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سخن سردبیر:
منش لینوکسیها این است که درباره آنچه که در اختیار دیگران قرار میدهندد بخلدی ندارندد و آنچده کده
دارند در اختیار همگان قرار میدهند .به همین منظور نیز هست که این مجله الگ نیز هسدت .بدرای همدین
قرار است که بخشی از این مجله به لینوکس اختصاص داده شود .از طرفی دیگر با توجه بده رویکدرد سدرعت
بیشترمان همواره بخشی متفاوت به این مطلب اختصاص داده شده است .در واقع این به آن دلیل است که از
پایه و اساس کارهای ما در راستای سرعت بیشتر ارائه میشدند .در این راستا تاکنون گروههدای مختلفدی راه
انداختیم .به عنوان مثال در سال  4114گروه  speedmotionرا تشدکیل دادیدم .پدس از آن در سدال 4116
پروژه متن باز  quickworkflowرا در گیتهاب راه انداختیم.
در آینده قرار است بخشهایی از نهنگ الگ نیز به ادبیات اختصاص یابد؛ اینکه چطور تکنولوژی در خددمت
آن قرار میگیرد.
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نهنگ الگ

تصویری از حرکت ذرات در اتم
فاطمه کوهی
کارشناس سخت افزار

آینده
در آینده دستگاههای الکترونیکدی  androcellکه با فناوری "  Cradleفورا نگویید طرف دیوانده سدت .بدا
چیزی بیشتر از یک صفحه نمایش  "to Cradleتولیددد شددده اسددت مراجعه بده سدایت طراحدی یدانکو
مسددتطیل شددکل در جیددب مددا نموندده ای از وسددایل رو بدده آیندده مددیتوانیددد اطالعددات بیشددتری در
خواهنددد بددود .آنهددا بدده صددورت است که عالوه بر کوله پشتی یدک مورد این کوله پشتی منحصدر بده
یکپارچدده جزئددی از زندددگی مددا دسددتگاه ارتطدداطی الکتریکددی نیددز فدددرد و زیطدددا کسدددب کنیدددد.
خواهند شد و در تار و پود زنددگی میباشد .پس اگر کسدی را دیدیدد
ما رسوخ خواهند کرد .کوله پشتی دارد با کوله پشتیش حرف میزند
4

وسترن دیجیتال و آغاز فروش باریک ترین هارد دیسک  1ترابایتی دنیا
سدیگیت بایدد بده خدودش تکددانی استوانه ای موتدور محکدم و بابدت اطمینددان از عدددس لمددس دیسددک
بدهد .بعدد از اینکده ایدن شدرکت نگه داشته شده و بده ایدن صدورت توسدده هددد ضددطه اطالعددات و در
هارد دیسک  511مگابدایتی خدود لددرزش بدده حددداقل مددی رسددد و نتیجه افزایش طول عمر آن مدی-
با ضدخامت  5میلیمتدر را معرفدی پیگیری خدوانش اطالعدات بهطدود شود.
کددردح حدداال نوبددت بدده وسددترن می یابد.
دیجیتال رسیده تا نه تنها هدارد 1
ترابددایتی خددود بددا ضددخامت 7
میلیمتددر را معرفددی نمایدددح بلکدده
فددروش و تحویددل آن را هددم آغدداز
کندددد .بدددا اسدددتفاده از فنددداوری
StableTracح هر دو انتهای محدور

فناوری  SecureParkهم هددهای
بطت اطالعات را در حین افدزایش
دور هارد یدا کداهش آن یدا موقدع
خاموشیح با فاصله از دیسدک نگده
میدارد .این فاصله منجر به کسب

کتاب مجهز به صفحات لمسی برای تجربه سفر در زمان
کتدداب مجهددز بدده رایاندده کوچددک صفحه نمایش لمسی پدن اینیدی حافظدده یددک گیگابایددت در ایددن
داخلی و صدفحه نمدایش لمسدیح بددا وضددوو تصددویری  641*481کتاب بکدار رفتده اسدت .کداربر بدا
امکددان سددفر و تجربدده ح ددور در پیکسل است.
دوره های مختلف در هنگداس بدازی
را برای کاربر فراهم می کند .کتاب
 Mystنمونه ای از کتاب های قابدل
لینددک اسددت کدده امکددان ایجدداد
لینک های بانویه و سفر بده اعصدار
مختلددف را فددراهم مددیکنددد .ایددن
کتاب مجهز به یک رایانه کوچدک
دست سداز بدا وینددوز  XPو یدک

