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پاییز

هدل تْضعَ ُطتَ لیٌْکص
أطٚظ ٜنطفا زا٘ف زض ظٔی ٝٙظباٟ٘ای
بط٘أٛ٘ ٝیؿی ٕ٘ی تٛا٘س پاؾرٍٛی ٘یاظٞای

چکیده
اٚایُ زٚضاٖ تٛؾؼ٘ ٝطْ افعاضٞا زاضا بٛزٖ تٛا٘ایی اِٚیٝ
بط٘أٛ٘ ٝیؿی بطای ٘ٛقتٗ پطٚغٞ ٜای ٘طْ افعاضی
وافی بٛز  .أطٚظ ٜبا افعایف حجٓ بط٘أٞ ٝا ٘ ٚیاظ بٝ
ٕٞىاضی زض بط٘أٛ٘ ٝیؿی ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌطفتٝ
اؾت .

٘طْ افعاضی أطٚظ باقس  .پیچیسٌی ٚ
افعایف حجٓ وسٞای بط٘أٞ ٝا ٘یاظ بٝ
ٕٞىاضی ٔ ٚكاضوت جٕغ وثیطی اظ
بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ ضا ٔی عّبسٕٞ .یٗ أط ٔٙجط
ب ٝایجاز ضٚقٟا  ٚلٛا٘یٙی بطای وس٘ٛیؿی زض
٘طْ افعاضٞا ٔیٍطزز .أطٚظ ٜیه بط٘أٛ٘ ٝیؽ
ػال ٜٚبط زاقتٗ ؾٛاز فٙی باال ٘یاظ ب ٝزا٘ف
زض ظٔیٞ ٝٙای ٔرتّف اظ جّٕ٘ ٝح ٜٛتٛؾؼٝ

ؾیؿتٓ ػأُ ِیٛٙوؽ با بٟطٌ ٜیطی اظ ایٙتط٘ت ٚ

 ٚػّٕىطز تٛؾؼ ٝبط٘أٞ ٝا  ٚآقٙایی با

ٔسَ تٛؾؼ ٝغیط ٔتٕطوع تٛا٘ؿت ٝتبسیُ ب ٝیىی اظ

ٔسَ ٞای تٛؾؼ٘ ٝطْ افعاضٞا زاضز .

ٔٛفك تطیٗ پطٚغٞ ٜای ٔتٗ باظ زض ز٘یا قٛز .ب ٝزِیُ
اضتباط تٍٙاتٔ ًٙیاٖ بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ  ٚواضبطاٖ زض
ایٗ ٔسَ تٛؾؼ ٝویفیت  ٚواضایی ٘طْ افعاض ٞا بٛیػٜ
ؾیؿتٓ ػأُ ِیٛٙوؽ افعایف یافت ٝاؾتٕٞ .چٙیٗ
بطای افعایف اضتباط بیٗ ایٗ زٌ ٚط ٜٚچطذ ٝاضتماع
٘طْ افعاضٞا اظ باظ ٜظٔا٘ی بّٙس ٔست ب ٝباظٞ ٜای وٛتاٜ
ٔست ظٔا٘ی تغییط وطز ٜاؾت

مقدمه :

ؾیؿتٓ ػأُ ِیٛٙوؽ او ٖٛٙبا زاقتٗ قف
ٔیّی ٖٛذظ وس یىی اظ بعضٌتطیٗ
پطٚظٞ ٜای ٔٛفك ٘طْ افعاضی زض ؾغح جٟاٖ
اؾت و ٝبط ضٚی بؿتط ایٙتط٘ت تٛؾؼٝ
ٔی یابس .اظ ایٗ ض ٚبطضؾی ٘حٔ ٚ ٜٛسَ
تٛؾؼ ٚ ٝبط٘أٛ٘ ٝیؿی زض چٙیٗ ؾغحی
بطای وؿی و ٝذٛاٞاٖ ٔكاضوت زض ایٗ
پطٚظ ٜزاقت ٝالظْ  ٚضطٚضی بٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ
ٔغاِؼ ٝػّٕىطز تٛؾؼِ ٝیٛٙوؽ بطای ٞط

بی ٌٕاٖ زٞ ٝٞای ٌصقت ٝزاقتٗ اعالػات

بط٘أٛ٘ ٝیؿی ٔی تٛا٘س ٔفیس  ٚواضٌكا باقس .

