
فيجـــوآ كـــه به آن «گـــواواى آناناســـى» نيز 
مىگويند ميوه اى بيضى شـــكل است كه طول آن تا 
هفت و نيم ســـانتى متر مى رســـد. پوست آن نازك، 
مومى و به رنگ آبى مايل به سبز يا زيتونى است كه 
گاهى هم سرخى مايل به نارنجى دارد. گوشته آن سفيد 
خامه اى و گاهى داراى دانه هاى ريز است. گوشته مركز 
ژله مانند و شفاف ميوه را كه 20 تا 40 دانه خوراكى 
دوك مانند دارد احاطه كرده اســـت. مزه فيجوآ مركب 

است و معموالً با مزه آناناس مقايسه مى شود، ولى ته 
مزه توت فرنگى، گواوا، به و نعنا را هم دارد. فيجوآ از 
تيره (خانواده) مورديان (Myrtaceae)و نام علمى آن 

Feijoa sellowianaاست. 
بيشتر انواع فيجوآ كه امروزه توليد مى شوند متعلق 
به استراليا، نيوزيلند و ايالت كاليفرنيا در اياالت متحده 
هستند. يكى از انواع استراليايى آن Choiceana اندازه 
كوچك يا متوسط، پوستى صاف و طعم دلپذيرى دارد.

نوع ماموت كه از جوانه نوع نامبرده اســـتراليايى 
گرفته شده بزرگتر و متعلق به نيوزيلند است و پوستى 

كلفت و چين خورده دارد. 
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ايا

ر
دانش آزاد ، نرمافزار آزاد

جشنواره روز آزادى نرمافزار با هدف معرفى مفهوم 
نرمافزار آزاد به ديگران، ترويج و كاربرد آن در دو بخش 
ارائهها و كارگاهها اواخر دهه اول ماه جاري در دانشگاه 
صنعتى شريف برگزار شد.براي فهم بهتر، پيش از ارائه 

تعريف نرم افزار آزاد بايد دانش آزاد را تعريف كرد.
دانش آزاد

دانش آزاد روشى است كه همه افراد مىتوانند در 
توليد دانش  مشاركت داشته باشند. مشاركت در دانش 
آزاد به اين معناســـت كه مـــردم هم توليدكننده دانش 
هستند (دانشمند، مخترع، هنرمند، مكتشف و …)، هم 
مصرفكنندگان، هم آموزش دهنده و هم حامى محسوب 
مي شـــوند. كسب دانش و گسترش آن در اين روش 
همگانى است. دانش آزاد وابسته به هيچ شخص، گروه 
يا حكومتى نيست. دانش آزاد روشى تجارى نيست بلكه 
زنده ماندن دانش وابسته به مردم است و توليدكنندگان 
دانش تنها با حمايت هواداران خود مىتوانند به كارشان 

ادامه درصفحه 3ادامه دهند. 
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تلسكوپ سوبارو 
Subaru Telescope

چگونه جنگلهاى 
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اضافه وزنـ  مطالعه جديد پژوهشگران حاكى از آن است كه بين 
متابوليك و اختالالت مرتبط با اضطراب و نگرانى ارتباط وجود دارد. 
به گفته پژوهشـــگران، هر دو داراى مكانيسم هاى بيولوژيكى مشابهى 
هســـتند كه غالباً وجود يكى منجر به بروز ديگرى مى شـــود. برخى 
microRNAهاى ناشـــى از اضطراب نه فقط موجب توقف اضطراب 
مى شـــوند، بلكه مى توانند موجب افزايش فرآيند مرتبط با ســـندروم 

microRNA متابوليك هم شوند. به گفته پژوهشگران، تجلى ميزان اين
ناشـــى از اضطراب در بافت ها و سلول هاى گوناگون مختلف است 
كه به توارث و قرارگيرى در معرض موقعيت هاى استرس زا مربوط 
مىشـــود. به گفته پژوهشگران، اين كشف داراى ارزش تشخيصى و 
مفاهيم عملى است چرا كه فعاليت microRNAها از طريق داروهاى 
مبتنى بر DNAقابل اصالح اســـت. بيمارى هاى متابوليك ناشـــى از 
واكنش هاى شيميايى غيرعادى در بدن است و شامل شرايطى نظير چاقى 
و ديابت مى شود. اختالل اضطراب عبارت از شرايط مشخص شده با 
حس مزمن ترس و نگرانى است. برخى مثال هاى مربوط به اختالل 
اضطراب شامل اختالل چاقى و اختالل استرس پس از سانحه است.

