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گهذگذاران  گهای که بر رفتار اقتصادی سرمای گنباز با تأثیر قابل ملظحظ نرم افزار مت

گمافزار ذگذاشته قواعد بازی را تغییر داده است . در این محیط در اکوسیستم نر

گیکنند اعمال کننده کد باشند، شرکتها فشار تولید  گهدهنگان سعی م تازه توسع

گیکنند و فروشندذگان سیستم انتظار سود  گنباز را ظحس م محصول ت مت

گیکشند. سرشاری را م



  



  

به سیستم اقتصادی که در فرایند تولید، توزیع و مصرف دانش و تکنولوژی نقش اصلی را ایفا 
گطهای شهری که  گیشود. در محی کند و مبتنی بر دانش و علم باشد اقتصاد دانش محور ذگفته م
اقتصاد پیچیده تر است نسبت به محیط روستایی که مسائل اقتصادی سادذگی بیشتری دارند 
گطهای  اقتصاد دانش محور بهتر جلوه و تاثیر ذگذار تر است ذگرچه استفاده از دانش در محی

گیتواند بسیار ذگذار و موثر بر رفاه عمومی روستا و جامعه روستا باشد .روستایی نیز م

اقتصاد دانش محور ●



  

    دسترسی به خطوط پرسرعت اینترنت
    دارا بودن سرور مطمئن(هر صد هزارنفر)
    داشتن وب سایت برای افراد(هر هزارنفر)
 نفر)100    تعداد مشرکین تلفن همراه در کشور (هر 

 نفر)100    تعداد مشترکین اینترنت در هر کشور (هر 
ICT    میزان سرمایه ذگذاری شهروندان در زمینه 

هصاهای اقتصاد دانش محور  شاخ



  



  

گمافزار ارزانتر برای کاربران به بار آورده است گنباز چیزی بیش از نر گمافزار مت . این اتفاق تغییراتی عمده در ظهور نر

گمافزار ایجاد کرده است. فعل و انفعال اقتصادی بین بازیگران ظحوزه نر

گمافزار  گنباز تجسم نگاهی ویژه به توسعه نر گمافزار مت گیها نر - است اما به  یا حتی سبکی از زندگی -برای خیل

معنای نوعی تدبیر تجاری هم هست. پیشنهاد ران ذگلدمن و ریچارد ذگابریل این است که شرکتها باید برای رشد 

گنباز استفاده کنند و محیطی زنده اطراف محصول ت و خدماتشان ایجاد نمایند. گمافزار مت جامعه کاربرانشان از نر

گنباز رایگان است و متن کد را که برای تطبیق دادن آن با اظحتیاجا ت کاربر مورد نیاز  گمافزار مت بطور معمول نر

گمافزار بعلوه تغییرا ت ممکن را در ازای است به همراه دارد گنباز به کاربر اجازه بازپخش نر گههای مت . اغلب پروان

گیدهند تا زمانی که تغییرا ت متن کد بصور ت عمومی در دسترس باشد دریافت مبلغی برای بازپخش م



  



  

بنباز وجود دارد بمافزار مت بنباز جمعی. دو نوع نر بیدهد. مت بمافزاری است که جامعه توسعه م  نر
بمافزار باشد گاهی گروهی برگزیده از داوطلبان  بجای اینکه یک شخصیت حقوقی مالک نر

بیگیرند که کدام یک از همکاریهای اعمال شده برای ورود به متن کد اصلی  تصمیم م
بهدهندگان شخصی، اعمال کنندگان کد و نه  بمافزار به کدام سو برود. توسع پذیرفته شوند و نر

بیگیرند مانند مورد سرور وب آپاچی بمافزار تصمیم م  یک شرکت بخصوص درباره نر

)://. .http apache org.(

بنباز تجاری بهدهنده آن است. مت بمافزاری است که شخصیتی در پی سود، مالک و توسع  نر
بیکند که کدام کد را برای ورود به متن کد  شرکت حق تالیف را در اختیار دارد و تعیین م

MySQL  و پایگاه داده MySQL اصلی بپذیرد و در آینده چه کاری انجام دهد مانند مورد

( . .www mysql com.(



  



  

بنباز توسعه داده شده بوسیله جامعه اغلب  بمافزار مت مطالعات پیشین درباره اقتصاد نر
بر اقتصاد نیروی کار متمرکز است که در آن میزان کار داوطلبانه فراوان 

