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 ی نویسنده:اشاره

مثابه یک به (Linux) لینوکسای باشد میان این متن در ابتدا قرار بود مقایسه

 Microsoft) مایکروسافت ویندوزو  ،سیستم عامل مشارکتی، رایگان و بسیار امن

Windowsهای امنیتیقیمت و پر از حفرهعنوان یک سیستم عامل خصوصی، گران( به .

مورد عجیب پنگوئن آقای عنوانی که برای طرح اولیه در نظر گرفته بودم )
 افزار آزادنرمهای ( اشاره به جنبشمثابه سوسیالیسماستالمن: لینوکس به

(free software و )متن باز (Open Source داشت که با ابتکار )ریچارد استالمن 

ترین محصول آن، ( آغاز به کار کرد و بعدها لوگوی معروفGNUتحت عنوان گنو )

توان تغییر یافت. )البته نمی ئن بامزه به نام تاکسپنگو( به یک Linux) لینوکسیعنی 

ی این سیستم عامل سخن نگفت. جادی ی هستهدر توسعه لینوس توروالدزاز نقش 

اختیار  رایگان درلینوس توروالدز را ترجمه کرده و به فقط برای تفریحمیرمیرانی کتاب 

 علاقمندان قرار داده است.(

 میم بر آنهای فراوان و کشتی گرفتن با متن، در نهایت تصوقوساما پس از کش

شد که ساختار متن تغییر یابد و در چند بخش ارائه شود تا مسائل بیشتری را در بر 

بگیرد: از معنای جنبش متن باز و تشابه لینوکس و سوسیالیسم، تا اقتصاد سیاسی 

( و Uberizationارزهای دیجیتال، اینترنت اشیا، اقتصاد اشتراکی، اوبریزاسیون )

هایی چون در عصر اینترنت، عصر اطلاعات و برآمدن پروژه( tPrecaria) انکارثباتبی

 .لیکسویکی

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2
https://linuxstory.ir/
https://linuxstory.ir/
https://wikileaks.org/
https://wikileaks.org/
https://wikileaks.org/
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افزار ا نرمرا ب سندیتصور کنید یک روز صبح کامپیوتر خود را روشن کنید و بخواهید 

Microsoft Office  بخوانید یا یک قطعه موسیقی را با استفاده ازwindows media 

player افزارها خواهید از این نرمشوید که اگر میبشنوید. ناگهان با یک پیغام مواجه می

( یک ساله را با قیمتی گزاف خریداری software license) مجوزاستفاده کنید، باید 

 ظاهر کاریافزار جایگزین دیگری هم وجود ندارد. تکلیف چیست؟ بهکنید. هیچ نرم

زار، افافزار خود بخرید. اما این نرمه برای نرمالیک س مجوزاینکه یک توان کرد جز نمی

 زطور متوسط هر شخص مبتدی اجود بر روی کامپیوترتان نیست. بهی موتنها برنامه

لازم برای خرید اعتبار هر کدام از  پرداخت مبلغکند و افزار استفاده مینرم 01تا  11

 نظراقتصاد خرد، مستلزم این است که شما از مصارف دیگرتان صرف زبان هآن ها، ب

 برآیید. افزارهای این نرمخرید امتیاز استفاده یکنید تا بتوانید از پس هزینه

ی خرید اعتبار آن را حتی اگر هزینه-کردید افزار را نصب میشاید هنگامی که نرم

افزار توانید از خدمات این نرمالعمر میکردید مادامفکر می -پرداخت کرده بودید

اید، افزار نداشتهتنها اختیاری بر روی نرممند شوید. اما راستش را بخواهید شما نهبهره

ست ید در داهی کامپیوتر خود نیز ذخیره کردکه روی حافظه یچیزبلکه حتی کنترل 

کم کامپیوتر که برای خودم است. خب! دست»تان این باشد که شما نیست. شاید پاسخ

د. بله، شای«. م را باز و از آن استفاده کنمایا موزیک سندتوانم هر وقت دلم خواست می

 البته فقط شاید!

