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 مقدمه ۱

 در میان برنامه ۲باز منبعتوسعٔه و مدل ،  در میان کاربران عادی کامپیوتر۱سیستم عامل لینوکسفراگیر شدن 
افزارهای  به نرمتجاری های بزرگ  اقبال شرکت. کرده استافزار آزاد جلب   و نرمباز منبعتوجه بسیاری را به مفهوم نویسان، 

ها و  وهشی در غالب مقاZت، کنفرانسژهای پ فعالیتچندی پیش از باعث شده تا   و معاونت در تولید آنهاباز منبع
  استMITآزاد دانشگاه /باز عمنبافزار  انجمن پژوهش نرم صورت بگیرد که نمونٔه بارز آن های اینترنتی در این باره پیمایش

) اکنون  تا هم۱۹۹۹از سال ( و یا گزارش تحقیقات رساله مقاله، ۲۸۰ها بالغ بر  Zت ارسالی و پژوهشکه در بخش مقا
 را تحت باز منبع پیرامون یها ترین کنفرانس ساله یکی از مهم  تا کنون همه۲۰۰۱ از سال ۴رایلیُارسانٔه  شرکت .۳دارد

برگزار پی   و اچام بی ، سان، آیلهای بزرگی چون اینتل، مایکروسافت، ِد ا حمایت مالی شرکتو ب OSCON عنوان
 و باز منبعجنبش تحوZت در گیری پیهای منظمی را برای   کنفرانسهای مطرح آمریکا و اروپا  بسیاری از دانشگاه.کند می
  .کنند میافزار پیرامون آنها برگزار  های توسعٔه نرم افزار آزاد و مدل نرم

 نه فقط به خاطر مجانی بودن آن بلکه به دلیل فضای مجازی باز منبعافزار آزاد و   به نرممجازیعOقٔه جامعٔه 
موفقی های  جربه ت.استشارکت حداکثری کاربران مو در نتیجه امکان آن محیط تولید باز بودن و همچنین آن توسعه 

اجتماعی ، قسمتی از قضایا و ابهامات فنیبرآن داشته تا از منظر خود  فناوری اطOعات را فعاZن، BSDو چون لینوکس 
   .را روشن کنند... مدل اقتصادی، جامعٔه کاربران و افزار،  نرمفنی توسعٔه محورهای مختلف  حول و روانی

های  ن رشتههای دانشجویا رساله مؤلف، .ای و متنوع است افزار آزاد یک امر کامOً میان رشته نرمتحقیقات پیرامون 
 .و از مدیریت تا روانشناسی و اقتصاد را بررسی کرده استحقوق   وشناسی  تا جامعه گرفتهافزار مختلفی از مهندسی نرم

گونه و یا -شناسان به جنبٔه جنبش افزارند؛ جامعه حول توسعٔه نرمو روانی های انگیزشی  روانشناسان عOقمند به جنبه
 اقتصادی برای اثبات -ارائٔه الگوهای ریاضی اقتصاددانان به افزار آزاد نظر دارند،  ده از نرمتغییرات اجتماعی ناشی از استفا

 و باز منبعهای  پروژه مدیران به هنر مدیریت ،مندند افزارهای آزاد عOقه توسعٔه نرمخیرخواهانه بودن غیِردهی و  سود
  .ی آزادافزارها حقوقدانان به مسائل حقوقی و مجوزهای استفاده از نرم

به بررسی ادانه با نگاهی نّق، افزار آزاد و تاریخچٔه مختصری از آن مفهوم نرماختن به دپرحاضر، با  ۵موردیپژوهش 
هایی از   نمونه.پردازد می باز منبعو افزارهای آزاد  نرمو کسب و کار حول مدیریت ، های مختلف تولید ها و مدل جنبه
 مورد توجه قرارافزار  تفکر تولید نرمبنیادین در تغییرات فراتر از آن و شود  میررسی ب باز منبعافزارهای مدل آزاد و  نرم
و باز  منبعو روانی اجتماعی وضعیت برای توضیح شناسی  مفاهیمی از حوزٔه جامعه در واپسین فصل این تحقیق، .گیرد می

شناسی  جامعه«مبحث شده در این حوزه،  امت تحقیقات انج بدیهی است که به دلیل قّل.شود مندان به آن مطرح می عOقه
  .نظران آن است بحفتح بابی برای گفتگوی بیشتر در این حوزه بین صاصرفًا » افزار آزاد نرم

  

                                                 
1 Linux 
2 Open Source development model 
3 Free / Open source community (online papers), http://opensource.mit.edu/online_papers.php. 
4 O’Reilly Media Inc. 
5 case study 
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  افزار آزاد نرم ۲
  مفاهیم ۲,۱

ها بسته به  این آزادی. ها را به کاربر آن اعطا کند حدودی از آزادیشود که  افزاری اطOق می به نرم »افزار آزاد نرم«
 Freeاز استعمال لفظ مقصودی که معموZً ی کOم،  ، لذا به منظور جلوگیری از اطالهندا این مفهوم مختلفتعریف ما از 

Softwareآوریم  مدنظر است را در اینجا می.  

 -  ۶ استالمنچاردیر. یمجانافزار  نرمافزار آزاد است نه   نرمیمعندر مفهوم صحیح، به  Free Software ی واژه
 :کسل گفت در بروGPLv3۹ رامونی خود پی در سخنران۲۰۰۷ لی در آور-  ۸افزار آزاد  نرمادی  و بن۷ گنوی س پروژهموس

منظور ما . متی نه قم،یکن ی  صحبت می آزادی ، در بارهFree Software مییگو ی ما می مهم است وقتنیا
 . استی امر جزئکی صرفًا تمی قست؛ی نمتی قی  وجه دربارهچیبحث به ه. ستی نگانیافزار را نرم

که  نی الیدر واقع دل. ۱۰ استنی همزیافزار آزاد ن  نرمادی شعار بنی موضوع را او به کرات تکرار کرده و حتنیالبته ا
 FLOSS.  استنی چنزی نشود ی استفاده مFLOSS، از مخفف FOSS ی به جاباز منبعافزار آزاد و   نرمی برایگاه

 آزاد ی به معنی و فرانسوییای اسپانیها  در زبانlibre ی  است و واژهFree/Libre Open Source Softwareمخفف 
  .۱۱ گرفته شدهlīber نی Zتی  داشتن است و از واژهیبودن و آزاد

» افزاری است که آزادی کاربر را محترم بشمارد افزار آزاد نرم نرم«: کند افزار آزاد را اینگونه تعریف می استالمن، نرم
گذارد، اختصاصی یا غیر آزاد  افزاری که در دسترس شماست ولی به آزادی شما احترام نمی نرم«: وردآ ه میو در ادام
 کاربر قرار دهد به قرار زیر افزار آزاد باید در اختیار از نظر استالمن چهار مورد آزادی اساسی که یک نرم. »شود نامیده می

 :است

  .)۰آزادی  (رای هر منظوری اجرا کند که دوست دارد و برهر طوکاربر برنامه را  .۱
خواهد انجام دهد  ا کاری را که میبرنامه را مطالعه کند و آنرا تغییر دهد ت) متن(کاربر بتواند کد منبع  .۲

  .نیاز این آزادی است  دسترسی به کد منبع، پیش).۱آزادی (
 )۲آزادی  (کاربر کپی برنامه را آزادانه به هر کس خواست بدهد .۳
 از جامعه تا  منتشر کندمجّددًای برنامه را آزادانه  یافتهبهبود ی  نسخهو برنامه را بهبود دهد  کاربر بتواند .۴

  .۱۲نیاز این آزادی است دسترسی به کد منبع، پیش .)۳آزادی  (.مند شوند آن بهرهمزایای 

                                                 
6 Richard Stallman 
7 GNU Project 
8 Free Software Foundation 

 ال یپ ینگارش سوم مجوز ج 9
10 Free Software is a matter of liberty not price. 
11 Wikipedia, the free encyclopedia, Alternative terms for free software, http://en.wikipedia.org/wiki/ 
FLOSS (accessed 16 Sep 2007). 
12 Stallman, R., Transcript of Richard Stallman on GPLv3 in Brussels, Belgium; 1st of April 2007. 
The free software definition: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html. 
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 منتشر یکه تحت مجوزشود  یگفته م یافزار نرمقرار دارد و به » ۱۳باز منبعنرم افزار «افزار آزاد،  در کنار مفهوم نرم
 به اشتراک گرانی دهند، مجددًا منتشر کنند و با دریی آن را تغ۱۴ تا کد منبعدهد ی اجازه مگرانی که به دشود یم

سخت  «چون ی خود شامل مواردردیگ یقرار م» باز منبع «تر ی عنوان عموملیذکه  باز منبعافزار   نرمی حوزه. ۱۵بگذارند
  .۱۶باشد یم... و »  بازستمیس«، »استاندارد باز«، »باز منبعآموزش «، »باز منبع یندات و محتواهامست«، »باز منبعافزار 

هر چند .  است»یمجان«و » باز منبع«افزار   انگاشتن دو مفهوم نرمکسانی رد،یگ ی که معموZً صورت میاشتباه عام
 دو مفهوم وجود نی انی بیارز  همای جزء به کل ی  رابطهچی هکنی لشوند، یمحسوب م» آزاد«افزارها   نرمنی ایکه هر دو

 یافزارها  نرمنیهمچن. شوند ی منتشر می مجوز اختصاصکی و تحت ستندی نباز منبع ،ی مجانیافزارها  از نرمیاریبس. ندارد
ل پرداخت  پودیها با  آندی خری اساسًا براای و کنند ی نوع استفاده را محدود مای و ستندی نی هستند که مجانیباز منبع
 .کرد

حق این بنیاد .  و در رأس آن استالمن است»افزار آزاد بنیاد نرم« متعلق به »افزار آزاد نرم«از شده  ارائهتعریف 
افزار آزاد هست  مجوز نرمکند که آیا یک مجوز،  تأیید میداند و عOوه بر آن  زاد را برای خود محفوظ می آافزار تعریف نرم

  .یا خیر

 .افزار آزاد اختOف وجود دارد در میان پیشگامان نرم، »افزار آزاد نرم «یا» باز منبعافزار  نرم«ل لفظ در مورد استعما
 freedom به جای  یا مجانیgratis  غلطفهم( freeی  بدفهمی معنای واژه اساسًا به منظور جلوگیری از باز منبعی  واژه

 free اول اینکه :شمرد  به جای آزاد بر میباز منبع برای استفاده از ریموند دو دلیل .در زبان انگلیسی ارائه شد) یا آزادی
 freeآیا . )بیان آن تقO کندافزار آزاد باید دائمًا برای  بنیاد نرمتبلیغات چیزی که  (ی دوپهلو و بسیار مبهم است یک واژه

 دلیل ؟۱۷ است»کس برای تغییر آنآزاد بودن هر «معنای ، یا اینکه به »هیچ پولی پرداخت نکنید«این معناست که به 
کند که   استدZل مید ریمون.۱۸شوند  عصبی میfreeی  به کار بردن واژههای صنفی از  بسیاری از شرکتدوم این است که 

ما شانس اکنون   هم.گرداندن از آنها داریم رویاین افراد به جای  کردن ۱۹ای به نوکیش ما در حال حاضر عOقٔه عملگرایانه
 پس .های خود مصالحه کنیم آل ورد ایدهدر م بدون اینکه داریمرا ی باZیی از جریان اصلی کسب و کار  ن بهرهبدست آورد
  .ما یک برچسب جدید و بهتر نیاز داریم. عوض کردن موقعیت استاکنون زمان 

نی مختلف عقاید افزار آزاد هم هستند، معتقد است معا ، نرمباز منبعافزارهای  اکثر نرماینکه بیان استالمن با 
افزار   درون جامعٔه نرم،مانند دو اردوگاه سیاسیافزار آزاد را   و جنبش نرمباز منبعوی جنبش . مختلفی را به همراه دارند

 :داند آزاد می

                                                 
13 OSS: Open Source Software; OS: Open Source; FOSS: Free and Open Source Software; FLOSS: 
Free/Libre Open Source Software 
14 source code 
15 Mulgen G., et. al., Wide Open: Open source methods and their future potential. 2005, p. 10. 
16 Wikipedia, the free encyclopedia, Open-source software: http://en.wikipedia.org/wiki/Open-
source_software, (accessed: 16 Sep 2007). 
17 Raymond, E, Goodbye, “free software”; hello, “open source”, 2004 

