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حتي پنج سال پيش، چـــه كســي ميــتوانـست تصـورش را . سيستم عامل لينوكس، ويرانگر است
بكند كه يك سيستم عامل جهاني بتواند همچون يك معجزه از ابتكارهاي پاره وقتي چندين هزار تن از 

 ان پراكنده اند و بوسيله اينترنت با هم در ارتباطند، شكل يابد؟ برنامه نويسان كه در سرتا سر جه

، زماني كه لينوكس به دايره ذهن من راه 1993اوائل سـال . حقيقتا، مــن چنين تصوري نميكردم
من يكي از اولين شركت . متن بودم-يافت، ده ســال ميـشد كــه مـن درگير يونيكس و جنبش باز

 بودم و تعداد زيادي از نرم افزار هاي باز متن را بر روش 1980اسط دهه  در اوGNUكنندگان پروژه 
 nethack ,Emacs VC andنظير ( شبكه انتشار دادم، و در توسعه بــسياري از نرم افزارهـا 

GUD modes, xlife كــه هنــوز بطــور گستــرده مـورد استفاده قرار ميگيرند، نقش ... )  و
  .دانم چه چيزي در حال رخ دادن است كردم كه مي فكر مي. داشتممستقيم يا غير مستقيم 

من با ابزارهائي ساده در حال وعظ با . كـردم لينوكس ويرانگر تر از آنچيزي بــود كــه من فكر مي
اما . و سالها به شكلي تكاملي و با ساختار موجود برنامه نويسي ميــكردم! انجيل يـونيكس بــودم

ر بودم كه يك نوع پيچيدگي بحراني خـاصي در روش قبلي وجود دارد كه نيازمند همچنين بر اين باو
اي و مهم  من بر اين عقيده بودم كه نرم افزارهاي پايه. روش ساخته يافته تر و متمركز تري است

بـايسـت بــا مهارتي خاص و بوسيله نوابغي  مي) Emacsسيستم عامل و ابزار هاي بزرگي همچون (
يا گروهي از دانشمندان مــنـزوي، همانند يك كليسا ساخته شوند؛ بدون اينكه نسخه منحصر بفرد 

  .بتائي از آن را قبل از زمان ارائه آن توزيع كنند

انتشار زود و متناوب برنامه، اجازه كامل به شما تا هر كاري را كه (روش برنامه نويسي لينوس توروالدز 
نه تنها ديگر . يك شگفتي بود)  آزاد بودن در قاعده و ساختارشميخواهيد بر روي برنامه انجام دهيد، و

خبري از روش كليسائي نبــود، بـلكه جامعه لينوكس بيشتر به يك بــازار شلوغ از روش هاي گوناگون 
كــه شايستگي آن به خوبي بوسيله آرشيو سايتهاي لينوكسي، كــه تـائيد (و متـنـوع شبـاهـت داشت 

؛ كـه در اين صورت، يك سيستم اينـچنين ) در آن وجود دارد، قابل درك استنظرات افراد مختلف
  . توانست بوسيله يك توالي از معجزه ها بوجود آيد پايدار و منسجم ظاهرا تنها مي

. اين واقعيت كه اين سبك بازار مانند كار ميكرد، و البتـه خــوب هــم كار ميكرد، يك شوك محرز بود
هاي مختلف، سعي ميكردم تا بفهمم چرا  دا كردم، عالوه بر كار سخت در پروژهزماني كه راهم را پي

دنياي لينوكس نه تنها بدليل اغتشاش و پريشاني از هم پاشيده نشد، بلكه با قدرت و سرعتي مثال زدني 
  .پيشي ميگيرد! از كليسا سازان
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شانس و اقبال مرا به . ما  حس كردم كه به نتايجي براي درك اين مطلب رسيده1996در اواسط سال 
در قــالب يك پروژه باز متن، عمـدا مــدل . ام، راهنــمائي كــرد سمت راه درستي براي تست تئوري

  .بازار را بــر روي آن پيــاده كــردم و نتيجه آن موفقيتي پر معني و مهم شد

 نكات مورد نياز براي يــك در ادامه اين مقاله، به شرح داستان آن پروژه خواهم پرداخت و در ميان آن،
من تمامي اين تجربيات را در ابتدا از دنــياي لينوكس ياد . پروژه باز متن مـوفق را بيان خواهم كرد

اگر نظر . دهد اي مي نگرفتم، امــا در ادامه خــواهيـم ديد كه چطور دنياي لينوكس به آنها ارزش ويژه
ا دقيقا دريابيد كه چه چيز، جامعه لينوكس را به من درست باشد، به شما كمك خواهد كــرد كه ت