بروز سرطان در مردانـ  يك پژوهش جديد كه در اروپا انجام 
شده نشان مى دهد مردانى كه روزانه اضطراب و استرس زياد و بيش 
از حدى را تجربه مى كنند، بيشتر در معرض ابتال به سرطان و مرگ 
و مير ناشى از آن هستند. در اين مطالعه پژوهشگران اطالعات بيش 
از 15 هزار  نفر را در انگليس كه در سنين بين 40 تا 79 سال بوده 
و به مدت 15 ســـال تحت نظر بودند مورد بررســـى قرار دادند. نتايج 
اين پژوهش نشان داده است مردانى كه داراى اختالل اضطراب فراگير 
بودند نسبت به مردان ديگرى كه اين اختالل را نداشتند دو برابر بيشتر 
در معرض خطر ابتال به ســـرطان و مرگ و مير ناشـــى از آن هستند. 
«اختالل اضطراب فراگير» نوعى اختالل اضطرابى است كه به صورت 
نگرانى بيش از اندازه و نامعقول در مورد اتفاقات و فعاليت هاى روزمره 
تعريف مى شود. عالئم فيزيكى اين اختالل تنش عضالنى، مشكالت 
خواب و نبود تمركز است. اين اختالل برخالف حمله وحشت زدگى، 
سير مزمن ترى دارد و مى تواند براى ماه ها در فرد وجود داشته باشد. 
همچنين در اين پژوهش مشخص شد كه هيچ ارتباطى بين اضطراب 
و ابتال به سرطان در زنان وجود ندارد. اگر چه پژوهشگران براى اثبات 
اين يافته ها نيازمند انجام پژوهش هاى بيشترى هستند، اما اين نتايج 
پرســـش هايى را در مورد تأثيرات بالقوه اضطراب بر ســـالمت انسان 
به همراه داشت. در اين پژوهش مشخص شد كه اضطراب فقط يك 
ويژگى منفى شخصيتى نيست بلكه اختاللى است كه با بيمارى هايى 
مانند سرطان و مرگ و مير ناشى از آن در ارتباط است. به گفته اين 
پژوهشگران، اين يافته ها پس از بررسى عوامل ديگرى از جمله سن، 
سيگار كشيدن و مشروبات الكلى و سطح فعاليت فيزيكى كه احتمال 
مرگ ناشى از سرطان را افزايش مى دهد به دست آمد. اين يافته ها 

در كنگره اى در وين ارائه شده است.
كاهش رژيم غذايى سالم در زنانـ  به گفته پژوهشگران دانشگاه 
ايالتى اوهايو، وقايع اســـترس زا موجب مى شـــود فرد به جاى يك 
صبحانه سرشـــار از چربى ها مونو اشباع خوب، صبحانه اى مملو از 
چربىهاى اشباع شده مضر بخورد. «جنيس كيكولت گالسر»، سرپرست 
تيم پژوهش در اين باره مى گويد: «افراد در مواقع استرس زا به دنبال 
وعدههاى غذايى با ميزان باالى چربى اشباع هستند. به همين دليل نتيجه 
آن ناپديد شدن وعده غذايى سالم تر است.مطالعه قبلى نشان داده است 
كه چربى هاى اشـــباع موجب افزايش التهاب در بدن مى شـــود كه با 
بيمارى قلبى، آرتروز، ديابت نوع 2، پوكى استخوان و ساير مشكالت 
سالمت مرتبط است.استرس موجب پيچيده شدن شيوه فرآورى غذا 
در بدن مىشـــود. به دنبال يك روز پراسترس، سرعت متابوليك بدن 