احتماZً منظور او این بودن که یک واحد صنفی که به دنبال درآمد است با تولید . شوند ریموند توضیح نداده به چه علتی عصبی می 18
  .افزار مجانی موافق نیست نرم

19 convert 
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 را باز منبع ما . موافق هستیم۲۰عملیهای  Oف داریم ولی کم و بیش در توصیهما در اصول اولیه با هم اخت
 . است۲۱افزار اختصاصی شمن ما نرم د؛دانیم دشمن نمی

 با ؛داند افزار آزاد می تعریف نرمبسیار نزدیک به  را باز منبعپیشگامان   توسطباز منبعرسمی  تعریف استالمن
کند که آنها برخی   و بیان میداند آزاد میافزار  نرمتر از  ها ضعیف  را در برخی جنبهباز منبعافزار  نرم حال این

کند که برای  استالمن در ادامه مثالی را بیان می .اند پذیرفتهکه به نظر ما بسیار محدود کننده بود را هایی  نامه گواهی
 :درک بینش و ایدئولوژی او بسیار آموزنده است

افزارهایی را تولید   برخی اوقات آنها نرم.مهارتی نیستند  افراد بیافزارهای اختصاصی لزومًا ان نرمگدهند توسعه
افزار آزاد و   یک فعال مدافع نرم.گذارد قابل اطمینان است، هرچند به آزادی کاربر احترام نمیقدرتمند و کنند که  می

 که هرگز تحت تأثیر - باز منبع یک مشتاق مخلص دهند؟  چگونه به آن واکنش نشان میباز منبعافزار  هوادار نرمیک 
اید بدون  من غافلگیر شدم؛ شما این برنامه را به خوبی ساخته« :گوید به او می -افزار آزاد قرار ندارد  های نرم ال ایده
افزار شما تهیه  توانم یک نسخه از نرم اید چگونه می موفق شدهحال شما   در هر؛ه مدل توسعٔه ما را استفاده کنیداینک

 به همین دلیل من .برنامٔه شما بسیار جذاب است، ولی نه به قیمت آزادی من«: گوید افزار آزاد می فعال نرم »کنم؟
  ۲۲». جایگزین پشتیبانی خواهم کردمن از یک پروژٔهدر عوض . مجبورم بدون آن ادامه دهم

  .بریم میکار  به جای هم به و آزاد را باز منبعافزار  ما آزادانه دو مفهوم نرمدر ادامه 

  خچهیتار ۲,۲
 واژه نیا. گردد ی باز م۱۹۹۸ لیوا و ا۱۹۹۷ است که قدمت آن به اواخر یدی جداری بسی اساسًا واژه» باز متن«

 مطرح شد و مورد ۲۴ِترِسنی پنیستی  افراد آن را گرد هم آورده بود، توسط کر۲۳موندی رکی که اریا  بار در جلسهنیاول
 ری که در مدل غیا شرفتهی پیافزارها  در مورد نرمطOعات تبادل ای جلسه به طور منظم برانیا. گرانیقبول قرار د

 را باز منبع  را ثبت کردند، واژٔهopensource.org ی  گروه دامنهنیا. شد ی ملی بودند تشکافتهی  توسعه۲۵یاختصاص
 باز منبع یارهایکه با معرا  یی از مجوزهایستی کردند و لنی را تدو)OSI۲۶ (باز منبع پیشگامان نامٔه ی کردند، گواهفیتعر

  .۲۷ ارائه دادنددمطابقت داشتن

همین گروه و ، لکن قدر مسلم این است که ۲۸اختOفاتی وجود دارد، Open Source واژٔه مبدعهر چند در مورد 
 بارٔهکامپیوتر دراز یک فرد آشنا به اگر در این زمان  این لفظ و اصطOح را مرسوم کردند، به طوری که باز منبعپیشگامان 
یده شنافزار آزاد  ت چیزی در مورد نرم و بعید اس، استباز منبعلینوکس  دهد که پاسخ می سؤال شود، او لینوکسمشخصٔه 
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 باز منبعکند که نفوذ مفهوم  قائل نیستند، کفایت می و آزاد باز منبعافزار  نرمتفاوتی بین  همین حقیقت که اکثر افراد .باشد
  .مشخص شود

و  SHARE۲۹ مانند ییها افزارها را شرکت  نرمشتریب) ۷۰ و ۶۰ یها  در طول دههیو حت (۵۰ ی  دههلیدر اوا
DECUS۳۰خود عرضه یدی تولیافزارها افزارها را به همراه سخت  نرمنیافزار ا  سختدی تولیها  و شرکتکردند ی مدی تول 

 یافزارها  نرممتی که قیزیافزار بود و هر چ  سخت حوزٔهر دیوتری کامپیها  شرکتی  عمدهتیدر آن زمان فعال. کردند یم
 .کرد ی متر ی را رقابتیافزار  سختیها  شرکتداد، ی مشیها را افزا آنفزار را کاهش و تعداد ا  آن سختیموجود برا

 مجوز را مستقل از یافزار دارا  نرمنی اولADR، ۱۹۶۵در .  کردریی تغیا  تا اندازه۶۰ ی  مدل در دههنیا
 بود رقابت  توسعه داده شدهIBM یها ی که توسط مشتری مجانیافزار  نرم در واقع با بستٔهADR. افزار توسعه داد سخت

افزار،  اشتراک گذاشتن نرم  از بهیریبه منظور جلوگ. افزار خود را ثبت کرد  نرم۳۱ی حق انحصار۱۹۶۸ در ADR. کرد یم
 تی مالکADR بی ترتنی کرد و به امیافزار تقس  استفاده از نرماتیافزار را در طول مدت ح  نرممتی شرکت پرداخت قنیا

 .را کنترل کند  مجدد آنی  فروش مجدد و استفادهتوانست یم خود حفظ کرد و یافزار را برا نرم

 یافزارها  گنجاندن نرمی لهیوکارها به وس  کسببی را به تخرIBM متحده، اZتی ای وزارت دادگستر۱۹۶۹در 
و  عرضه نکرد شیافزارها افزارها را به همراه سخت  نرمگری دIBMبه تبع آن .  متهم کردشیافزارها  به همراه سختیمجان

  ۳۲.افزار جدا شد افزار از سخت  نرمبی ترتنیبد

کردند، این آزادی را داشتند تا آن را برای  افزاری را دریافت می  عمومًا افرادی که نرم۷۰ و ۶۰های  در طول دهه
ار به افز در این مدت نرم. را پخش کنند ، تغییر دهند و یا حتی مجددًا آنکد منبع را مطالعه کنند: هر منظوری اجرا کنند

نویسی و محافل دانشگاهی تولید و در اختیار   برنامه۳۳های افزارها توسط انجمن شد و نرم عنوان یک کاZ در نظر گرفته نمی
 ۳۵ توسط انجمنی از کاربران نگهداری۳۴عامل یونیکس  سیستمهای اولیٔه  به عنوان نمونه نسخه.گرفت عموم قرار می

دهندگان بلکه بیشتر به دلیل  کاربران و توسعههماهنگی افزار نه به دلیل  ی، نرمی زمان دورهیک به این ترتیب در . شد می
  .شد آزاد محسوب میافزار  نرم، دانشگاهیو گذاری  اشتراک های به افزار در محیط ی نرم ماهیت توسعه

جوز صاحب م (AT&T که - رضد انحصای یونیکس به دلیل دعوای حقوقی قانون  های اولیه هایی از نسخه بخش
 با AT&TوکOی . شد  آزادانه توزیع می-داشت  های تلفنی باز می را از فروش هر چیزی به جز سرویس) انتشار یونیکس

 در انتهای .۳۶داد بازداشتند اری که توسعه میافز کارانه از این حکم، شرکت را از تجاری کردن نرم برداشت بسیار محافظه
افزارهایشان با اعمال  هایی را برای استفاده از نرم س از دیگری محدودیتها یکی پ ، شرکت۸۰ و ابتدای ۷۰های  دهه

بردند و یا تOش  افزارهای اختصاصی خود سود می ها از فروش نرم دلیل که شرکتاین بعضًا به . مجوزها وضع کردند
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مرور به یک عادت این وضعیت به .  کد منبع مخفی نگاه دارندنافزاری را با پنهان کرد کردند تا مشخصات سخت می
، شد  و سودی از فروش آن عایدشان نمیکردند افزار خود را مجانی عرضه می هایی که نرم تجاری تبدیل شد و حتی شرکت

 ۳۸» سرگشاده به عاشقان سرگرمینامٔه« تغییر دوره را با انتشار  این۳۷بیل گیتس. داشتند را مخفی نگاه می کد منبع آن
  .۴۰شود خوانند در کOم او دزدی خوانده می  آن را به اشتراک گذاری می۳۹ که هکرهاهشدار داد و بیان کرد آن چیزی

  پروژٔه گنو ۲,۲,۱

 

  )۲۰۰۰ تا ۱۹۸۰(افزار آزاد  خط زمانی جنبش نرم. ۱شکل 

 بدور از هرگونه محدودیت در - را با هدف ایجاد یک سیستم عامل ۴۱ی گنو  ریچارد استالمن پروژه۱۹۸۳در 
را ترویج این » افزار آزاد بنیاد نرم«را ابداع کرد و » افزار آزاد نرم«او پس از آن اصطOح .  آغاز کرد-استفاده از کد منبع آن 

در همین سال بود که اولین .  به تعویق افتاد۱۹۸۹افزار آزاد تا سال  مفهوم تأسیس کرد، هر چند تعریف رسمی نرم
 نامید ، سیستم عاملی که ۴۳»ِهرد«تم عامل خود را سیستم استالمن سیس.  منتشر شد۴۲ی مجوز جامع عمومی گنو نسخه

 جایگزین - ۴۴ به خصوص مجموعه کامپایلرهای گنو-ی گنو  افزارهای پروژه هرگز تحقق پیدا نکرد، ولی به هرحال نرم
  .۴۵های یونیکس بودند ی قبل خود بر روی سیستم مناسبی برای نمونه
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را شروع کرده آن  توسعٔه قبلسال یک  ۴۶وس توروالدزی سیستم عاملی که لین ی هسته ، اولین نسخه۱۹۹۲در 
 برای یک افزارهای Zزم  گنو اکثر نرمدر آن زمان پروژٔه.  منتشر شد»۴۷لینوکس«افزار آزاد و تحت عنوان  بود، به عنوان نرم

 تا کنون ۱۹۸۳ لینوکس از ی گنو و هستٔه افزارهای پروژه رمترکیب ن.  آن را تولید کرده بودسیستم عامل به جز هستٔه
خوانده » گنو لینوکس«سازد که به لینوکس شهرت دارد، نامی که استالمن همواره تأکید دارد باید  سیستم عاملی را می

 بنا شده است، قابل  که بر روی هستٔه لینوکسلُکسیستم عامل به عنوان یک  این تأکید، هرچند هنگامی که به .۴۸شود
  . سیستم عامل باشد، محلی از اعراب نداردهستٔه لینوکس، همان قبول است، لکن در صورتی که منظور از

 مانند پروژٔه گنو اند که به لزومًا افزار آزاد نقش داشته رش نرمپیدایش و گستهای بزرگ دیگری نیز در  پروژه
ه تدریج در بیونیکسی که سیستم عامل  .است) BSD (۴۹برکلیافزار  نرم، توزیع  یک نمونٔه مشهور.اند ایدئولوژیک نبوده

   .۵۰برکلی توسعه یافتکالیفرنیا در  در دانشگاه ۷۰دهٔه 

  باز منبعهای تاریخی  گام ۲,۲,۲
و جالب ذکر کرده است  باز منبع گام مختلف در روند توسعٔه تاریخی ۶ در رسالٔه در حال تکمیل خود بونیسی

از دیدگاه اقتصادی و را هم  مرحله ۶او این . شمرد  بر می۴۰ را از اواخر دهٔه باز منبعاینجاست که او روند آغازین توسعٔه 
  .کرده استفناوری تقسیم بندی هم 

پروژٔه بزرگ ) ۲، )۱۹۶۹ تا ۱۹۴۵ (روش جدید اندیشیدن) ۱: شمرد عبارتند از ای که وی بر می شش دوره
MAC) ۱۹۶۳ ۴، )۱۹۸۲ تا ۱۹۷۱ (زبان) ۳، )۱۹۷۵ تا ( تولدPC) ۱۹۷۷ باز منبعگامان شیپروژٔه گنو و پ) ۵، )۱۹۹۱ تا 