زض ظٔی ٝٙظباٟ٘ای بط٘أٛ٘ ٝیؿی  ٚتٛا٘ایی واض
وطزٖ با وأپیٛتط ٞا وافی بٛز تا بتٛاٖ ٘طْ
٘طْ افعاضی ایجاز ٕ٘ٛز ٚ ٜآ٘طا تٛؾؼ ٝزاز.
زض آٖ ظٔاٖ ٔٙغك بط٘أٞ ٝا ب ٝپیچیسٌی
بط٘أٞ ٝای أطٚظی ٘بٛز ٚ ٜبط٘أٞ ٝا ٘سضتا
اظ چٙس زٞ ٜعاض ذظ وس تجاٚظ ٔیىطز٘س.

مدل توسعه سنتی بزنامه :
بغٛض ٔؼٕ َٛبطای تٛؾؼٞ ٝط بط٘أ ٝای
اػٕاِی اظ جّٕ ٝجٕغ آٚضی ٘یاظٞا  ،آ٘اِیع ٚ
تحّیُ زازٞ ٜای جٕغ آٚضی قس ، ٜایجاز
ٔؿتٙساتی اظ ٚیػٌیٟای ٔٛضز ٘ظط  ٚزض
ٟ٘ایت پیاز ٜؾاظی  ،تؿت  ٚاضتماع ویفی

هدل تْضعَ ُطتَ لیٌْکص
٘طْ افعاضٞا نٛضت ٔی ٌیطز ٔ .جٕٛػ ٝایٗ

شزوع پزوژه با پیاده ساسی !!!

فؼاِیت ٞا زض ٔسَ ٞایی با ٘اْ ٔتسِٛٚغی
تٛؾؼ٘ ٝطْ افعاض لطاض ٔیٍیطز ؤ ٝی تٛاٖ اظ

بطذالف زیٍط ٔسِٟای ٔتسا َٚزض تٛؾؼٝ

آٖ ٔسَ ٞایی ٔا٘ٙس آبكاضی )water fall

٘طْ افعاض و ٝاغّب با اػٕاِی ٘ظیط جٕغ آٚضی

ٕ٘ ٝ٘ٛؾاظی) ، (prototypingافعایكی

٘یاظٞا ٔ ٚؿتٙسؾاظی آغاظ ٔی ٌطزز ،زض

) ٚ (incrementalحّع٘ٚی )... ٚ (spiral

تٛؾؼٞ ٝؿت ٝوس٘ٛیؿی  ٚیا ٕٞاٖ پیازٜ

ضا ٘اْ بطز.زض تٕأی ایٗ ضٚقٟا پیٍیطی

ؾاظی اِٚیٗ ٔطحّ ٝزض تٛؾؼ ٝلّٕساز

ؾّؿّٔ ٝطاتب  ٚضٚی ٝای ٔكتطن بؼٛٙاٖ

ٔی ٌطزز.

انّی ٘ا٘ٛقت ٝضػایت ٔی ٌطزز .

بغٛض وّی زض ایٗ قی ٜٛتٛؾؼ٘ ٝطْ افعاض زض
چٟاض ٔطحّ ٝاجطا ٔی قٛز و ٝػباضت ا٘س اظ :

مدل توسعه هسته لینوکس اس
کدامیک اس روشها پیزوی



می کند؟

-وس٘ٛیؿی  :زض ایٗ ٔطحّ ٝبط٘أٛ٘ ٝیؽایس ٚ ٜعطح اِٚی ٝذٛز ضازض غاِب وسٞایی
ؤ ٝی ٘ٛیؿس بٞ ٝؿتِ ٝیٛٙوؽ اضافٝ

اِٚیٗ ؾٛاِی و ٝزض ٔٛضز ٔسَ تٛؾؼٞ ٝؿتٝ

ٔی ٕ٘ایس ( الظْ ب ٝشوط اؾت و ٝاضافٝ

ِیٛٙوؽ ( اظ ایٗ ب ٝبؼس ب ٝاذتهاض آ٘طا

ٕ٘ٛزٖ وس بٞ ٝؿتٔ ٝطاحُ ٔرتّفی زاضز

ٞؿتٔ ٝی ٘أیٓ) اظ وسأیه اظ ضٚقٟای فٛق

و ٝزض ازأ ٝبحث ٔی ٌطزز).