كاهش يافته و سطح انسولين افزايش مى يابد.»
در اين مطالعه، پژوهشگران براى مشاهده نحوه تأثير استرس بر 
چربى مصرفى، از 58 زن ســـالم خواســـتند كه در دو روز متفاوت در 
محل كلينيك، دو صبحانه متمايز اما تا حدودى شبيه به هم بخورند. 
ميانگين سنى اين زنان 53 سال بود. هر دو صبحانه شامل بيسكوئيت و 
عصاره گوشت بود و هر يك حاوى 930 كالرى و 60 گرم چربى بود. 
مهمترين تفاوت آن ها اين بود كه يك صبحانه بيشـــتر حاوى چربى 
اشباع شده و ديگرى حاوى روغن آفتابگردان مونواشباع بود. همچنين 
زنان در مورد وقايع اســـترس زا روز قبل مصاحبه اى استاندارد انجام 
دادند. پژوهش نشان داد زنان بدون استرس پس از مصرف بيسكوئيت 
و شـــيره گوشت حاوى چربى مونواشباع، نتايج آزمايش خون بهترى 
داشتند. اين زنان داراى نشانه هاى التهابى پايين ترى نيز بودند. اما زمانى 
كه زنان در مطالعه قبل از تســـت صبحانه، تحت شرايطى استرس زا 
قرار مى گرفتند به نظر مى رسيد كه فوايد و مزاياى مرتبط با سالمت 

نوع چربى انتخابى روز قبل نيز از بين مى رفت.
كاهش قدرت بارورى زنانـ بر اساس يك پژوهش جديد، استرس 
موجب كاهش شـــانس باردار شـــدن زنان مى شود، به ويژه استرسى 
كه در زمان تخمك گذارى روى مى دهد. «كرا تيلور»، سرپرست تيم 
پژوهش از دانشگاه لوئيزويل آمريكا در اين باره مى گويد: «اگر زنان 
در حوالى زمان تخمك گذارى دچار استرس شوند، احتمال باردارى 

در آن ماه، 40 درصد كمتر خواهد بود.»
در اين مطالعه، پژوهشـــگران 400 زن 40 ســـال و جوان تر را 
مورد ارزيابى قرار دادند. بر اســـاس مبناى روزانه، زنان ميزان استرس 
را از يك (كمترين) تا 4 (باالترين) گزارش مى كردند. اين گزارش تا 
بيش از 20 سيكل ماهانه يا تا زمان باردارى انجام شد. در طول مدت 
مطالعه، 139 زن باردار شـــدند. پژوهشگران دريافتند به ازاى افزايش 
در ميزان استرس در طول دوره تخمك گذارى، 46 درصد كاهش در 

ميزان باردارى وجود داشت. 

ضميمه علمى روزنامه اطالعات

پژوهشهاى تازه درباره اثرات اضطراب بر سالمتى 

ادامه درصفحه6
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ادامه از صفحه اول
دانش آزاد تنها به حمايت كسانى احتياج 
دارد كه به جز خود، به جامعه خود هم اهميت 
مىدهند. اين روش حمايتى در جامعه نرمافزار 
آزاد -كه يكى از محصوالت دانش آزاد محسوب 

مىشود- پيادهسازى شده است.

نرمافزار آزاد
نرمافزار آزاد زمانى به وجود آمد كه ذهن 
خالق فردى به نام "ريچارد اســـتالمن"تحمل 
اشكاالت نرمافزارهاى انحصارى آن زمان مانند 
"يونيكس"را نداشت. او نخواست براى استفاده 
از هر نرمافزارى اجازه بگيرد، يا در اســـتفاده 
از نرمافزارها بـــراى انجام كارهاى دلخواهش 
محدود شـــود، لذا تصميم گرفت پروژهاى را 
راهاندازى كند، كه به اين انحصار پايان دهد. در 
سال 1983پروژهGNUرا در آزمايشگاه هوش 
مصنوعى دانشـــگاهMITآغاز كرد و در سال 
1985بنياد نرمافزار آزاد را بنا نهاد. نرمافزار آزاد، 
نرمافزارى است كه بههمراه كد منبع توزيع شده 
و با قوانينى منتشـــر مىشود كه آزادى استفاده، 
بررسى، ويرايش، بهبود و بازنشر آن را تضمين 
مىكند؛ لذا نرمافزارى آزاد ناميده مىشود كه اين 