افاازار عبااارت نرم مجااوزچیساات؟  افاازار()مجااوز نرم افاازارامتیاااز اسااتفاده از نرم

هنگااام نصااب  افاازار و کاااربر آن. قطعاااًی نرماساات از قااراردادی میااان تولیدکننااده

تاان رژه رفتاه کاه در انتهاایش افزار یک متن بلنادبالای انگلیسای جلاوی چشامنرم

 ( قاارار داردو وCancel( یااا لغااو نصااب )OKو یااا  I agreeمااوافقم ) یدو گزینااه

 یشاود. شاما باا کلیاک بار روی گزیناهایان ماتن هرگاز خواناده نمی البته معمولااً

ایاان، تمااامی ایاان  ایااد. بااا وجااودافاازار را پریرفتااهمااوافقم شاارایط اسااتفاده از نرم

 openباااز )تااوان در دو دسااته جااای داد: متنقراردادهااا یااا حااا اسااتفاده را می

sourceو متن )( بستهclosed source  یاproprietary software) 
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هایی که طی آن شما مجاز به چه عبارت است از محدودیت محدود عمدتاً  مجوز

را از شرکت  11هنگامی که یک ویندوز  افزار هستید )یا نیستید(. مثلاًای از نرماستفاده

مجاز به نصب آن بر روی کامپیوتر خود هستید،  کنید، صرفاًمایکروسافت خریداری می

روش آن را به ف توانید مجدداًتان بدهید، یا نمیتوانید یک کپی از آن را به دوستاما نمی

 ترین تغییری بر روی آن ایجاد کنید.توانید کوچککه نمیتر اینبرسانید، و مهم

آقا  سیقی با صدای. فرض کنید که یک قطعه موی موسیقیقطعهبرگردیم به مثال 

را روی گوشی آیفون خود دارید. شما یک بار برای خرید گوشی آیفون خود  Xیا خانم 

 Xاین که آیا صدای آقا/خانم -ی موسیقی برای خرید قطعه نیزهزینه کردید و یک بار 

کنید که هم آیفون با خود فکر می ارزش هزینه کردن این مبلغ را دارد به کنار. حتماً 

در اشتباهید. آنچه شما دارید  است و هم آن قطعه موسیقی. اما شدیداًاز آن شم

افزار از یک سو و حا ای نرمافزار است با حا استفاده از مجموعهای سختمجموعه

 امتیاز گوش دادن به موسیقی از سوی دیگر.

که  فروشدمحدود در واقع چیزی را به شما نمی مجوزمهم این است که  ینکته

ی استفاده از آن را تحت شرایط خاصی به شما دارید، بلکه صرفاً اجازه اشگهبتوانید ن

 یا یگوگل پلام و آن را روی نوشته را یک بازیی برنامهنید من ک فرض مثلاً  بخشد.می

ط فقام: ی آن را چنین قید کردهام و فرض کنید که شرط استفادهقرار داده اپ استور

ت . در این صورراه تنتان باشدی راهرا انجام دهید که پیژامهتوانید این بازی وقتی می

ی بازی را بر روی گوش دایپوشیده راهی راهتوانید جز در مواقعی که پیژامهنمی شما قانوناً

و میان دباید جاست که خود اجرا کنید، حتی اگر پول آن را پرداخت کرده باشید. این

 ( تمایز قائل شد.purchase( و خرید )rentمفهوم اجاره )

ایم، در واقع منظورمان این افزار را خریدهگوییم که یک کپی از یک نرموقتی می

و ایم()اجاره کرده ایماست که حا استفاده از آن را طی شرایط خاصی به دست آورده

است مان خوتوانیم هر بلایی که دلایم یعنی میگوییم یک ماشین خریدهاما وقتی می

ریم. قطعًا عقلانی نیست که چرخ پنجمی به اتومبیل سواری خود اضافه سر آن بیاو

افزار مان کنند. خرید یک نرمکنیم، اما قانوناً حا این کار را داریم، حتی اگر همه مسخره

 ی اتومبیل است تا خرید آن.تر شبیه اجارهبیش
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 کامپیوتر خودرد را بر روی افزار مایکروسافت وُچه؟ من نرم هخب ک»شاید بگویید 