  .۵۱توان دید  می۱ خOصٔه این روند را در شکل .) تا کنون۱۹۹۱(عصر لینوکس ) ۶و ) ۱۹۹۸ تا ۱۹۸۳(
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 )۶: ۲۰۰۵به نقل از بنوسی،  (افزار آزاد شش دورٔه نرم .۲شکل 

 و ۵۲ ماشین میمیکس.و آغاز جنگ سرد استبه طور خOصه، گام اول ناظر به دوران پس از جنگ جهانی دوم 
های اشتراک زمانی   گام دوم مربوط به دورٔه توسعٔه سیستم. از محصوZت این دوره هستند- پدر اینترنت - ۵۳پروژٔه آرپانت

دZلت  سازی سی، و فرهنگ هکرها نیکس، زبان برنامه گام سوم به دورٔه ظهور سیستم عامل یو.های برخط است و سیستم
به افزارهای اختصاصی و  پیدایی نرم و های گرافیکی  رابط،شخصیهای  ایانه شدن رر فراگی گام چهارم عبارتست از.کند می

ای از پیدایش پروژٔه گنو تا استفاده از   گام پنجم اشاره به دوره.باز منبعآزاد و افزار  تبع آن ایجاد انگیزش برای تولد نرم
  .۵۴نوکسدوره یعنی عصر لی و آخرین قطعٔه این  دارد و نهایتًا گام ششمباز منبعلفظ 

  مدل توسعه ۲,۳
  کلیسای جامع و بازار ۲,۳,۱

 به کار آزادافزارهای  ی نرم ای است که بعضًا در توسعه های نانوشته عرف، اصول و ۵۵توسعهیا الگوی منظور از مدل 
»  و بازاری جامعکلیسا«افزار آزاد، کتاب   نرمٔهدر جامعبخش پیرامون مدل توسعه  ی الهامعمده کارها یکی از .رود می

ترین  مهم.  استباز منبعل مربوط به مدل توسعٔه ئمساپیرامون مقاZت ریموند ای از   این کتاب مجموعه.۵۶د استیمونِر
محتوای این مقاله، بررسی روند  . است نویسندهfetchmailپروژٔه مدل توسعٔه نام کتاب است، در مورد  که هممقالٔه کتاب 

 .ا بر روی کامپیوتر شخصی، با الهام از مدل توسعٔه آزاد لینوکس استه خیرٔه ایمیلذبرای دریافت و ای  برنامهتوسعٔه 
با لینوکس قابل مقایسه به هیچ وجه کنندگان،  مشارکتنظر اندازه، شهرت و تعداد کاربران و از پروژٔه ریموند هرچند 
  .موزنده استسازی او آ مدلکند در درک  ها و نکاتی که نویسنده در خOل مباحثش مطرح می لکن توصیهنیست، 

کاری که لینوس توروالدز انجام داده، بر روی این پروژه بارٔه ند که برای آزمودن نظریٔه خود درک ریموند اشاره می
  :کند های این مدل تبعیت می  توصیهبع ازلطکند و با کار می

رٔه توسعٔه شدید، هر  روز یک نسخه و در دو۱۰تقریبًا هر  (کردم زود به زود و پیش از موعد برنامه را منتشر می
 با من تماس گرفته fetchmailهر کسی که دربارٔه برنامه را با اضافه کردن  ۵۷بتایلیست آزمونگرهای . )روز یک نسخه
فرستادم و در آن   میبتا] آزمونگرهای[انتشار هر نسخه به لیست ای را هنگام  اجانهّرهای ِو  آگهی.کردم بود، بزرگ می

، از آنها در مورد دادم  خود گوش می]برنامٔه[های آزمونگرهای بتای   به حرف.کردم کت میافراد را تشویق به مشار
  .۵۹کردم ، تشکر میفرستادند می  یا بازخوردی۵۸کردم و هر وقت وصله های طراحی نظرخواهی می گیری تصمیم

افزار  هر کار خوبی در نرم«: کند تأکید ریموند در این مقاله همین جمله است که او بارها به انحاء مختلف تکرار می
نویسان و  برنامه: روشن استنسبتًا  منظور او از این جمله .»شود  آغاز میدهنده خارش شخصی توسعه خاراندنبا 
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. دوست و فداکاری نیستند که وقت خودشان را برای جلب رضایت دیگران تلف کنند های نوع آدم، باز منبعدهندگان  توسعه
  :ارضای نیاز خود هستندبه فکر  -نخست  Zاقل در درجٔه -آنها 

های خودخواه که  ای از عامل  مجموعه-شناسی  ها همانند بازار آزاد یا بوم جهان لینوکس در بسیاری از جنبه
تولید  خود انگیختهگر و  خود اصOحیک نظم  در فرایند، و است -کنند  برای بیشینه کردن منفعت خود تOش می

  .۶۰شود به آن نائل میگیری مرکزی   تصمیمهرچیزی است که تر و کاراتر از  نهبسیار ماهراکه ، کند می

ت، یس اقتصادی ناز نظر کOسیْککه هکرهای لینوکس در پی حداکثر کردن آن هستند، » منفعتکارکرد «
 آنها را ها ممکن است انگیزٔه  بعضی.ست ا آنها و شهرتشان در میان سایر هکرها»۶۱سْفَن«ارضاء  ،نامرئی] عامل[بلکه 
نادیده دوست است،   نوعنفِس دوستی هم نوعی ارضاِء که نوع حقیقت این مطلب را ولی این پنداْردوستانه پندارند،  نوع
  .۶۲گیرد می

بسیاری از هکرهای  دادن مناسب به نفِس که با پاداش و هستٔه لینوکس نشان دادند fetchmailهر دوی ... 
 فراوانی را جلب کند دهندگاِن وسعهت کمْک تا منفعِتند از اینترنت استفاده کند توا دهنده می توسعه/دیگر، یک راهبر

  .۶۳پر هرج و مرج فروریزدشلوغی بدون اینکه پروژه در یک 

 عOوه کند به نکاتی اشاره میهای خود پیرامون روش توسعٔه مدل بازاِر آزاد، ریموند  در خOل توضیحات و توصیه
دکتر  از جملٔه منتقدان دائمی مباحث ریموند، .مورد انتقاد قرار گرفته استکند،  را مطرح میبر اینکه زیربنای مباحث او 

کند، بلکه یک  مطرح می) و حتی خصوصیات شخصی ریموند( است که نه تنها انتقاداتی را به مقاZت ۶۴نیکوZی ِبزروکوف
  .۶۵افزار آزاد رفته است  و نرمباز منبعتنه به جنگ تمامی سران 

. »ها سطحی هستند ، همٔه باگبا داشتِن تعداد کافی چشم«ه اشارات جنجالی ریموند این جمله است که از جمل
  :ریموند این گونه به بسط این ادعا پرداخته است

دهنده، تقریبًا تمامی مشکOت خیلی سریع مشخص و  تعداد زیادی آزمونگر بتا و مبنای کمک توسعهبا داشتن 
  .شود میراه حل آن برای کسی روشن 

. ای عمیق هستند آمیز، خائنانه و پدیده ها و مشکOت توسعه نیرنگ معماری کلیسای جامع، باگدیدگاه در ... 
اید Zزم  ون انداختهعداد محدودی که قبOً آنها را بیرها بررسی دقیق اختصاصی برای توسعٔه اطمینان توسط آن ت ماه

                                                 
 .۵۲. منبع، صهمان  60
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64 Nikolai Bezroukov 
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را به عOؤه ناامیدی اجتناب ناپذیر در اثر این وقفٔه طوZنی در صورتی که های طوZنی انتشار   به این ترتیب وقفه.۶۶است
  .برنامه منتشر شده متکامل نباشد خواهیم داشت

ِکم با   سطحی هستند؛ یا دستیهای ها پدیده کنید که عمومًا باگ در دیدگاه بازار از طرف دیگر، شما فرض می
خیلی سریع سطحی کنند،  آزمایش میهای منتشر شده را  نسخه تِک تککه دهندگانی  توسعه مایاندن آن به کمکن

کنید تا اصOحات بیشتری را دریافت کنید و به عنوان یک اثر جانبی  نتیجه، شما به کّرات منتشر می  در.شوند می
  .۶۷دهید شما کمتر چیزی را از دست میاگر سر و کلٔه یک مشکِل اتفاقی پیدا شود، سودمند، 

  :کند ین ادعا اشاره میبزروکوف در جواب ا

 یونیکس است و بسیاری ۶۸لینوکس، همزادمشکلی نبوده چرا که ) های طراحی رفع باگ(برای لینوکس این ... 
تواند به شدت   ولی در حالت کلی اگر باگ به دلیل مشکلی در طراحی باشد، می.از مسائل طراحی آن پیشتر حل شده

یابی برای مدیر پروژه مناسب است،   محول کردن اشکال. زمان ببرد-وسعه  در فاز ت-بیشتر برای پیدا کردن و اصOح 
دهندٔه با استعداد وقتشان را در تOش برای پیدا کردن یک باگ مشترک  ولی شرایطی که در آن تعدادی دوجین توسعه

  .۶۹، چندان کارا نیستکنند بدون هماهنگی تلف می

 در .دهندگاِن مشتاق، به هیچ عنوان سطحی نیستند توسعه های مرتبط با معماری فارغ از تعداِد کمک باگ
ای نجات پیدا کرده، و بنابر این مشکOت معماری کمی در  همزاد یونیکس بوده تا اندازهاینجا لینوکس به این دلیل که 

 ).هاین مورد در طراحی یونیکس از اولویت باZیی برخوردار نبود. امنیت یکی از آن مشکOت است(آن موجود است 

ردٔه آزمون بتای شرکت مایکروسافت که در آن کد منبع در اختیار آزمونگرها قرار  گستبزروکوف با مقایسٔه مدل
کند که آیا مایکروسافت یک سازمان مبتنی بر  خواند این سؤال را مطرح می با آنچه که ریموند آن را بازار میگیرد،  نمی

  بازار آزاِد غایی است؟

داند،  مدل باز و آزاد توسعٔه لینوکس را کامOً مخالف معماری کلیسای جامع میی ریموند که در برابر این ادعاوی 
  .۷۰داند که لینوس توروالدز دیکتاتور آن است  میمخفی کلیسامدل توسعٔه لینوکس را یک مدل هوشمندانٔه 

 از انتشار مقالٔه کلیسای مدتی پس - ۷۱مجلٔه اینترنتی دوشنبٔه اولدر مقالٔه انتقادی مشهوری که در بزروکوف 
 انتقادات خود را از منظر یک استاد دانشگاه، در چند جهت متوجه مقالٔه ریموند کرده -جامع و بازار ریموند منتشر کرد 

                                                 
دهندگان در مدل کلیسای جامع، پس از پایان یا در خOل پروژه ممکن است آن را  به این مطلب است که توسعهظاهرًا اشارٔه ریموند  66

 .ترک کنند
67 Raymond, E., The cathedral and the bazaar: musings on Linux and Open Source by an accidental 
revolutionary, Revised Edition, 2001, pp. 8-9. 
68 clone 
69 Bezroukov, N., (Slightly skeptical) annotated collection of quotes from Eric Raymond's CatB book, 
2000 

تر است، چرا که   بستهسرور وب آپاچی یا GCC ،PostgreSQL نظیر باز منبعهای آزاد و  مدل توسعٔه لینوکس از بسیاری از پروژه 70
عث باکلیسا -و مدل شبهجانبه   اتفاقًا برخی معتقدند همین اعمال قدرت یک.شود  توروالدز اعمال میتمامی تغییرات با نظارت کامل لینوس

  .نامد موفقیت و یکپارچگی لینوکس است، نه آنچه ریموند آن را بازار آزاد می
71 First Monday, peer reviewed journal on the Internet 
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در ادامه . ۷۲کند شود را رد می های اینترنتی مربوط نمی  به پروژهکه قانون بروکسمبنی بر این  وی ادعای ریموند .است
  .کنیم ، اشکال بزروکوف را مطرح میرّد ریموند بر این قانون  پس از توضیح قانون و »قانون بروکس«مطالب، در فصل 

ها  با داشتِن تعداد کافی چشم، همٔه باگ«سازد که  انتقاداتی را متوجه این شعار ریموند میدر همان مقاله وی 
  :»سطحی هستند