اندازه کتاب نصف یک ندوت بدو
است و انرژی مورد نیاز توسه یک
باتری قابل شدارژ لیتیدوس یدون -3

 cellتأمین می شود کده مدیتواندد
حداکثر تا دو ساعت مورد استفاده
قددرار بگیددرد .یددک پردازنددده 1.6
گیگاهرتز Intel Z530Pح چیپست
گرافیدک  Intel GMA500و یدک

کتاب  Mystمی تواند مجموعده ای
از بازی ویددئویی  Mystرا کده در
سال  1993عرضه شده بودنددح در
قالطی جدید تجربه کند .طراحدی و
ساخت کتداب شدش سدال بطدول
انجامیده و با قیمت  15هدزار دالر
فروخته میشود.

قویترین لیزر جهان میتواند روی زمین ستاره کوچکی بسازد
درسددت در زمددانی کدده مح ددان شود .این سیستم بیش از  45برابر حاوی هیدروژن درانتظار سرنوشت
 CERNتماس تالش شان را به کدار هددر سیسددتم لیددزر دیگددر انددرژی خود نشسته است .وقتی کده 194
بسته اند که بدا ایجداد یدک سدیاه مصرف می کند.
چالدده در فرانسدده دنیددا را معدددوس
کننددد!ح دانشددمندان آزمایشددگاه
لددورنس لیورمددور بددرای خودشددان
مشددد ول سددداخت ماشدددین روز
رسددتاخیز هسددتند :یددک لیددزر 11
طط ه که ممکن است یدک سدتاره
مینیدداتوری در شددمال کالیفرنیددا
ایجاد کند.

 194پرتوافکن  NIFدر یک سدوپر
سازه  11طط ه جاسازی شدده و از
دستگاه های نوسان ساز اصلی کده
منشا لیزر هستند تدا تداالر هددفح
مساحتی به اندازه  3زمین فوتطدال
را اش ال کرده اند .ایدن پرتوهدا از
میان ت ویت کننده هدا عطدور مدی
کنند و مرحلده بده مرحلده سدط

ابددزار احتددرام ملددی ( )NIFقددوی انرژی آنهدا در زمدان ت ریطدی 45
ترین لیزر قابل استفاده در جهدان میلیدداردس بانیددهح از حدددود یددک
است .هدف از ساخت ایدن اسدطاب میلیاردس ژول به بیش از  4میلیون
بازی  3.5میلیارد دالری دسدتیابی ژول (یعنددی حدددود یددک میلیددارد
به همجوشی (گدداخت) هسدتهای درصد!) افزایش می یابد.
در محیه آزمایشدگاهی بدوده .بده
شکل تئوری  INFباعث تولد یدک
ستاره کوچک بر روی زمدین مدی

در میدان تدداالر مرکدزی هددم یددک
گوی (ت ریطا اندازه یک بلطریندگ)

پرتددو ت ویددت شددده بدده صددورت
همزمان این هدف را مدورد حملده
قددرار مددی دهنددد (ایددده ای شددطیه
متددراکم سددازی اورانیددوس در بمددب
هسته ای)ح هسته هدای هیددروژن
به هم می پیوندند و این کار انرژی
قابددل تددوجهی آزاد مددی کنددد کدده
بسیار بیشتر از میزان انرژی مدورد
نیاز برای راه اندازی واکنش اسدت.
به گمانم باید دعا کنیم که اندرژی
تولیدددی آن دددر زیدداد نطاشددد کدده
نتوانند آن را کنترل کنندح اگر نده
ممکن است اتفداقی بددتر از سدیاه
چاله فرضی پروژه سرن در انتظدار
زمددددین و سدددداکنان آن باشددددد!
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 5فناوری که جهان را متحول می کند
اخیددرا در مطالعددهای معلددوس شددده کددداربران مدددیتوانندددد در عدددین شددرکتهددای موتددوروالح متدداوا ح
است کده شدطکه هدای اجتمداعیح برخوردار بودن از تعامل اجتماعیح سان و پطدل چندد سدازنده اصدلی
انددرژی خورشددیدی فددوم کارآمدددح اطالعدددات ارسدددالی خدددود را در ساعت های هوشمند هستند.
ساعتهای هوشمندح پیشرفتهای دسترس تماس افرادی که در جهان
روباتیک و چاپگرهای سده بعددیح مش ول تعامل هستندح قرار ندهند.
جهدان را در سددال  4113متحددول