توانم از آن استفاده کنم. هر وقت هم دلم خواست و هر وقت دلم خواست می مدار

بله. باز هم حا با شماست. فقط اجازه «. ی خود را بشنومتوانم موسیقی مورد علاقهمی

ست. ی کنترل اشود، مسئلهبدهید مسئله را کمی بشکافم. آنچه که در اینجا مطرح می

ی به آلمان یهمؤسسا در نظر بگیرید. الگوریتم این فرمت توسط یک ر mp3فرمت  مثلاً

مالکیت فکری معروف  یهمؤسس)یا همان که بعدترها به  Fraunhofer Instituteنام 

( آن را به نام خود ثبت کرد. هر patentامتیاز )این مؤسسه و سپس شد شد( ایجاد 

را به این درآمد ید بخشی از آن ورد، باآپول در می mp3شرکتی که به نحوی از فرمت 

ه تصمیم بگیرد که هیچ شرکتی حا مؤسسبراین، اگر فردا این ه بپردازد. علاوهمؤسس

های موسیقی شما بلااستفاده تمام فایل ، عملاً شته باشداستفاده از این فرمت را ندا

هوا  اید، یک شبه دود شده و بهها پرداخت کردهخواهد ماند و تمام پولی که بابت آن

میلیون دلار از این طریا کسب  111شود که این شرکت سالانه رود. تخمین زده میمی

افزار مایکروسافت تر دیگر، فرمت پیشین سندهای نرمملموس کند. مثالدرآمد می

 docسازی خود، فرمت های ذخیرهآفیس است. مایکروسافت با ایجاد تغییر در الگوریتم

 افزارنرم 0112پس از  هاینسخههای ایجاد شده با تبدیل کرد و عملاً فایل docxرا به 

و برای خواندن سندهای جدید  باز کرد 1992و  0112های توان با ورژنرا دیگر نمی

 کردید.افزار را خریداری میی بالاتری از نرمبایست نسخهمی

و  mp3 یهافرمت مینبدا یدرستاگر به یاست که حت نیامر ا نیا یساده یامعن

docx دارند کنترل  اریآن را در اخت یفکر تیکه مالک یکسان کنند،یچگونه کار م

 نیمعنا باشد که مالک نیبد دیشا نیاز آن استفاده کند. و ا یخواهند کرد که چه کس

از آن استفاده نکند و همه  یکس گرید هخواهند گرفت ک میتصم یها روزفرمت نیا

و یا در بهترین  پناه خواهند برد. wpt ایو  mp4همچون  یگرید یهابه فرمت ریناگز

ا های خود رکه بخواهید یکی از فایلحالت، اگر شرکت همچنان پابرجا باشد، درصورتی

افزار دیگری استفاده تان بدهید، اگر وی از نرماید به دوستافزار وُرد ساختهکه با نرم

ی ما در امپراتوری اید بخواند. ظاهراً همهکند، نخواهد توانست متنی را که نوشته

های مشابه باید شهروند خوبی باشیم و محصولاتش را بخریم تا یکروسافت و شرکتما
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باور من مشکل این نیست که مایکروسافت دوست دارد شده برنخوریم. بهبه مشکل گفته

محصولات خود را بفروشد، بلکه مشکل در استانداردهایی است که حا مالکیت فکری 

 تمام و کمال را ممکن ساخته است.

مهاجرت  RTFبازی همچون های متنیا راه دیگری نیست؟ قطعاً هست: به فرمتاما آ

 کنیم. اما پیش از آن باید با استانداردهای مالکیت فکری آشنا شویم.

 باز و بسته یاستانداردها

. میاستاندارد بپرداز فیبه تعر دیباز و بسته با یاز پرداختن به استانداردها شیپ

استاندارد  کی mp3. فرمت زیچ کیعملکرد  یوهیش یعنیطور خلاصه استاندارد به

سر تخت  چیپ ،اسیق نیهماستاندارد هستند. به کیهم  HTMLو  DVDاست. 

