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 هر برنامهنویسی زمانی که تصمیم به انتشار نرمافزار جدید خود میگیرد، در مقابل یک انتخاب قرار میگیرد. این
  متاسفانه خیلی ازبرنامٔه خود را بصورت آزاد منتشر کند یا نه؟انتخاب، انتخاب مجوز نرمافزار است، و این که: 

 برنامهنویسهای باهوش مطمئن نیستند که این انتخاب چه معنیای دارد، و ممکن است آن برنامهنویسها غرلند کنند که
 با وجود خانوادههایشان در واقع انتخابی در کار نیست، ــ اگر آنها میخواهند زندگی کنند باید هزینٔه کارشان را نیز بگیرند.

 ، بلکه نرمافزار آزاد یک انتخابهرچند نرمافزار آزاد دربارٔه این نیست که نرمافزار را بدون هیچ هزینهای واگذار کنید
 اخلقی است که آزادی کاربران را تضمین میکند ــ و شاید مهمتر آزادی توسعهدهندگان و برنامهنویسها را، این بخش آخر

 اغلب فراموش میشود، حتی در بحث توسعهدهندگان نرمافزارهای آزاد، دربارٔه مزایای نرمافزارهایی که تحت مجوزهای
آزاد منتشر میگردند.

 توسعهدهندهای که یک مجوز آزاد را انتخاب میکند، لزوما از خودگذشتگی نمیکند، دلیل اقتصادی محکمیبا این حال، 
  که در این مقاله آنها را بررسی میکنیم. ابتدا فواید اولیه و بلدرنگ منتشر کردن نرمافزار آزاد برایبرای این کار وجود دارد.

توسعهدهنده را بررسی میکنیم، سپس فواید بزرگتر این کار برای صنعت و جامعه را مطرح میکنیم.

فواید شخصی مجوزهای آزاد
  . هورنMike Boeh و مایک ُبو Daniel Hornاخیرا فرصت صحبت با دو توسعهدهندٔه بازی را داشتم: َدنیِل هورن 

  منتشر نموده است. در حالی کهGPL را تحت VegaStrikeبازی پرطرفدار خود که حاصل از بازسازی کشتی جنگی است ، 
 » توسعٔه بازی بصورت خودمختار و مستقل«جام مقدس انحصاری با کیفیت بال به Actionمایک با انتشار یک سری بازی 

 دست یافته و به قدر کافی پول برای تامین خانوادهاش بدست آورده است. هر دو توسعهدهنده مهارت بالیی در کارشان
 دارند. و هرچند برنامههایشان برای بازیکنندگان تجربیات متفاوتی را به ارمغان میآورد، اما بازیهایشان علوه بر آراستگی،

زیبایی و کیفیت بال، حرفهای هستند. و به میزان خوبی جالبتر از بازی کردن یک بازی درجه یک گرانقیمت هستند.

VegaStrike یکی از سطح بالترین و پیچیدهترین بازیهای GNU
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 استراتژی توسعٔه این برنامهنویسان کامل گویاست و همه چیز را آشکار میکند. هورن زمانی که با گنو/لینوکس، و راه
 منحصر به فردی که آن را بوجود آورده آشنا شد، یک شوک و الهام استثنایی را تجربه کرد. هورن، کسی که قصد داشت،

VegaStrikeرا یک محصول انحصاری مثل دیگران بسازد، تصمیم گرفت مدل توسعٔه نرمافزار آزاد را در آغوش کشد، هورن  
 میگوید: «من پی بردم که این چیزیه که برنامه باید باشه، و این همون چیزیه که من رو از رقبا متفاوت خواهد کرد.»خیلی

 سریع، بعد از اعلن خبر بازیاش، ثابت شد که این تصمیم درست بودهاست. یک توسعهدهندٔه دیگر که روی یک بازی همانند
 آن کار میکرد، وقتی این خبر را شنید، تصمیم گرفت برنامٔه خود را کنار گذارد و زمان و انرژیاش را صرف همکاری با هورن و

  کند.گرافیست، موسیقیدان و برنامهنویسهای دیگری هم همین راه را در پیش گرفتند و برای توسعٔه اینVegaStrikeتوسعٔه 
  بر عهدٔه توسعهدهندگان داوطلب است. و این بهVegaStrikeبازی به هورن پیوستند. و اکنون بخش عظیمی از توسعٔه 

