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رهیافتی نوین

طراحی●

هسازی● پیاد
توسعه●
توزیع●

همه گیر شدن با فراگیر شدن اینترنت



  

هزینه طراحی و توسعه
● Software development costs = 15% of Total

------------------------------------------------
● The open source model of operation and decision 

making 
● Allow concurrent input of different 

– Agendas
– Approaches
– Priorities

● Differ from 
– Closed, Centralized model of development



  

راه حل
● The peer production development of source code

● Example:
– Wikipedia, an online encyclopedia
– Linux, a computer operating system

و در نهایت●
ارائه و تولید نرم افزارهای متن باز–



  

تاریخچه

قبل از شروع بکار دنیای کامپیوتر و دیجیتال●

در زمانهای نزدیک به تولید اتومبیل●
ههای اولیه انحصار در تولید اولین موتورها توسط جورج سلدن● ایجاد نمون
 خودروسازی مستقل هنری فورد برنده رقابت انحصار با سلدن ۱۹۱۱در سال ●

ایجاد توافقنامه به اشتراک گذاری تکنولوژیهای تولید با دیگر سازندگان●
بدون حق دعوی –

بدون تبادل پول–



  

تاریخچه

–همانند استاندارد باز  محققان با دستیابی به مرکز آرپانت  توسعه ● –
پروتکلهای شبکه را شروع کردند

 شد.۱۹۶۹ منجر به تولد اینترنت در ۱۹۶۰کار گروهی از سال ●

●IBMمافزار آزاد در سال ًل نمونه منبع باز و نر . ارائه داده بود۶۰  و۱۹۵۰ قب
سیستم عامل و نرم افزارهای خاص●

SHAREگروه کاربران ●



  

تعاریف

 را دارندOpen Sourceگروههای زیادی ادعای مالکیت لفظ ●

ولی در حقیقت متعلق به کسی نیست
یباشد که ثبت Open Source Initiative (OSI)'sموسسه ●  م

Open source softwareشده است برای 

 بوسیله بروس پرن۱۹۸۸–

یباشد و نمیتواند مدعی داشته باشد● از لحاظ حقوقی یک کلمه خود معنی م
●



  

The Open Source Definition

یشودOpen Source Initiativeتوسط مؤسسه ●  استفاده م

یشود● برای مشخص کردن مجوز نرم افزاری که منبع باز معرفی م
بر پایه راهنمای نرم افزارهای آزاد دبیان بنا شده است●
Bruce Perensنوشته شده و اقتباس شده توسط ●

 است که بعدها ننوشته آزادی نرم افزارهای آزاد ۴پرن نوشته خود را بر پایه ●
نگاشته شد. Free Software Foundationتوسط استالمن در مؤسسه 

●



  

اصول پرن

منبع باز: ●
مافزارها را در برمی گیرد● پهنای وسیعی از انواع مجوزهای نر
دسترسی به منبع کد توسط عامه با راحتی خیال و بدون دغدغه محدودیت حق ●

مالکیت
یکند● ًا چیزی در مورد علمت تجاری و یا حق ثبت اختراع بیان نم بطورکلی مطلق
های هیچ ● یکند که در منبع باز هیچ شخص یا مؤسس بطور صریح قابلیتی را بیان م

یتوانند قرار دهند محدودیتی نم
●



  

جامعه و فرهنگ

هها● هها و دانشکد دانشگا

مهای اشتراکی● موسیقی و فیل
 هنرهای اقتباسی●
ظهور در قرن بیستم●

همراه با ظهور فرهنگ آزاد●
تحت تأثیر نرم افزارهای منبع باز●
در ضمن دسترسی آسان و آزاد به هنرهای و منابع●



  

مدل کسب و کار

های در سر راه منبع باز در سازمانها وجود دارد● موانعی شناخته شد

مانند
ویروسی بودن●
عدم حمایت و پشتیبانی●
عدم وجود آموزش●
عدم تغییرات آتی●

مجوز منبع باز مانعی بر سر راه این موارد هستند●

 و ...MySQL, Ingres, Alfrescoراه حل: ارائه مجوز دوگانه توسط ●



  

موارد دیگر 

دولت●
اخلق●
رسانه●
آموزش و پرورش●
جوامع نوآوری●
هنر و سرگرمی●



  

Certification

صدور گواهینامه:●
اعتماد به نفس کاربران●
هترین ماژولها● اعمال حتی به ساد

ارگانهای صدور همانند●
● The International Institute of Software Technology / United 

Nations University

● http://www.iist.unu.edu/

● "The Global Desktop Project"

● http://opencert.iist.unu.edu/

●

http://www.iist.unu.edu/
http://opencert.iist.unu.edu/


  

List
● # Open content

● # Open data

● # Open design

● # OpenDWG

● # Open format

● # Open implementation

● # Open innovation

● # Open JDK

● # Open research

● # Open Solaris

● # Open Source as a Service

● # Open source vs. closed source

● # Open system (computing)

● # Open standard

● # Openness

● # Shared software

● # Shared source

● # Vendor lock-in

● # Code: Collaborative Ownership and the 
Digital Commons (book)

● # Collaborative intelligence

● # Commons-based peer production

● # Commercial open source applications

● # Community source

● # Digital freedom

● # Embrace, extend and extinguish

● # Free Beer

● # Free software

● # Gift economy

● # Glossary of legal terms in technology

● # Halloween Documents

● # Linux

● # Network effect

● # Open access (publishing)



  

منابع
● Wikipedia

● http://en.wikipedia.org/wiki/Opensource

● http://en.wikipedia.org/wiki/Opensource_software

● The Open Source Definition by Bruce Perens

● Why “Open Source” misses the point of Free Software 
By Stallman, Richard

●

امین خدابنده●
●A@ON7.IR
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