 کیلاست دیکه بدان دهدیاستاندارد است. استاندارد به شما امکان م کیچهارسو هم 

 دینیسر تخت چهارسو را بب چیممکن است که شما پ شماره چند است. کاملاً  تاننیماش

 یارهاافزاز آن بسازم. اما در مورد نرم یکی توانمیندارد، م یکه کار نیا دییو با خود بگو

با نام  یردها از استاندا. آنستین نیافزارها( چندر مورد سخت ی)و حت یوتریکامپ

 ینحوه دنیکه ما قادر به د یاستاندارد یعنی کنند،یاستفاده م استاندارد بسته

 نیا شودیم ذخیرهرد چگونه وُ لیفا کیکه  نیا دنی. تنها راه فهممیستیعملکردش ن

 یکس چیها زمان ببرد. هسال دیکه شا یکار م،یاست که به حدس و گمان متوسل شو

 آن چگونه است. تمیالگور که داندینم کروسافتیجز خود ما

 ندویگویمنیز « شده به شرکتقفل»نوع استانداردها  نیبه ا یتکنولوژدنیای در 

بپردازد  رگیخدمات شرکت د ایاستفاده از کالاها  یبرا یکلان ینهیهز دیبا یمشتر یعنی

 تسیگ لیبکه  نیا لیشرکت ادامه دهد. درواقع دل نیاز هم دیصرفه است که به خرو به

د که توسط بو یاگرانهلچپاو یهاوهیبا ش یو ییاشد نبوغش نبود، بلکه آشن اردریلیم کی

 .ساختیم کروسافتیرا وابسته به ما یها مشترآن

ه ک یسند نیسند )مثل هم کی یکنترل کامل خود بر رو میتوانیپس چگونه م

 ی. برخمیری( را در دست بگخوانیدو شما آن را می اکنون در حال نوشتنش هستم

 .دهندیمرتبط به فرمت خودشان را م یافزارهاتمام نرم یدسترس یها اجازهشرکت

ی استفاده از فرمت افزارها اجازهبا گرفتن مبلغی به تمامی نرم Fraunhofer مثلاً شرکت



 

 
 

 رسول قنبری 7

mp3 رینظ ییهاشرکت یرفتن از سلطه اترفر یبرا یزیچ نیاما چن دهد.را می 

 یهلهها در وشرکت ،یدارهیسرما یایدر دندانیم که می. ستین یکاف و اپل کروسافتیما

 کیدادن مجوز استفاده از بنابراین خود هستند.  یسود ماد یسازنهیشیاول به دنبال ب

دخل و تصرف در آن به  یاجازه دیبلکه با ست،ین یکاف گرید یافزارهافرمت به نرم

 صادر شود. زیآن ن ردمنظور بهبود کارک

نام برد. ادوبی اطلاعات  PDF( و فرمت Adobeتوان از شرکت ادوبی )در مقابل می

د( شوی کارکرد این فرمت )یعنی این که چگونه باز، خوانده و یا ذخیره میکامل نحوه

دهد. به همین دلیل است که اگر من این سند را به صورت را در اختیار همه قرار می

PDF نید، اافزاری که برایتان بهتر است بخوتوانید آن را با هر نرمذخیره کنم، شما می

، و یا حتی مروگر Nitro PDFیا  Foxit Readerباشد،  Adobe Readerخواه 

Google Chrome  باز»روی کامپیوترتان. این همان چیزی است که ما استاندارد »