  ، همان دستورات قابل فهم برای انسان که به کامپیوتر میگویدVegaStrike برنامٔه سورس کدخاطر دسترسی کاربران به 
 چه کاری باید انجام دهد، حاصل شد. اگر هورن فقط کدهای باینری ،دستورات قابل فهم برای ماشین (م: بستههای

 کامپایلشدٔه برنامه و فایلهای اجرایی)، را منتشر میکرد، تشخیص نحؤه کار برنامه و در نتیجه نحؤه کمک به توسعٔه برنامه
 برای کاربران غیرممکن بود. بنابراین با به اشتراک گذاردن سورس کد برنامه، هورن از هزاران کاربری که از به اشتراک

گذاشتن منابع، وسایل و استعدادهایشان با یکدیگر خرسند هستند، کمک فراوانی دریافت کرد.

 راه «مایک ُبو» برای توسعٔه نرمافزار به وضوح از راه هورن متفاوت است. عمدهترین آن این است که بازیهای ُبو تنها
 ) ازdemoدر حالت دودویی (باینری/اجرایی/کامپایلشده) منتشر میگردند، بعلوه اینکه ُبو نمونههای قابل اجرا (

 بازیهایش ارائه میدهد و کاربران باید نسخٔه کامل برنامه را خریداری نمایند، و حق به اشتراک گذاردن آنرا نیز ندارند.
 زمانی که ُبو برای ابتکار بازیهایش و روانی آنها به خود میبالید، به من اجازه دسترسی به موتور بازیهایش یا بخش اصلی

 سورس کدش را داد، به یک توسعهدهندٔه انحصاری دیگر! هرچند ُبو تصمیم نگرفت که این کد را با دیگر توسعهدهندگان و
 برنامهنویسان به اشتراک گذارد. در عوض ُبو با گرافیست و سازندٔه موسیقی قرارداد بست، و به آنها پول هم پرداخت کرد، یا

قول به اشتراک گذاری فواید کارش را داد.
 براساس سیستم ُبو برنامهنویسی کاری سخت و مللآور است که کمتر کسی پیدا میشود که اینکار را مجانی انجام دهد.

 ُبو میگوید: « مانع ساختن یک بازی، حجم بالی کار است. شما باید مقدار بسیار زیادی کد بنویسید. اگر یک زن و یک بچه
 داشته باشید، ادامٔه کار سخت خواهد بود،». در حالی که طراحی و راهاندازی یک نمونٔه اولیه، نسبتا ساده است، طی چند
 هفته/ماه بعدی، کار سخت، مللآور و اغلب نا امیدکننده میگردد، زیرا بازی باید زیبا باشد، باگها و ایرادات باید یافته و

 برطرف گردند، روالهای کثیف باید پیدا شوند و تمیز و مرتب گردند. این کارها سخت و طاقت فرساست، انواع کارهای سخت
 و تکراری که برای مردم محسوس بوده و انتظار دارند برای انجامشان پول دریافت کنند. ُبو اعتقاد دارد، ارزشی که به

 نرمافزارهایش میافزاید، حاصل از دقت و ظرافتش در کدنویسی و جلدادن به ظاهر بازیها است. صرف زمان کمی برای
 ، استعداد بال و هنر او را نمایان مینماید.Retro64بررسی بازی 

 ُبو احساس میکند که دلیل خوبی برای انتشار بازیهایش تحت یک مجوز انحصاری و غیرآزاد دارد. بزرگترین ترس ُبو
 این است که رقبای نامردش(!) از سورس کد او برای ساختن برنامههای جعلی یا ساختن بازیهایی که تنها در ظاهر با بازیهای

  او را کپی کرد، و سعی داشت به مصرفکنندگان بقبولند که این بازیZ-Ballاو تفاوت دارند استفاده کنند. فردی بازی 
 » را کپی کنند. در حالی که ُبوWhere the fun is never oldساختٔه ُبو است. چند نفر حتی سعی کردند وبسایت و شعار ُبو «

 برای بدستآوردن زندگیای که در آن بتواند اعمالی که دوست دارد را انجام دهد -نوشتن بازیهای بزرگ و خوب- تلش
 میکند، او احساس میکند دلیل خوبی برای مخفی نگهداشتن سورس کدش و انجام بیشترین تلش برای محافظت از خود در

مقابل رقبا دارد.
 ُبو و هورن هر دو داد و ستد میکنند. هورن محرمانگی و یک سطح بخصوصی از امنیت را با امید به برخوردار شدن از
 حسننیت جامعه میدهد، هزاران توسعهدهنده برای کمک به هورن، در یافتن ایرادات و بهینهسازی و توسعٔه کدش کمک
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 بدین گونه امیدوار است تهدید رقابت و رقبامیکنند. ُبو در طرف دیگر، این کمک را قربانی پنهان نگهداشتن کدش میکند، و 
کدام معامله پرفایدهتر است؟ را از میان بردارد.

