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سپس خود به خود گسترش . جنبشی کوچک در آگاهی تو کافی است تا این روند را آغاز کند 
ییابد  .نخستین گام،مشکل ترین گام است. م

با برداشته . این گامی مشکل است . بذری که در خاک قرا  گرفته در آستانه در هم شکفتن است 
شدن این گام و از هم شکفته شدن بذر در خاک ،جوانه شروع به رشد میکند در آغاز ،تنها دو برگ 

نها شکوفه .  کوچک سر باز میکنند و به زودی شاخ و برگی فراوان ، درختی تنومند با میلیو
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معرفی سیستم عامل گنو/لینوکس
مافزارهای آزاد بود پروژه گنو  (۱۹۸۴در سال  ) را آغاز کرد. در این پروژه که یک جنبش GNU میلدی ریچارد استالمن که رئیس بنیاد نر

یکردند که این همکاری تا به حال نیز ادامه دارد. هنویسان با یکدیگر همکاری م یشد برنام مافزاری محسوب م نر

هنویسی سی و اسمبلی نوشته شده بود آماده کار بود و تنها یک هستٔه مناسب و آزاد کم بود.  آن زمان بیشتر ابزارهای پروژه گنو که با زبان برنام
معامل مینیکس نیز با وجود در دسترس بودن کد منبع آن، آزاد نبود و حق نشر مخصوص داشت. کار در پروژه گنو به سمت طراحی  حتی سیست

یرسید که برای ایجاد این هسته حداقل چند سال دیگر زمان نیاز است. یشد اما به نظر م یک هسته مناسب متمرکز م

 اوت ۲۵این تأخیر برای لینوس توروالدز قابل تحمل نبود. بنابراین خودش دست به کار شد و با الهام از کد مینیکس کار را آغاز کرد. سرانجام در 
 از طرف لینوس توروالدز ارسال شد. او یک comp.os.minix (به وقت گرینویچ) پیامی تاریخی به گروه خبری ۲۰:۵۷ در ساعت ۱۹۹۱سال 

یخواند. دانشجوی فنلندی بود که آن زمان در دانشگاه هلسینکی درس م

متن پیام او چنین بود:
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ههای  معاملی آزاد برای رایان ماکنون روی سیست یکند. من ه درود به هر کس که آن بیرون از مینیکس استفاده م

ÙÙ

AT ۳۸۶(۴۸۶) های نیست). از ماه آوریل کار را آغاز یکنم (فقط برای سرگرمی؛ مانند پروژٔه گنو بزرگ و حرف  کار م
یکند. دوست دارم از دیدگاه دیگران در مورد  هاست و کار م معامل آماد ماکنون این سیست هام و ه کرد

معامل  معاملم با خبر شوم. چه آنان که مینیکس را دوست دارند و چه آنان که دوست ندارند. چرا که سیست سیست
من تا حدی شبیه به مینیکس است.

یرسد همه درست کار gcc) ۱٫۴۰ و(bash)۱٫۰۸در حال حاضر (  را بر روی آن دارم و چیزهای دیگری که به نظر م
هدردبخوری فراهم خواهم کرد و دوست دارم بدانم مردم  یکنند. این بدان معناست که طی چند ماه آینده چیز ب م
یدهم که آن را انجام دهم!    یگویم اما قول نم شآمد م بیشتر چه امکاناتی لزم دارند. به هر پیشنهاد و نظری خو
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معامل ساده نوشته شده توسط پروفسور اندرو تننبام که برای  لینوکس برخلف مینیکس (یک سیست
یکرد، با ایده  یرفت) که از معماری ریزهسته استفاده م معامل به کار م آموزش طراحی سیست

ههای یکپارچه طراحی شده بود. اولین نسخٔه لینوکس در سپتامبر   در اینترنت منتشر شد. ۱۹۹۱هست
هنویس و هکر  ٔه آن به فاصلٔه کمی در اکتبر همان سال منتشر شد. از آن پس هزاران برنام دومین نسخ

در سراسر دنیا در این پروژه شرکت کردند. مقالٔه «کلیسای جامع و بازار» اثر اریک ریموند مدل 
یکند. مافزارهای مشابه را تشریح م گسترش هسته لینوکس و نر
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مجوز

هنامه عمومی  شهای گنو تحت اجاز هستٔه لینوکس و بیشتر بخ
یداند  یال لزم م یپ یشوند. ج یِال) منتشر م یپ همگانی گنو (ج

که تغییرات کد منبع و کارهای مشتق شده نیز تحت مجوز 
یال منتشر شوند. یپ ج
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 مزایا

از مزایای سیستم عامل گنو/لینوکس میتوان به موارد زیر اشاره کرد : 