- تعداد زیادی کمکنبا داشتاست که بتوان به سادگی تر از آن  زدایی یک برنامٔه پیچیده بسیار مشکل اشکال
های پیچیده، به ازای هر باگ دوم و   برای اکثر پروژه.از عهدٔه آن بر آمد ،برای تجزیه و تحلیل کدتوسعه دهندٔه مشتاق 
  .شود باگ جدیدی شناسایی میشود،  سومی که اصOح می

توانند روی قطعه کد  ی با استعداد می دهنده سعهکند که تعدادی تو کلیسای جامع و بازار فرض می] کتاب[
تر از  کند سریع کد را اصOح مییکی از آنها نهایتًا  .گونه هماهنگی به جز ایمیل واحدی به موازات کار کنند بدون هیچ

  .گرهای کارآزموده محیط تجاری با آزمون

  الگوهای مدل بازار ۲,۳,۲
  :۷۳ر کرده است الگوهای مدل بازار را به این صورت ذکروبلز اهّم

 تا روند توسعه را در بیشترین حد باز نگهدارید: دهنده رفتار کنید توسعهمثل همکار  انبا کاربرانت .۵
 . هماهنگ شونددهندگانی که به پروژه عOقمندند به آسانی با آن توسعه

اهم بودن  باید به محض فر- هرچند از نظر امکانات محدود باشد -افزار  نسخٔه اول نرم: کنیدمنتشر زود  .۶
 .چیزی برای ارائه، منتشر شود

دهد که در یک  های کوتاه به پروژه این امکان را می برداشتن قدم): دائمًا منتشر کنید(سازی مکرر  یکپارچه .۷
زدایی و بازخوردهای مکرر از طرف کمک  مسیر افزایشی رشد کند، و در همان زمان اجازٔه اشکال

 .کند دهندگان را فراهم می توسعه
افزار کمتر آزمایش شده و دارای  این هدف برای این است که نرم: های متعددی را نگهداری کنید نسخه .۸

ر هم وجود دارند؛ یکی زیست در کنا بنابراین دو نسخٔه هم. کار تحمیل نکنیم مشکل را به کاربران محافظه
برای آنهایی که تأکید بر ) دارپای(افزار و دیگری نسخٔه محصول  با آخرین امکانات نرم) ناپایدار(برای توسعه 

 .دارندان به جای امکانات بیشتر افزار  نرمپایداری 
از کد را استفادٔه مجدد توسعٔه موازی و بندی زیاد امکان   بسته: کنید۷۴بندی تا حد ممکن برنامه را بسته .۹

 .د متأسفانه تولید کد به اندازٔه استقرار و رفع اشکال آن قابلیت موازی شدن ندار.دهد می
ای که  دهنده  که تصمیم نهایی را توسعهشود میرغم اینکه عمومًا تصور  علی: گیری ساختار پویای تصمیم .۱۰

 که گاهی رسمی و گاهی غیر رسمی ساختار سازمانی وجود داردگیرد، معموZً یک  کند می برنامه را کد می
...) پروژه، تعداد توسعه دهندگان و اندازٔه ( صورت سازمانی وابسته همچنان که به وجوه تکنیکی پروژه .است

                                                 
72 Bezroukov, N., A second look at the cathedral and bazaar, First Monday, 1999. 
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(Lehmanns Media) 2004. 
74 Modularize 
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 به عنوان مثال لینوکس .نیز وابسته است...) علل تاریخی، تعادل بین عOئق و (وجوه دیگر وابسته است، به 
 دیکتاتوری است که برخی وظایف نظارتی لینوس توروالدز: خودکامگی خیرخواهانهمدل مبتنی است بر یک 

آپاچی، (ساZری دموکراتیک  های دیگر مبتنی بر یک شایسته که پروژهکند؛ حال آن ابش محول میرا به ُنّو
  ).GCC(ای راهبردی است  و یا کمیته...) گنوم و 

  باز منبعهای  مدیریت پروژه ۲,۳,۳
های  بیشتر پروژه «:کند  آغاز میجمله کتاب خود را با این - SVN۷۶افزار  دهندٔه اصلی نرم  توسعه- ۷۵کارل فاگل

عOوه   و بهکنند های موفق جلب توجه می فقط پروژه کند که می وی در ادامه استدZل ۷۷».خورند ی آزاد شکست مافزار نرم
 خود دربیش از یک دهٔه ی  از تجربهشواهد  فاگل با بررسی .آید یک واقعه به حساب نمی) بر خOف موفقیت(شکست 

 درصد از ۹۵ تا ۹۰کند که  را مطرح میاحتمال این  ۷۸فورج  و جستجو بر روی سایت سورسباز منبعافزار   نرمعرصٔه
و با قابلیت اطمینان باZ کار ستی رهایی که به د ژهوکه اگر پرکند   او اضافه می.خورند شکست می باز منبعهای  پروژه
  .۷۹یابد  را هم اضافه کنیم، این آمار باز هم افزایش میکنند نمی

  : از اهمیت باZیی برخوردار است-درجٔه اول اهمیت نباشد  اگر در -، مدیریت پروژه باز منبعهای  در توسعٔه پروژه

، مدیریت پروژه Zزم نیست، یا خیلی کم Zزم باز منبعرسیم که برای  پس از آن به این استدZل غلط می... 
ای شود، به همان اندازه به خوبی بر هایی مدیریتی که برای توسعٔه داخْل سازمانی استفاده می است؛ یا به عکس، شیوه

های موفق، این   همواره هویدا نیست، ولی در پروژهباز منبع مدیریت در یک پروژٔه .کند  کار میباز منبعیک پروژٔه 
  .افتد اتفاق میبه صورتی معموZً در پشت صحنه ] مدیریت[

یسان تشکیل نو ای تصادفی از برنامه  از مجموعهباز منبعکند که یک پروژٔه  استدZل میفاگل برای اثبات این ادعا 
گاه همدیگر را   زیاد هیچلبه احتما. های ذهنی مستقل از هم بودند نمایی در رده شده که پیش از آن به طور انگشت

فاگل  با همین ارزیابی .داشته باشدکار بر روی پروژه از   راهر کدام از آنها هدف شخصی متفاوتیممکن است اند و  ندیده
تنها «: کند  فاگل اضافه می. را سرپا نگه داردباز منبعتواند یک پروژٔه  جز معجزه نمیمعتقد است بدون مدیریت، هیچ چیز 
توانند با هم کار بیشتری  دارد، این اعتقاد مشترک است که آنها می مینگه کنار هم چیزی که یک گروه توسعه دهنده را 

، این اعتقاد مشترک ارتباطیهای داستاندارع  لذا هدف عمدٔه مدیریت این است که با وض».انجام دهند تا به صورت منفرد
را تعمیق بخشد، مراقب باشد که توسعه دهندگان به خاطر خصوصیات فردی حاشیه نشین نشوند و به طور کلی پروژه را 

  .تبدیل کند که توسعه دهندگان دوست دارند در آن بمانندمکانی به 

غالب . ، توضیح یک نکته Zزم استباز منبعهای   پروژهز درصد ا۹۰نظر کلی فاگل دربارٔه شکست بیش از پیرامون 
نفعی  ذیپیش از اینکه استفاده از آنها شایع شود، معموZً شوند و  به صورت فردی توسعه داده می باز منبعهای  پروژه
 تواند  قطعًا نمی،شود منظور فاگل از شکست یک پروژٔه بدون ذینفع که به صورت فردی توسعه داده می .ندارند

                                                 
  )Subversion(ورژن  افزار کنترل نسخٔه ساب دهندٔه اصلی نرم توسعه 75
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 .شوند صی توسعه داده میشخهای شخصی غالبًا با دZیل  ستگی یا خسارت مالی صاحب پروژه باشد، چرا که پروژهکورش
انداز ترسیم شده  منظور فاگل از شکست پروژه به احتمال زیاد در درجٔه نخست توقف پروژه پیش از دستیابی به چشم

 این موضوع با نگاهی به لیست .مغفول ماندن از پروژه استًا توسعٔه آن و یا عدم توانایی در جذب کاربران و نهایت
گذرد، حتی  هایی که مدت زیادی از ثبت آنها می  پروژه. سادگی قابل مشاهده استفورج، به های سایتی مانند سورس ژهپرو

های اولیٔه  نسخههای دیگری پیش از رسیدن به یک محصول استوار و در همان  پروژه. یک فایل آماده برای دانلود ندارند
 با نگاهی به آمار میزان دانلود هر .های آنها قابل ساختن و یا اجرا نیست اند و موارد دیگری که اساسًا فایل  متوقف شده۰٫۱

 ۸۰بارگذاری ۱۰۰تا کنون کمتر از ) یا پیش از آن( سال ۱هایی که از   پروژه.توان به مرگ آن پروژه پی برد پروژه می
هایی میلینگ لیست دارند ولی پاسخی به سؤال شما در لیست آن  ندارند؛ پروژه ۸۱لیستمیلینگ ایی که ه هاند؛ پروژ داشته

  .عOئم مرگ یک پروژه استاین موارد تمامی شود؛  داده نمی

  قانون بروکس ۲,۳,۴
 ماه-نفر«افزاری، کتاب  های نرم افزار و مدیریت پروژه یکی از آثار کOسیک و ماندنی در حوزٔه مهندسی نرم

افزاری  د تعداد افراد درگیر در یک پروژٔه نرمموراین کتاب ادعایی را در بروکس در .  فردریک بروْکس است۸۲»ای فسانها
که با افزایش خطی افراد یک پروژه، به دلیل  بروکس مدعی است . است مشهور شده۸۳قانون بروکسکند که به  مطرح می

در واقع ادعای . یابد پروژه به صورت نمایی افزایش می) ارتباطی(گی برقراری ارتباطات متقابل بین افراد پروژه، پیچید
  :دهد را بدست می) n(تعداد ارتباطات دوسویه بین افراد یک پروژه سادٔه زیر است که بندی  صورتبروکس مبتنی بر 

2

)1( −×= nn
complexity  

 و ۸۴با هم اندرکنش دارند اد دخیلبا این شرط صحیح است که بپذیریم در یک پروژه، همٔه افربندی فوق  صورت
  .در واقع ما یک گراف کامل از ارتباطات داریم

به صورت نسبتًا موازی با سایر   ۸۵ای دهندگان هاله  توسعه،باز منبع در یک پروژٔه ریموند معتقد است
ای،  دهندگان هاله از توسعه منظور ریموند .برند و نیاز بسیار کمی به ارتباطات متقابل دارند دهندگان کار را پیش می توسعه

های آن و در صورت لزوم  کنند و باگ افرادی که کد منبع را مرور می. افزار است افراد غیر دخیل در توسعٔه مرکزی نرم
افزار  دهندگان نرم به توسعههایی در سطح کد منبع  راه حل به نظر ریموند ارائٔه .۸۶کنند را ارائه می های اصOحی آن وصله

  .افزار دارد ر زیادی در کاهش هزینٔه تولید نرمارزش بسیا

 هایی در مدل بازار و کلیسای جامع بررسی پروژه ۲,۳,۵
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بازار و کلیسای دو دستٔه به  را باز منبعافزاری حوزٔه  های نرم پروژهتوان مدل توسعٔه   می۸۷ریموندکتاب بر طبق 
یکی از این دو مدل در به دقت آن را افت که بتوان توان ی ی را میباز منبعهر چند کمتر پروژٔه  .کردبندی  جامع تقسیم

، لکن از روی شباهت هر پروژه به های توسعه دارند کدام از مدل هایی از هر  رگهباز منبع بزرگهای   و اکثر پروژهگنجاند
  . را تقسیم بندی کردآن پروژهتوان  ال می هر یک از این انواع ایده

تواند آزادانه  است که هر کسی می)  بازار آزاد تئوریملهم از( یک آزادی کلی توسعٔه پروژه مبتنی بر ،مدل بازاردر 
های  کنند، باگ افزار اضافه می ه نرم افراد مختلف امکانات مورد عOقٔه خود را ب.در روند توسعٔه پروژه مشارکت داشته باشد

به این ترتیب هستٔه مرکزی کنند و   میها مشارکت های توسعه در میلینگ لیست دهند، در بحث افزار را گزارش می نرم
بسته به میزان مشارکت (توافق افراد دخیل در پروژه  روند و برنامٔه توسعٔه پروژه با .دهند افزار را تشکیل می توسعٔه نرم

