
125
آبان
1390

شبكه
S

H
A

B
A

K
E

H
[N

ET
W

O
RK

]

 احمد شريف پور

يادداشت

125
بهمن
1390

شبكه

S
H

A
B

A
K

E
H

[N
ET

W
O

RK
]

آيا به اختراع چرخي جديد نياز داريم؟

چنــدي پيــش درحيــن گشــت زني در 
اخبــار  ســرتيترهاي  ميــان  در  اينترنــت، 
دنيــاي پنگوئن هــا بــا كلمه HUD (ســرنام
Head-Up Display) برخورد كردم. اين كلمه 

پيش از هر چيز يادآور فناوري جديدي بود كه 
در خودروهاي ب.ام.و براي نمايش اطالعات 
وضعيت خودرو روي شيشــه جلوي ماشين 
به كار مي رود. امــا برخالف انتظار من، خبر 
به صحبت هاي اخير شاتل ورث اشاره داشت 
و تغييري كه توســعه دهندگان اوبونتو قصد 
دارند در نسخه 12/04 اين توزيع پياده كنند.

اگــر در گذشــته هــم پي گيــر اخبــار و 
رويدادهــاي دنياي اپن ســورس و لينوكس 
بوده ايد، بــه طور حتم به خاطر داريد كه يكي 
از داليلي كه باعث شــد اوبونتو بتواند مسير 
ترقــي و تكامل را بپيمايد و تا مدت ها بر صدر 
فهرست توزيع هاي لينوكس بايستد (البته در 
كنار پشتيباني مالي كانونيكال)، نوآوري هاي 
اين توزيع بود. نوآوري هايي كه در زمينه هاي 
مختلف؛ از بازاريابي و ارســال ديســك هاي 
رايــگان گرفته تا ساده ســازي نرم افزارها و 
فرآيندهــاي مختلف براي كاربــران مبتدي، 
در محصــوالت اوبونتو مشــاهده مي شــد. 
يــا به احتمال شــما هــم اعــالم مهاجرت از 
سيســتم مديريت پنجــره X بــه Wayland را 
به خاطــر داريد! اين نوآوري هــا و تغييرات، 
گاهي نظير انتقال به ميزكار يونيتي، آن چنان 
راديــكال و ناگهاني بودند كــه به اعتراض و 
حتي مهاجرت كاربران قديمي منجر مي شدند. 
كاربراني كه هنوز از شــوك حاصل از تبديل 
محيط آشــناي گنوم 2 به گنوم 3 فارغ نشــده 
بودند، ناگهــان يونيتي را به عنــوان ميزكار 
پيش فرض خود مشاهده كردند و با مهاجرت 
به ســاير توزيع هــا، به نوعــي از اين تحول 

ناگهاني گريختند.
به نظر مي رسد كه HUD  هم نظير يونيتي، 
چنــان تغيير راديــكال و بنياديني باشــد كه 
نتوانيد جز عشــق يا تنفر موضعي در قبال آن 
اتخاذ كنيد. شاتل ورث در وبالگ خود نوشته 
است كه به رغم رواج تبلت ها و تلويزيون هاي 

هوشــمند، هنوز هم بخش بزرگي از كارهاي 
مــا تنها از طريق دســكتاپ كامپيوترها انجام 
مي شــود و به كاربران، چــه كاربران عادي 
و چه حرفه اي ها، وعده داده اســت كه نسخه 
12/04 اوبونتــو رويكــردي نوين را در رابط 
كاربــري نرم افزار دســكتاپ در پيش خواهد 

گرفت.
شــاتل ورث ايــن رابــط جديــد را كه از 
منطــق فــازي و يادگيــري ماشــيني براي 
«نگاشــت مقصــود شــما به رابــط كاربري 
نرم افــزار» اســتفاده مي كند، VUI (ســرنام

