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برنامه نویسی ســاخت یافته به صورت شی گرا، آرزوی 
دیرین تمامی برنامه نویسان حرفه ای بود، با ایجاد این 
زبان دیگر زبان های برنامه نویســی از جمله جاوا هم 
تحت تاثیر قرار گرفتند به طوری که تغییر محسوســی 
در ساختار آن ها به وجود آمد. زبان ++C از نمونه های 
اولیه زبان های برنا مه نویســی رایانه به شــمار می آمد 
و همچنــان هم توســط میلیون هــا برنامه نویس در 
سراسر جهان استفاده می شــود. بسیاری از سیستم ها 
و برنامه هــای کاربردی ویندوز و همچنین برنامه های 

اینترنتی با این زبان قدرتمند نوشته شده اند.
دور  خیلــی  ســال های  در  استراســتراپ  آفــای 
محقــق کمپانــی AT&T  بوده اســت، امــا اکنون 
پروفســور و دانشــمند بســیار معروفــی در زمینــه 
علــوم رایانــه می باشــد و در دانشــگاه تگزاس هم 
فعالیــت دارد. ســایت linuxjournal مصاحبــه ای 
را بــا ایشــان انجام داده کــه در ادامــه می خوانیم.

 کمی در مورد جوانی خود و شــهری که در 
آن متولد شــدید و محل تحصیل تان برای ما 

صحبت کنید.
 من در شــهر آرهاس در کشور دانمارک متولد شدم، 
افــراد خانواده من هیچ کدام تحصیالت دانشــگاهی 
نداشــتند اما چون من در دوران تحصیل شاگرد خوبی 
محسوب می شدم با تشویق معلمانم به دبیرستان و از 
آن جا هم به دانشگاه رفتم. لیسانسم را در رشته ریاضیات 
رایانه گرفتم و بعد از آن به انگلستان رفته و تحصیالتم 
را تــا مقطع دکترا در دانشــگاه کمبریــج ادامه دادم.

 آیا شما در دوران کودکی رایانه داشتید؟
 در آن زمــان افــراد خیلی کمی امــکان تهیه کردن 
رایانه را داشــتند و فقط دانشــگاه های خیلی بزرگ و 
ســازمان های دولتی رایانه داشــتند، اولین رایانه ای که 
من دیدم در مرکز رایانه دانشــگاه ریاضیاتم بود. رایانه 
بزرگی که تقریبا فضای یک اتاق را به طور کامل اشغال 
کرده بود، برنامه هایی که توســط ایــن رایانه پذیرفته 
می شــدند به زبان الگول نوشته می شــدند و من هم 
برنامه نویســی به آن زبان را در همان سال یاد گرفتم.

 همه افراد مشــهور برای کارشــان آغازی 
دارند کــه ســکوی پرتاب آن ها به شــمار 
می آمده اســت، مثال بیل گیتس با یک برنامه 
کاربردی که به زبان بیسیک نوشته بود کارش 
را به طور جدی شروع کرد، این آغاز برای شما 

چگونه بود؟
 من برای شروع کارم برنامه ای نوشتم که از طرف یک 
شرکت بازرگانی در دانمارک به من پیشنهاد شد و هدف 
آن برنامه برآورده کردن اهداف تجارتی و بازرگانی آن 
شرکت بود و خوشبختانه از کارم استقبال بسیار خوبی 
شد و شــرکت های دیگرهم به من سفارش کار دادند.

 C++ چگونه شــد که تصمیم به ایجاد زبان 
گرفتید؟

 بعد از اینکه در ســال 1979 تحصیالت دانشــگاهی 
مــن در کمبریج به اتمام رســید، بــرای کار به آمریکا 
رفتم و پروژه های مختلفی در آن جا نوشــتم اما همیشه 

از کمبودهایی که زبان های برنامه نویســی داشتند رنج 
می بردم و آن ها نمی توانستند نیازم را برآورده کنند، این بود 
که تصمیم گرفتم زبانی خلق کنم که حداقل همه نیازهای 
خودم را برآورده سازد. در ابتدا برنامه ای نوشتم و اسم آن را 
C  گذاشــتم و بعد از آن هم ++C را نوشتم که اساس و 
پایه آن کالس های موجود در C بود ولی امکانات بیشتری 
داشت و بیشتر توسط برنامه نویسان مورد توجه قرار گرفت.