بییابد بنباز تخصیص م بمافزار مت ببآوری به نر بیکند که تعج . اریک ریموند اشاره م
بهدهندگان بخاطر لذت شخصی ناشی از افزایش اعتبار بین همتایانشان به  توسع

بیکنند ارنان هارووی و همکارانش در مطالعه تجربی  بنباز کمک م بههای مت پروژ
. خود نیز به نتیجه مشابهی رسیدند

                        



  

بهدهندگان برای مستند            بیکنند که توسع جاشوا لرنرو، جین تیروله استدلل م
بمانداز شغلی برای کارفرمایان آتی به                کردن تواناییهای فنی و بهبود چش
بیکنند و کریم لخانیو رابرت گلف گزارش             بنباز کمک م بههای مت  پروژ
بیکنند که لذت بردن از کار محرک ذاتی مهمی برای کمک ت                     م
بنباز است گرچه این مطالعه نشان                     بههای مت بهدهندگان به پروژ  توسع

بماند بههای مالی هم  مه بیدهد که انگیز . م



  



  

بهکار“متداول است که مشتریان از ارایه دهندگان خدمات فناوری اطلعات انتظار ارایه   دارند. ”را
بیدهد  بیکند و به او اجازه م بهکار مشکلی از مشکلت فناوری اطلعات مشتری را حل م یک را
بهکار جامع شامل  بجای توجه به فناوری اطلعات روی کسب و کارش تمرکز کند. یک را
بیشود. در واقع صنعت فناوری اطلعات با رفع یا کاهش  بمافزار و خدمات م بتافزار، نر سخ

بیکند .نگرانیهای مشتریان فناوری اطلعات کسب درآمد م
بمافزار و خدمات به عنوان یک محصول واحد ارایه  بتافزار، نر فروشندگان سیستم با فروش بسته سخ

بیکنند بهکار م . به این ترتیب مشتری بجای مذاکره با چندین شرکت با یک شرکت طرف را
بیشود. شکل  بیدهد- 1م .الف این بسته را به همراه منحنی تقاضای مشتری نمایش م

کهاکارهای فناوری اطلاعات  منحنی تقاضای را



  



  

فرصتی برای لينواکس در اقتصاد جديد



  

IDC اعقيده

مشاهده شد دارای دو جنبه می باشد: قتل  2009فروپاشی اقتصادی همانطوری که در سال 
عام کوتاه مدت که بوسیله رشد تجارت غیر خطی و رکود و روندهای بلند مدت که بوسیله 
وقایع اقتصادی شروع شدند که به مدت چند سال در آن سوی بازیابی فوری ادامه داشتند. 

نشان می دهد که لینوکس یک برنده بلند مدت در طرف دیگر ، IDC پیش بینی های
. همانطوری که در موقعیت خوبی قرار گرفته است، برای اینکه با رکود رایج است

.روندهای بازاریابی جدید و کنونی مسابقه میدهد



  

که رشد نرم افزار مربوط به لینوکس به صنعت در طی  IDC پروژه های
دوره بازیابی پس از رکود اقتصادی می انجامد، دارای مقدار افزایش سالنه 

است. هزینه نرم افزار مربوط به  2013تا  2008از سال % 23.6ترکیبی 
به  2008میلیارد دلر در سال  12.3لینوکس، پیش بینی می شود که از 

برسد. در مقایسه، بازاریابی کلی پیش  2013میلیارد دلر در سال  35.5
، نرخ رشد سالنه مرکب را در سال های 0.5بینی می شود که تا حدود 

افزایش دهد. خط مشی های حزبی ویندوز و لینوکس به  2013تا  2008
و  2013تا  2008، نرخ رشد سالنه مرکب در سال های %108ترتیب 

.را نشان می دهند% 6.6



















ظحکومت اپن سورس



گنباز کسب کرده است گمافزاهای مت گهطور کلی نگاه کنیم وب بیشترین توفیق را در استفاده از نر . بسیاری از ذگر ب

گیذگیرند چیزی که در  گچپی (یا پرل و پایتون) نیرو م گیا گسکیوال و پ گیا گتها با قدر ت لینوکس، آپاچی، ما سای

گیذگوییم) LAMP( اصطل ح به آن لمپ گمافزار خاص محدود م گنباز در وب تنها به این چند نر . البته کاربرد مت

گنبازی  گمافزارهای مت گههای اینترنتی همگی وابسته به نر گتها و دامن گیشود. از مروذگرها ذگرفته تا سرورها و سای نم

گشهای  گنباز در بخ هستند که اذگر نبودند شاید کارکرد وب به راظحتی الن نبود. در ادامه این مطلب از ظحضور مت