های موفقی چون سرور وب آپاچی، پایگاه دادٔه  توان در پروژه  نمونٔه این روش توسعه را می.شود  تعیین می)آنها
PostgreSQLای غیر  در حوزه - دیگر موارد موفق این روش توسعه  از.، و هستٔه سیستم عامل لینوکس مشاهده کرد

  .کرداشاره پدیا  دانشنامٔه آزاد ویکیبه توان  می -افزاری  نرم

 که از مدل بازار استهای  یک نمونٔه بسیار موفق از پروژهدانشنامٔه آزاد ویکیپدیا  - )بازارمدل (ویکیپدیا ) الف

یی است، به معنی سریع و چابک است و ای مربوط به اهالی هاوا که واژهویکی . المعارف تشکیل شده دو رکن ویکی و دایرة
است که عOوه بر اینکه به کاربر امکان شود  سایت یا برنامٔه تحت وبی اطOق می وببه )  به بعد۱۹۹۵از سال (در اصطOح 

 رکن .۸۸کند مهیا میبرای او رایش و حتی اضافه کردن صفحات جدید را هم به سادگی دهد، امکان وی مشاهدٔه آن را می
 انداز ویکیپدیا را چشم) یکی از مؤسسین ویکیپدیا (۸۹یلزِو جیمی .المعارف گونٔه آن است دیگر ویکیپدیا ماهیت دایره

  :کند چنین ترسیم می

 این همان چیزی .های انسانی داده شود م دانشای از تما دسترسی آزاد به مجموعهجهانی که در آن به هر فرد 
 .۹۰دهیم است که ما انجام می

در سپتامبر . شود  راهبری می۹۲مدیا  یک پروژٔه چند زبانٔه مبتنی بر وب است که توسط بنیاد ویکی۹۱پدیا ویکی
این دانشنامه در تعداد مقاZت انگلیسی . ۹۳ زبان مختلف داشته است۲۵۳ میلیون مقاله در ۸پدیا بیش از  ، ویکی۲۰۰۷
پدیا به صورت مشارکتی توسط داوطلبانی از  مقاZت ویکی. ۹۴ از مرز دو میلیون مقاله گذشت۲۰۰۷ دسامبر ۹تاریخ 

  . سایت اول از نظر تعداد مراجعه کننده قرار دارد۱۰شود و در حال حاضر این سایت در بین  سراسر جهان نوشته می

 این .شود کنندگان نوشته و نگهداری می امل توسط داوطلبان و مشارکتای است که به طور ک  دانشنامهویکیپدیا
ا یک ویکیپدی.  سایت رایج و محبوب دنیا قرار گرفت۱۵ تأسیس شد، خیلی سریع در میان ۲۰۰۱دانشنامه که در سال 
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 زبان ۲۰۳در این سایت  ۲۰۰۵در سال  .۹۵ میلیون بازدید کننده در ماه دارد۱۵۴بیش از  دانشنامٔه چند زبانه است و
  .۹۶مختلف قابل دسترسی بوده است

 در  نفر از کاربران فعال ویکیپدیای انگلیسی خواسته شده تا نظر خود را۳۷۰اخیر، از های  در یکی از پیمایش
 ۱۴۰ که از این افراد دریافت شد) ٪۴۰٫۸نرخ پاسخ ( پاسخ معتبر ۱۵۱. ای که برای مشارکت دارند بیان کنند مورد انگیزه

در . استهای مثبت   با پاسخ ولی صرفًا۹۷پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرتساختار  .)٪۹۲٫۷(ن متعلق به مردان بود ورد آم
  .۹۸ است آورده شدههای این پیمایش جدول زیر پرسش

  نمونه سؤال  انگیزه

  .کنم ویرایش کردن در ویکیپدیا من کمتر احساس تنهایی می/با نوشتن  حمایتی

  .این مهم است که به دیگران کمک کنمکنم  احساس می  ها ارزش

  .تواند به موقعیت تجاری یا شغلی من کمک کند توانم ارتباطات جدیدی برقرار کنم که می من می  شغل

  .ویرایش کنم/خواهند تا در ویکیپدیا بنویسم افرادی که من به آنها نزدیک هستم، از من می  اجتماعی

  .ای در مسائل بدست آورم انداز تازه دهد تا چشم ن امکان میویرایش کردن در ویکیپدیا به م/نوشتن  درک

  .کند تا احساس کنم به من نیاز دارند ویرایش کردن در ویکیپدیا به من کمک می/نوشتن  بهبود

  .ویرایش کردن در ویکیپدیا یک تفریح است/نوشتن  تفریح

  .کنم اطOعات باید آزاد باشد من فکر می  ایدئولوژی

 ویرایش کنندگان ویکیپدیا/های نویسندگان زهانگی. ۱-۲جدول 

 . ساعت در هفته بود۸٫۲۷کردند،  متوسط زمانی که کاربران بر روی ویرایش و یا نوشتن در ویکیپدیا صرف می
قابل توجهی میان ستگی بهملکن  . بوده استترین انگیزه، دو مورد آخر یعنی تفریح و ایدئولوژی فته عمدهروی هم ر

  .نتایج نهایی این پیمایش آورده شدهخOصه  در جدول زیر .۹۹شود موارد تفریح و ایدئولوژی دیده نمیو میزان مشارکت 

  میانه  انگیزه

  ۶٫۱۰  تفریح

  ۵٫۵۹  ایدئولوژی

  ۳٫۹۶  ها ارزش

  ۳٫۹۲  درک

  ۲٫۹۷  بهبود

  ۱٫۹۷  حمایتی

  ۱٫۶۷  شغل
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  ۱٫۵۱   یاجتماع

 میزان انگیزهمیانٔه . ۲-۲جدول 

 .شود های تجاری بزرگ و همچنین هدیٔه کاربران تأمین می ویکیپدیا توسط شرکتداری  نگهدر حال حاضر هزینٔه 
  .۱۰۰ دZر۴۳۰۰، بیش از یک و نیم میلیون دZر به ویکیپدیا هدیه شد یعنی روزانه در حدود ۲۰۰۶در سال 

  

  پدیا آمار رشد ترافیک سالیانٔه ویکی

توسط جیمی  ۲۰۰۱ ژانویٔه ۱۵در  ۱۰۱»نیوپدیا«نامٔه  ای دانش در آغاز به عنوان یک پروژٔه مکمل بر»پدیا ویکی«
 این پروژه یک ویکی نبود و بالطبع. اندازی شد نامٔه الکترونیکی راه  به عنوان یک دانش۲۰۰۰نیوپدیا در سال . برپا شدولز 

مرور مقاله توسط منظور  به -یک مقاله به آن، روندی نسبتًا طوZنی افزودن ویرایش آن برای همٔه کاربران آزاد نبود و 
  .داشت -خبره گروهی 

 تأسیس شد و کسب و کار اصلی آن از راه فروش تبلیغات ۱۹۹۶ یک شرکت اینترنتی بود که در سال ۱۰۲»باِمس«
و بعدها پشتیبانی برپا شد  ۱۰۴ و تیم شل۱۰۳ این شرکت توسط جیمی ولز.در درگاه جستجوی سایت بامس دات کام بود

  . فراهم کرد»پدیا ویکی« و »نیوپدیا«های  وژهمالی و تکنیکی را جهت پر

 در . زبان مختلف قابل دسترس بود۱۸ رسید که در ۲۰٫۰۰۰ به ۲۰۰۱پدیا در پایان سال  تعداد مقاZت ویکی
  . زبان رسید۱۶۱ و ۴۶ به ترتیب به ۲۰۰۴ و ۲۰۰۳های   زبان افزایش یافت و در پایان سال۲۶ این تعداد به ۲۰۰۲پایان 
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  )مدل بازار (لینوکس) ب

 که ریموند بارها و بارها شاید بتوان گفت پایبندترین پروژٔه موفق به مدل بازار، هستٔه سیستم عامل لینوکس است
مشارکتی و آزاد محسوب هرچند در نگاه اول توسعٔه هستٔه لینوکس یک امر کامOً . کند در کتاب خود به آن اشاره می

  .پذیرد هایی توروالدز انجام نمی، لیکن هیچ تغییری بدون تأیید نشود می

داشت، هیچگاه هستٔه لینوکس به وضعیت  های مدل کلیسا شاهد آن هستیم وجود نمی اگر تمرکزی که در پروژه
 و موارد مشابه دیگری، ۱۰۵ها پشتیبانی محلی از ریسمانمختلف امنیتی، های  و فراخوانیامکانات . رسید فعلی خود نمی

 و در مدل متمرکز و شبیه به کلیسا محقق شده  مختلفی چون ِردَهتهای تجاری شرکتت همه و همه در نتیجٔه مشارک
ای چون ایمیل، هماهنگی و  توان با ابزار ساده به هیچ عنوان نمی،  همانطور که خواهیم گفتدر غیر این صورت. است

  . بر روی هستٔه سیستم عامل را کنترل کردیکپارچهمدیریت تغییرات 

این پروژه پروژٔه مدل بازار را هستٔه لینوکس دانست، ولی بزروکوف معتقد است ترین  مهمن بتوااگرچه شاید 
لینوکس از ها و دستورات خط فرمان  پوستهنویسی و  برنامهمهم های   ایده.ای نیست چندان پروژٔه پیچیده و چند جانبه

 بزروکوف علت . است۱۰۶ل مینیکسونیکس اخذ شده و کد منبع آن هم مبتنی بر سیستم عامیسیستم عامل تجاری 
 گنو که .داند اصلی محبوبیت لینوکس را نه پیچیدگی و جامع بودن آن بلکه منتشر شدن کد منبع آن تحت مجوز گنو می

تم عامل؛ چیزی که توروالدز آن  سال پیش از لینوکس آغاز شده بود، همه چیز داشت به جز هستٔه یک سیس۱۰کمتر از 
  .اد هدیه کردافزار آز جامعٔه نرم را

المللی  شرکت بین«طبق آمار رسمی آمار دقیقی از تعداد کاربران خانگی لینوکس در دست نیست، لیکن 
 عمOً روش مشخصی .کردند ٪ از کاربران خانگی از لینوکس استفاده می۲٫۸ و ٪ از سرورها۲۵، ۲۰۰۴در سال » ۱۰۷داده

پروژٔه شمارندٔه «.  لقب رسمی دادIDCتوان به آمار  می وجود ندارد و لذا نلینوکسبرای برآورد میزان کاربران 
، با استتخمین زده نفر میلیون  ۲۹ ، بر اساس پارامترهای مختلف۲۰۰۵کاربران لینوکس را در سال آمار » ۱۰۸لینوکس

  .۱۰۹اند لیون نفر بودهی م۱۸، ۲۰۰۱فرض اینکه در سال 

  )مدل کلیسا( اکلیپس) ج

. ۱۱۱ توسعه تمرکز دارد باِزبر یک سکوِی باز منبعهای  به تولید پروژه است که باز منبع  جامعٔه یک۱۱۰اکلیپس
به هیچ عنوان محدود به ، هرچند  بر روی سکوی جاوا است۱۱۲تمعجاصلی اکلیپس برای تولید یک محیط توسعٔه متمرکز 
 ۱۵۰در این جامعه . ری شدگذا  پایهIBM میلیون دZر توسط ۴۰ و با سرمایٔه اولیٔه ۲۰۰۱در سال اکلیپس . شود آن نمی

 .داشتندشرکت اکلیپس تولید فرایند در پیشتر  مختلف  کشور۶۳نفر از  ۱۲۰۰مشارکت کردند و افزار  تولیدکنندٔه نرم
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، BEA ،Sybase و بعدها Red Hat ،Together soft ،Rationalهایی نظیر   و مشارکت شرکتIBMگزاری  سرمایه
SAP ،Oracle ،Intel ،Nokia و حتی Borland) ها در تولید  ترین شرکت ز پرسابقهیکی اIDEهای   برای زبان

  . جاوا با فاصلٔه زیاد از رقبایش شناخته شده باشدIDEترین  اکنون به عنوان محبوب هم باعث شد که اکلیپس )مختلف

در  بعدها شد، لکن های مختلف هدایت می اکلیپس در ابتدا به صورت غیر متمرکز و توسط نمایندگانی از شرکت
 آن کنترل و هدایت ۱۱۳اعضای راهبردی درآمد که مستقلغیر انتفاعی به صورت یک بنیاد  ۲۰۰۴ و ۲۰۰۳های  سال