 به نظر شــما خلــق این زبــان، مهم ترین 
واقعه ای نیســت که در زندگی شما رخ داده 
اســت؟  آیا امکان دارد در آینده، کاری انجام 

دهید که از آن مهم تر باشد؟
 بــه طــور حتــم، آن پــر اهمیــت تریــن اتفاقی 
بــود کــه در زندگــی کاری مــن رخ داد و مــن در 
آینــده هــم تمــام تالشــم را خواهم کــرد که آن 
را گســترش بدهــم، به طــوری که تمــام نیازهای 
برنامه نویســان را در زمینه های مختلف پوشش دهد.

 شما به طور متوسط چند ساعت در روز با 
رایانه کار می کنید؟

 مــن بعضی مواقع بــه خاطر کار زیــاد با موس در 
ناحیه بازو دچار ناراحتی  می شــوم و همچنین به خاطر 
این که زیاد در پشت میز رایانه می نشینم دچار دردهای 
شــدیدی در ناحیه کمرم می شوم، علت این عارضه ها 
این است که در طول روز شش تا هشت ساعت به طور 

مداوم پای رایانه می باشم.

 نظر شما در مورد زبان های NET. مخصوصا 
سی شارپ چیست ؟ آیا سی شارپ می تواند به 
یک زبان فراگیر و همه منظوره تبدیل شود؟

 من چیز زیادی در مورد NET. نمی دانم اما مطمئنم 
که سی شارپ فراگیر نمی شود چون زبانی بسیار سطح 
باال می باشد و به درد همه سیستم عامل ها نمی خورد و 
بیشتر سیستم هایی که از ویندوز استفاده می کنند از آن 
بهره می برند. البته باید بگویم که این زبان کار را برای 

برنامه نویسان تا حد زیادی راحت کرده است.

از  برنامه نویســانی که  برای   چه توصیه ای 
زبان ++C استفاده می کنند، دارید ؟

 این که در کدهایی که می نویسند احتیاط کنند اما در 
این زمینه پر جرات باشــند و قدرت خطر کردن داشته 
باشــند، مهم است که باور داشته باشــند زبان برنامه 
نویســی تنها یک ابزار اســت و آن ها باید این زبان را 
مطابق میل و خواسته خودشان هدایت کنند، نه این که 
تنها به دنبال استفاده از امکاناتی باشند که آن زبان به 
طور محدود در اختیارشان گذاشته است. به این صورت 
هر برنامه نویس قدرت خلق یک زبان را خواهد داشت.