Retro64 s Cosmobots’یک بازی اشتراکی انحصاری 

 اگرچه خیلی احمقانه است، که بر پایٔه تجربٔه این دو نفر یک حکم کلی صادر شود، در این شرایط پر واضح است که روش
 دلر یا بیشتر ) اگرچه ُبو مبلغ دقیق را به من نگفت،۳۵۰۰۰ُبو عایدی بیشتری نصیبش نمودهاست. (حدس میزنم چیزی حدود 

 او خاطرنشان کرد که زندگی آبرومندی را با فروش بازیهایش روی اینترنت بدست آورده است. هورن، آن طرف ماجرا، بر
 دلر کسب کرده است. برای یک توسعهدهنده که با انتخاب بدست۲۰۰ های بازیهایش اندکی بیشتر از CDاساس فروش 

دلر قرار میگیرد، انتخاب نوشتن یک برنامٔه آزاد یا انحصاری کار سختی نیست!۲۰۰دلر در مقابل ۳۵۰۰۰آوردن 

 دلر خیلی مبلغ ناچیزی به۲۰۰ هورن خیلی سریع نشان میدهد که در حالی که اما این اعداد و ارقام بسیار گمراهکننده هستند.
 نظر میرسد، در معرض دید عموم قرار دادن سورس کد، فواید خیلی بیشتری عاید او نمودهاست. هورن میگوید: «این کار به
 من برای بدست آوردن تعداد زیادی شغل کمک کرده است.» او میافزاید: « طی تابستان، من در مکانهای زیادی کار کردهام،

 OpenGL drive کار کردم، بر روی NVIDIA کار کردم، چند تابستان قبل برای Sonyتابستان گذشته برای 
developmentکار میکردم.» تولیدکنندگانی که به دنبال استعدادها میگشتند، تحت تاثیر کارهای هورن قرار گرفتند، نه  

  دیدهاند، بلکه بسیار مهمتر از آن، اینکه آنها میتوانستند یک نگاه خوب و دقیق بهVegaStrikeتنها بخاطر چیزی که در بازی 
 برای نشان دادن قدرت و توانایی یک برنامهنویس یا توسعهدهنده به یک کارفرما، سورس کد بهکدنویسی او بیاندازند، 

  در پایان، اگر شما یک رستوران داشتهباشید و به دنبال یک سرآشپز باشید،مراتب مفیدتر از رزومهها و توصیهنامهها است.
آیا نمیخواهیدهمانطور که غذای اورا میبینید و میچشید، نحؤه کار او را هنگام پختن آن غذا ببینید؟
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 مسئلٔه بعدی این است که ُبو در حالی که توانایی بالی خود در توسعٔه بازیهای با کیفیت و خوب را اثبات کرده، اما در
 نشان دادن توانایی کار با تیم بزرگی از توسعهدهندگان ناتوان بوده است. که این یک مهارت اساسی در صنعت توسعٔه

نرمافزار امروزی است. اریک ریموند، نویسندٔه مقالٔه کلیسای جامع و بازار در این زمینه میگوید:

 «توسعهدهندهای که در یک پروژٔه کد بسته، فقط از هوش و ذکاوت خود بهره میگیرد، از توسعهدهندهای که میداند
 چطور یک فضای تکاملی و باز خلق کند که در آن «بازخورد» فضای طراحی، مشارکت در کد، کشف باگ، و بهینهسازیهای

دیگر از طرف صدها (شاید هزاران) فرد را کاوش و بررسی کند، عقب میافتد.»

