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آیا تولید سیستم عامل بومی ضرورت دارد؟
سوسن صادقی
خبرنگار

منبع :سی نت

راهانــدازی سیســتم عامــل بومــی بحث
جدیدی نیســت ،چرا که پیــش از این نیز
بحث استفاده از سیستم عامل بومی در
کشــور مطرح بوده اســت و حتــی رئیس
وقــت ســازمان فنــاوری اطالعــات در
سال 94از راهاندازی سیستم عامل بومی
خبر داد ولی به گفته کارشناسان خروجی
مطلوبی نداشت .حال این سؤال مطرح
اســت که آیا کشــور مــا دانــش راهاندازی
سیســتم عامــل بومــی را دارد؟ سیســتم
عامل بومی دارای چه مزیتهایی است
و آیا تولید آن در کشــور با وجود سیســتم
عاملهــای متن بــاز در جهــان ضرورت
دارد؟ روزنامــه ایــران بــرای دریافــت
پاســخ ســؤاالت خود به سراغ اســتادان و
کارشناسان حوزه برنامهنویسی و امنیت
رفته است.
ëëپروسه 10ساله برای تولید سیستم عامل
بومی
«سیستم عامل وسیلهای برای ابزار و
تجهیزات الکترونیکی است که با آن تمام
فعالیتهــای خــود را کنتــرل و هدایــت
میکنند ،طبیعتــاً اگر سیســتم عاملی را
بهصورت اختصاصی براســاس اقتضا و
شرایط کشور خود تولید کنیم ،بخصوص
در ایمنســازی فضــای ســایبری کشــور
میتواند بسیار مؤثر واقع شود».
علیرضــا هاشــمی گلپایگانــی اســتاد
دانشــگاه امیرکبیــر با بیــان مطلب فوق
به «ایــران» گفت :اما بحــث بومی بودن
سیستم عامل اختصاصی باید بهصورت
شــفاف تعریــف شــود ،چرا کــه ایــن واژه
دارای معانــی متفاوتی اســت به عبارتی
هــم میتــوان سیســتم عامــل مختــص
خــود تولید کــرد و هم میتوان سیســتم
عاملهــای موجــود متن بــاز در جهان را
شخصیســازی و با قابلیتهــای خاص
کشور تغییر داد و نام بومی بر آنها نهاد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در گذشــته

سیســتم عامــل بومی مطــرح بــود که با
وجود صــرف هزینههای هنگفت نتیجه
چندانی در بر نداشت و مورد استفاده قرار
نگرفت ،افزود :دانش کافی برای نوشتن
یک سیستم عامل خاص در کشور وجود
دارد و میتــوان سیســتم عاملــی را بــا
محدودیتهایمتناسبجامعه،شرایط
اقتصادی و اجتماعی تولید کرد .میتوان
بــه آن قابلیتهایی اضافه کــرد که برای
کشور مفید باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت :ولی
ایــن پــروژه در کوتــاه مدت و میــان مدت
به نتیجه نمیرســد ولی با دانشــی که در
کشــور وجــود دارد اگر از هماکنون شــروع
کنیم به پروســه  10ســاله نیاز اســت تا به
نتیجه دلخواه برســد ولی برای اینکه این
بار به نتیجه برســد باید بدرستی هدایت
و سازماندهی شوند تا به محصول خوب
منجرشود.
این اســتاد دانشــگاه افــزود :امــا برای
میــان مــدت بایــد کمــاکان از سیســتم
عاملهــای متــن بــازی ماننــد لینوکــس
یــا اندروید و ...کــه در جهان وجــود دارد،
اســتفاده و آنهــا را بــا اقتضــای کشــور
مناسبسازی کرد .متن باز بودن سیستم
عاملهای خارجی که در دنیا وجود دارد
مزیت محســوب میشــود ،چرا که تمام
عملکردهــا در آن بســیار شــفاف اســت.
افــرادی که قصــد دارند کســب و کاری را
روی آن راهانــدازی کننــد قادرنــد تمــام
ابعاد آن را بررســی کننــد و این خود یک
امتیازمحسوبمیشود.
امیــد توکلــی طــراح و راهبــر امنیــت
راهکارهای فنــاوری اطالعات و عملیات
نیــز با بیان اینکه سیســتمعامل شــالوده
بهرهبــرداری از هــر ســامانه فنــاوری
اطالعاتی اســت ،گفت :منابع پردازشی،
ذخیرهســازی و ارتباطــات شــبکهای بــا
دنیــای بیرون از طریق سیســتمعامل در
اختیــار پایگاههــای داده و نرمافزارهــای
کاربــردی قــرار میگیــرد .بنابرایــن
سیســتمعامل نقــش مهمــی در امنیت
راهکارهای فنــاوری اطالعات و عملیات