پیطٚی ٔی وٙس ؟



بط٘أٛ٘ ٝیؿی بطای بطضؾی نحت ٚ

زض پاؾد ب ٝایٗ ؾٛاَ بایس اشػاٖ زاقت وٝ

وٕبٛزٞای احتٕاِی زض وسٞای ٘ٛقتٝ

ٞؿت ٝزاضای ٞیچ ٘ٛع عطاحی ٚاضحی ٘یؿت

قسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ تطویب حانُ اظ وسٞای

 .پاؾری و ٝآلای ِیٛٙؼ تٛضٚاِسظ ب ٝایٗ

لسیٕی  ٚوس ٞای جسیس ٔٛضز باظبیٙی ٚ

ؾٛاَ ٔیسٞس ای ٍٝ٘ٛٙاؾت و: ٝ

" لیٌْکص صرفا یک تکاهل اضت ًَّ
یک طراحی ُْشوٌداًَ "
ؾٛاِی ؤ ٝغطح ٔی قٛز ایٗ اؾت وٝ
چٍ ٝ٘ٛایٗ قی ٜٛاظ بط٘أٛ٘ ٝیؿی ( ٘ساقتٗ
ٔتسِٛٚغی ذال  ٚنطفا اؾتفاز ٜاظ ایسٜ
تىأّی ) زض ٘طْ افعاض ٔی تٛا٘س ایٗ پطٚغٜ
بعضي ٘طْ افعاضی ضا ٞسایت وٙس ؟؟؟

باظبیٙی وس  :زض ایٗ ٔطحّ ٝپؽ اظ

بطضؾی لطاض ٔی ٌیطز.


ضفغ ذغا  :زض ایٗ ٔطحّ ٝو ٝتمطیبا
ٕٞعٔاٖ با ٔطحّ ٝلبُ نٛضت ٔی پعیطز
ذغا ٞا یی و ٝزض ٔطحّ ٝباظبیٙی ٕ٘ایاٖ
قس٘س ضفغ ٘مم ٔی ٌطزز.
2. Debug

1. Kernel

هدل تْضعَ ُطتَ لیٌْکص


ٌطزآٚضی  ٚا٘تكاض  :زض ایٗ ٔطحّٝ

افطاز با چٔ ٝؼیاضٞایی قطایظ قطوت ٚ

وسٞایی و ٝجسیسا بٞ ٝؿت ٝافعٚز ٜقس٘س

ٕٞىاضی زض تٛؾؼ ٝضا پیسا ٔی وٙٙس ؟

با وسٞای لسیٕی زض ٞؿت ٝبؼس اظ ٔطاحُ

پاؾد ب ٝایٗ ؾٛاالت ٔی تٛا٘ٙس زضن

باظبیٙی  ٚضفغ ٘مم ب ٝػٛٙاٖ ٘ؿر ٝای

بٟتطی ٘ؿبت ب٘ ٝح ٜٛتؼأُ ٕٞ ٚىاضی

جسیس اظ ٞؿتٌ ٝطزآٚضی قس ٚ ٜپؽ اظ

بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ زض تٛؾؼٞ ٝؿت ٝضا بسٙٞس .

افعٚزٖ قٕاض٘ ٜؿر ٝب ٝآٖ زض ؾایت

زض تٛؾؼٞ ٝؿتٞ ٝط بط٘أٛ٘ ٝیؿی وٝ

 http://www.kernel.orgلطاض

بتٛا٘س واضٞایی اظ لبیُ وس٘ٛیؿی ،

ٌطفت ٚ ٝلابُ زؾتطؼ بطای ػْٕٛ

باظبیٙی  ٚیا تؿت  ٚضفغ ػیب ذغا ٞا زض

ٔی باقس.