 بنابراین، انتشار سورس کد تعدادی از نرمافزارها، تنها امکان دیدن قابلیتهای تکنیکی توسعهدهنده را برای کارفرماهای
 بلکه توانایی توسعهدهنده را نیز در مدیریت یک پروژٔه بزرگ، شامل صدها برنامهنویس، گرافیست، واحتمالی فراهم نمیکند، 

سازندٔه موسیقی دیگر نشان میدهد. -مهارتی که امروزه مهمتر از برنامهنویسی به نظر میرسد.
 ریموند همچنین خصوصیت حیاتی دیگری برای روند مدرن توسعهدهندٔه نرمافزار مشخص میکند، - تعداد برنامهنویسانی که

-Inبا توسعٔه برنامههای انحصاری زندگی میکنند کم است. تعداد عظیمی از برنامهنویسان برای پروژههای داخلی و سفارشی (
Houseکار میکنند، ساخت و نگهداری نرمافزار برای تجارت و صنعت. ریموند از خوانندگان میخواهد برای اثبات این ( 

ادعا نیازمندیهای روزنامههای محلی خود را بررسی کنند.
 بطور مختصر، یک برنامهنویس تلش میکند تا چیزهای جدیدی یادبگیرد تا بتواند در بازار رقابت حرفی برای گفتن داشته
 باشد. صدها برنامهنویس مشتاق دیگری که از دانشگاهها، کالجها و موسسات آموزشی خارج شدهاند، با توسعه و انتشار یک

 نرمافزار آزاد مفید و قدرتمند، یا با همکاری در یک پروژٔه موجود میتوانند به خود برای داشتن آیندهای بهتر کمک کنند.
 ریموند مینویسد: « داشتن پرستیژ، راه خوبی برای کسب توجه و گرفتن کمک از دیگران است.» که میتواند برای

برنامهنویس، کارهایی با درآمدی بالتر از انتظار حاصل کند.

منافع عمومی نرم افزار های آزاد
 اگرچه بیل گیتس گاهی اوقات ادعا میکند که توسعه نرم افزار های آزاد به شیوه ی زندگی مردم آسیب میرساند، ـــحتی

 ، به طور اتفاقی واژه  کمونیستی  را به آن نسبت داده است ــ منافع همگانی مجوزCNETتا جاییکه در مصاحبه ی اخیرش با 
 های عمومی مشخص است و بطور کامل متقاعد کننده ای توسط لرنس لیسینگ ، ریچارد استالمن و اریک ریموند و … توصیف

شده است.
 لرنس لیسینگ، مولف چندین کتاب است، که به کاوش در مورد فواید اجتماعی مردم عادی می پردازد. او یکی از

   ایجاد کرده است. ایدٔه لرنس اینThe Future Of Ideasبهترین چارچوب ها برای نرم افزار آزاد را در کتابش با عنوان  
 است که استخری بزرگ از کدهایی که به طور آزاد قابل استفادهاند ، یک «عوام» بسیار با ارزش و مفید را شکل میدهند که

 همه برنامه نویسان هنگام ساخت برنامه ای جدید، به راحتی میتوانند به طور آزاد و رایگان از آن استفاده کنند. توسعه
 ) و چرخه ی دایمی اختراع دوبارهpatent و حق امتیاز (copyrightدهندگانی که از این عوام سود میبرند از نگرانی بابت 

 چرخ ، آسوده خاطر هستند. لیسینگ حتی هیچ موقع ادعا نکرده است که همه چیز باید بطور عمومی به اشتراک گذاشته شود،
 اشاره ی او بیشتر به این است که مردم باید از فواید عالی اشتراک نوع های مشخصی از منابع برای همه باخبر باشند. از نظر

  مدرن، بیش از حد قدرتمند شدهاند و به موسسات و رهبران صنعت یک برتریpatentلیسینگ، کپی رایت و قانون های 
 ناعادلنه نسبت به عموم میدهند. شاید یک نقطه نظر متقاعد کنندهتر این باشد که این راه و رسمهای بیرحمانه، اغلب نه
 فقط برای عموم بلکه برای خود صنعتها نیز مضر هستند . خیلی سخت است که پیشرفت و ابداعات تحت رژیم کنونی شکل

گیرد.
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 » ،GNUریچارد استالمن بیشتر نگران تاثیرات معنوی است که توسعٔه انحصاری بر روی برنامهنویسان دارد. در «بیانیٔه 
 استالمن توضیح داده است که چگونه مدل انحصاری به برنامه نویسان اجازه میدهد تا پول بیشتری در بیاورند، اما …از آنها

 میخواهد تا به طور کلی با بقیٔه برنامهنویسان احساس تضاد بکنند . محرمانهبودن و ناتوانی آنها در اشتراک برنامههای
 مفیدشان با دوستانشان در خارج از شرکت، نوعی انسانستیزی و بدبینی را به بار می آورد که سرانجام ، جامعه را در «عصر

اطلعات» به فساد خواهد کشاند.