(Open Standardمی )افزار بدین معنی نیست که نیازی ندارید در نامیم. باز بودن نرم

رید ی خت کنید. در بسیاری از موارد شما هزینهازای داشتن یک کپی از آن پولی پرداخ

 Red Hat Linux از یکپبرای نصب یک  یاما وقتافزار را پرداخت خواهید کرد. نرم

که دوست  یهر کارهستید ، از آن به بعد مجاز دیکن کیکل I agreeی گزینه یرو

وجود  سی لینوکنسخهتان بر روی این مورد نظر یژگی. اگر وبکنیدافزار نرم نیبا ا دیدار

توانید یماست(  از شما بهتر اشنویسیبرنامهکه تان آن دوست ای)خودتان داشته باشد، ن

بیشتری به این  یهایژگیو دیخواهی. اگر مدیاضافه کنبه سیستم عامل خود آن را 

 ای مجاز است. زین نی، ادیبفروش یگریو آن را به شخص د کردهاضافه  سیستم عامل

 یکاربر عاد کیو  دیستیعامل ن ستمیس (Development) یاگر به دنبال توسعه اصلاً

باز متن یپردازش واژه یبرنامه کی، OpenOfficeاز  دیتوانیم د،یشویمحسوب م

ت. متعلا به شماس شهیو آنچه در آن است هم لیفا نیکه ا دیو مطمئن باش دیلرت ببر

 از اموال خود به شخص فادهاست یبرا دینبا یشخص چیاست که ه بدین معنی« باز» روح

 ( وابسته باشد.یحقوق ای یقی)حق یثالث

: هر میکن بیباز را با هم ترک یافزار باز و استانداردهاکه قدرت نرم دیحال تصور کن

قرار که دوست دارد ارتباط بر یبه شخص ثالث با هر کس یبدون وابستگ تواندیم یکس
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لاح به اصط ایکه به آن متن باز  یزیرخ داده استو چ یاتفاق نیهاست که چنکند. مدت

 .ندیگویم« افزار آزادنرم»بهتر 

 جادیتنها محا به ا. شما نهردیگیبسته قرار م یافزارهاافزار آزاد در مقابل نرمنرم

کار  نیبه ا ایتشو زیرا ن گرانید دیتوانیم ی)و حت دیآن هست شتریب عیو توز یکپ کی

 جادیزار اافنرم یبر رو دیتوانیلازم است م دیکنیرا که فکر م یرییبلکه هر تغ(، دیکن

افزار نرم نیصورت ا نی. در ادیهمگان قرار ده اری( آن را در اختcode) هایکرده و کد

 یبتوان واژه دیشا .شودیشناخته م یبع عمومامن جزوبلکه  ،خصوصی ییدارا کینه 

دانست  دمنیفر لتونیمبه  یکجافزار آزاد را دهنعبارت نرم( در free) رایگان ایآزاد 

. قطعًا دهندی( نمfree lunch) ینهار مجان یبه کس یدارهیگفته بود در سرما یکه زمان

 یولپ دیمجبور ی. گاهدیبه دست آور گانیرابهافزار را که شما نرم نیست نیهمواره چن

 libre انیآزاد آنچه است که فرانسو یمنظور از واژه نجای. اما ادیآن پرداخت کن یازا در

 free) انیب ی: آزادندیگویافزار آزاد مگونه که مدافعان جنبش نرمآن ای ند،یگویم

speechگانیرا ی(، نه آبجو (free beerمسئله بر سر آزاد .)کاربران در استفاده،  ی

 افزار است.و بهبود نرم طالعهم ،یگراراشتراکبه

در دسترس  یاهر برنامه یجامعه دارد. اگر کدها یبرا یاریمنافع بس یآزاد نیا

 یاحتمال یهاقرار داد و نقص یآن را مورد موشکاف توانیم یراحتبه رد،یعموم قرار گ

به کار برد.  گرید یهااز کدها را در پروژه یبخش توانیم نیآن را برطرف کرد. همچن

از هدر رفتن  شود،یخارج م یکالابودگوضعیت از  دانشکه  نیعلاوه بر ا صورتنیدرا

 اردهایلیم که ستین یازین نیبرا. علاوهشودیم یریجلوگ زیکار ن یرویساعت ن هاونیلیم

 دهندیکار مشخص را انجام م کیحالت  نیبرنامه که در بهتر تینهایب یدلار برا

 میو با تقس خصصانو مت سانینوکار با مشارکت برنامه نیشود. ا یگرارهیسرما

زمان ممکن انجام  نیو در کمتر نهیهزاران تن با حداقل هز انیم فیوظا یداوطلبانه

از  یکیاکنون هم زین یانحصار یهااز شرکت یاری. هر چند که بسرفتیخواهد پر

بسته متن یافزارهااز نرم یاریبس یهیپا یهستند و کدها ینظام نیچن یمنتفعان اصل

کدها به  یگراراشتراک یهاتیساها و وبباز در انجمنمتن رفدارط نیداوطلبتوسط 

 منتشر شده است. گانیرا
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 به ینظام اعتبارده کی ستیبایاز دست نرود، م زهرگ یآزاد نیکه ا نیا یبرااما 