 . روی طیف عظیمی از سخت افزار ها کار میکند

 . به راحتی با بقیه سیستم عامل ها تعامل و ارتباط دارد

( آزاد ) . کد منبع آن در دسترس است

 . سیستم عامل چند کاربره و چند کاره است

 ساز گار با سرور های شبکه و پشتیبانی کامل آن

 انعطاف پذیر بودن

 پایداری بال
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 ساز گار با استانداردPOSIX

        Portable Operating System Interface  

هنویسی  عبارت است از مجموعه استانداردهایی که برای نامگذاری و تعریف شمایل رابط برنام
هاند. لایی تعریف شد یتریپ طهای شبه-یونیکس در آ کاربردی در محی

 سند جداگانه است که استانداردهای خط فرمان، رابط ۱۷این استاندارد شامل 
سهای و ابزارهایی مثل  ههای سطح کاربر، سروی تنویسی، برنام  را ed و echo و awkاسکریپ

یهای استاندارد (فایل، ترمینال، شبکه) و  ها و غیره را تعریف threadبه همراه ورودی خروج
کرده است.

و .....
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مجوز مستندات آزاد گنو

 :مجوز مستندات آزاد گنو (به انگلیسیGNU Free Document License به اختصار GFDL یلفت هنامٔه کپ ) نوعی اجاز
مافزارهای آزاد ( هاست. این FSFبرای محتویات آزاد است که بنیاد نر ههای گنو طراحی کرد ) آن را برای پروژ

یدهد.  یال  است که همان حقوق تکثیر، پخش و تغییر اثر را به کاربران م یپ هنامه در واقع معادلی برای گنو ج اجاز
هنامه موجود باشند. امکان استفادٔه تجاری از  ههای تکثیر شده و مشتقات آنها باید تحت همان اجاز تمام نسخ

ههای تکثیر شده وجود دارد، اما اگر در تعداد بال تکثیر شود (بیشتر از  ) آنگاه سند و یا مبدأ کد اصلی باید ۱۰۰نسخ
در دسترس دریافت کنندٔه اثر قرار گیرد.

 یال یپ مافزارهای ج بها و مراجع و مطالب آموزشی که معموًل با نر لها، کتا هنامه برای راهنماها و دستورالعم این اجاز
یشوند، طراحی شد. با این وجود امکان استفاده از آن در هر نوع اثر متنی، بدون در نظر گرفتن موضوع آن،  همراه م

یکند. هنامه استفاده م های است که از این اجاز گترین پروژ یپدیا بزر همنظورٔه ویک وجود دارد. دانشنامٔه هم
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مافزار آزاد بنیاد نر

 مافزارهای آزاد یک موسسٔه غیرانتفاعی است که در اکتبر سال بنیاد نر
مافزارهای آزاد ۱۹۸۵  توسط ریچارد استالمن تأسیس شد تا از جنبش نر

و بویژه پروژٔه گنو حمایت کند.

 ههای آن بیشتر از ۱۹۹۰از زمان تأسیس این بنیاد تا اواسط دهه  سرمای
مافزارهای آزاد شده  هنویسانی برای نوشتن نر همه صرف استخدام برنام

بود.
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 Document Freedom Day (DFD) روز آزادی اسناد
روز جهانی برای آزادی مستندات است. این روز یک 

تلش دسته جمعی برای آموزش عموم پیرامون اهمیت 
فرمت های مستندات متن باز و به طور کلی 

 مارس ۳۱استانداردهای آزاد می باشد.این روز در 
میباشد
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مافزار یا یگیرند. هدف  Software Freedom Day / SFD روز آزادی نر مافزارهای آزاد، آن را جشن م روزی است که طرفداران نر

نها به استفاده از آن است نها، معرفی این مفهوم به دیگران و تشویق آ .اصلی این جش

نها را برگزار کردند. ۷۰ جشن گرفته شد. سال اول ۲۰۰۴ اوت سال ۲۸اولین بار این روز در   گروه در نقاط مختلف جهان جش
 کشور جهان ۹۰، این جشن در ۲۰۰۸ کشور رسید و تا جایی که پیش رفت که در سال ۶۰ تیم در ۳۰۰این عدد در سال بعد به 

.برگزار شد

مافزار در سومین شنبه سپتامبر جشن گرفته شود. یعنی ۲۰۰۶از سال   سپتامبر ۱۵ به بعد، تصمیم گرفته شد تا روز آزادی نر
. و غیره۲۰۰۹ سپتامبر ۱۹، ۲۰۰۸ سپتامبر ۲۰، ۲۰۰۷

مافزار است.[ یهای بزرگ در مورد روز آزادی نر مگیر نالملل مرجع تصمی مافزار بی ۱گروهی به نام آزادی نر ]
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 جشن آزادی نرم افزار در اصفهان
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