمله معروف «در هر اختراعى احتياج ما نهفته اســت» نيز 
ــاره دارد كه چگونه نياز و زمان هاى ســخت مى توانند  اش
فرصت هاى خوبى براى ايده ها و چيزهاى تازه باشند)، اما 
در عين حال، فكر مى كنم كه بيشــتر توسعه اصلى لينوكس 
و اپن ســورس بدون بحران اتفاق افتاده اســت. به هر حال 
ــون، در اين بحران اقتصادى، بســيارى از شــركت ها  اكن
ــا بتوانند از  ــه لينوكــس و اپن ســورس روى آورده اند ت ب
ــا در همين زمان هم به  ــا و... بكاهند. ام هزينه هاى مجوزه
ــگاه مى كنم و افرادى را مى بينم كه از  دوران قبل از بحران ن
همان دوران قبل از بحران نيز از لينوكس به شيوه اى نوين و 

جذاب استفاده مى كردند.

  آيا فكر مى كنيد پديده آندروئيد هم نمونه ديگرى 
از نيروى نرم افزارهاى آزاد است؟

ــد نرم افزارهاى  ــما مى تواني ــه ش ــن نكته ك ــًا. اي   قطع
ــا انجام دهيد كه  اپن ســورس را برداريد و كارهايى را با آن ه
ــد و از آن ها در  ــازندگان اصلى پيش بينى نكرده بودن حتى س
ــتفاده كنيد، از اساســى ترين  راه هاى جديد و اعجاب آور اس
بخش هاى فلسفه اپن سورس است. آندروئيد يكى از مثال هاى 
خوبى اســت كه نشــان مى دهد چگونه لينوكــس (كه مردم 
ــا به عنوان يك سيســتم عامل ســرور  ده ســال قبل آن را تنه
مى شناختند) مى تواند به يك سيســتم عامل موبايل هم تبديل 
شــود و دليل آن اين است كه افراد مى توانســتند با آن كلنجار 

رفته و كار مورد نظر خودشان را انجام دهند.

  درباره كروم بـوك گوگل چه فكـر مى كنيد؟ آيا از 
ديد شما اين يك شوخى و طعنه نيست كه نرم افزارهاى 
اپن سـورس، يك سيسـتم بـاز را به وجـود آورده اند و 
در عين حال كاربـر را به برده يك شـركت خاص تبديل 

مى كنند؟
 شما كامًال ديد منفى نگرى داريد. نه، اين طور نيست؟
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   نـه، مـن ديـد منفـى نگـرى نـدارم، فقـط يـك 
روزنامه نگارم!

ــادر، پدر، عمو،  ــواده من (م  بســيارى از افراد خان
پدربزرگ) روزنامه نگار هستند.

  حاال واقعاً اين يك شوخى نيست؟
  من فكر مى كنم، حتى به عنوان يك روزنامه نگار هم 
ــيد. من مطمئن نيستم كه كروم بوك  الزم نيست بدبين باش
ــا در عين حال واضح اســت  ــت، ام به كجــا خواهد رف
ــك كامپيوتر همه كاره  كه بســيارى از افراد غيرفنى، به ي
نيازي ندارند. فقط به تعداد تلفن هاى هوشــمند و تبلت ها 
ــه طيف وســيعى از افراد  ــگاه كنيد. به نظر مى رســد ك ن
وجود دارند كه واقعًا نمى خواهند نگه دارى يك سيســتم 
كامپيوترى را انجام دهند، بلكه تنها مى خواهند به مواردى 
بســيار متداول و عمومى دسترســى پيدا كنند. مواردى از 
ــاده،  قبيل گشــت وگذار در وب، ايميل، واژه پردازي س
مديريت تصاوير و.... و با اين كه تبلت ها بســيار جذاب به 
نظر مى رسند، به نظر من بســيارى از افراد هنوز به صفحه 
ــد و ماوس احتياج دارند. نوشــتن مطالب روى تبلت  كلي
ــل، به نظر من  ــدان راحت نيســت. به همين دلي واقعًا چن
كروم بوك در چنين شــرايطى كامًال مناسب و مفيد است. 
چرا چنين محصولى بايد كســى را به «برده» تبديل كند؟ 
ــما چون به يك شركت  موضوع فقط راحتى است. آيا ش
ــرق وابســته هســتيد (و بايد به آن شــركت پول  توليد ب
ــما را تأمين كند)، برده آن  بپردازيد تا نيروى مورد نياز ش