گمترین آنها آشنا خواهیم شد .مختلف تشکیل دهنده وب سخن خواهیم ذگفت و با تعدادی از مه



************* مرورگرهای وبدر ظحوزه ************ 



  

در ظحالیکه مرورذگر اینترنت اکسپلورر مایکروسافت تا سالیان پیش بیشترین سهم از بازار مرورذگرها را در اختیار داشت اما 

گنباز موزیل فایرفاکس به خوبی میان کاربران با ورود موزیل فایرفاکس به یک بازنده بزرگ تبدیل شد . اکنون مرورذگر مت

گیکند. امنیت، پشتیبانی درست از استاندارهای وب و  شناخته شده است و هر سال سهم بیشتری از این بازار را تصاظحب م

گهای هستند که گگهای برند گهها بر مایکروسافت را از دور رقابت  IE قابلیت شخصی سازی به همراه ذگنجینه عظیمی از افزون

گنباز. خارج کرد است به سرعت به  WebKit از طرفی مرورذگر چابک و جوان ذگوذگل کروم که مبتنی بر موتور مت

سال خود را به رده سوم برساند. به اینها  2پیشرفت و رشد خود ادامه می دهد آنطور که توانسته در مد ت کوتاه 

گهاند و  گیهایمان شد گکبری و نوکیا را نیز اضافه کنید که پایه ثابت وب ذگرد گیهای هوشمند آیفون، اندروید، بل ذگوش

.دارند که به ذگمانم در سال جاری از سافاری جلو خواهند زد WebKit مرورذگرهایی قدر ت ذگرفته از



  

************* در ظحوزه برنامه نویسی************ 



  

بنویس P همه چیز را با

گنهای برنامه نویسی به کار برده شده در وب مثل , بیشتر زبا ,PHP Perl Pyton و Ruby  گنباز مت

گتهای بیشتری به استفاده از آنها روی آورند گنباز بودن آنها باعث شده تا سای . هستند؛ در واقع همین مزیت مت

گیترین آنها بدانیم PHP غراق نیست اذگرا . استفاده از این زبان در مقایسه با رقیب مایکروسافتی خود را نام

گهنویسان وب باشد ASP یعنی گیشود انتخاب اغلب برنام گتهایی دارد که موجب م .مزی

گنباز را دارند به مراتب از سرورهای  PHP قیمت سرورهای لینوکسی که قابلیت اجرای گنهای مت و دیگر زبا

گنتر است ASP ویندوز که برای اجرای  . سرعت اجرای کدهای نوشته شده با این زبان در تراز بانیاز است پایی

ASP دست بالتر خواهد بود .



  

PHP گههای داده مختلف را داراست و استفاده از آن گهشد ت انعطاف پذیر است و قابلیت ارتباط با پایگا  ب

گیآورد گهدنبال نم گههای اضافی برای شما ب گههای نوشته شده باهزین , . برنام ,PHP Perl Pyton یا Ruby 

  اجرا شوند در ظحالیکهلینوکس، یونیکس، ویندوز و سولریس قادر خواهند بود روی سکوهای مختلف از قبیل

ASP گیذگیرد. با تمام ویندوزذاتا وابسته به   است و چند مزیت دیگر که پرداختن به آن در این مطلب جای نم

گیشوند. هم اکنون صدها سیستم مدیریت گتها هستند که کامل از پایه نوشته م  این اوصاف تعداد کمی از سای

گتتر Framework محتوا و گهدهندذگان در ایجاد راظح گنباز وجود دارد که به توسع گمافزاری مت  یا چارچوب نر

گیکنند گتها کمک م گبسای گعتر و گهاندوردپرس، جومل، روبی آن ریلز، جانگو و دروپال .و سری . از این جمل



  



  



  



  



  



  



  

ههها************  ************* در حوزه پایگاه داد



  

کیوال انتخابی برای همهاسمای

گلهای اینترنتی نیز مشتری آنها باشند. در  گهاند که ظحتی غو گنباز آنچنان قدرتمند و قابل اعتماد شد گههای مت برنام

گیشک گهها ب گمدار محبوبیت MySQL بخش پایگاه داد گیتوان وا گهترین انتخاب است که شهرتش را م  شناخته شد

PHP سه ویژذگی بارزدانست . MySQL در استفاده موجب شده  کارایی بال، قابلیت اعتماد و سهولتیعنی 