آزادىها را داشته باشد.
در نرمافزارهاى انحصارى مانند محصوالت 
شـــركت مايكروسافت و اپل شما براى داشتن 
نرمافزار يا بايد از راه غيرقانونى نسبت به تهيه آن 
نرمافزار اقدام كنيد يا اينكه با پرداخت هزينهاى 
هنگفت از شـــركت مربوط مجوز نرمافزار را 
خريدارى كنيد كه به شـــما حق استفاده از آن 
نـــرم افزار را بدهند، اما نرمافزار آزاد اين گونه 
نيست. شما براى استفاده از نرمافزار آزاد مجبور به 
خريد مجوز نيستيد، اما در جواب اين كه چطور 
مىتوان نرمافزار آزاد را فروخت، بايد گفت كه 
مىتوان از طريق فروش فايل راهنماها يا فروش 
خدمات راهاندازى سرويس، ارائه خدمات يا حتى 
فروش نسخههاى تغييريافته نرمافزارى خاص 

بدون فروش مجوز، كسب درآمد كرد.
 گروههاى بســـيارى در ايـــران و ديگر 
كشورهاى جهان به صورت فيزيكى يا آنالين 
در زمينه نرمافزار آزاد، سيستمعامل گنولينوكس، 
دانش آزاد، آموزش و نشر آزاد دورههاى علمى 
و نشر مقاالت آزاد علمى فعاليت مىكنند. فعاليت 
اين گروهها در بيشتر موارد توسط افراد داوطلب 
و به صورت خودجوش انجام مىگيرد. به عنوان 
مثال بنياد نرمافزار آزاد 30 ســـال است كه در 
راستاى گسترش نرمافزار آزاد، دانش آزاد كامپيوتر 
و حفظ حريم شخصى افراد فعاليتهاى مستمرى 
انجام مىدهد. در نتيجه اين فعاليتها توانسته 
است سيستم عامل آزاد گنولينوكس را به جايگاه 
شايســـتهاى در جهان تكنولوژى امروز برساند. 
نرمافزار آزاد در هر زمينهاى از دنياى ديجيتال كه 
وارد شده است اگر نگوييم كه گوى سبقت را از 
رقيبان انحصارى خود ربوده است، پابهپاى آنها 

در دنياى مدرن امروز پيش رفته است.

نرم افزار آزاد در ايران
با شروع فعاليت و برگزارى جلسات كاربرى 
و بحث و گفتگو بين كاربران نرمافزارهاى آزاد 
در ايران و بررســـى عوامل پيدايش و رشـــد 
نرمافـــزار آزاد در جامعـــه جهانى، كاربران به 
اين نتيجه رســـيدند كه براى گسترش نرمافزار 
آزاد در جامعـــه، نيازمنـــد فعاليت عميقتر در 
همه جنبههاى اجتماعى هســـتند. با بسط دادن 
عوامل گسترش نرمافزار آزاد و بررسى ريشههاى 
ارتباطى جنبههاى مختلف نرمافزار آزاد و اجتماع، 

به مفهوم واحدى به نام «دانش آزاد» رســـيدند 
كه سر منشاء تمام تغييرات اجتماعى از جمله 
ايجاد و گســـترش نرمافزار آزاد است. از اين 
زمان بود كه فعاليتها از تمركز بر روى نرمافزار 
آزاد به ســـمت تحليل و پيادهسازى دانش آزاد 
به عنوان مفهوم عمومىتر و دربرگيرنده نرمافزار 

آزاد متمايل شد.
بنيـــاد آزادى نرمافزار بينالملل(SFI) يك 
بنياد ناسودبر است كه هدايت كننده رسمى روز 
آزادى نرمافزار اســـت. اين بنياد وظيفه دارد تا 
براى ارسال هدايا برنامه ريزى كند و همچنين 

با شـــركتهاى مختلف براى حمايت اين روز 
قرارداد ببنـــدد. SFIداراى معافيت مالياتى در 
آمريكا است. نام بنياد آزادى نرمافزار بينالملل 
براى اين انتخاب شـــده است تا با رويداد روز 