ٞؿت ٝضا ا٘جاْ زٞس ب ٝضاحتی ٔی تٛا٘س
زض تٛؾؼٞ ٝؿت ٝقطوت زاقت ٝباقس ٚ

الظْ ب ٝشوط اؾت و ٝتٕأی ٔطاحُ

ٞیچ ٌٔ ٝ٘ٛحسٚزیتی زض ایٗ ظٔیٚ ٝٙجٛز

وس٘ٛیؿی  ،باظبیٙی  ،ضفغ ذغا ،

٘ساضز .او ٖٛٙؾٛاِی ؤ ٝغطح ٔی ٌطزز

ٌطزآٚضی  ٚا٘تكاض بهٛضت ٔٛاظی ( زض ٞط

ایٗ اؾت و ٝوسٞای ٘ٛقت ٝقس ٜچٍٝ٘ٛ

ٔطحّ ٝاظ ایٗ فؼاِیت ٞا ) اجطا ٔی ٌطزز؛

بٞ ٝؿت ٝافعٚزٔ ٜی ٌطز٘س ؟ ٞ ٚط ٘فط چٝ

بطای ٔثاَ زض ٔطحّ ٝباظبیٙی  ٚضفغ ٘مم

ٔؿِٛیتی زض ایٗ ظٔی ٝٙزاضز ؟

بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ ٞطوساْ بغٛض جساٌا٘ ٝبط

ؾاذتاض ٕٞىاضی  ٚتؼأُ بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ

ضٚی لؿٕت ٞایی اظ ٞؿت ٝواض ٔی وٙٙس؛

ٞؿت ٝبا یىسیٍط ٔكاب ٝؾاذتاض زضذتی

ٕٞچٙیٗ ٞطوساْ ٔی تٛا٘ٙس ٔطحّ ٝای ضا

ٔی باقس ؛ بسیٗ نٛضت و ٝزض تٛؾؼٝ

ظٚزتط آغاظ ٕ٘ٛزٚ ٜیا ظٔاٖ بیكتطی ب ٝآٖ

زٙٞسٌاٖ انّی

_ ُواًٌد لیٌْش

ٔطحّ ٝاذتهال زٙٞس.

تْرّالدز ّ اًدرّ هْرتْى ّ  _ ...در
ریشَ درخت قرار هی گیرًد ّ دیگر
برًاهَ ًْضاى در ضطْح دیگر از ایي
درخت ُوکاری قرار هی گیرًد .
بطْر کلی ُطتَ لیٌْکص از چٌدیي
قطوت تشکیل شدٍ کَ ًام ُر قطوت
را اصطالحا زیر ضیطتن هی گْیٌد.
برای هثال هدیریت حافظَ  ،شبکَ ،
هدیریت پردازظ ُا ّ یا هجوْعَ
درایْر ُا ُریک بطْر جداگاًَ یک
زیر ضیطتن را تشکیل هی دٌُد .
ُرکدام از ایي زیر ضیطتن ُا تْضط
یک یا چٌد برًاهَ ًْیص کَ اصطالحا
بَ آًاى ًگِدارًدٍ گاى زیر ضیطتن

تعامل بزنامه نویسان در توسعه
هسته :
وسٞای ٘ٛقت ٝقس ٜچٍ ٝ٘ٛبٞ ٝؿتٝ
افعٚزٔ ٜی ٌطز٘س؟
ٞط بط٘أٛ٘ ٝیؽ چٔ ٝؿِٛیتی زض تٛؾؼٝ
ٞؿت ٝبطػٟس ٜزاضز ؟
چ ٝفطز/افطازی ٔسیطیت وّی زض تٛؾؼٝ
ٞؿت ٝضا بط ػٟس ٜزاض٘س ؟

هدل تْضعَ ُطتَ لیٌْکص
)  (system maintainerگفتَ
هی شْد ًگِداری هی گردد .
بَ ُویي ترتیب در ُر زیر ضیطتن
برًاهَ ًْیطاًی ًیس برای ًگِداری
هاژّلِا ّ ارتقاع آًِا ّجْد دارًد ؛
ایي برًاهَ ًْیطاى عالٍّ بر تْضعَ
ّ ارتقاع کدُای هاژّل ُا ّظیفَ
دریافت کدُای ًْشتَ شدٍ از دیگر
برًاهَ ًْیطاى را بر عِدٍ دارًد .
ُربرًاهَ ًْیطی کَ برای هاژّلی از
ُطتَ کدی هی ًْیطدّ یا اصالحیَ ضا

واضـ ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌطفتٔ ٚ ٝی تٛا٘س

ایجاز ٔی وٙس  ،آ٘طا بٍٟ٘ ٝساضٔ ٜاغَٚ

جایٍا ٜذٛز ضا ٘ ٝبط اؾاؼ ضابغٚ ٝ

ٔیسٞس.