  .های مختلف آن را به عهده دارند قسمت

 رشد کرده و باز منبعدر مدل توسعٔه قطعًا یک پروژٔه مدل کلیسا خواهد بود که با تعریف ریموند این پروژه 
برای توسعٔه هنوز ، ۱۱۴مدل بازارمختلف های  با وجود پروژهجالب است که . شود اوا محسوب می جIDEترین  موفق
 .از اکلیپس وجود نداردای بهتر  در لینوکس محیط توسعه) که تمرکز اکلیپس بر روی آن نیست( ++Cهایی مانند  زبان

 های ارائه شده  مدلبندی جمع ۲,۳,۶

یکی از علل رشد . افزار تولید کند  دارد که حاضر شود مجانی نرمنویسی وجود توان گفت کمتر برنامه به جرأت می
دهندٔه آن در حل یک مشکل که پیشتر حل نشده یا راه حل   آزاد و بالطبع مجانی، عOقٔه توسعهباز منبعافزار  و توسعٔه نرم

 سؤال .۱۱۵خواند  می»خاراندن خارش شخصی توسعه دهنده« ریموند این دلیل را .کند است موجود او را ارضا نمی
نیاز به یک پشتیبانی مالی به کار خود ادامه توانند بدون  ، تا کجا می)یا توسعه دهندگان(دهنده  اینجاست که این توسعه

  دهند؟

. شوند مدل بازار متوسل میهای موفقی از  در اینجا به بیان مثال - نظیر ریموند -بازار پشتیبانان مدل توسعٔه 
 این . و به طور کلی مواردی از این دستPostgreSQLنوکس، سرور وب آپاچی، پایگاه دادٔه ون هستٔه لیهایی چ مثال

مشکOت رسد، لیکن   بهترین مدل به نظر می- به لحاظ تنوع کیفی و گستردگی محصوZتش -مدل هرچند در نگاه اول 
  .متعددی در آن نهفته است

باید منتظر خارش شخصی  ندارند، باز منبع/افزارهای آزاد نرمافزارهای تجاری که هنوز جایگزینی در  برای تولید نرم
ی را ارائه داد، این باز منبعنویس برنامٔه   به عOوه هیچ تضمینی وجود ندارد که هنگامی که یک برنامه.شدنویسان  برنامه

رای یک کاربر کامپیوتر باید راستی چرا ب به.  ولی مجانی خود ارائه دهدباز منبع افزار امکانات بیشتری از نمونٔه غیر نرم
حتی بسیاری از کاربران . هرگز با کد منبع برنامه سر و کار ندارد ۱۱۶کاربر نهاییافزار مهم باشد؟   بودن یک نرمباز منبع

اینکه از مکانیزم و صحت روند، آن هم نه به عنوان  به ندرت به سراغ کد منبع می» هکرها«به بیان ریموند و خبره 
  .قرار دهندافزار خود  در نرمخواهند آن کد را مورد استفادٔه مجدد  احتماZً می شوند، بلکه به این دلیل که عملکرد آن آگاه
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سه ، باز منبعمدل سازی تجاری خود از نحؤه کسب و کار  در دفاع از مدلریموند در مقالٔه پاتیل جادویی، 
در این  .داند و مورد از آن مورد سوم را بهترین مید بررسی دهد و با استراتژی را برای تهیٔه یک سرور وب مطمئن ارائه می

  .۱۱۸ و ارزش استفاده۱۱۷ارزش فروش: شمرد افزاری برمی های نرم را برای پروژه) ارزش(دو نوع سود سازی، ریموند  مدل

 ریموند . و سفارشی کردن یک سرور وب تجاری و اختصاصی استاریاول در تهیٔه یک سرور وب، خریدراه 
های   به گزینهداند، چرا که مشتری محدود ن مورد را عدم تطبیق کامل سرور وب با نیاز مشتری میمشکل ای
 راه دوم این است که مشتری خود اقدام به نوشتن .دهد سرور وب اختصاصی در اختیار او قرار میکه سازی است  سفارشی

 نیست، ولی از آنجایی که یک سرور وب  هرچند این راه در اکثر موارد چندان مقرون به صرفه.وب کندسرور یک 
ایراد این روش آن است که شرکت با جدا یا بازنشسته . تواند مورد بررسی قرار گیرد های چندانی ندارد، می پیچیدگی

 پیوستن به گروه - و به نظر ریموند بهترین راه - راه سوم .شدن نویسندٔه سرور وب، دوباره با مشکOتی روبرو خواهد شد
خود به سفارشی سازی تواند  ، اختصاصی نیست و کاربر میباز منبعاین سرور وب . و استفاده از سرور وب آنهاستآپاچی 

  .آن دست بزند و آن را مطابق نیازهای خود بازسازی نماید

آن شود که کاربرانی که مایل به نگاه کردن به کد منبع و یا تغییر   خاصی یادآور این نکته می، با رندِی۱۱۹ِلفکویتز
تمام وقت نیاز به یک سرویس مطمئن و کند که اکثر کاربرانی که  وی راه چهارمی را پیشنهاد می. باشند، بسیار نادرند

 از یک توزیع کنندٔه تجاری و استفاده از خدمات آن، بدون کوچکترین باز منبع  وِبخرید یک سروِر: کنند دارند انتخاب می
کند که چه  این سؤال را مطرح میپیچیده افزاری   سخت باِزک مثال از یک طرِح لفکویتز با ذکر ی.۱۲۰نگاهی به کد منبع

  .نویسان  برنامه: پاسخ او روشن است و خود نیز به آن پاسخ داده استکسی به دنبال کد منبع است؟

 طور  به.کند که جالب توجه است  ذکر می۱۲۱آماری را به نقل از انجمن فناوری اطOعات آمریکادر ادامه لفکویتز 
 درصد از کل این تعداد برای ۹۲ .اند کرده  در حوزٔه فناوری اطOعات کار می۲۰۰۱ میلیون کارمند در سال ۱۰تقریبی 
 را تشکیل IT درصد از کارمندان حوزٔه ۲۱نویسان و مهندسان  برنامه. ندکرد  کار میITهایی غیر مرتبط با  شرکت

 ۹۹افزاید، به احتمال  وی می. حده یعنی کمتر از یک درصد جمعیت کشورنویس در ایاZت مت  میلیون برنامه۲ .دادند می
یک برنامٔه دودویی که من پولی بابت آن ) ۱: ها بهتر است یک از این راه کدام . نویس نیستم درصد من یک برنامه

ام  ی بابت آن نپرداختهیک برنامٔه دودویی که من پول) ۲شود،  ام و با دوبار کلیک کردن روی آن نصب و اجرا می نپرداخته
آرشیوی ) ۳سازد،  های مرموزی روی کامپیوتر من می شود و به عOوه فایل و با دوبار کلیک کردن روی آن نصب و اجرا می

مشروط بر اینکه روش ساختن برنامٔه دودویی آن را بدانم و تمام ام و  از کد منبع برنامه که من پولی بابت آن نپرداخته
آن را نهایتًا توانم  ، می باشمروبه اندازٔه کافی صببه عOوه های Zزم را در اختیار داشته باشم و  کتابخانهو ابزارهای توسعٔه 

  .اجرا کنم

 و باز منبعاز نظر او برای کاربر نهایی هیچ تفاوتی بین برنامٔه . منظور لفکویتز از آوردن چنین مثالی روشن است
 حتی زمانی که .وجود ندارد) ، فایل دودویی برنامه را هم در اختیار او قرار دهدباز عمنبمادامی که برنامٔه (برنامٔه مجانی 

دست خواهد   درصد کاربران خود را از۹۹کند، به احتمال زیاد در حدود  ، فایل دودویی برنامه را ارائه نمیباز منبعبرنامٔه 
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 ارزش یک برنامٔه .رای نهایی برنامه را در اختیار ندارنداین کاربران ابزار Zزم برای ساختن فایل دودویی و اجداد، چرا که 
  .یکرد کاربر نهایی نسبت به آن کامOً خنثی استونویسان روشن است و ر  فقط نزد برنامهباز منبع

  مدل کسب و کار ۲,۴
 های به توصیف روش» ۱۲۲پاتیل جادویی«ای تحت عنوان  ، در مقاله»کلیسای جامع و بازار«ریموند در ادامٔه کتاب 

معطوف به دو ارزش مختلف  بحث اصلی ریموند در این مقاله، .پردازد  میباز منبعدر حوزٔه و مباحث اقتصادی کسب و کار 
 .»ارزش استفاده« و »ارزش فروش«: افزار است برای یک نرم

 - صادیتدر معنای نوین اق - استفادهارزش فروش یک برنامه، ارزش نهایی آن به عنوان یک کاZ است و ارزش 
نظر از  صرفمعموZً کنند و  برنامه نویسان به ندرت بسته به ارزش فروش حقوق دریافت می .ارزش میانی یک کاZ است

 .۱۲۳کنند کنند، حقوق ثابتی را دریافت می ای که تولید می برنامه

شد، بسیاری  های آن به مشتری حاصل می افزار از فروش بیت اگر ارزش واقعی یک نرمکند که  ریموند استدZل می
هایی کامOً مشابه نسخٔه  و در نسخهافزارهای کاربردی که همه روزه به صورت غیر قانونی کپی  ها و نرم عامل از سیستم

برای چنین  زامدل درآمد  .گذارد های تولیدکننده باقی نمی آمد شرکت شوند، جایی برای در اصلی به مشتریان عرضه می
ها  فنی و ارائٔه کتابپشتیبانی رسانی، روز  بههای  شود بلکه فراتر از آن به ارائٔه نسخه  نمیافزارهایی به فروش آن محدود نرم

 .پردازند  میافزار نرماستفاده از و مستندات 

ها پیش به  از مدت ردهت . است۱۲۴تدَهشرکت ِر، باز منبعافزارهای  های بسیار موفق در عرضٔه تجاری نرم از نمونه
 ۱۲۵دوراشد و همچنان با پشتیبانی از پروژٔه ِف شناخته می) به صورت مجانی( محبوب لینوکس های عنوان یکی از توزیع

 تحت باز منبعافزارهای  کمک به تولید بسیاری از نرم رغم علی ردهت .چنین جایگاهی را برای خود حفظ کرده است
اکنون   ردهت هم.افزارهای خود نبود یم نرمگاه به دنبال سود از فروش مستق ، هیچ)نظیر مجوز گنو(افزار آزاد  مجوزهای نرم

 Red Hat Enterprise تحت عنوان لینوکس راشده و مطمئن  آزمایشهای  نسخه: کند از طرق مختلف کسب درآمد می

Linuxهای مجانی توزیع خود پشتیبانی تجاری تعریف  ها و حتی نسخه برای این نسخهکند،   به صورت تجاری عرضه می
کند، خدمات سفارشی  برگزار میRHCE۱۲۶معتبر آموزش لینوس با اعطای گواهی مجازی و حضوری  های دورهکند،  می

افزارهای  از نرمنهایتًا با پشتیبانی کند و  لینوکس را برای کاربردهای خاص به صورت مطمئن ارائه میای  و مشاورهسازی 
نفوذ ردهت در سیستم عامل لینوکس به . کند تر می نگخود را در بازار پررنفوذ راکل، تاز تجاری نظیر پایگاه دادٔه ُا یکه

های دیگر لینوکس مورد استفاده قرار  ی که در اکثر توزیعباز منبعمطرح افزارهای  قدری پررنگ است که بسیاری از نرم
برای  ردهت ،۲۰۰۶در اواسط سال  .، توسط ردهت نوشته شده است و حتی امکانات مهمی از هستٔه لینوکسگیرند می
سازهای  ترین پیاده دارای یکی از مهم(  JBoss جاوا، شرکت محیط باز منبعافزارهای  زایش نفوذ خود در عرصٔه نرماف

  . میلیون دZر خریداری کرد۳۵۰را به قیمتی حدود ) Java EE باز منبع
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 Jasper Reportsگیری  چارچوب گزارش، باز منبعهای  کسب و کار در پروژهتر از  تر و سبک نمونٔه بسیار ساده
های موجود  حل با بررسی راه ۱۲۷نسیوتئودور د هنگامی آغاز شد که ۲۰۰۱در سال پروژه  این .برای محیط جاوا است

 Jasperاکنون  با وجود آنکه هم .کافی برای استفاده از آنها در پروژٔه خود را نداردبودجٔه گیری دریافت که  گزارش