 و همچنين به شما كمك خواهد كرد –چنين منبع ارزشمندي از نرم افزار هاي خوب تبديل كرده است 
  .كه خالق تر و كارا تر شويد
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) Free Access(آزاد - دسترســيISP، من در حــال كار در قسمت فني يــك 1993در سال 
مــن يكي از مــوسسان . (  بودمPennsylvania در Chester در غرب CCILكــوچـك بـه نام 

CCIL بــودم و تنــها نرم افزار تابلوي اعالنات ) Bulletin Board ( شما –چندكاربره مان را نوشتم 
 كه هم اكنون تقريبا سه هزار  آن را آزمــايش كنيدlocke.ccil.org به telnetتوانيد بوســيله  مي

 ساعته بــه اينـتـرنت را از 24ايــن كار به من امكان دسترسي ) كند  خط پشتيباني مي19كاربر را در 
  !در حقيقت، دقيقا منطبق با نيازم بود.  ميداد56Kطريق خط 

 SLIP پــروتكل بنا به داليلي، كار كردن بــا. طبيعتا، با پست الكترونيكي نيز زياد سر و كار داشتم
ســرانجـام زماني .  خيــلي سخت بودCCILو ) snark.thyrsus.com(ام  بين ماشـين خانــگي

آنچه كه .  براي چك كردن نامه هايم را آزاردهنده يافتمtelnetكه موفق شدم، انجام تناوبي عمل 
شوند كه زماني كه نامه ام دريــافـت  ميخواستم ايــن بود كــه نامه هايم چنان بر روي سيستم خانگي

  .ها ميرسند، من متوجه شوم و بتوانم آنها را بوسيله تمامي ابزارهاي محلي ام مديريت كنم

جوابــگو نبــود، ) Simple Sendmail Forwarding(سيستم ارسال ساده پست الكترونيكي 
آنـچـه كـه .  ثابتي نداشــتIPچــرا كــه ماشين شخصي من همواره به شبكه متصل نبود و آدرس 

 من دسترسي پيدا كرده تا نامه هايم را در SLIPاي بـود كـه به كــانـكشن  نـيـاز داشـتم، بـرنـامـه
اي در اليه  ميدانستم كه چنين چيزي وجود دارد و اكــثر آنــهـا از پروتكل ساده. اختيارم قرار دهد
 با POP3ودم، يك سرويس دهنده و همانطور كه مطمئن ب. كنند  استفاده ميPOPكـاربرد به نام 
  . در آن زمان وجود داشتBSD/OSسيستم عامل 

. بنـابراين، به شبكه مراجعه كردم و يكي پيدا كردم.  داشتــمPOP3من نياز به يك سرويس گيرنده 
 استفاده كردم، اما آن فاقد يك ويژگي pop-perlبراي مدتي از . در واقع، سه يا چهار تا پيدا كردم

ها به درستي  هاي دريافت شده تا پاسخ نامه د؛ يعني توانائي براي هك كردن آدرس هاي نامهبديهي بو
  .داده شود

اگر من نامه .  براي من نامه اي فرستاده باشدlocke از joeفــرض كنيد فردي با نام : مشكل اين بود
 نامه رسان من تالش  دريافت كرده و بخواهـم بــه آن پاسخ دهم، در ايــن صورت سيستمsnarkرا از 

بــا دست ويرايش .  كه وجود خارجي ندارد، برساندsnark در joeميكنــد تـا آن را بـه فردي به نام 
  . به آن ضميمه شود، سريعا به كاري عذاب آور تبديل شده بود@ccil.orgها تا  كردن آدرس
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هاي   هيچ كدام از سرويس گيرندهاما. بايست براي من انجام دهد حقيقتا، اين كاري بود كه كامپيوتر مي
POPنميدانستند كه چطور بايد اين كار را انجام دهند و اين به ما درس اول را داد :  

  . شروع هر نرم افزار خوب از مشكالت شخصي برنامه نويسان آن است)1

) "نياز مادر اختراع است"اين يك ضرب المثل قديمي است كه (شايد اين مسئله بديهي به نظر برسد 
 نرم افزار زمان زيادي از عمرشان را بداليل اقتصــادي، صرف نـوشتن  امــا اكـثر تـوسـعه دهندگان

 توضيح خواهم داد -! اما نه در دنياي لينوكس. اي برنامه هائي ميكنند كه نه به آن نياز دارند و نه عالقه
  .گيرد، اينقدر باال است يكه چرا ميانگين كيفيت نرم افزار هائي كه از جامعه لينوكس سرچشمه م