شركت خواهيد بود؟

ليبره آفيـس  و  اپن آفيـس  موضـوع  آيـا    
نشان دهنده قدرت نرم افزارهاى آزاد يا اپن سورس 
و ديكتاتـورى جامعـه كاربـران اسـت يـا مـوردى 

استثنايى است؟
ــورد اپن آفيــس نمونه ديگــرى از  ــن م ــه نظر م   ب
الگويى اســت كه در آن افراد ســعى مى كنند يك پروژه 
را بيــش از حد كنترل كنند و در نهايت به شكســت پروژه 
ــا كاربران در  ــرل كننده ب منجر مى شــود، زيرا بخش كنت
ــه اوراكل و شــديدتر  ــدارد. انتقال ب ــرار ن ــك جبهه ق ي
ــود كه باعث شكســت ــا عاملى ب ــن كنترل تنه شــدن اي

كل پروژه شــد. ســال ها بود كه به نحوه توسعه اپن آفيس 
ــن فكر نمى كنم اصــًال موردى  ــا م اعتراض مى شــد. ام
ــتثنايى باشــد. پروژه هاى بســيارى با چنين شرايطى  اس
روبه رو شــده اند و آنچه در نهايت رخ مى دهد اين اســت 
كه زمانى كه مســائل بســيار حاد مى شــوند، يك نفر در 
پروژه انشعاب ايجاد مى كند و اين كارى بزرگ و دردآور 
اســت. حتى انشــعاب ها هم هميشــه موفق نمى شــوند، 
ــد. گاهى انشــعاب ها موقتى  ــا به هر حــال رخ مى دهن ام
هســتند و اين اتفاقى اســت كه به گروه توسعه دهندگان 
ــه نمى توانند فشــارهاى ديگر را اصلى نشــان مى دهد ك

 ناديده بگيرند. در چنين شــرايطى انشــعاب ها دوباره در 
ــن معموًال با جايگزينى  خود پروژه ادغام مى شــوند كه اي
ــود و گاهى  ــراه خواهد ب ــى توســعه دهنده هم تيم اصل
انشــعاب ها به شــكاف هايى دائمى تبديل مى شوند، كه 
ــه داليل فنى (تغييرات شــديد در انشــعاب  ــن مورد ب اي
ــام با پروژه اصلى نيســت) يا بيشــتر  ــه ديگر قابل ادغ ك
ــى اتفاق  ــروژه از هدف نهاي ــاوت دو پ ــه دليل ديد متف ب
ــاد. XEmacs و GNU emacs يكــى از  ــد افت خواه
ــناخته شــده در اين زمينه است،  نمونه هاى تاريخى و ش
ــر ــن مراحلى را پشت س ــى چني ــاى فراوان ــا پروژه ه ام
ــته اند. من فكر مى كنم انشــعاب چيز خوبى است.   گذاش
انشــعاب چيزى اســت كه افراد را در اپن سورس صادق 
نگه مى دارد. مدير هر پروژه اپن سورســى مى داند كه بايد 
ــته باشــد، زيرا در غير اين صورت كســى  ديدى باز داش
ــروژه را منشــعب خواهد كرد.  ــيد و پ از راه خواهد رس
ــد ناراحت كننده و دردآور  بنابراين، انشــعاب ها مى توانن
ــر چيز جزئى از كل مدل  ــند، اما فكر مى كنم بيش از ه باش

اپن سورس هستند.

 GPL لينوكـس مى خواهـد در نسـخه فعلـى  
بماند يا به نسخه سوم مهاجرت خواهد كرد؟

  لينوكس روى GPL 2 خواهد ماند.

  كار روزانـه شـما اكنـون چيسـت؟ هنـوز كد 
مى نويسيد؟

  من اين روزها كمتر كد مى نويسم. ايميل مى خوانم، 
ــام مى كنم و درباره تغييرات بحث  كدهاى ديگران را ادغ
ــه افراد توضيح مى دهم كه چــرا كدهاى آن ها  مى كنم و ب
ــن 99 درصد كارى  ــرد. بنابراي را وارد هســته نخواهم ك
ــم، با ارتباطات و نگــه دارى مخازن مركزى كد  كه مى كن
ــدون اين كه شــخصًا كدى  منبع هســته ســروكار دارد، ب
ــال مى كنم و در  بنويســم. البته خودم هم تغييراتى را اعم
هر نســخه اى از هسته چندين بخش توسط خود من نوشته 
ــه از طريق ادغام ها  مى شــود (البته، عالوه بر تغييراتى ك
ــال مى كنم)، اما به هر حال اصــًال حجم زيادى از كد  اعم

نيست.