Reportsباز منبع و  تحت مجوز آزاد LGPL )  که به عقیدٔه بسیاری ازGNUشود، لیکن به  منتشر می)  هم آزادتر است
مبدل ) JasperSoft(گیری به یک درآمد مناسب برای نویسنده و شرکت او  دZیل مختلف، تولید چنین چارچوب گزارش

معموZً دهند و  راه نمیدهندگان در استفاده از آن تردیدی به خود  افزار، توسعه ل سادگی و محبوبیت این نرمبه دلی. شده
نیاز شدید به  به دلیل .کنند ابزار استفاده می از این) با تعداد کاربران بسیار اندک(های تجاری  به جای مراجعه به نمونه

 با Jasper Reportsدهندگان حتی پیش از منتشر شدن اولین نسخٔه  های توسعه چنین ابزاری برای محیط جاوا، تماس
هوش  های حل  راه،تجاری پشتیبانی ، از آموزشRed Hat همانند JasperSoftاکنون درآمدزایی  هم .نویسنده آغاز شد

شود ولی تا پیش از تأسیس این شرکت،  آموزشی ابزارهای خود حاصل میهای   و فروش مستندات و کتاب۱۲۸تجاری
محبوبیت زیاد، همچنان مستندات  جالب است که با وجود .عمده درآمد پروژه حاصل از مشاوره و فروش مستندات آن بود

  .مفصلی برای استفاده از آن وجود نداردمجانی  و مستندات شوند  به صورت تجاری عرضه میJasper Reportاستفاده از 

موقعیت کاری و شغلی  باید به آن توجه کرد، باز منبعهای  مورد دیگری که در فرآیند کسب و کار حول فعالیت
بعضًا  و شود فعاZن این حوزه پرسیده می از ، اجتماعی-های روانشناسی  ًا در تمامی پیمایشبتقری مطلبی که .بهتر است

  .۱۲۹تری دارد رنگنقش پر ،»پول درآوردن«و یا » شهرت یافتن«دیگر شخصی چون های  در کنار انگیزههم 

اند  دگان بیان کردهدهن ٪ از پاسخ۴۶٫۳ انجام داد، ۲۰۰۲در پیمایش جامعی که دانشگاه ماستریخت هلند در سال 
به صورت مستقیم، غیر مستقیم و یا مابقی برند در حالی که   نمیباز منبعهای  که هیچ نفع مالی از مشارکت بر روی پروژه

که مربوط به سال (رسد آمار ارائه شده در این پیمایش  به نظر می. ۱۳۰برند  نفع مالی میباز منبعهای  هر دو حالت از پروژه
های تجاری بیشتری  چرا که هر روز شرکتباشد  بیشتر متمایل شده  مالِیمنفعِتسمت به ل حاضر در حا)  است۲۰۰۲

  .۱۳۱پیوندند  میباز منبع به قافلٔه هوشمندانه، بازارخود در نفوذ از دست ندادن ا یبرای افزایش سود و 

  افزار آزاد نرم یشناس جامعه ۳
ساختارهای تغییر در گونٔه آن گرفته تا -ماهیت جنبشاز .  مطرح استباز منبعمباحث اجتماعی گوناگونی حول 

هویت و چیزی که به کند،  خود اعطا مین اکاربرافزار آزاد به  چیزی که نرم .همچنین ساختار تفکر مدیرانتجاری کOن و 
بزرگ های  دهد انسجام و یکپارچگی است، حال این یکپارچگی به دلیل مخالفت با شرکت جامعٔه کاربران اطراف خود می

  .به دلیل توافق بر سر موضوعات مختلفباشد و خواه ) چون مایکروسافت(تجاری 
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افزار آزاد،  های ایدئولوگ نرم نوشتهتوان به سادگی از   را می- آن ۱۳۲ در معنای دورکیمی-کسب انسجام اجتماعی 
  :استالمن برداشت کرد

به خاطر کاربران منفرد بلکه به خاطر اینکه ه اند، ن آنها ضروری. ها به صورت حیاتی اهمیت دارند این آزادی
 ۱۳۳.بخشند انسجام اجتماعی ما را بهبود می

  باز منبع ی و روانیهای هویت جنبه ۳,۱
دهنده  به توسعهفقط ، جنبٔه هویت بخشی آن نه باز منبعهای روانی و اجتماعی جنبش  ترین جنبه تردید از مهم بی

 نشان ۱۳۴های کاربری لینوکس  و گروهمالی به سمینارها، تاZرهای گفتگو نگاهی اج.بلکه به جامعٔه مصرف کنندٔه آن است
 ولو با -س های لینوک  تعداد فراوان توزیع.استفکری بین آنان  برقراری انسجامی نسبی در بین کاربران و احساس هماز 

 و آزاد به باز منبعفزارهای ا استفاده از نرمافزارهای اختصاصی،  تعداد کاربران اندک، حس مخالفت با مایکروسافت و نرم
هویت بخشی است که و مواردی از این دست همه حکایت از ) و لو مجانی(تر ولی غیر آزاد  بسیار مناسبهای  جای نمونه
  .کند افزار آزاد از آن کسب می کاربر نرم

 به )copyrightل در مقاب (copyleftو ابداع  ۱۳۵افزارهای اختصاصی ه نکردن از نرمایدئولوژی استالمن در استفاد
.  استافزار آزاد از استفاده از آن رمو عOقمندان ناو یابی  هویتافزار آزاد، نشان از  منظور اشاعٔه هرچه بیشتر فرهنگ نرم

 در عین حال لیافزارهای غیر آزاد و استفاده نکردن از نرم -نظر از وجه عقیدتی آن   صرف-موارد بسیاری از شاید بتوان در 
گیر  سختکاربران :  بیان کرد وی۱۳۷اجتماعی صتشّخ و مفهوم ۱۳۶بوردیوپیر  ی استفاده از متد تحلیلبامجانی را 

روشن  دیگراناز را  خود تمایز) تجاری یا غیر تجاری (افزار غیر آزاد ، با استفاده نکردن از هرگونه نرم آزادهایافزار نرم
چیزی در مورد حتی معموZً که دیگرانی . بخشند قا میخاص ارتبا آگاهی  و منزلت خود را به عنوان یک فرد کنند می
  .دانند نمیافزار آزاد  نرم

های مالی و شغلی بهتر  موقیتتشخص و یا حتی ایدئولوژیک، های   تنها انگیزه،افزارهای آزاد برای نویسندگان نرم
 .شود دهنده القا می ربران به توسعهتوسط جامعٔه کاآزاد  هایافزار نرمتوسعٔه ای از انگیزٔه  بخش عمده ، بلکهمطرح نیست

درخواست برای امکانات جدید و یا های حاوی  های اولیه و یافتن شهرت نسبی در بین کاربران، ایمیل پس از ارائٔه نسخه
 )ها از طریق میلینگ لیست(دهندگان  دهنده و یا جامعٔه توسعه به سوی توسعهنواقص و خطاهای موجود در برنامه گزارش 
او را به سمت دهد و  دهنده دارای کاربران مشتاق به آن باشد، به او امید می  نفس اینکه برنامٔه توسعه.شود میسرازیر 

تابع   وکند به این نکته اشاره میدر مقالٔه کلیسای جامع و بازار  ریموند .کند تشویق میو رفع نواقص ادامٔه توسعه 
  .داند میدهندگان دیگر   در بین توسعهشهرتکسب  و نفسارضای  را باز منبعهای  در توسعٔه پروژه ۱۳۸منفعت
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  کسب و کار ۳,۲
از علل اساسی موفقیت  توضیح داده شد، باز منبعهای کسب و کار در حوزٔه  طور که پیشتر در مورد مدل همان

 مزایایی را به برای کاربر نهایی همان مدلی که . استباز منبعهای تجاری به آن و مدل توسعٔه  اقبال شرکتافزار آزاد،  نرم
رود، یعنی امکان تغییر آزادانٔه کد منبع، توزیع مجدد آن و مواردی از این  افزار آزاد انتظار می دنبال دارد که از یک نرم

  .دست

 های اوZً باعث منسوخ شدن مدلاست، شکل گرفته  باز منبعتوسعٔه محیط در که  یکسب و کار نفرایند نوی
 به رشد و فراگیر شود و ثانیًا میها  توسعٔه آنفرایند و حتی مدل منظوره و اختصاصی -عامافزارهای  پیشین در مورد نرم

  .کند سازی کد منبع از سوی دیگر کمک می اهمیت شدن پنهان از سویی و کم باز منبعافزارهای  شدن نرم

های تجاری درگیر  دهندگان پروژه بیش از دیگر توسعه عمدتًا باز منبعدهندگان  توسعهدر کنار این مسائل، 
 این .شوند ارتباط با مشتری میسازی و تست و حتی  افزار از طراحی و مهندسی نیاز گرفته تا پیاده های مختلف نرم بخش

دهنده باید در  توسعه این خاطر که هکننده ب  نگران.مایٔه امیدواری استکننده و از طرف دیگر  موضوع از طرفی نگران
توانایی زیادی به خOقیت و مسئله این . افزار شود های مختلف فرایند تولید نرم و درگیر بخشمسائل وارد شود بسیاری از 
 اما امیدوار کننده به این دلیل .آیند تنها اقشار نخبٔه جامعه از پس آن بر میخواهیم کرد طور که اشاره  هماننیاز دارد و 

 دخالت او در . کل فرایند تولید نظارت و دخالت داردعمOً برکار نخواهد شد و -نویسندٔه برنامه یک آدم جزئیکه 
کمک و چند بعدی شدن و توانایی او در حل مشکOت شخصی او و شکوفایی رشد های مختلف فرایند تولید به  بخش

  .کند می

کار و یا زمان خود را به گیرد،  کارگری که صرفًا قسمتی از فرایند تولید را به عهده میدر نگاه مارکسیستی، 
ای به  هیچ علقهداند و  خود را تولید کنندٔه محصول نهایی نمینه تنها در این صورت . فروشد ورت مجرد به کارفرما میص

یابد، برای آن  به دلیل اینکه تولید کارا را فراتر از توانایی خود میشود و  ار از خود بیگانگی از کار میآن ندارد، بلکه دچ
 تا وقتی که .افزار نیز بسط داد توان این رویکرد را به تولید نرم می اغماض می با ک.شود تقدسی کاذب میقائل به 

بر افزارها   این نرمبرتری و تسلطسایٔه شکنند، نافزارهای پیچیده را   ُبِت ناممکنی تولید نرم،افزارهای آزاد نرمنویسان  برنامه
 .کند سنگینی میآنان سر 

  گرایی نخبه ۳,۳
نظر از پیشینٔه   صرف.لت علمی باZ در جامعه استزی با منافرادها و   به نخبه جنبشی متعلقباز منبعاساسًا 
اقشار نخبٔه جامعه تشکیل را هم  کاربران آنو حمایت بسیاری از محافل معتبر علمی از آن،  )MIT(دانشگاهی آن 

به فرم دودویی ی تست شده و افزار ، نرمیدر قبال پرداخت مبلغدهد  رجیح میت یک کاربر نهایی عادی کامپیوتر .دهند می
نگران کامپایل کردن کد  تا اینکه داستفاده کنمجانی بستٔه -کدافزار   و قابل اجرای یک نرم و یا Zاقل از فرم دودوییبخرد

  .نیازهای باشد منبع برنامه و ارضای پیش

به سمت تعدیل رویکرد  در جذب بسیاری از کاربران عادی دقیقًا به دلیل حرکت او باز منبعهای اخیر  موفقیت
از ٪ ۳۰ که در حدود ترین توزیع لینوکس است  محبوب۱۳۹اوبونتواکنون  هم. خود برای جامعٔه کاربران عادی کامپیوتر است
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های محبوب کنونی   در مقابل رویکرد رسمی استالمن، اکثر توزیع.۱۴۰کنند یع استفاده میزکاربران لینوکس از این تواز 
های  بر روی انبار بسته به عنوان نمونه .»افزار آزاد بنیاد نرم«اساسی اصول عایت ر پایبندند تا بیشتر به راحتی کاربر نهایی

 و به صورت وجود داردکه امکان توزیع رایگان داشته باشد، بسته -و کداختصاصی افزارهای  انواع نرماوبونتو، افزاری  نرم
  .گیرد گسترده مورد استقبال کاربران قرار می

   یک انقOب است؟باز منبعآیا  ۳,۴
 را انقOب باز منبع ی چرا برخ یک حرکت انقOبی است و آیا این انقOب پیروز شده است؟باز منبعآیا جنبش 