پیشرفت های رباتیک

میکنند.
به گدزارش ایرندا از پایگداه اطدال
رسانی الیو ساینسح ایدن مطالعده
توسه مح دان موسسده فنداوری
ماساچوست انجاس شده است.

پیشرفت هدای حاصدل از فنداوری
رباتیک این پتانسیل را دارندد کده
انرژی خورشیدی فوق کارآمد

محل کار افراد و سازمان ها را نیدز

سددالهاسددت کدده جسددتجو بددرای بطور چشمگیری تحت تدابیر قدرار
اشکال جایگزین انرژی در جریدان دهند.

بر اساس این گزارشح پن فناوری
است.
کددده بیشدددترین پیامددددها را در
با ظهدور اندرژی خورشدیدی فدوم
چاپگرهای سه بعدی
خصددوص تجددارت و کددار در سددال
درژی
د
اند
اشددکال
ایجدداد
کارآمددد
از محطوب تدرین اختراعدات سدال
 4113خواهند داشتح عطارتند از :
تدر
نزدیدک
دت
ی
ح
بده
جایگزین
 4114ساخت و تعمیم چاپگرهای
شده است .ایدن موف یدتهداح بده سه بعدی بوده است.

شبکه های اجتماعی
درحالی که شطکه هدای اجتمداعی

ویژه به اندرژی خورشدیدی اجدازه شرکتها در حال حاضدر مشد ول
میدهد تا با سوخت های فسدیلی بهره بردن از چاپگرهدایی هسدتند
رقابت کند.
ساعت های هوشمند

که از چند الیه مداده بدرای شدکل
دادن به یک محصدول سده بعددی

روش تعامل مردس را ت ییر دادهاندح
امدددا بسدددیاری از سدددایت هدددای محطوبیت روز افدزون گوشدیهدای
به تازگی شرکت جنرال الکتریدک
اجتماعی مانند فیس بو و تویتر هوشمند روش کسدب اطالعدات را
بددرای چدداز نددازل هددای سددوخت
مشددکالتی را در ارتطددا بددا قابددل ت ییددر داده اسددت .سدداعتهددای
ف دداپیماهای جدیددد شددرو بدده
دسترس بودن اطالعات خصوصدی هوشمند با جمع آوری اطالعات از
استفاده از چاپگر سه بعدی کدرده
تلفن های هوشمند و نشدان دادن
افراد ایجاد کردهاند.
است.
با ورود سکوهای موقت شطکه های آنها بر روی یک ساعت دو سدویه
استفاده میکنند.

اجتماعی مانند «اسنپ چت» کده یددک گدداس در ارتطددا بددا تسددهیل
به کاربران اجازه مدیدهدد عکدس کسب اطالعات جلوتر رفتهاند.
ارسال کنند و پس از مددت زمدان
مشخصی عکس را ناپدید میکندد
7
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کارشناس ارشد هوش مصنوعی

قلب GitHub

معمددوال  GitHubرا یددک سددایت دیگری مانندد خده فرمدانح رابده ایجاد و همراه پروژه به کاربر اصلی
اشترا

کد و ارائه خدمات یا یدک گرافیکیح بوجدود آوردن همکداری آن میفرستد .کداربر اصدلی ابتددا

شطکه اجتماعی مخصدوص برنامده در repositoryهدددای مختلدددف و باید به کاربر غریطده اعتمداد کندد
نویسان مدیدانندد .هدر دوی آنهدا

غیره را میدهد.