قا٘ؽ بّى ٝبط اؾاؼ ِیالت  ٚواضایی

وس ٞای ٘ٛقت ٝقس ٜتٛؾظ ٍٟ٘ساض٘سٜ

اضتماع زٞس.

فایُ باظبیٙی  ٚبطضؾی ٔی ٌطزز  ٚزض

الظْ ب ٝشوط اؾت و٘ ٝطْ افعاض ٞایی وٝ

نٛضت ٚجٛز ٔكىُ زٚباض ٜب ٝبط٘أٝ

بطای ٔسیطیت ٍٟ٘ ٚساضی وسٞا زض ایٗ

٘ٛیؽ جٟت ضفغ ذغا اضؾاَ ٔی ٌطزز

پطٚؾ ٝاؾتفازٔ ٜی ٌطزز اظ ا٘ٛاع تٛظیغ

باظبیٙی  ٚضفغ ذغا لطاض ٔی ٌیط٘س ؛
ٕٞیٗ أط ؾبب افعایف ویفیت وسٞای
٘ٛقت ٝقس ٜزض ٞؿتٔ ٝی ٌطزز.
زض عی ایٗ فطایٙس ٞط بط٘أٛ٘ ٝیؿی وٝ
ب ٝذٛبی وس ٘ٛیؿی ا٘جاْ زٞس  ٚبتٛا٘س
وسٞایی با ویفیت باال تِٛیس وٙس ،بٝ
زِیُ باظبیٙی ٞای ٔتؼسزی و ٝتٛؾظ
زیٍط بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ نٛضت ٔی پصیطز،

ٚایٗ پطٚؾ ٝآ٘مسض تىطاض ٔی ٌطزز و ٝوس

یافت ٝآٖ ٔا٘ٙس

جسیس ذاِی اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛذغا ٌطزز  ٚزض

 mercurialاؾتفازٔ ٜی ٌطزز .

git, bitkeeper,

ٔطحّ ٝبؼس وس ایجاز قس ٜاظ عطف
ٍٟ٘ساض٘سٔ ٜاغ َٚبٍٟ٘ ٝساض٘س ٜظیط
ؾیؿتٓ اضؾاَ ٔی ٌطزز ( .الظْ ب ٝشوط
اؾت و ٝفطایٙس باظ بیٙی  ٚضفغ ذغا وس
ٔی تٛا٘س بغٛض ٔكاب ٝزٚباض ٜتىطاض ٌطزز)
وس ٞای ٟ٘ایی اظ عطف ٍٟ٘ساض٘سٌاٖ
ظیطؾیؿتٓ ٞا ب ٝبط٘أٛ٘ ٝیؿا٘ی و ٝبٝ
آ٘اٖ ٍٟ٘ساض٘سٌاٖ ٞؿتٝ

٘اْ زاض٘س

اضؾاَ ٔی قٛز .
زض عی ایٗ پطٚؾ ٝوسٞای ٘ٛقت ٝقس ٜاظ
عطف بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ و ٝزض بطٌٟای

1. Module
2. Patch
3. Core maintainer
 .4ایٗ ٘طْ افعاض ٞا انغالحا ؾیؿتٓ ٞای
(version control

زضذت ٕٞىاضی لطاض زاض٘س لبُ اظ

وٙتطَ ٘ؿرٝ

ضؾیسٖ ب ٝزؾت ٍٟ٘ساضٍ٘اٖ ٞؿتٝ

)٘ systemاْ زاض٘س .