کمتر  ایجاد کرده است، دنمؤثر و قدرتم یک جنبش باز منبعاینکه  ف است؟َلکدام َس ی برای جایگزینباز منبع دانند؟ می
به طور  در مدل توسعه، درآمد و باز منبع که جنبش تغییراتیفادٔه لفظ انقOب برای مورد تردید قرار گرفته است، لکن است

  .رسد به نظر میکرده است، نوعی تسامح در تعبیر ایجاد افزار  کلی بازار نرم

هایی نظیر کودتا، اصOح و یا  های آن با واژه پیش از هر چیز بهتر است مفهوم انقOب را تعریف کنیم و تفاوت
  . بیان کنیمشورش را

  :۱۴۱ای از عوامل گرد هم آیند ای از رویدادها به یک انقOب، باید مجموعه برای تبدیل شدن مجموعه

این شرط مواردی را .  باشند۱۴۲ای آیند که متضمن یک جنبش اجتماعی توده رویدادهایی انقOب به شمار می .۱۱
چکی مانند رهبران ارتش، قدرت را رسد، یا گروه کو که حزبی از طریق فرایندهای انتخاباتی به قدرت می

 .کنند، مستثنی است تصرف می
دان یادآور گردیده است که کسانی که قدرت  جان. انجامد انقOب به فرایندهای عمدٔه اصOح یا دگرگونی می .۱۲

ای را  اند توانایی حکومت بر جامعه کنند باید به طور قطع بیشتر از آنهایی که سرنگون شده را تصاحب می
گیرند؛ رهبری باید حداقل توانایی دستیابی به بعضی از  باشند که کنترل آن را به دست میداشته 

شود،   موفق میزمام رسمی قدرت آوردن دست بهای که یک جنبش در  در جامعه. هایش را داشته باشد هدف
ای بیشتر  هتوان گفت که انقOبی رخ داده است؛ چنین جامع طور مؤثر حکومت کند، نمی تواند به اما نمی

 .ای دستخوش آشوب و هرج و مرج، یا در خطر فروپاشی باشد احتمال دارد که جامعه
. کنند ای شرکت می انقOب متضمن تهدید یا کاربرد خشونت از جانب کسانی است که در جنبش توده .۱۳

که حاضر آیند  وجود می ای هستند که در برابر مقاومت مقامات نظام پیشین به ها تغییرات سیاسی انقOب
 .نظر کنند نیستند بدون تهدید به استفاده از وسایل خشن یا کاربرد واقعی این وسایل از قدرتشان صرف

انقOب عبارت است از «: توانیم انقOب را به این صورت تعریف کنیم اگر این سه معیار را با یکدیگر جمع کنیم می
ای، به منظور استفادٔه بعدی از آن برای  یک جنبش تودهوسیلٔه رهبران  تصرف قدرت دولتی از طریق وسایل خشن به
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 به تطبیق آن با باز منبعپس از بیان این تعریف برای روشن شدن کارکرد جنبش . »۱۴۳ایجاد اصOحات عمدٔه اجتماعی
  .پردازیم تعریف فوق می

ای همراه  توده)  مجازییا( با مورد اول بسیار سازگار است، چرا که حقیقتًا با یک جنبش اجتماعی باز منبعجنبش 
گیریم، و این روشن  ای بودن را در این تعریف به معنای حمایت بخشی از اجتماع کاربران کامپیوتر می توده. بوده است
) مثOً اعضای بنیاد گنو(این جامعٔه کاربری، محدود به جمعیت خاصی . ای دارد  جامعٔه کاربران گستردهباز منبعاست که 

  .در همٔه کشورهای جهان مبّلغین و طرفدارانی دارداکنون  شود هم نمی

 به فرایند عمدٔه اصOح باز منبعبراستی آیا . دربارٔه تطبیق موارد دوم و سوم باید کمی با احتیاط برخورد کرد
ده افزارهای غیر آزاد و اختصاصی مطرح ش  برای نرمجایگزین به عنوان یک باز منبعتوان ادعا کرد  انجامیده؟ حداکثر می

 از بازار سرورهای وب قابل توجه باز منبعهرچند سهم . ای که باید مد نظر داشت وسعت این اصOح است است، ولی نکته
 از بازار سیستم عامل و یا حتی باز منبع، لکن سهم ) درصد این بازار را در اختیار دارد۶۰سرور وب آپاچی حدود (است 

افزارهایی که جنبٔه عام  افزارهای گرافیکی و سایر نرم سازها، نرم  شبیهافزارهای تخصصی نظیر محاسبات مهندسی، نرم
 ایجاد کرده است، حداکثر باعث در نظر گرفتن آن در محاسبات باز منبعاصOحی که . ندارند بسیار ناچیز و بعضًا هیچ است

 ما زمامدار باز منبعر دنیای د. شود افزار اختصاصی می بازار و به حساب آوردن آن به عنوان یک رقیب جدی برای نرم
ای ایدئولوژی  دار آن بدانیم، با اختOفات ریشه  را زمامباز منبعرسمی امور نداریم و اگر هم نهایتًا بنیاد گنو یا پیشگامان 

افزار اختصاصی شده و آن  شود که نرم  زمامدار رسمی داشته باشد، دچار همان مشکلی میباز منبعکنیم؟ اگر  آنها چه می
 به باز منبعآیا . سازد افزار اختصاصی متمایز می  است که آن را از نرمباز منبعمتکثر بودن زمامداری .  است۱۴۴ انحصارهم

افزار آزاد  افزار آزاد متصور شده، چرا که نرم رسد بتوان حکومتی برای نرم کند؟ بعید به نظر می صورت مؤثر حکومت می
  .افزار مطرح بوده است، لذا مشکل بتوان حکومتی برای آن تصور کرد  نرمتاز عرصٔه همواره به عنوان رقیب و نه یکه

افزار آزاد به صورت کامOً نرم و  افزار آزاد، خشونت و دفعّیتی در کار نبوده، بلکه جنبش نرم در روند فراگیری نرم
د این جنبش تهدیدی برای هرچن. های انحصاری برخاسته است افزار اختصاصی و مدل آهسته و پیوسته به مقابله با نرم

 این تهدید به اصOح روندها و رقابت برای کسب - حداقل تا کنون -شود، لکن  افزاری محسوب می های اختصاصی نرم مدل
افزارهای تجاری هر روز برای مقابله با تهدید  سازندگان نرم. افزارهای انحصاری تبدیل شده است  و نرمباز منبعبازار بین 

  .کنند افزارهای خود اقدام می نجاندن امکانات جدید و اصOح نرم، به گباز منبع

 ۱۴۶ معروف تامس کوهنر کتاب تغییر تحت تأثی برای بیان این-  مدیرعامل انتشارات ارایلی- ۱۴۵تیم ُارایلی
را برای بیان کوهن این واژه  .۱۴۸کند  استفاده میparadigm shift یا  ای انتقال انگارهاز واژٔه  »۱۴۷های علمی ساختار انقOب«

در  - کوهن نظرپارادایم از . برای برخورد با قضایای علمی تجربی استفاده کرد) ها و الگوها قالب(ذهنی  یها تغییر انگاره
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مفروضات کلی نظری و قوانین و فنون کاربرد آنها که اعضای جامعٔه علمی خاصی آنها را  مشتمل است بر - معنای اعم
  .۱۴۹گیرند برمی

وجه اصطOح در نکتٔه آموزندٔه این م هم لزومًا بهترین واژه برای توضیح این تغییر نیست، لکن هرچند پارادای
اکنون در ذهن افراد  هماست که ای  تفاوت عمدهبه معنای تغییر پارادایم، . رویکردها و ساختارها است بودن تغییر ذهنی

افزاری  های نرم در برخی عرصهبلکه  شدهختصاصی مطرح افزار ا  نه تنها به عنوان رقیبی برای نرمباز منبع: شکل گرفته
این با  .۱۵۱است که امتحان خود را پس داده کسب و کار معینی داردو  توسعه )های یا مدل (مدل و حتی ۱۵۰تاز است یکه

  .استتر  به اصOح شبیهاین معنا استفاده شود، حدود آن روشن است و هم  انقOببیان اگر برای تغییر پارادایم از لفظ 

 گیری نتیجه ۴

را بررسی کردیم و افزاری  در جامعٔه نرم باز منبعآزاد و افزار  مفهوم نرمروند تدریجی رشد و توسعٔه در این پژوهش 
سیر  در بررسی روند تاریخی نکتٔه قابل توجه .۱۵۲اند بودهدانشگاهی فل امحافزار آزاد،  اولیٔه نرمخاستگاه که نشان دادیم 

روند ، پس از آن )۶۰ و ۵۰های  دهه(شدند   و غیر اختصاصی تولید میباز منبع که بدوًا به صورت آزاد، ها بودافزار دوری نرم
 برای ییکاZافزاری به عنوان  محصول نرمتری تغییر یافت که در آن  افزار به به مدل تجاری و اختصاصی بالغ تولید نرم
پنهان دهندگان  و توسعهاز کاربران نهایی افزار  نرمنبع  کد م- بودنبه دلیل اختصاصی  -در این مدل . مدآ فروش در

افزار به مدلی مختلط  روند تولید نرمدر دورٔه حاضر،  نهایتًا .مزیت رقابتی خود را حفظ کندتا شرکت تولید کننده ماند  می
  .مبدل شده است) های آزاد و همچنین اختصاصی ترکیبی از مدل(

اریک » کلیسای جامع و بازار«م از کتاب لَهُم، افزار آزاد تولید در عرصٔه نرممختلف های  مدلمعرفی با در ادامه، 
مشکOت و ها پرداختیم   و موشکافانٔه میزان موفقیت هر یک از این مدلبررسی دقیقبا رویکردی انتقادی به ریموند، 

نرخ شکست همچنین و  باز منبعی ها پروژهو راهبری  در باب مدیریت نکاتیبه   در این بخش.مزایای هر یک را ذکر کردیم
سازی ارائه  مطابقت مدلبندی و   نهایتًا برای جمع.ها و ابزار مدیریتی مناسب را برشمردیم و روشپرداختیم ها  این پروژه

هستٔه (افزاری بودند  که دو مورد آن مستقیمًا پروژٔه نرمبرشمردیم را پروژٔه موفق سه نمونه های جهان واقع،  شده با پروژه
شد  اینترنتی بود که آزادانه توسط اشخاص مختلف ویرایش میو یک مورد آن نیز یک دانشنامٔه ) لینوکس و اکلیپس

افزار، پاسخگوی  انگارانه چه در حوزٔه اقتصادی و چه توسعٔه نرم های ساده سازی  نشان دادیم که مدل).پدیاویکی(
های  پروژهتوان  به صورت کامOً غیر متمرکز نمی و ،نیستد افزار آزا های نرم های کنجکاوانه در مورد موفقیت پرسش

تOش . هستنددخیل تولید آن نفر در ها  دهکه بیش از و بزرگی متوسطی های   چه رسد به پروژه،کردمدیریت کوچک را 
افزار  ول نرمحو سود تجاری کسب و کار تر از آن  مهمتر و با در نظر گرفتن کاربر نهایی و  جانبهچندکردیم با دیدگاهی 

  .های آن بپردازیم تر موفقیت به تبیین دقیقآزاد 

 نوچمفاهیمی شناسی،  و با استفاده از مفاهیم و نظریات جامعه، افزار آزاد به نرمبا رویکرد یک جنبش نهایتًا 
 موفقیت و ترین دZیل از عمدهدر این عرصه بررسی کردیم و نشان دادیم  را انقOبو  کسب و کار، گرایی نخبه، هویت

                                                 
  .۱۰۸، ترجمٔه سعید زیباکOم، ص آلن چالمرز، چیستی علم 149
  .پی اچ سکوئل، پی لینوکس، آپاچی، مای): LAMP(رجوع کنید به مورد لمپ  150
  )RedHat(رجوع کنید به مورد شرکت ِرْدَهت  151
  .BSDو همچنین پروژٔه ) ریچارد استالمن(تاریخچٔه پروژٔه گنو . ک.ر 152



 ٢٨

 .گیری یک مدل متکامل تجاری و کسب و کار حول آن است  بودن آن بلکه شکلباز منبعافزار آزاد، نه  گیر شدن نرم همه
 .های موفق این حوزه را ذکر کردیم ای از شرکت تر این مدل نمونه برای تشریح دقیق
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