و  مي نامــد   (Vocabulary User Interface  
آن را روندي براي رســيدن به «فرادسكتاپ» 
مي دانــد. در اين رابط به جاي باز كردن منوها 
و انتخــاب گزينه موردنظــر از ميان آيتم هاي 
آن، كاربــر تنهــا چند حــرف از نــام گزينه 
موردنظــر را تايپ خواهــد كرد. در اين حالت 
سيســتم به صورت خودكار به جست وجوي 
دســتورها و گزينه ها در ميان آيتم هاي منوي 
برنامه جاري و منوهاي سيستمي مي پردازد 
و نتايج را براســاس برنامــه در حال اجرا و 
همين طور يادگيري مواردي كه كاربر بيشتر 
مورد استفاده قرار مي دهد، مرتب خواهد كرد. 
خود شاتل ورث در نوشته اش توضيح مي دهد 
كه منوها در عمل دو كاربرد كامًال مجزا دارند. 
نخستين كاربرد تقسيم بندي منطقي ابزارهاي 
موجود در يــك برنامه و فراهم آوردن ديدي 
كلــي از قابليت هــاي نرم افزار بــراي كاربر 
تازه كار اســت. اما اجراي دستورها، همواره 
دومين و مهم ترين كاربرد منوها بوده اســت 
كــه HUD دقيقــًا همين بخش را هــدف قرار 
داده اســت. اين همان قسمت از رابط كاربري 
همه سيســتم عامل هاي روميزي اســت كه از
 دهــه 1970 يعني زمان اختراع GUI  در پارك 
زيراكس تا كنون بدون تغيير باقي مانده است. 
بــه گفته شــاتل ورث ايــن سيســتم در كنار 
منوهــاي فعلي در اختيار كاربر خواهد بود تا 
به تدريج به آن عادت كند. اما با توجه به سابقه 
اوبونتو در موارد مشابه قبلي، به نظر مي رسد 
كــه ظرف يك يا دو نســخه آتــي به صورت 

پيش فرض نصب شــده و به تنها روش تعامل 
با برنامه ها تبديل شود. تالش هايي نظير اين، 
پيش تــر هم با عرضه ريبون به همراه بســته 
آفيــس 2010 يــا پروژه هاي مســتقلي نظير 
Enso آغاز شــده اند. اما هيچ يك مانند ريبون 

مقبوليــت نيافته اند و عمًال اين رابط تنها رقيب 
HUD خواهد بود. البته رقيبي در دنيايي ديگر!

آنچه موضــوع را جذاب تــر مي كند اين 
اســت كه اوبونتو قصد دارد اين سيستم را با 
 (Gesture) تشخيص گفتار و تشخيص اشاره
تركيب كند و به اين ترتيب طي دو ســال آينده 
شما بتوانيد واقعًا دستورها را به سيستم خود 

ديكته كنيد. 
همان گونه كه همواره تايپ كردن از كار با 
ماوس ســريع تر بوده است، به يقين گفتن نام 
دســتورات از هردوي اين ها سريع تر خواهد 
بود. اما سؤال اين است كه به رغم مزيت هايي 
كه اين شــيوه جســت وجوي دســتورات به 
همــراه دارد؛(كه نمونه هاي موفــق آن را در 
Launcher محيــط KDE و حتــي در منــوي 

اســتارت ويندوز 7 مي بينيم)، آيا الزم اســت 
كــه آن را به تمام رابط كاربري همه برنامه ها 
بســط دهيم؟ اگر منوها نزديك به چهل ســال 
اســت بدون تغييــر مانده انــد، حركت روي
 چهــار چرخ، بيش از صد ســال اســت كه به 
اســتاندارد صنعت خودروسازي تبديل شده 
است. آيا بايد به فكر ايجاد سيستمي جديد براي 
 HUD حركت خودروها باشــيم؟ آيا سيستم
مي تواند بــراي كاربران حرفه اي كه همزمان 
چنديــن و چند برنامه را در حــال اجرا دارند 
مفيد باشــد؟ آيا همانند ترجمه متن هاي منو، 
پياده سازي اين سيستم براي ديگر زبان هاي 
رايج (به جز انگليسي) امكان پذير خواهد بود؟ 
آيا هدف واقعًا رســيدن به رابطي است شبيه 
آنچه در گزارش اقليت ديده ايم؟ مسلم اين كه 
چنيــن تصميمي يا اوبونتــو را دوباره به پله 
نخست توزيع هاي محبوب باز خواهد گرداند 
يا آن را چند رتبه ديگر نيز پايين تر خواهد برد. 
تنهــا راه فهميدن نتيجه، منتظر ماندن و رصد 

كردن واكنش هاي كاربران است. 