چٙسیٗ باض تٛؾظ افطاز ٔرتّف ٔٛضز

5. Distributed

هدل تْضعَ ُطتَ لیٌْکص
تٛؾظ ِیٛٙؼ تٛضٚاِسظ نٛضت ٌطفت  .زض
ایٗ ٔسَ تٛؾؼٞ ٝط وؽ و ٝبرٛاٞس

مدل توسعه سنتی در مقابل

ٔی تٛا٘س زضتٛؾؼ ٝبط٘أ ٝقطوت وٙس .

مدل توسعه جدید :

بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ  ٚواض بطاٖ ٟ٘ای ٞطوساْ

ضیچاضز اؾتإِٗ بٙیاز

زض ؾاَ

٘طْ افعاض ٞای آظاز ضا پایٌ ٝصاضی ٕ٘ٛز.
ایٗ حطوت ضا ٔی تٛاٖ بؼٛٙاٖ اِٚیٗ ٌاْ
زض تغییط ٔسَ تٛؾؼ٘ ٝطْ افعاض ٞا ٘أیس.
لبُ اظ ایٗ زٚضاٖ بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ بٝ
اؾترساْ قطوت ٞای تجاضی زض
ٔی آٔس٘س  ٚحانُ وس٘ٛیؿی آٟ٘ا نطفا
بهٛضت بط٘أٞ ٝای تجاضی  ٚوس بؿتٝ
اضایٔ ٝی ٌطزیس .بسِیُ ٘بٛز وس بط٘أٞ ٝا
بهٛضت آظاز ٔطاحُ باظبیٙی  ٚضفغ ذغا
( و ٝزض ٔسَ تٛؾؼٞ ٝؿت ٝبؿیاض ٔٛضز
تٛج ٝلطاض ٔی ٌیطز) نطفا زض زاذُ

ب٘ ٝحٛی زض ایٗ پطٚؾ ٝقطوت زازٜ
ٔی ق٘ٛس ،بغٛضیى ٝبط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ زض
وس٘ٛیؿی  ٚواضبطاٖ زض ٔطحّ ٝتؿت ٚ
ذغایابی وسٞا ٔكاضوت زازٔ ٜی ق٘ٛس.
زض ایٗ ٔسَ ،تٛؾؼ٘ ٝطْ افعاض زضا٘حهاض
یه یا چٙس بط٘أٛ٘ ٝیؽ ٔاٞط بالی ٕ٘ی
ٔا٘س بّى ٝبط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ ٔاٞط با وٕه
ٌطفتٗ اظ زیٍط بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ ب ٝتٛؾؼٝ
وسٞا ٔی پطزاظ٘س.
زض ؾاَ

اضیه ضیٕ٘ٛس یىی زیٍط

اظ بٙیاٖ ٌعاضاٖ ٘طْ افعاض آظاز ایس ٜایی بٝ
٘اْ

"هتي باز" را هطرح ًوْد .

قطوت ٞا نٛضت ٔی ٌطفت ٕٞ ٚیٗ أط
ٔٙجط ب ٝواٞف ویفیت ٘طْ افعاض ٞای
تِٛیس قسٔ ٜی ٌطزیس.
با ا٘تكاض وسٞا ٚزض اذتیاض لطاض زازٖ آٟ٘ا
ب ٝزیٍط واضبطاٖ ٔی تٛاٖ اظ تٛا٘ایی
واضبطاٖ ٟ٘ایی بطای تؿت ٘طْ افعاضٞا

1. Free software
2. Free
 . 3واضبطاٖ ٟ٘ایی واضبطا٘ی اظ ٘طْ افعاض ٞؿتٙس وٝ
زض تٛؾؼ ٝبط٘أٞ ٝا ٘مف ٘ساقت ٚ ٝنطفا اظ ٘طْ
افعاض اؾتفازٔ ٜی وٙٙس.