کاهش  86درصدی واردات تلفن همراه

دارد .توکلــی افــزود :هرچــه میــزان
تســلط توســعهدهندگان و متخصصان
امنیــت ایــن راهکارها بــه ابعــاد امنیتی
سیســتمعامل بیشتر باشــد ،قطعاً تأثیر
بســزایی در افزایــش ســطح امنیــت
خواهد داشت که اصوالً اید ه بومیسازی
محصوالت فناوری اطالعات و عملیات
بر پایه این تفکر شکل گرفته است.
ایــن کارشــناس امنیــت افــزود :البته
تعبیر من از سیستمعامل بومی ،اختراع
مجــدد چرخ نیســت .شــکی نیســت که
توســعه سیستمعامل دانشــی پیچیده و
حاصــل بیــش از  40ســال تجربه اســت.
استفاده از این تجربه با کاربرد و تحقیق و
توسعه ،در خصوص سیستمهای عامل
متنباز در کشور امکانپذیر است.
وی گفــت :وقتی بومیســازی صورت
میگیــرد تســلط کافــی بــه جنبههــای
مختلــف یک محصول بــه وجود میآید
و تولید سیســتم عامــل بومی نیــز از این
قاعده مســتثنی نیســت .وقتی سیســتم
عاملــی به منابــع خــارج از کنترل جهت
بهروزرسانی ،امن ســازی ،رفع مشکالت
و توســعه قابلیتها وابســته اســت خود
یکــی از چالشهــا محســوب میشــود.

وقتی به کدهای سیستم عامل دسترسی
وجود نداشــته باشــد مشــکالت زیادی را
در کاربردهــای آن ایجاد میکند .این امر
تولید و استفاده از سیستم عامل بومی با
تعبیر بیانشده را ضروری میکند.
ëëآنسویسیستمعاملبومی
«پیــش از ایــن نیــز طــرح راهانــدازی
سیستم عامل بومی در کشور مطرح بود
و چندین شرکت میلیاردها تومان بودجه
دریافــت کردند ولــی از آنجایی که هدف
بدرستی تعیین نشده بود ،با وجود صرف
هزینههــای هنگفت ایــن پروژههــا راه به
جایی نبرد و نتوانست جایگزین سیستم
عاملهای موجود شود».
میــاد نــوری برنامــه نویــس بــا بیان
مطلــب فــوق بــه «ایــران» گفــت :اکنون
سیستم عاملی مانند لینوکس و اندروید
وجــود دارد و در اختیــار مردم جهان قرار
گرفتــه اســت از آنجایــی که این سیســتم
عاملهامتنبازهستند،نمیتوانندکشور
مــا را تحریــم و تهدیــد کننــد .در اندروید
برخالف اپل میتوان هر تغییری را ایجاد
و هر نــوع قابلیت ایرانی را بــه آن اضافه
کرد .اگر محدودیتی در بحث کدها وجود
داشته باشد ،امکان برداشتن این کدها در