  به نظر شما چه عاملى مانع از گسترش پلتفرم 
موبايل مستقلى مانند  Meego شد؟

  فكــر مى كنم كل حــوزه موبايل هنوز تازه اســت. 
حتى پنج ســال پيش هم غالب توليدكنندگان دستگاه هاى 
ــزرگ احتياجى  ــك سيســتم عامل ب ــه ي Embedded ب
ــدازه كافى كم مصرف  ــتند. پردازنده هايي كه به ان نداش
ــل كار كنند، آن قدر  ــا بتوانند در يك محيط موباي بودند ت
هم ضعيف بودند تا بيشــتر آن ها تنها براى اجرا كردن يك 

سيستم عامل Embedded طراحى شده بودند. 
 Embedded لينوكس از ابتدا در زمينه سيســتم هاى

 به نظر من مورد 
اپن آفيس نمونه 

ديگرى از الگويى 
است كه در آن 

افراد سعى مى كنند 
يك پروژه را بيش 

از حد كنترل 
كنند و در نهايت به 

شكست پروژه منجر 
مى شود.



براى شخص من 
نسخه 0/03 قدم 
بسيار بزرگى بود. 
اين نخستين زمانى 
است كه از خود 
لينوكس براى 
توسعه نسخه هاى 
جديد آن استفاده 
شد.
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قدرتمند بود، اما اين هم در زمينه تجهيزاتى نظير روتر بود، 
ــرى كار مى كنند. همه چيز به وضوح  نه ابزارهايى كه با بات
ــتفاده آن) نيز تغيير  تغيير كرده و ســخت افزار (و موارد اس
ــتگاه هاى قابل  كرده  اســت و امروزه شما حتى در دس
ــر تلفن هاى همراه انتظار وجود يك  حمل كوچكى نظي
سيستم عامل كامل و قدرتمند را داريد. اما زمان زيادى 
الزم بود تا زيرساخت ها براى چنين شرايطى آماده شود. 
ــزات Embedded كوله بارى  ــازار تجهي همين طور ب
تاريخى را با خود به دوش مى كشيد و توسعه دهندگان 
ــى در ســاخت ابزارهاى  ــابقه اى طوالن ــن حوزه س اي
ــه «پلتفرم»هاى ســطح باال.  ــتند، ن تك كاربردى داش
ــه توســعه دهندگان متوجه شــدند،  ــا از زمانى ك ام
ــاى پرطرفدار و  ــال برنامه هايشــان به پلتفرم ه انتق
ــتفاده روى تمام تجهيزات سودآور است  قابل اس
ــازندگان ســخت افزار بيشتر و  و از زمانى كه س
بيشــتر از سيســتم هاى تركيبى تراشه ها كه قبًال 
ــتفاده مى كردند، به سيستم هاي روي اس
 چيپ( Soc) استاندارد و عمومى روى 
آوردند، اين مورد به آهستگى در حال 
ــل، بازار به  تغيير اســت. به همين دلي

آهستگى در حال تغيير است و اين ايجاد يك پلتفرم موبايل 
ــرد، اما ما هنوز به  ــى و همه گير را راحت تر خواهد ك عموم

مرحله پايانى آن نرسيده ايم.

  كدام شركت هاى سخت افزارى به پشتيبانى از 
لينوكس تمايل كمترى نشان مى دهند؟

  اغلب شركت هاى سخت افزارى در زمينه پشتيبانى 
ــت كامًال خوبى برخوردار هســتند.  از لينوكــس از وضعي
ــايد  ــا بســيارى از آن ها مســتندات خوبى ندارند (و ش ام
ــى در آن ها  مهم تر از آن ســنت نوشــتن مســتندات عموم
ــوز در مرحله گذار  ــا هن ــدارد) و برخــى از آن ه وجود ن
به ســر مى برند. عده محدودى از شــركت ها كامًال بى ميل 
ــازنده قديمى  ــند. Nvidia به عنوان يك س به نظــر مى رس
ــيم، در دنياى كامپيوترهاي شــخصي به  تراشــه هاى بى س
ــبختانه افراد درگير  مشــكل بزرگى تبديل شده بود. خوش
ــيم توانستند بر اين مشكل غلبه  در ساخت تراشه هاى بى س
ــوز يكى از  ــازندگان تراشــه هاى گرافيكى هن كنند، اما س
مشــكالت موجود ما هســتند و اكنون در دنياى تجهيزات 
Embedded يافتن درايورهاى ســه بعدى شتابدهى شده 

هنوز مشكل است.