 در حالی که به نظر میرسد اریک ریموند فواید اقتصادی نرم افزارهای آزاد را نسبت به مسائل فلسفی آن ترجیح میدهد،
 با این وجود، با استالمن همعقیده است که نرم افزار های آزاد محیط کاری مثبتتر و راضی کنندهتر به وجود میآورند، نسبت

 به نرم افزارهای انحصاری : «ما ثابت میکنیم که نه تنها می توانیم نرم افزار بهتری بسازیم، بلکه لذت کار هم یک سرمایه
)».60است(

 من این بخش را با مروری که ممکن است در نگاه اول سوال برانگیز به نظر برسد به پایان خواهم رساند : برنامهنویسها
 یک مسئولیت منحصر بفرد نسبت به جامعه دارند و باید درباره شغلشان علوه بر موارد اقتصادی، از لحاظ اخلقی نیز

 بیاندیشند. برنامهنویسها نباید تکنسینهای محض باشند که کارهای بیاهمیت و جان کندنهای بیسپاس انجام می دهند.
 بلکه آنها باید اهمیت حیاتی و مسولیتشان را در جهانی که دیجیتالی میشود، تشخیص دهند. آنها در خیلی از موارد شبیه

 کشیشان و راهبان عصر تاریک اروپا هستند، و آنها تنها افرادی هستند که دانش و بینش خواندن و تفسیر  کتاب مقدس  این
 عصر را دارند. اگرچه رهبران قوی تجارت سخت تلش کردهاند تا خلقیتشان را بیارزش کنند و آنها را به کار در شرایط

 تحقیر آمیز مجبور کنند، اما برنامهنویسان باید بدانند آنها قدرت تغییر این وضعیت را دارند. هیچ صنعت یا تجارت مدرنی
 نمیتواند بدون کمک سختکوشانه برنامهنویسان، زنده بماند. اکنون زمانی است که برنامهنویسان از این حقیقت با خبر

 شدهاند و از این قدرت برای ساختن جهانی بهتر استفاده کردهاند. آنها نه تنها نسبت به خودشان مسئولیت دارند ، بلکه نسبت
 آزادی ، باز بودن و به اجتماع آیندهشان نیز مسئولند - که در آن فرزندانشان پیشرفت خواهند کرد یا زیان خواهند دید.

 اشتراک، تنها اصولی پسندیده نیست; بلکه ضرورتی است برای آیندٔه دموکراسی و تضمینی است که نسل های بعدی
شهروندان جامعهاند، نه خدمتکاران آن.

پلتفورم و کارآیی
 » . در حالیجاودانگیمن این قسمت را با مسالهای که باید ضمیر همٔه برنامهنویسان را درگیر کند، به پایان میرسانم: «

 که بیشتر کدهایی که توسط برنامهنویسان نوشته شده است، ممکن است روزمره و یا زمینی باشد، بعضی پروژه ها، احساسی
 گاهی اوقات ایدهای بسیار مهیج در ذهن یک برنامه نویس شکل میگیرد، تا حدی کهبسیار متفاوت برای آن ها دارد. 

 برای او سخت است که انگشتانش را به اندازه کافی نگه دارد، تا زمانی که نوشتن کد را آغاز کند؛ این ها پروژههایی
  این نمونه تبدیل میشود به نرم افزاری که فقط میتوانیم آن را با یک اثر هنری اصل مقایسه کنیم.چنینبرجسته هستند.

 کارهایی شایسته آنند که بهترین تلشهایمان را برای محافظت آنها به کار ببریم، و ساده بگوییم، بسیار با ارزشتر و قیمتیتر
 از آن هستند که تنها بدست یک فرد یا یک شرکت کنترل شوند. آنها هدایای مجللی هستند که باید به درستی به مردم مشتاق

 و قدر دان بخشیده شوند. مردمی که کمک را تا مدتها به خاطر میسپارند و نام برنامه نویس را به شهرت و تاریخ معرفی
میکنند.