گتهای بزرذگی نظیر  گسبوک، ادوبی، ویکیپدیاکه شرک  و... با اطمینان کامل این پایگاه داده را مورد ذگوذگل، فی

.استفاده قرار دهند



  

PostgreSQL

PostgreSQL گیهای  مدعی دیگر سیستم مدیریت پایگاه داده را هم نباید از یاد برد که یکی از ویژذگ

Data  منحصر به فردش پشتیبانی ذگسترده از Typeها و زبان های اسکریپت نویسی مختلف است و 

گهصور ت چند سکویی قابل اجراست  . از یاهو، مای اسپیس و اسکایپ به عنوان کاربران برجسته این پایگاه دادهب

گیتوان نام برد .م



  

سرورها 

در دست نوادگان یونیکس بزرگ



  

 

گیکه لینوکس به شایستگی بر تخت  گهاندازی نیاز به سرور دارند جای گتها برای را گبسای گیدانیم که و همه ما م

گمعامل غالب است وظحکومت آن تکیه زده است لی روی سرورها . اذگر چه در کامپیوترهای رومیزی، ویندوز سیست

گیکند  و این لینوکس است که کشش بیشتری به استفاده آن وجود دارد. در ستایش سرورهای اوضاع کامل فرق م

گهطور خلصه بخواهیم ذکر کنیم  گیتوان ذگفت ولی اذگر ب گنها م گتهایی که نسبت ویندوز دارد سخ لینوکس و مزی

گعترعواملی چون  گمافزاری وسی گتافزاری و نر گفپذیری، کم هزینه بودن، پشتیبانی سخ  از پایداری، امنیت، انعطا

گهعلوه خوب است گمترین آنها خواهد بود. ب و سولریس را نیز به یاد داشته باشیم که سرورهای زیادی  BSD مه

گهاند .را با قدر ت خود به دست ذگرفت



  

آپاچی در صدر  

گتهای ارسال شده از طرف مرورذگر پاسخ  گهای است که به درخواس گسدهنده وب یا وب سرور برنام یک سروی

گهطور ساده هنگامی که یک صفحه گیدهد. ب گسدهنده وب  html م گیشود سروی از طرف مرورذگر فراخوانده م

گیکند و به صور ت پروتکل گنرا در سرور پیدا م گیفرستد http این درخواست را دریافت کرده، آ . به مرورذگر م

گهدهنده پروتکل گبسرورها چیزی جز آپاچی نیست. آپاچی یک ارای گمافزار مورد استفاده در و گجترین نر  رای

HTTP گبسایت 150 نزدیک به متن باز است که گهاند این رقم نزدیک بهمیلیون و   توسط آن میزبانی شد

گیشوددرصد 60 .از کل سهم بازار را شامل م



  

nginx 

گناکس) nginx دیگری یک نرم افزار سبک به نام  ) که در سالیان اخیر به سرعت فراذگیر شدهبخوانید انجی

گمافزار برتر وب سرور 3 تا از 2 . در واقعرا نیز پشت سر نهاده است (GWS) آنچنان که وب سرور ذگوذگل  نر

گنباز هستند. (رتبه دوم مربوط  به )مایکروسافت است IIS  موجود مت

گبسرورها وجود دارد گنباز و گههای مت گلهای زیادی برای برنام گههایی چونمثا Squid , . برنام

Memcached   و Varnish گتهای پرترافیک برای سرعت بخشیدن به  که در بسیاری از سای

گیشوند گهعنوان کش سرور به کار ذگرفته م گسبوک ازبارذگزاری صفحا ت ب گتهایی مثل توییتر، یوتوب و فی  . شرک

گیکنند گتهای خود استفاده م گمافزارها در سای .این نر



  

 *************)DNS(سامانه نام دامنهدر ظحوزه ************ 



  

اینترنت در گروه متن باز

Domain     وب یا در کل اینترنت بدون وجود Name System که به اختصار DNS 

google. همان چیزی است که استفاده از نام هایی مثل DNS. خوانیم بل استفاده بودمی com  را

گیکند. در ظحقیقت اذگر IP به جای نبود ما مجبور بودیم برای ورود به  DNS برای ما قابل استفاده م

گیها     IP یک سایت به جای آدرس اینترنتی از گیپ  آن استفاده کنیم که به یاد داشتن اعداد و ارقام آ

گیبود گعترین سامانه نام دامنه روی سرورهای اینترنت است که  BIND. قطعا بسیار دشوار م شای

.همانطور که ظحتما تا به ظحال ظحدس زدید، متن باز است
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