
بازگشت به گذشته؛ به بهانه اشباح

يادداشت

» احمد شريف پور

حتى اگــر از هــواداران پروپاقرص اپل هم 
نباشــيد به احتمال رويدادهــاى مهم و اصلى 
مربوط به اين شركت را دنبال مى كنيد. آخرين 
موردى هم كــه به احتمال زيــاد به آن توجه 
كرده ايد، عرضه نســخه جديد سيســتم عامل 
مكينتاش (OS X) با نام ماوريكس است. به هر 
حال بررسى و نقد بسيار مفصل جان سيراكوزا 
كه به رســم هميشــگى همزمان با عرضه اين 
سيستم عامل در آرس تكنيكا منتشر شد، يكى از 
آن مطالبى اســت كه حتى اگر به اپل عالقه مند 
نيســتيد به واســطه تحليل ها و توصيف هاى 

فناورانه اش، نبايد آن را از دست بدهيد.
فارغ از تمام ويژگى هــاى فنى و اصالحات 
زيبايى شناســى، نكته اى كه براى من جالب و 
جذاب بــود معرفى فريــم ورك جديدى به نام 
SpriteKit بود كه به برنامه نويسان كمك مى كند 

اشــياى متحركى را روى صفحــه به نمايش 
درآورده و موقعيت هريك و برخوردهاى آن ها 
را با هم كنتــرل كنند. اگرچه برخى از امكانات 
 Core Anima on اين فريم ورك پيش از اين در
سيســتم عامل OS X وجود داشت، اما كاربرد 
اصلى ايــن اســپرايت ها يا اشــباح در حوزه 
بازى ســازى خواهد بود كه وابسته به اشيايى 
(از شــخصيت ها تا گلوله ها و...) است كه دائمًا 
در حال حركت هستند. اگرچه تجهيزات موبايل 
اپــل اكنون تقريبــاً به يكــى از پركاربردترين 
پلتفرم هاى بازى هاى ديجيتال تبديل شــده اند، 
اما سيستم هاى دسكتاپ اپل هنوز در اين زمينه 
حرف چندانى براى گفتن ندارند و هنوز غالب 
عناوين سنگين و حرفه اى سكوهاى ويندوزى 
را هدف مى گيرند. عرضه اين فريم ورك شايد 
گام نخست در  حل اين مشكل باشد. البته، نبايد 
به اين زودى منتظر تحول شديدى در اين زمينه 

باشيم.
به هر حال خوانــدن اين ويژگى جديد، ابتدا 
مــن را به يــاد كمــودور 64 و دوران ابتدايى 
آشــنايى مــن بــا كامپيوترها انداخــت. آنجا 

اسپرايت ها مســتطيل هايى به ابعاد21×24 در 
پيكسل بودند كه بايد روشن و خاموش بودن 
هر گروه هشــت تايى از اين 504 پيكسل را با 
دســتور POKE در يك بايت حافظه متناظر با 
اسپرايت ذخيره مى كرديم. براى كنترل برخورد 
آن ها هم با استفاده از يك IRQ به صورت دائم 
مقدار يك خانه از حافظــه را مى خوانديم و با 
صفر و يك شدن بيت ها، مى فهميديم كدام يك 
از اسپرايت ها با هم يا با بخشى از تصوير در 
پس زمينه برخورد كرده اند. ابزارى كه به كمك 
آن تصويرى ساده از يك بالن را در پس زمينه 

آبى رنگ سيستم به حركت در مى آوردم.
دومين چيزى كه ذهن من را به خود مشغول 
كرد، اين بود كه احســاس كردم بســيارى از 
فناورى ها و روش هاى قديمى در حال بازگشت 

به دنياى مدرن محاسبات هستند.
 آن چــه در ايــن عرصه در حــال رخ دادن 
اســت، به نظر مى رســد بازگشــت به گذشته 
با فناورى هاى جديدتر اســت. مثــًال در طلوع 
 dumb) عصر محاســبات با ترمينال هاى گنگ
terminal) به مين فريم ها متصل مى شــديم و 

دستورالعمل محاســبات مان را به كامپيوترى 
قدرتمنــد (براســاس مقياس هــاى آن دوره) 
مى ســپرديم و نتيجــه را دريافــت مى كرديم. 
در آن زمــان هر ســخت افزارى اگــر نگوييم 
با سيســتم عامل، اما بــا نرم افزار اختصاصى 
خودش عرضه مى شــد. انقالب كامپيوترهاى 
شــخصى در كنار همه چيزهاى ديگر، اين دو 

وضعيت را تغيير داد. 
نخســت اين كــه ماشــين مان را خودمان 
انتخــاب و ســرهم كــرده و بعــد نرم افــزار 
واحدى به نام سيستم عامل را روى آن نصب 
مى كرديــم و پس از آن همــه ما صرف نظر از 
«كارايى ســخت افزارى سيســتم» بــا تجربه 
كاربرى يكسانى روبه رو مى شديم. پس از آن 
محاســبات مان را هم از مين فريم ها پس گرفته 
و به دستگاه هاى شــخصى مان بازگردانديم. 

ايــن روند تا مدت زيــادى جريان غالب دنياى 
محاسبات بود.

امــا مدتى اســت كــه دوبــاره با اتــكا به 
فناورى هاى جديد در حال بازگشــت به همان 
پارادايم ها هســتيم. با رواج تجهيزات ديجيتال 
همراه كــه اكنون به واســطه توان به نســبت 
كمتر ســخت افزارى نقش همــان ترمينال هاى 
گنــگ را بــازى مى كننــد (بماند كه شــايد به 
لحاظ ســخت افزار از مين فريم هاى پيشين هم 
قوى تر باشــند)، محاســبات مان را دوباره به 
مين فريم هايــى اين بــار در ابرها ســپرده ايم. 
حتى غالب داده هاى مان هــم در همان فضاى 
ابرى ذخيره مى شــوند. دوباره ايده نرم افزار 
اختصاصى براى هر ســخت افزار جان گرفته 
اســت و اين بار حتى مديران مايكروســافت، 
شركتى كه روش اصلى كسب درآمدش فروش 
ســخت افزارهاى  براى  سيســتم عامل  مجوز 
گوناگون بود، پرچم «هماهنگى ســخت افزار و 

نرم افزار» را دوباره علم كرده است.
ايــن موضوع حتــى به اينترفيــس و ظاهر 
نرم افزارها هم نفوذ كرده اســت. كســانى كه 
بــا نرم افزارى مثــل Turbo C از زمان داس و 
ويندوز 3.1 يا نمونه هاى مشابه كار كرده باشند، 
به احتمال شباهت بى نظيرى را بين منوهاى آن 
 Visual Studio نرم افزار و نوار منــوى كنونى
(كه همه با حروف بزرگ و پس زمينه اى تخت 

ديده مى شوند) احساس خواهند كرد. 
در نهايت، پيشــنهاد مى كنم مطلب اصلى را 
در آرس تكنيكا مطالعه كنيد. جزئيات فنى نحوه 
افزايش طول عمر باترى بسيار جذاب است، به 
سيستم جديد پشتيبانى از چند نمايشگر توجه 
كنيد و تغييرات پوسته ظاهرى سيستم عامل را 
ببينيد و در عين حال، بــه اين فكر كنيد كه در 
آينده كدام پارادايم هاى قديمى را ممكن اســت 
در قالب نامى جديد و با فناورى اى تازه دوباره 
بــه عنوان هايپ و كمى بعد اســتاندارد دنياى 

محاسبات ببينيم.
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