 ،بازی تتریس را برای اولین بار در سالAlexey Pajitnovبگذارید یک مثال دم دست از این چنین رویدادی برایتان بزنم: 
 ، در اتحاد شوروی منتشر کرد. بازی آنقدر ابتکاری و جذاب بود که به وضوح یک جهش را نشان میداد. متاسفانه1980

Pajitnovدر یک کشور کمونیستی زندگی می کرد که اشتراک منابع یک ارزش تصور میشد. بازی تتریس، مخلوقی با  
  شد و از راه دادنPajitnovارزشتر از آن بود که به پای اصول کمونیسم قربانی شود. حکومت شوروی مدعی اختیار بازی 
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 اجازه نامه آن به دیگر ناشرها در کشورهای دیگر، پول زیادی درآورد. بازی به طور فوق العاده ای فروش رفت و میلیونها برای
 شرکت هایی که به آن مجوز داده یا آن را منتشر کرده بودند، پول ساخت. بازی ثروت بیشمار به همراه آورد، اما نه برای

Pajitnov.با این حال، نام او در تاریخ به عنوان یکی از موثرترین مبتکران صنعت بازی زنده خواهد ماند .

 Pejitnovبازی تتریس - هیچ اشارهای به نام 

  زندگی میکرده و بازیاش را به یک ناشر تجاری نرمافزار، مانند1985 در آمریکای سال Pejitnovبیایید فرض کنیم که 
  فرستاده است. آیا تتریس میتوانست در این موقعیت هم، به همان اندازه موفق باشد؟ من واقعا تردیدNintendoشرکت 

  بدون شک بهتر میتوانست از «حقوق مالکیت فکری» خود بهره گیرد، تا در برابر هزینهNintendoدارم، چون شرکت 
 کاهش کاربران بازی، سود بیشتری به دست آورد. به احتمال زیاد آنها روش «مشت آهنین» را در برابر افراد بسیاری که قصد

  منتشر میشد (یا مجوز آن در ازایNintendoکپی داشتند، به کار میگرفتند. علوه بر آن، بازی تنها برای پلتفورم شرکت 
  در حال حاضر هم هیچ حقی درPejitnovقیمت گزافی به تولیدکنندگان نرمافزار داده میشد). سرانجام، در چنین شرایطی، 

 واگذار شده بود.Nintendoمورد بازی خود نداشت، تمام حقوق از ابتدا به 

 حقوق انحصاری را بر توزیع خود از بازی اعمال کرده بود، تتریس باز Nintendoدر واقع، همگان حدس میزنند که اگر 
 ، امروزLegend of Zeldaو  Super Mario Brosبسیاری ابداعات دیگر، مثل. هم میتوانست به شهرت امروز دست یابد

 با این حال، نمیتوان انکار کرد که این بازیها. آنها را برای پلتفورمهای جدیدترش منتشر کرده است Nintendoمشهورند، و 
 .آنها را در حوزه عمومی یا با یک مجوز عمومی منتشر کرده بود Nintendoمیتوانستند شهرت بیشتری داشته باشند، اگر 

 که این بازی راباارزشش هزینه داشت، اما کسانی » مالکیت فکری«به اندازه بخشی از  Nintendoالبته چنین کاری برای 
 خلق کردند هم نگران این مساله بودند؟ من شک دارم که مردم عادی میتوانستند یک نفر از افرادی را که در توسعه بازیها

.همکاری داشتند نام ببرند
 و داراییهایش سالها در باتلق قانون گرفتار(ورشکسته میشد  Nintendoو فکر میکنید چه اتفاقی میافتاد اگر 
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 یا تصمیم میگرفت نام توسعهدهندگان را در آینده منتشر نکند؟ توسعه دهندگانی که آرزوهای قهرمانانه دارند باید) میشدند
.این احتمالت را هم در نظر بگیرند

 مسلما، ویندوز شرکت مایکروسافت دوست. شرایط برای توسعهدهندگان برنامههای کامپیوتری به مراتب سختتر است
 با این حال حتی شخص بیل گیتس از این که. لینوکس و سایر رقیبان/دارد سهم بیشتری از بازار داشته باشد، نسبت به گنو

 اما همزمان، دولت. شرکتش به این موفقیت دست یافته و آن را برای مدتی طولنی حفظ کرده، شگفتزده به نظر میرسد
 ایالت متحده و تعداد زیادی از دولتهای خارجی مایکروسافت را به خاطر شیوههای انحصاریاش به دادگاه فراخواندهاند، و