بٟط ٜجؿت .
الظْ ب ٝشوط اؾت و ٝایس ٜاِٚی٘ ٝطْ افعاض

4. Copy

آظاز بیكتط بط ضٚی ٔف ْٟٛآظازی واضبطاٖ

5. Modify

اض ٔٙظط وپی بطزاضی  ،تغییط  ٚا٘تكاض

6. Redistribute

زٚباض ٜوس بط٘أ ٝبٛز ٜاؾت .
تحِٛی زیٍط و ٝزض ٔسَ تٛؾؼ٘ ٝطْ
افعاضٞا نٛضت پصیطفت ٔطبٛط ب ٝؾاَ
با آغاظ تٛؾؼٞ ٝؿتِ ٝیٛٙوؽ

7. Eric Raymond
8. Open source

هدل تْضعَ ُطتَ لیٌْکص
ایٗ ایس ٜبیكتط ب ٝجٙبٞ ٝای فٙی تٛؾؼٝ
٘طْ افعاض ٞای آظاز ٔی پطزاظز .
اضیه ضیٕ٘ٛس زض ٔماِ ٝای ب٘ ٝاْ
" وّیؿا  ٚباظاض " ب ٝتكطیح ٔسَ جسیس
تٛؾؼٞ ٝؿتِ ٝیٛٙوؽ پطزاذت و ٝتا آٖ
ظٔاٖ ایٗ ٔسَ بسیٗ نٛضت ٔٛضز بطضؾی
لطاض ٍ٘طفت ٝبٛز .
زض ٔسَ تٛؾؼ_ ٝانغالحا _ وّیؿایی
اٌطچ ٝوس ٞای بط٘أٙٔ ٝتكط ٔی ٌطزز
ِٚی تٛؾؼ ٝبط٘أ ٝتٛؾظ ػس ٜای ٔؼسٚز
اظ بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ نٛضت ٔی پصیطز .
زض بیٗ ٞط ز٘ ٚؿر ٝای و ٝاظ بط٘أٝ
ٔٙتكط ٔی ٌطزز اوثط وسٞای ٘ٛقت ٝقسٜ
بهٛضت ا٘حهاضی زض ٔیاٖ ػسٔ ٜؼسٚزی
اظ تٛؾؼ ٝزٙٞسٌاٖ تِٛیس ٔی ٌطزز ؛
اضتباط بیٗ تٛؾؼ ٝزٙٞسٌاٖ انّی با
واضبطاٖ ٟ٘ایی بؿیاض ٔحسٚز  ٚوٓ ٔی
ٚgcc
باقس ؛ ٘طْ افعاض ٞایی ٔا٘ٙس
 emacsبا ایٗ ٔسَ تٛؾؼ ، ٝتٛؾؼٝ
ٔی یابٙس.
زض ٔمابُ ٔسَ تٛؾؼ ٝوّیؿایی ٔسَ
باظاضی ٚجٛز زاضز  .زض ایٗ ٔسَ وسٞای
بط٘أ ٝاظ عطیك ایٙتط٘ت  ٚزض ٔیاٖ ػْٕٛ
واضبطاٖ  ٚبط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ تٛؾؼٔ ٝی یابس.
زض ایٗ ٔسَ بجای اؾتفاز ٜاظ تٛؾؼٝ
ٔتٕطوع اظ ٘ٛع غیط ٔتٕطوع بطای تٛؾؼٝ
بٟطٔ ٜی جٛیسٞ .ط وؽ ٔی تٛا٘س بٝ
٘حٛی زض پطٚؾ ٝتِٛیس ٘طْ افعاض قطوت
وطز ٚ ٜبازیٍطاٖ ٕٞىاضی ٕ٘ایس .