ــی  ــه راحت ــت و ب ــش اس ــال افزای ــه روز در ح ــت روز ب ــران اینترن ــت کارب جمعی
ــر  ــته از نظ ــه در گذش ــی ک ــی محدودیت های ــه تمام ــرد ک ــاهده ک ــوان مش می ت
ــن  ــرای اســتفاده از جهــان مجــازی وجــود داشــت در حــال حاضــر از بی ســنی ب
رفتــه اســت. تــا ســال های پیــش ایــن اعتقــاد در میــان مــردم وجــود داشــت کــه 
فناوری هــای نویــن و ابزارهــای دیجیتالــی بیشــتر بــه قشــر جــوان اختصــاص دارد 
و بــه همیــن دلیــل تعــداد کاربــران اینترنتــی در رده ســنی جــوان بســیار بیشــتر از 
دیگــر رده هــای ســنی بــود امــا بــا گذشــته زمــان و بــه کار گرفتــن اســتراتژی های 
ــداد  ــت و تع ــان رف ــر از می ــرز تفک ــن ط ــف، ای ــای مختل ــط دولت ه ــد توس جدی
کاربــران اینترنــت روز بــه روز بیشــتر از قبــل شــد. شــاید شــما هــم فکــر کنیــد کــه 
ترافیکــی کــه اکنــون در جهــان وب وجــود دارد بســیار زیــاد اســت امــا بایــد بدانیــد 
ــه نقطــه عطفــی  ــد کــه ایــن دوران ب ــد می فهمی ــر کنی ــد ســال صب کــه اگــر چن
ــد  ــد ســال بع ــل خواهــد شــد و در چن ــش تبدی ــت و کاربران ــی اینترن در دوره زمان
تعــداد کاربــران اینترنتــی جهــش ویــژه ای خواهــد داشــت. بــر اســاس جدیدتریــن 
گزارشــی کــه بــه تازگــی شــرکت سیســکو منتشــر کــرده اســت ترافیــک اینترنــت 
در ســال 2020 بــه چیــزی در حــدود 4 برابــر رقــم فعلــی اش خواهــد رســید. بــر 
اســاس پیش بینی هــای انجــام شــده میــزان ترافیکــی کــه در ســال 2020 وجــود 
ــته  ــود داش ــا 2016 وج ــال های 1988 ت ــه س ــه در فاصل ــی ک دارد از کل ترافیک
اســت، بیشــتر خواهــد بــود و چیــزی در حــدود 3/3 زتــا بایــت داده در ســال در آن 
زمــان در جهــان مجــازی انتقــال پیــدا خواهــد کــرد. بــرای ایــن کــه بزرگــی ایــن 
عــدد را احســاس کنیــد بایــد گفــت کــه هــر یــک زتــا بایــت برابــر بــا 10 بــه تــوان 
21 بایــت یــا بــه عبــارت دیگــر یــک تریلیــون گیــگا بایــت اســت. مســلما شــما 
هــم هیــچ تصــوری از میــزان بزرگــی ایــن عــدد نمی توانیــد داشــته باشــید. جالــب 
اســت کــه بدانیــد طبــق تحقیقاتــی کــه شــرکت سیســکو انجــام داده اســت، بیــن 
ســال های 2019 تــا 2020، میــزان ترافیکــی کــه فقــط بــه یــک منطقــه خــاص 
ــه  ــن عــدد بســیار نزدیــک ب ــود و ای ــت خواهــد ب ــوط می شــود 990 اگــزا بای مرب
ــه  ــانی ک ــر ســال 2014 و 2015 می باشــد. کارشناس ــک ســال هایی نظی کل ترافی
ــل  ــش قاب ــن افزای ــه ای ــد ک ــاد دارن ــتند اعتق ــد هس ــن رون ــری ای ــال پی گی در ح
توجــه تعــداد کاربــران اینترنتــی و حجــم زیــاد داده هایــی کــه در جهــان مجــازی 
وجــود دارد بــه دالیــل مختلفــی خواهــد بــود کــه یکــی از آن هــا زیــاد شــدن تعــداد 
ــدون  ــه ب ــازه را می دهــد ک ــن اج ــران ای ــه کارب ــه ب ــای اســت ک اتصــاالت وای ف
محدودیــت و در مــدت زمــان بیشــتری آنالیــن باشــند. همچنیــن پیش بینــی شــده 
ــوده و  اســت کــه در ســال 2020 بیــش از 4/4 میلیــارد نفــر در جهــان، آنالیــن ب
ــرای خــود یــک هویــت مجــازی داشــته باشــند و ایــن عــدد چیــزی در حــدود  ب
ــا آن  ــن ت ــود. همچنی ــد ب ــع خواه ــان در آن موق ــت کل جه ــد از جمعی 50 درص
ــران تلفن هــای هوشــمند و ابزارهــای دیگــر چــون تبلــت هــم  زمــان تعــداد کارب
ــداد اتصــاالت شــبکه در  ــوارد تع ــن م ــر ای ــدا خواهــد کــرد. عــالوه ب ــش پی افزای
ــن اعــداد  ــارد خواهــد رســید. تمامــی ای ــه 38/9 میلی ــان ب ــا آن زم جهــان هــم ت
نشــان دهنــده ایــن موضــوع اســت کــه اینترنــت در حــال گســترده تر شــدن اســت 
ــه روز  ــه فکــر زندگــی در جهــان مجــازی هســتند روز ب و تعــداد کاربرانــی کــه ب
افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و شــاید بتــوان گفــت کــه در آینــده دو جهــان مــوازی 
ــه فکــر  ــا جمعیــت مســاوی خواهیــم داشــت و هــر کســی در جهــان حقیقــی ب ب

داشــتن یــک هویــت مجــازی بــرای خــود خواهــد بــود.

اینترنت، شلوغ تر و شلوغ تر
 گلسـا ماهیـان

زبانی برای تمام نرم افزارها

زبان برنامه نویسی ++C از نمونه های اولیه زبان های برنامه نویسی است
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