شد.  جادیهمه( ا یبرا ی)اعتبار عموم GLP ینظام تحت پروژه نی. اشدیم جادیآن ا

در سال  زیالدز نوتور نوسیپروژه را آغاز کرد و ل نیا 1999استالمن در سال  چاردیر

کرد. بلافاصله استالمن از  ینظام اعتبار نیا عرا تاب نوکسیعامل لستمیس کرنل 1990

 لفتید. کپکر( استفاده copyright) تیرای( در مقابل کپcopyleft) لفتیمفهوم کپ

شده اصلاح یهاکدها، بلکه تمام نسخه یاصل یتنها هستهکه نهگوید میطور خلاصه به

حدود حا م یکس چیو ه رندیقرار بگ یگراراشتراکبه یِتحت قانون آزاد ستیبایم زین

 وتریانحصارگران بازار کامپ یچنان برا لفتیکردن استفاده از آن را ندارد. قانون کپ

 یایدن یبرا یآن را سرطان کروسافتیعامل سابا ما ری، مدبالمر ویاستبود که  نیسنگ

 زیرا ن گرید یاعتبارده یهاو نظام یافزارهامرور تمام نرمدانست که به یتکنولوژ

 خواهد کرد. «لودهآ»

 ف: هداندیدارهیسرما یهایاز کاست یقدبسته، نماد تماممتن یافزارهانرم برعکس،

 زانیم نیشتری، نه بهبود وضع موجود که کسب بنه خدمت به جامعه که کسب درآمد

وسعه ت ایافزارها را اصلاح کرد نرم توانیم یتنها وقت نیسود از وضع موجود است. بنابرا

 همراه داشته باشد.شرکت به یبرا یلانداد که سود ک

اح اصلبه قرار داد و نه شخصاً  یمورد مطالعه و بررس توانیرا نه م یتجار یافزارهانرم

 یتر نمودن رقابت براها قدرت تداوم انحصار و سختامر به شرکت نی. اها دست زدآن

 ادیی زیموضوع باعث کور شدن استعدادها نیا ن،یبرا. علاوهبخشدیوارد را متازه بانیرق

ارگر انحص شهیو اپل هم کروسافتیمثل ما ییهات. شرکگرددیم یتکنولوژ ینهیدر زم

ز از خود برو ینوآور کیآمده که  شیندرت پها بهرسانه غاتیاند، اما بر خلاف تبلبوده

 یدولت یهاپژوهش یهاواسطهبه ایرا که دارند  ییزهایاز چ یاریدهند. در مقابل بس

مام : تدیریرا در نظر بگ فونیآ ی. گوشیعاد دهندگاناتیاز پول مال ایاند کسب کرده

 یهنیاست. هز نیجز ا یزیچ تیاما واقع شودویجابز نسبت داده م ویآن به است ینوآور

( توسط اپل هوشمند یهاگجتو  هاانهیرا یرو یشخص اریو دستSIRI) یریو س نترنتیا

پرداخت شده استو  کایدر وزارت دفاع آمر کایآمر یدفاع یشرفتهیپ یهاپژوهشآژانس 

 یلمس شینما یبر عهده داشته، و صفحه الاتیا ییایدر یرویرا ن GPS ساخت ینهیهز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4)
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شرکت آلفابت )شرکت مادر  ریمد ت،یاشم کیار [1]وجود آمده است.به CIAتوسط 

کسب  یعموم یهایگرارهیاز سرما شانیهاکه شرکت یمیمنافع عظ یگوگل( درباره

 یوب جهان یربنایزکه - htmlو کُد  نترنتی: همانطور که اچنین گفته استاند کرده

 یعموم شگاهیآزما کی یعنی ،(CERNاروپا ) یاهسته یهادر آژانس پژوهش -هستند

ده کر یمال نیمأت کایعلوم آمر یمل ادیبن یهاکمک زینرا گوگل  تمیاند، الگورنوشته شده

 [0]است.