 .در حالی که مایکروسافت مقاومت میکند، این حملهها متوقف نمیشوند و تهدیدشان برضد مایکروسافت کمتر نمیشود
 توسعهدهندهای که تصمیم میگیرد تنها با توسعه نرمافزارهای مایکروسافت یا ابزارهای انحصاری همکاری کند، باید در نظر

 ای که در بال اشاره کردیم   ارزش ریسک کردن با یک»نمونههای برجسته«به ویژه آن - داشته باشد که آیا پروژههایش 
 لینوکس بیشتر میتواند نام/برای گنو» برنامه قدرتمند«پلتفرم بسته را دارند؟ براستی که در این مرحله از بازی، یک 

 برنامهنویس را در تاریخ بلندآوازه کند، تا برنامه معادل آن در ویندوز، جایی که برنامه ممکن است در دریایی از برنامههای
 این کامل درست است که، برنامهای که هشدار میدهد که میتواند روش استفاده از کامپیوترها را. تجاری رقیب ناپدید شود

.به شکل قابل توجهی دگرگون کند، تهدید خطرناکی است برای موسساتی که آینده آنها بستگی به حفظ وضع موجود دارد
 پاسخ peer-to-peerبه طور خلصه، بیندیشید که صنعت نرمافزار انحصاری چگونه به پیشرفتهایی مثل شبکههای 

 )Tim Berners-Lee(لی -برای اینترنت از کجا میآیند؟ امروز ما تیم برنرز» برنامههای قدرتمند«داده است؟ بخش عمده 
 اپل را ابداع HyperCardولی جوابی نداریم اگر کسی از ما بپرسد چه کسی . میشناسیم» شبکه جهانی«را به عنوان مخترع 

.بود) hypertext(کرد، یک برنامه بسیار ابتکاری که از خیلی جهات از اجداد فوق متن 
Bill Atkins حتما از این سرنوشت غمانگیز برای برنامه فوقالعادهاش آگاه بود، هنگامی که اصرار داشت که اپل 

 اپل هنگامی که میخواست نسخه بعدی برنامه او را منتشر. منتشر کند Macبرنامهاش را به رایگان، برای تمام سیستمهای 
 را با یک مجوز عمومی منتشر HyperCardبرنامهاش ،  Atkinsاما اگر . کند، تصمیم گرفت این توافق را نادیده بگیرد

 .از ملکه الیزابت نشان قهرمانی گرفت 2004لی در سال -میکرد چطور؟ یا آن را در معرض دید عموم میگذاشت؟ تیم برنرز
کیست؟ Bill Atkinsاما 

نتیجه مطالب
 در مقایسه با منافع بیشتر و ماندگارتر نوشتن- درآمد آنی-خطرات نوشتن نرمافزارهای انحصاری بسیارند، و سود منفرد 

 یک برنامه واقعا شگفتانگیز که با مجوزی آزاد منتشر شده، بسیار بیشتر از یک برنامه. نرمافزار آزاد کمرنگتر جلوه میکند
 علوه بر این منافع. انحصاری معادلش، میتواند منزلت، اعتبار، نفوذ و شهرت را برای توسعهدهنده خود به ارمغان بیاورد

 توسعهدهندهای که قصد. شخصی، از نظر اجتماعی نیز فوایدی وجود دارد که برای هیچ انسان درستکاری قابل انکار نیست
 دارد واقعا متفاوت باشد، بایستی بیندیشد که آیا در تاریخ، ستمگری جایگاهی برتر از آزادی دارد؟ یا فئودالیسم بهتر از

 دموکراسی است؟ یقینا، تاریخ ایالت متحده شهادت میدهد که انسانها تنها هنگامی میتوانند آزاد باشند، که اجازه پیشرفت
.در مورد نرمافزارها هم همینطور است، آزادی فروشنده است، و آینده، خریدار. کردن داشته باشند
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 مفهوم و معنای توسعهدهنده از برنامهنویس متفاوت است. یک برنامهنویس یک توسعهدهنده است، اما یکیادداشت مترجمین: 

 توسعهدهنده لزوما برنامهنویس نیست. گرافیست، مستندساز، و هر کسی که به توسعهی یک برنامه کمک میکند یک توسعهدهنده است. در

این نوشته نیز سعی شده این دو مفهوم و منظور مجزا گردند.
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