این نوع سیســتم عاملها براحتی وجود
دارد و میتــوان آن را شخصیســازی و
کاربردی و مسائل امنیتی را در آن رعایت
کرد.
ایــن برنامــه نویــس در ادامــه افــزود:
بهعبارتــی یک تیم تخصصــی میتواند
برخــی از قابلیتهــای آن را حــذف و به
اندرویــد شــخصی مبــدل کنــد و خیلــی
از کارشناســان ایــن کار را رایــگان انجــام
میدهند بهطوری که قابلیتهای جدید
را اضافــه یــا از آن کم میکننــد .بنابراین
وقتی امکان ایجاد تغییرات در آن وجود
دارد دیگــر نیازی نیســت کــه هزینههای
سنگینیرابرایتهیهسیستمعاملبومی
صرف کنند ولی اگر برخی صرفاً بهدنبال
نــام نهــادن کلمــه بومــی روی سیســتم
عاملــی هســتند و میخواهند مانند قبل
بودجه هنگفتی را صرف آن کنند ،بحث
دیگری است.
ایــن کارشــناس بــا بیــان اینکــه گفته
میشــود ممکــن اســت گــوگل کســب
و کارهــای ایرانــی را تهدیــد کنــد یــک
بزرگنمایی است ،گفت :از وقتی که گوگل
هاتگــرام و طالگــرام را حــذف کــرد ایــن
بحثها بیشتر مطرح شد و اعالم کردند

کســب و کارهای دیگری هم حذف شده
اســت امــا اینطــور نیســت چــون گوگل
آن دو پوســته را بدافــزار تشــخیص داد و
از آنجایــی که گوگل ماننــد آنتی ویروس
عمل میکنــد آنها را حــذف و غیرفعال
کرد.
نــوری بــا بیــان اینکــه اپــل
محدودیتهایی را در زمینه تلفن همراه
قرار داده اســت و آن هم بهدلیل ماهیت
سیســتم عامل بســتهای اســت که دارد،
گفــت :ایــن شــرکت از روز اول نیــز اعالم
کــرده اســت بــه جــز مارکــت اپــل نبایــد
اپلیکیشــن نصــب کــرد از ســوی دیگر به
ایــران ،کوبا و ...ســرویس ارائــه نمیدهد
اگر برخی اپلیکیشــنهای ایرانــی در اپل
موجــود بودنــد بــا اکانــت دیگری بــه آن
متصل شــده بودند بنابراین بهتر اســت
ایرانیهــا کســب و کارهــای خــود را روی
سیستم عامل اندروید انجام دهند.
جعفری استاد برنامهنویسی دانشگاه
صنعتــی شــریف نیز بــا بیــان اینکــه اگر
بتواننــد بواقع یک سیســتم عامل بومی
مختــص ایرانــی بنویســند اقــدام خوبی
اســت ولــی بهنظر نمیرســد ایــن اقدام
عملیاتــی شــود چرا کــه پیــش از این نیز
در ایــن زمینــه کارهایــی انجام شــد ولی
به نتیجه نرســید ،گفت :وقتــی اکنون در
دنیــا سیســتم عامــل کد بــاز وجــود دارد
کــه پیــش از ایــن نوشــته شــده اســت و
میتــوان بــا شخصیســازی و مطابــق با
کاربردهــای داخلــی از آنها اســتفاده کرد
بنابراین تولید یک سیســتم عامل بومی
که بسیار زمانبر نیز خواهد بود ،معقول و
مقرون به صرفه نیســت .وی افزود :بهتر
اســت سیســتم عاملهای اپن سورس را
شخصیســازی و مطابــق نیازهــای خود
کاربردی کــرده و امنیــت آن را باال ببریم
از طــرف دیگــر بهتــر اســت از سیســتم
عاملهای اپل و مایکروســافت که بســته
اســت اســتفاده نشــود ،چرا که مشخص
نیســت چــه اتفاقاتــی میافتــد و تهدید
محسوب میشود و بک دور ()backdoor
وجود دارد.