نرمافزار آزاد تداخل ايجاد نكند.
حمايتكننده اصلى اين روز از ابتدا شركت 
كنونيكال، حامـــى توزيع گنولينوكس اوبونتو 
اســـت. بعد از آنIBM، سان مايكروسيستمز، 
DKUUG، گوگل، ردهت، Linode، نوكيا و 
هماكنونMakerBotو qtو البته بنياد نرمافزار 
آزاد و بنيـــاد نرمافزار آزاد اروپا به حمايت از 
اين روز پرداختند. البته هماكنون آىبىام و سان 
مايكروسيستمز از اين روز حمايت نمىكنند. دو 

Linux MagzineوUbuntu User وبگاه
با بنيادSFIدر زمينه پوشـــش خبرى اين روز 
همكارى مىكنند. هر تيم نيز مىتواند به صورت 
جداگانه حامى محلى داشـــته باشد و همچنين 
روزنامههـــا و تلويزيون محلى هر تيم نيز اين 

رويداد را پوشش خبرى مىدهند.

پيشينه رويداد در كشور
جشنواره روز آزادى نرمافزار سال 1392در 

تهران با حمايت ســـازمان فناورى اطالعات، 
سازمان فرهنگىهنرى شهردارى تهران و مركز 
توســـعه و به كارگيـــرى نرمافزارهاى آزاد با 
محوريت آشناســـازى جامعه با نرمافزار آزاد 
و بررســـى تفاوتهاى آن با ساير سيستمهاى 
موجـــود، در دو بخش كارگاههاى تخصصى و 

ارائهها در فرهنگسراي ارسباران برگزار شد.
برنامهريزى جشنواره روز آزادى نرمافزار 
تهران در ســـال 1393به صورت كامل و دقيق 
انجام شد، اما به دليل تهيه نشدن مكان برگزارى 
ايـــن رويداد در ســـال 1393در تهران برگزار 

نشد.
جشنواره روز آزادى نرمافزار سال 1394در 
تهران، در تاريخ 9مهر 1394مصادف با اول اكتبر 
2015، در سالن جابرابنحيان دانشكده كامپيوتر 
دانشگاه صنعتى شريف در دو بخش كنفرانس 
و كارگاههاى آموزشـــى برگزار شد.  در طول 
اين مدت بيش از 800نفر از شهرهاى مختلف 
ايران در اين جشـــنواره شركت كردند. شركت 
در اين جشنواره براى همه عالقهمندان، آزاد و 

رايگان بود .
در بخش كارگاهها، كارگاههاى متنوعى با 
موضوعات فنى و عمومى به صورت موازى با 
بخش كنفرانس ارائه شد. كارگاه نصب و استفاده 
از سيســـتم عامل گنولينوكس در البى دانشكده 
كامپيوتر دانشـــگاه صنعتى شريف برگزار شد. 
ســـاير كارگاهها با موضوعات ابزارهاى توسعه 
ويكىپديا، ابزارهاى حفظ حريم شـــخصى، 

آموزش نرمافزار بلندر، آموزش فريموركهاى 
فرانتانـــد، ســـختافزار آزاد و آردوئينـــو، 
 ،Embedded Linux From Scratch
امنيت (با موضوعاتSELinux، كالى لينوكس، 
هك كاله ســـفيد و تســـت نفوذ به شبكه)، 

Qtبرنامهنويسى (با موضوعات نوشتن اپليكشن با
و آشنايى با زبان برنامهنويسى R)، برنامهنويسى 
وب (با موضوعـــات آموزش فريموركYIIو 
كامپوننتنويسى براى جومال) و سامانه كنترل 
ورژن گيت در كالسهاى دانشـــكده كامپيوتر 

برگزار شد.
گفتني است، يكى از بخشهاى موازى در 
اين جشنواره نقاشى لوگوهاى نرمافزار آزاد روى 
تى شرت بود. در اين بخش افراد تى شرتهاى 
خـــود را در اختيار برگزاركننده آن قرار دادند 
و او روى لباسهـــاى افراد طرحهاى مورد نظر 
را نقاشـــى كرد كه ســـود حاصل از آن صرف 

هزينههاى خود جشنواره شد.