  تولـد واقعى لينوكـس چه روزى 
اسـت؟ بـه عنـوان يك پـدر خوشـحال و 
مغرور، كدام تاريـخ را انتخاب مى كنيد؟ 
زمانـى كـه آن يادداشـت را بـه گـروه 
خبرى مينيكس ارسـال كرديـد يا زمانى 
كـه نسـخه 0/01 را بـراى تعـدادى از 

دوستانتان ارسال كرديد؟
من فكر مى كنم هر دوى آن ها تاريخ هاى 
معتبرى هســتند. تاريخ ارســال يادداشت در 
گروه خبرى (25 آگوســت) عمومى تر است 
ــه همراه تاريخ  ــد متن كامل آن را ب و مى تواني
و ساعت ارســال و ديگر جزئيات به صورت 
ــد. در عــوض فكر  ــت بيابي ــل در اينترن كام
نمى كنم انتشــار نســخه 0/01 در هيچ فضاى 
عمومى اعالم شده باشــد. تنها در ميان برخى 

از دوستان كه اظهار عالقه كرده بودند، پخش 
ــدام از آن ايميل ها  شــد و فكر نمى كنم هيچ ك
ــند. به همين دليل، امروز براى  باقى مانده باش
يافتن تاريخ دقيق انتشار آن (هفدهم سپتامبر) 
بايد به سراغ فايل هاى اصلى آن نسخه برويد و 
تاريخ انتشار آن ها را بيابيد. به همين دليل، هر 
دوى اين تاريخ ها يا هر كدام از آن ها از ديد من 

قابل قبول است.
ــر انتخاب  به هر حــال، برخــى هنوز ب
روزهاى ديگرى اصرار دارند. به عنوان مثال، 
ــبه اعالميه رسمى لينوكس به سوم  نخستين ش
ــه در آن تاريخ، من  ــردد، ك جوالى باز مى گ
به طور رســمي درخواســت دريافت برخى 
ــرى  ــروه خب مســتندات پوزيكــس را در گ
ــردم كه در  ــرده و اعالم ك مينيكــس مطرح ك

حال كار روى يك پروژه هستم، اما نامى براى 
آن انتخاب نكرده بودم. از ســوى ديگر، پنجم 
اكتبر روزى اســت كه من انتشــار يك نسخه 
ــه حتى يك به  از لينوكس را (نســخه 0/02 ك
ــود) به صورت  ــانى هم با آن همراه ب روزرس

عمومى اعالم كردم.
ــراى در نظر گرفتن تمام  به همين دليل، ب

حالت ها بايد 4 عدد كيك تولد بخريد.

 آيا هيچ فكر مى كرديد كه لينوكس 
تـا اين حـد بـزرگ شـود؟ البته، مـن فكر 
مى كنـم كه جواب ايـن سـؤال را مى دانم. 
پـس شـايد بهتر باشـد اين طور بپرسـم 
كه چـه زمانى متوجه شـديد كه لينوكس 
(سيسـتم عامل   Minix و   GNU از 

بيست سال با لينوكس: نگاه توروالدز

بنيـاد لينوكـس، سـازمان غيرانتفاعـى كـه وقـف سـرعت بخشـيدن به 
توسـعه لينوكـس شـده اسـت، در نشسـت همكارى هـا بنيـاد لينوكـس
(Linux Foundation Collaboration Summit) به طـور رسـمي جشـن
20 سالگى لينوكس را آغاز كرد. اما لينوكس واقعاً چه زمانى متولد شد؟ آيا 
روز تولد لينوكس 25 آگوست است؟ يعنى روزى كه لينوس به طور رسمي 
پـروژه را اعـالم كرد؟ يا پنجم اكتبر 1991، يعنى زمانى كه نسـخه 0/02 
منتشـر شـد؟ در اين بخش خالصـه اي از نظريه هاي خـود توروالدز را كه 
مصاحبه اي با استيون جي.واگان از Z Dnet  بيان كرده  است خواهيد  خواند.
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  مـن فكـر مى كنـم شـما از IP بـه معنـاى
 «مالكيت معنوي» (Intellectual Property) و نه 