واردات تلفن همراه در فروردین امسال نسبت به همین ماه
در سال گذشته حدود  ۸۶درصد کاهش داشته است.
اخــبار
بهگزارش ایســنا ،بررســی آمار واردات ایــران در ماه ابتدایی
امســال از این حکایت دارد که در این مدت حدود شــش میلیون و  ۱۰۰هزار دالر
واردات تلفن همراه به ایران انجام شــده که نشانگر کاهش  ۸۶درصدی نسبت
به فروردین سال گذشته است.
طی نخســتین ماه ســال قبل حــدود  ۴۳میلیــون و  ۹۷۵هزار دالر گوشــی تلفن
همــراه به ایران وارد شــده بــود .همچنین طبق اطالعات گمــرک واردات تلفن
همراه در فروردین  ۹۷از سه کشور چین ،امارات متحده عربی و کرهجنوبی بوده،
درصورتی که در فروردین امسال واردات گوشی به ایران از امارات متحده عربی و
چین انجام شده است .آخرین آمار واردات مربوط به  11ماهه سال گذشته حاکی
از واردات  ۳۱۹میلیون دالری تلفن همراه در این مدت است.

تلگرام از پوسته های فارسی امن تر است

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه همواره اتصال مستقیم به
تلگرام امنتر از اتصال از طریق پوستههاســت ،گفت :اینکه تلگرامهای فارسی
جاسوسافزار باشند ،ثابتشده نیست و اقدام گوگل برای حذف اپلیکیشنهای
ایرانی تروریسم اقتصادی است.
بهگــزارش ایســنا ،حمیــد فتاحــی با اشــاره بــه نقــش وزارت ارتباطــات در بروز
نســخههای فارســی تلگرام ،گفت :ما در دی مــاه  ۱۳۹۶دربــاره ناامن بودن کل
پوســتههای تلگرام بیانیه دادیم .منطقی اســت که اتصال مســتقیم به تلگرام
امنتر از اتصال از طریق پوســتهها و نه فقط کالینتهایی اســت که فراگیر شده
بود .اما اینکه گوگل به بهانه جاسوســی بودن تلگرامهای فارســی ،آنها را حذف
کــرده ،ادعای گوگل اســت کــه باید از مرکــز ملی فضای مجازی پیگیر شــد ،زیرا
رئیــس مرکز درباره این پیامرســانها و مجوزهایی که داشــتند ،اظهار نظر کرده
و دربار ه شــایعات و اخبار نســبت به اینکه وزارت ارتباطات در اختیار آنها ســرور
گذاشته و امکانات ترجیحی داده ،شفاف توضیح داده است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه گوگل با قدرتی که داشته،
نــه فقط پوســتههای تلگرام ،بلکــه اپلیکیشــنهای دیگری را هم حــذف کرده،
افزود :گوگل حتی تهدید کرده که ممکن است اپهای دیگری را هم حذف کند.
ما بــه این اقدامات ،تروریســم اقتصادی در حوزه فنــاوری اطالعات میگوییم،
یعنــی ورود یکطرفــه و چون مالکیت پلتفــرم را در اختیار دارد ،بــه کاربر زور
بگوید و هر اتفاقی را رقم بزند .کاری که اپل کرد هم همینطور بود و این شرکت
هر کاری از دستش برآمد برای ضربه زدن به کسب و کارهای ایرانی انجام داد و
این تروریسم اقتصادی است.

مخالفت فیس بوک با تجزیه

«شریل سندبرگ» بهعنوان مدیرعملیات در فیسبوک در جواب به اظهاراتی
که خواستار تجزیه فیسبوک شدهاند اعالم کرد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
بهگزارش خبرآنالین ،سندبرگ در این رابطه گفت :شما میتوانید فیسبوک را
تجزیه کنید ،حتی میتوانید سایر غولهای آیتی را نابود کنید اما نمیتوانید به
مسائل اساسی مردم که نگران آن هستند ،بپردازید.
وی از نگرانی در مورد انتخابات ،محتوا ،حریم خصوصی و انتقال داده صحبت
کــرد و تأکیــد کرد که زاکربرگ و ســایر مدیران روی افزایــش نظارتهای قانونی
موافقاند.