الظْ ب ٝشوط اؾت و ٝاضیه ضیٕ٘ٛس ٔبسع
ایٗ ٔسَ تٛؾؼ ٝضا ِیٛٙؼ تٛضٚاِسظ
ٔی ٘أس.
ایسٞ ٜا ٍ٘ ٚطقٟایی و ٝبا ضٞبطی
٘ٛیؿٙس ٜاِٚیِ ٝیٛٙوؽ زض تٛؾؼ ٝآٖ
بىاض ضفت ، ٝزض بطذی اظ ٔٛاضز وأال
ٔتضاز با ایسٞ ٜای ٔسَ ؾٙتی
٘طْ افعاض ٞا ٔی باقس  .بطای شوط چٙس
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ اظ لٛا٘یٗ بطٚوؽ و ٝزض
بیاٖ قس٘ ٜاْ بطز :
ؾاَ
لا٘ ٖٛبطٚوؽ ٔی ٌٛیس :
با  Nبطابط قسٖ تؼساز
بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ واضٞای ا٘جاْ قسٜ
 Nبطابط ٔی ٌطزز ِٚی پیچیسٌی ،
آؾیب پصیطی ٕٞ ٚچٙیٗ ذغا
ٞای زض ٖٚؾیؿتٓ با ٔجصٚض N
افعایف ٔی یابس.
زض ٔمابُ ِیٛٙؼ تٛضٚاِسظ ای ٍٝ٘ٛٙبیاٖ
ٔی وٙس و: ٝ
با افعایف تؼساز ٔكاٞس ٜوٙٙسٌاٖ
وسٞا ذغا ٞای ؾیؿتٓ بٝ
ؾِٟٛت بطعطف ٔی ٌطزز.
ٕٞچٙیٗ بطٚوؽ ٔغطح ٔی وٙس و: ٝ
عطاحی اِٚی ٚ ٝانّی یه ٘طْ افعاض
بایس اظ یه شٚ ٗٞیا اظ تؼساز بؿیاض
ا٘سوی اظ تٛؾؼ ٝزٙٞسٌاٖ ٘اقی
ٌطزز.

هدل تْضعَ ُطتَ لیٌْکص
ِٚی زض ٔمابُ ِیٛٙؼ ایٔ ٍٝ٘ٛٙی ٌٛیس :
با افعٚز ٜقسٖ تؼساز بیكتطی اظ
تؿت وٙٙسٌاٖ ٘طْ افعاض ٚ
بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ ب ٝؾیؿتٓ تمطیبا
ٞط ٔكىّی قٙاؾایی ذٛاٞس قس ٚ
زض ٟ٘ایت ضا ٜحُ اظ عطف یىی اظ
ٕٞیٗ افطاز اضای ٝذٛاٞس قس .

پایاٖ چطذ ٝعٛال٘ی اضتماع
٘طْ افعاض :
ٕٞا٘غٛض و ٝزض ٔسَ تٛؾؼ ٝؾٙتی
٘طْ افعاض بیاٖ قس لؿٕت ٞای انّی
٘طْ افعاض تٛؾظ ػس ٜای ٔؼسٚز تِٛیس
ٔی ٌطزز  ٚپؽ اظ ظٔا٘ی ٘ؿبتا عٛال٘ی
وس ٞای ٘ٛقت ٝقس ٜزض اذتیاض زیٍط
بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ  ٚواضبطاٖ لطاض ذٛاٞس
ٌطفت  .ایٗ ظٔاٖ عٛال٘ی باػث بطٚظ
ٔكىالتی اظ جّٕٙٔ ٝؿٛخ قسٖ وسٞا
ٔی ٌطزز .ػال ٜٚبط ایٗ با افعایف باظٜ
ظٔا٘ی بیٗ ا٘تكاض ٘ؿرٞ ٝای ٔتفاٚت اظ
بط٘أ ٝباػث ایجاز فانّٔ ٝیاٖ واضبطاٖ
ٟ٘ایی  ٚبط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ ٔی ٌطزز و ٝایٗ
أط ٔٙجط ب ٝػسْ زضن نحیح اظ ٘یاظٞای
واضبطاٖ تٛؾظ بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ ٔی ٌطزز.
زَ ٔسَ تٛؾؼِ ٝیٛٙوؽ ب ٝزِیُ
چطذٞ ٝای ظٔا٘ی ٘ؿبتا وٛتا ٜبیٗ ا٘تكاض
٘ؿرٞ ٝای اضتماع یافت ٝفانّٔ ٝیاٖ
بط٘أٛ٘ ٝیؿاٖ  ٚواضبطاٖ وٕتط قسٚ ٜ
واضبطاٖ ٞطچ ٝبیكتط زض تِٛیس بط٘أٞ ٝا

ٔكاضوت ٔی یابٙس ِ .یٛٙؼ تٛضاِسظ زض
ایٗ باضٔ ٜی ٌٛیس :
ؾطیغ ٔٙتكط وٗ  ،ب ٝوطضات
ٔٙتكط وٗ  ٚب٘ ٝظطات ٔكتطیا٘ت
ٌٛـ بس. ٜ
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