 هاونیلیم یواسطهدر حال حاضاار به گانیرا یافزارهانرم یبر همکار یمبتن ندیفرا

 زیو ن دشده،یباز تولمتن یو صادها هزار پروژه کنندیامر مشاارکت م نیکه در ا ینفر

 اثباتخود را  تی، موفقApacheهمچون وب سااارور  ییهاپروژه ریچشااامگ تیموفق

 ونیلیها مده Mozilla Firefoxو  OpenOfficeهمچون  ییافزارهاکرده اساات. نرم

 کاربر در سراسر جهان دارند.

افزار آزاد و جنبش متن باز تفاوت قائل شد. جنبش جنبش نرم انیم دیالبته با

 کهیگرارده شد. درحال انیاستالمن بن چاردیتوسط ر 1991افزار آزاد در سال نرم

افزار آزاد در جنبش نرم بوده است. موندیر کیار 1999متن باز در سال  گرارانیبن

افزار آزاد و جنبش متن باز. طرفداران نرم نبششد: ج شاخه منشعببه دو  1991 یدهه

 شرفتیبر پ یاگزنده راتیتاث یفکر تیافزار آزاد باور داشتند که حا مالکمکتب نرم

بشر خواهد داشت. در مقابل طرفداران جنبش متن باز اعتقاد داشتند که درست است 

 یاما اگر کس م،یدههمه قرار  اریدر اخت گانیرارا به یاهر پروژه یکدها ستیبایکه م

 و کار خود را به فروش برساند یجهینت تواندیآزادانه م ،کرد جادیدر کدها ا یرییتغ

 نباید جلوی کسب درآمد از این طریا را گرفت.

ا کردند و موفا ربزرگ را اج یوکارهادر کسب یروزیپ یباز استراتژمدافعان متن

افزار آزاد نرم یرا جلب کنند. جامعه IBMمانند  یبزرگ یهاشرکت تیشدند حما

که  یطورکرد به یسراسر جهان را سازمانده یکارهاتازه توانینشان داد که چگونه م

از متن ب یبهتر عمل کنند. جامعه زین کروسافتیشده در مااستخدام نااز مهندس یحت

امر منجر به  نیبود. ا یدارهیروند اما حرف اخلاق ضدسرما نیاز ا یبرداربه دنبال بهره

به  توانندیشد که م Apacheموفا مانند  یرانتفاعیغ ادیبن نیچند جادیا

تعجب  یاپرداخت کنند. ج یمتن باز پول یکدها یکار بر رو یدهندگان در ازاتوسعه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF
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 یجنگ اخلاق رایبرده است، ز هیافزار آزاد موقتاً خود را به حاشکه جنبش نرم ستین

افزار آزاد، مدل نرم یاصل تیشود. اهم اندازنیاز مردم طن یارینتوانسته در افکار بس

اند تهنشس یادر گوشه وتریپشت آن است. هزاران کاربر متخصص کامپ یاسیجنبش س

 یشتداکه چشم نیهستند، بدون ا یتکنولوژ یایدن یهاپروژه ودو مشغول اصلاح و بهب

 وانتیم زین دارانههینظام کاملاً سرما کیدر  یکه حت ددهینشان م نیداشته باشند. ا

 آورد.  یرو یرقابت، به همکار یبه جا

 هنوز و انددو جنبش هنوز در آغاز راه نیاغراق کرد. ا دهیپد نیدر مورد ا دینبا البته

افزار است که جنبش نرم نیا تی. واقعستندیآن آشنا ن یهالیاز مردم با پتانس یاریبس

( استفاده Macمک ) ای ندوزیاستو مردم هنوز از و یاهیحاش یدهیپد کیآزاد هنوز هم 

 رانگیبه باز یو بدون وابستگ گانیآزادانه و را میکه بتوان نیا ی. هنوز براکنندیم

 یولانط یراه م،یدست به تبادل اطلاعات خود بزن کروسافتیمانند اپل و ما یانحصارگر

 است. شیدر پ
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