جشنواره اي به وسعت سراسر دنيا
سيد محمد مسعود صدر نژاد، عضو تيم 
اجرايى برگزار كننده جشنواره آزادى نرم افزار 

در دانشگاه شريف در گفتگو با اطالعات در 
تعريفـــي از  نرمافزار آزاد مي گويد: نرمافزار 
آزاد در مورد آزادى كاربران براى اجرا، كپى، 
توزيع، بررســـى، تغيير و بهبود دادن نرمافزار 
است. به تعبيري نرمافزار آزاد چهار نوع آزادى 
براى كاربران خود قائل اســـت. آزادى براى 
اجـــراى برنامه براى هر منظورى، آزادى براى 
مطالعه و بررسى چگونگى عملكرد برنامه و 
تغييـــر آن براى نياز خود، آزادى براى توزيع 
مجدد كپىهايى از آن، آزادى براى بهبود برنامه 
و انتشـــار اين تغييرات براى عموم به نحوي 
كه تمامى جامعه از آن بهره مند شـــوند، از 

جمله آنهاست.
وي مي افزايد: در صورتى برنامهاى، يك 
نرمافزار آزاد به شـــمار مىآيد كه كاربران آن 
همه اين آزادىها را داشته باشند. بايد توزيع 
مجـــدد كپىهايى از آن، خواه با اصالحات و 
تغييرات و خواه بدون آن، خواه رايگان و خواه 
در ازاى دريافت وجهى، براى هر شـــخصى 
و در هر جايى آزاد باشـــد. آزاد بودن براى 
انجام اين امور به اين معنى است كه كاربران 
برنامه ها مجبور به درخواســـت و پرداخت 
هزينه براى مجوز نيستند. شما همچنين بايد 
اين آزادى را داشته باشيد تا در برنامه تغييراتى 
ايجاد كنيد و از آنها به طور خصوصى و براى 
كار خود استفاده كنيد. اگر هم تغييرات خود را 
منتشر كرديد، نبايد ملزم به اعالم آن به شخص 

خاص يا به روش خاصى باشيد.
بـــه گفته صدر نژاد، جشـــنواره آزادى 
نرمافزار يك جشنواره بينالمللى است كه از 
ســـال 2004برگزار مىشود. هر ساله بيش از 
400 تيم در شهرهاي مختلف دنيا اين رويداد 
را برگزار مي كنند. در ايران همرا با دانشگاه 
صنعتي شريف، شهرهاي تبريز و اصفهان نيز 
برگزار كننده جشنواره نرم افزار آزاد هستند.

اوليـــن بار روز نرمافزار آزاد در 28اوت 
سال 2004جشن گرفته شد. سال اول 70گروه 
در نقاط مختلف جهان جشـــنها را برگزار 
كردند. اين عدد در ســـال بعد به 300تيم در 
60كشور رسيد و تا جايى پيش رفت كه در 
ســـال 2008، اين جشن در 90كشور جهان 

برگزار شد. 
از سال 2006به بعد تصميم گرفته شد تا 
روز آزادى نرمافزار در ســـومين شنبه سپتامبر 
جشن گرفته شود. گروهى به نام آزادى نرمافزار 
بينالملل مرجع تصميمگيرىهاى كالن در مورد 
روز آزادى نرمافزار و هماهنگى و حمايت از 

تيمهاى برگزاركننده است. 

اهداف جشنواره
صدر نژاد درباره اهداف برگزاري جشنواره 
مي گويد: سعى بر آن شده تا با برگزارى ارائهها 
و كارگاههاى متنوع و با بهرهگيرى از تجارب 
افراد فعال در جامعه نرمافزار آزاد و دانش آزاد، 
قدمهايى در راستاى گسترش اين مفاهيم در 
جامعه برداشته شود. مىتوان گفت محورهاى 
اصلى برنامههاى اين جشنواره معرفى، ترويج، 
افزايش كاربرد، جذب مشاركت افراد و جلب 
حمايت جامعه و توليد در زمينه نرمافزار آزاد 

و دانش آزاد است.
وي مي افزايد: هر فردي در صورتى كه 
مايل به همكارى در زمينههاى علمى، هنرى، 
تبليغاتـــى، امكانات و خدمات يا فعاليتهاى 
اجرايى است، مى تواند به صورت داوطلبانه با 
ما همكارى كند. به اين منظور بايد از طريق 

.sfdبا ما تماس بگيرد. fsug.irسايت
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