میتوانند درست باشدندح امدا واقعدا یکددی از قابلیددت هددای شدداخ
 GitHubکپی کردن یدک مخدزن

 GitHubچیست؟
در قلب  GitHubیک پدروژه مدتن
بداز کده توسده Linus Torvalds

(خالق لینوکس) ایجاد شده اسدت
به ناس  Gitوجود دارد .در واقع Git

یک سیسدتم کنتدرل نسدخه ندرس
افدددددزار اسدددددت.

Matthew

 McCulloughیکدددی از اع دددای
 GitHubمیگوید Git :مانند دیگدر
سیستم های کنترل نسخهح نسخه
های نرس افزار را ذخیرهح مدیریت و
فراخوانی میکند .که الطته بیشدتر

 Forkingمیگویند .سدپس کداربر
میتواند ت ییرات مورد نظر خود را
در مخزن ایجاد کندد و مدیتواندد
ت ییرات ایجداد شدده را بدا اطدال
رسدانی ( )pull requestبده کداربر
اصلی آن مخزن اعالس کند و کاربر
اصددلی مددیتوانددد بددا یددک کلیددک
ت ییرات را به مخزن اصلی منت دل
کند (.)merge

 Gitمیتواند برای هدر ندو فایدل

 requestو  mergeهسدددتند کددده

دیگری مانند یک فایل  Wordنیز

 GitHubرا قدرتمند مدیکندد .در

استفاده شود.

گذشددته بددرای اینکدده یددک کدداربر

کرد .امدا  GitHubبده جدز امکدان
ایجدداد  repositoryویژگددیهددای

اعمال کند.

به اکاندت دیگدر اسدت کده بده آن

برای کدها اسدتفاده مدیشدود امدا

تحددت عنددوان  Repositoryایجدداد

صورت درسدت بدودن ت ییدرات را

( )repositoryاز اکانت کاربر اصلی

ایدددن سددده ویژگدددی forkح pull

در  GitHubمیتوان پدروژه هدا را

سدددپس  patchرا مشددداهده و در

بتواند ت ییراتدی را در یدک پدروژه
متن باز ایجاد کند باید ابتدا آن را
دانلود مدیکدردح سدپس ت ییدرات
الزس را اعمددال کندددح بعددد از آن
لیستی از ت ییرات را به ناس patch

امددا در  GitHubزمددانی کدده یددک
 pull requestرخ میدهددح کداربر
اصلی میتواند پروفایل درخواسدت
دهندددده را بطینیدددد و در صدددورت
تایید( )mergeبه اعتطار درخواست
کننده اضافه میشود .ایدن اعتطدار
مدیتوانددد بده عنددوان یدک روزمدده
شناخته شود.
سایت  GitHubدارای ویژگی های
دیگری نیدز هسدت .اگدر بدر روی
پروژه های متن باز کار مدیکنیدد
 GitHubاولین قدس مهم است کده
باید بردارید .بدسدت آوردن اعتطدار
و شهرت در دنیای برنامده نویسدی
با استفاده از  GitHubامکان پدذیر
است.
8
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سرعت بیشتر

محصول همسانی از شرکت دیگدر
فرم میکند.

قوانین سرعت
امروزه سدرعت یکدی از معیارهدای
اصلی سنجش محصوالت مختلدف
بدده شددمار مددیرود .از ماشددین و
وسایل خانگی گرفته تا کدامپیوتر؛
هیچ فرقی نمیکند .شما وقتی بده
سراغ محصدولی مدیرویدد قطدل از
هرچیز به این موضدو فکدر مدی-
کنید که با چه سدرعتی مدیتواندد
کار مورد نظرتان را انجاس دهد .بده
همدین دلیدل هدم تولیدکنندددگان
محصوالت مختلف سدرعت کداالی
خود را برجستهتدر از هدر ویژگدی
دیگر بر روی آن حک میکنند.
اما موضو قابل توجه آن است که
شرکتهای مختلف تعطیر متفاوتی
از سرعت دارندد .بندابراین طرحدی
که یک شرکت برای سدریع جلدوه
دادن محصول خود در نظدر مدی-
گیرد با
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