«پروتكل اينترنت» صحبت مى كنيد. 
ــن يكى از مواردى اســت  ــًا نمى دانم. اي   من واقع
ــل احتمالى كدهاى منبع بســته و  ــه از آن به عنوان دالي ك
سخت افزار انحصارى ياد شده است. دليل ديگر (به ويژه 
در زمينه كدهاى بسته) اين است كه «كدها بدريخت و پر 
ــما واقعًا مايه خجالت  از ايراد اســت و نشان دادن آن به ش
ــايد آن ها  ــا خواهد بود». اما چرا؟ هيچ كس نمى داند. ش م
ــند كه مالكيت خصوصى ديگــران را نقض كرده  مى ترس

باشند و در صورت علنى كردن آن از آن ها شكايت شود.

  در آخر، آيا شـما حاضريد با ريچارد استالمن 
بـر سـر ميـز مذاكـره بنشـينيد تـا اختالف هايتان 
را حـل كنيـد يـا ايـن اختالفـات غيـر قابـل حـل 

هستند؟
ــا مالقات كرده ام و ما ايده هاى     من ريچارد را باره
ــه بايد پيش بروند،  ــًال متفاوتى از اين كه كارها چگون كام
ــك ايدئولوژى» كامل  داريم. او به شــدت طرفدار آن «ي

است و من كامًال با آن مخالفم.

  چـرا شـما  هنـگام صحبـت از لينوكـس تـا 
ايـن حـد بـه اسـتفاده نكـردن از نـام GNU تأكيد

 داريد؟
ــتفاده نكــرده ام.  ــام GNU اس ــچ گاه از ن ــن هي   م
ــاد نرم افزارهاى  ــچ گاه يكى از پروژه هاى بني لينوكس هي
ــا لينوكــس  ــچ ارتباطــى ب ــاد هي ــن بني ــوده و اي آزاد نب
ــر GNU C عامل مهمــى بوده و  ــد كامپايل ندارد.. هرچن
 GNU ــز ابزارهاى هســت، اما بســيارى از ابزارهاى ما ني

نيستند. 
ــچ گاه معنايى  ــن اصطــالح GNU/Linux هي بنابراي
ــته اســت، البته بايد بگويم كه من هيچ گاه احساس  نداش
نكرده ام كه افراد نبايد آن را با اســمى كه دوســت دارند، 

بنامند. 
ــام دلخــواه خودشــان را براى  ــا ن بيشــتر توزيع ه
ــر فدورا،  ــد، نام هايى نظي ــن سيســتم انتخاب كرده ان اي
ــن  ــوا و.... بنابراي ــد، مندري ــو، آندروئي ســوزه، اوبونت
ــد آن را ــاى آزاد) مى خواه ــاد نرم افزاره ــر FSF (بني اگ
 GNU/Linux بنامد، من چرا ناراحت باشــم؟ به هر حال 
ــدان عجيب تر از ناميدن توزيع بر اســاس يك  اين هم چن

رنگ كاله نيست!

آزاد  و  شبه يونيكسـى  خارق العـاده 
دانشـجويان)  بـراى  تننبـاوم  آنـدرو 
بزرگ تـر خواهد شـد؟ يا بزرگ تـر از يك 
سـرگرمى بـراى خوره هاى فنـاوري؟ يا 

بزرگ تر از مايكروسافت؟
بزرگ تر شــدن از مينيكــس خيلى زود 
ــاد، در طي محــدوده زماني، يعني  ــاق افت اتف
فصل اول ســال 1992 لينوكس مى توانســت 
ــه مينيكس از انجام  ــى را انجام دهد ك كارهاي
ــروژه هم در حال ســرعت  آن عاجــز بود و پ

گرفتن بود.
بقيه قضايا به صورت تدريجى رخ داد و 
هيچ گاه با موردى استثنايى تر و خارق العاده تر 
از اوايل سال 1992همراه نبود. در آن زمان بود 
ــه من حتى آن ها را  كه فهميدم افراد زيادى ك
نمى شناختم، واقعًا از لينوكس استفاده كرده و 

آن را دستكارى مى كنند. 

 بـا نگاهى به گذشـته، فكر مى كنيد 
مهم ترين نسـخه منتشر شـده لينوكس 

كدام بود؟
براى شخص من نسخه 0/03 قدم بسيار 
بزرگى بود. اين نخســتين زمانى اســت كه از 
خود لينوكس براى توســعه نسخه هاى جديد 

آن استفاده شد.
 نسخه مهم ديگر نسخه 0/12بود. در اين 
نســخه لينوكس ناگهان براى برخى افراد مفيد 
واقع شده بود و مى شــد با آن برخى كارهاى 
ــره را انجــام داد (اين همان  ــول و روزم معم

ــدم، افرادى كه حتى آن ها  زمانى بود كه فهمي
را نمى شناســم از لينوكس استفاده مى كنند). 
ــان  بايد خوره  ــراف كنم كه در آن زم بايد اعت
سخت افزار مى بوديد تا بتوانيد با لينوكس كار 
ــى از آن دوره  كنيد. اما توســعه دهندگان فعال
هســتند كه هنوز هم در توسعه هسته لينوكس 

مشاركت مى كنند.
اما درواقع نســخه «مهم» از ديد ديگران 
بســيار بعدتر منتشر شد. نســخه 1/0 همواره 
ــروژه بوده و ســال ها  يكــى از مراحل مهم پ
ــيديم و از بســيارى  طول كشــيد تا به آن رس
ــه با آن روبه رو  جهات، مهم ترين واقعه اى ك
شديم، به انتشــار نسخه هاى مختلف ارتباطي 
ــه شــركت هايى مربوط بود  نداشــت، بلكه ب
ــت از لينوكــس كردند و  كه شــروع به حماي
ــاى اوراكل و آى بى  ام  منظور من تنها بيانيه ه
نيســت، بلكه از آن  مهم تر وقايعى اســت كه 
بســيار قبل تر از آن ها روى دادند؛ نظير انتشار 
ــى از لينوكــس روى فالپى كه در  توزيع هاي
حدود سال 1992 و تنها به صورت غير  مستقيم 
ــه انتشــار نســخه هاى مختلف توســط من  ب

مربوط مى شدند.

  من همـواره فكر مى كردم انتشـار 
نسـخه 2/4 در سـال 2001 اتفاق بسـيار 
مهمـى بـود. زيـرا ايـن نسـخه اى بـود 
كـه پشـتيبانى كاملـى از كالسـترينگ، 
سيسـتم هاى چنـد پردازنـده اى و حجم 
بـاالى رم را فراهـم كـرد. به هر حـال فكر 

مى كنيـد در طى روند تبديـل لينوكس از 
يك سـرگرمى سـاده شـخصى در زمينه 
تئـورى سيسـتم عامل ها بـه آنچـه كـه 
اكنون شاهديم؛ چه كسى بيشترين كمك 

را به شما كرده است؟
فكــر نكنم «يك» شــخص واحد وجود 
ــد كه در  ــته باشــد. افراد بســيارى بودن داش
ــد و  آزمايــش لينوكــس كمــك مى كردن
درخواســت ويژگى هاى تازه اى داشتند، كه 

اين به من انگيزه مى داد. 
ــد كه  ــه اى بودن توســعه دهندگان اولي
ناگهان وارد پروژه شــده و اصالحيه هايي را 

براى من ارسال مى كردند. 
همين طور افرادى كه نخستين توزيع هاى 
ــد. توزيع هايى نظير  لينوكــس را توليد كردن
 .yadda و Slackware ،SLS ،TAMU ،MCC

ــد  ــم نباي ــزرگ را ه ــى شــركت هاى ب و حت
فراموش كنيم.

ــادى در اين  ــت، افراد واقعًا زي درحقيق
قضيه نقش داشتند.

  آيـا هيـچ تصـورى از لينوكـس 
چهل ساله (لينوكس در بيست سال بعد) 

داريد؟
 من نمى توانم براى چنين مدت طوالنى 
ــزى كنم.، چون به ســختى مى توانم  برنامه ري
ــه آينده به  ــم را براى يك هفت حتى برنامه هاي
خاطر بسپارم. واقعًا در اين زمينه هيچ تصورى 

ندارم.

من اين روزها 
كمتر كد

 مى نويسم. ايميل 
مى خوانم، 

كدهاى 
ديگران را ادغام 
مى كنم و درباره 

تغييرات بحث 
مى كنم و بنابراين 
99 درصد كارى 

كه مى كنم، 
با ارتباطات و 

نگه دارى مخازن 
مركزى كد 

منبع هسته سروكار 
دارد، بدون اين كه 

شخصًا كدى 
بنويسم.