 جديد پرداختم POP3خوب، آيا من به سرعت و در يك حركت آتشي به نوشتن يك سرويس گيرنده 
 كه در اختيار داشتم نگاه كردم، POPمن به دقت به ابزارهاي ! تا با انواع موجود به رقابت بپردازد؟ خير

  به اين دليل كه؛. "يكتر است؟كداميك به آنچه كه من ميخواهم نزد"و از خودم سوال كردم 

دانند كـه  اما برنامه نويسان خــبـره، مي. دانند كه چطور برنامه بنويسند  برنامه نويسان خـوب، مي)2
  ).و دوباره به كار بگيرند(چطور برنامه ها را بازنويسي كنند 

يـك ! ر را تقليد كنمبا اينكه ادعا نميكنم كه يك بـرنـامه نويس خبره هستم، تالش كردم تـا ايـن كـا
آنـهـا بـه خوبي ميدانند كه شما . ويـژگي مـهـم از برنامه نويسان خبره، تنبلي ِ سازنده و مفيد آنـهاست

و همواره آسانتر آن است كه . كنيد  را نه بخاطر تالشتان، كه به خاطر نتيجه كارتان دريافت ميAرتبه 
  .ينكه از هيجاز يك بخش خوب از راه حل شروع به كار كرد تا ا

او با استفاده . براي مثال، لينوس توروالدز حقيقتا تالش نكرد تا سيستم عامل لينوكس را از ابتدا بنويسد
هاي  ، يك سيستم عامل كوچك شبيه يونيكس براي ماشينMINIXمجدد از كدها و ايده هائي كه از 

، حــذف شـد و يـا بطور MINIXعاقبت، تمــام كـدهاي . ، گرفته بود كار خود را شروع كرد386
 ولي در زماني كه وجود داشت، ساختاري را براي كودكي كه سرانجام لينوكس –كامل از نو نوشته شد 

  .داد شد، تشكيل مي

 گشتم كــه بــه خــوبي نوشته شده باشد، تــا از آن به POPبا تفكري مشابه، من به دنبال يك ابزار 
  . ام استفاده كنم ياي بــراي برنامه نويس عنوان پايه

به همين دليل . (سنت اشتراك كد در دنيـاي يونيكس همواره موافق استفاده مجدد از كد بوده است
 يونيكس را به عنوان پايه براي سيستم عامل اش برگزيد؛ صرف نظر از شروط GNUاست كه پروژه 
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 تا حد زيادي در كنار دنياي لينوكس اين سنت را) مهمي كه در ارتباط با سيستم عامل وجود دارد
لذا، . هاي باز متن، هم اكنون در دسترس هستند اش نگه داشته است؛ تعداد زيادي از پروژه تكنولوژي

صرف كردن زمان براي يافتن برنامه هاي خوب در دنياي لينوكس، نتيجه بهتري را نسبت به هر جاي 
  .ديگري براي شما به ارمغان خواهد داشت

با مواردي كه قبال پيدا كرده بودم، جستجوي دوم من نه نتيــجه را . ن نيز رخ دادو چنين اتفاقي براي م
 fetchpop,PopTart,get-mail,gwpop,pimp,pop-perl,popmail –در بــر داشــت 

قرار ) Sueng-Hong Oh(هانگ - از سونگfetchpopدر ابتدا تمركز خود را بر روي . upopو 
هاي مختلفي در اين  ر روي آن پياده سازي كردم كه حاصلش، پيشرفتدادم و طرح كلي برنامه ام را ب

  . آنها را ترتيب اثر داد1,9نرم افزار بود كه نويسنده برنامه در نسخه 

آن را نوشته ) Carl Harris( كه كارل هريس popclientچند هفته بعد، به طور اتفاقي به برنامه 
 حاوي fetchpopهرچند برنامه . مرتكب شــدمبود، برخورد كردم و دريافتم كــه اشتبــاهي 

 بود و نسبتا ناشيانه POP3، ولي تنها قادر به كار با )daemonبراي مثال حالت (هاي خوبي بود  ايده
هانگ فرد زيركــي بود، اما برنامه نويس با تجربه اي نبود، اين دو ويژگي، -سونگ(نيز نوشته شده بود 

اي و قدرتمند نوشته   بهتـر بود و كامال حرفهCarlكــد ).  مشاهده بوداش قابل به خــوبي در بــرنـامه
كه برخي از آنها را ( بود fetchpopشده بود، اما برنامه اش فاقد برخي از ويــژگي هاي مهم و زيركانه 

  ).من نوشته بودم

كردم، آنوقت  ض ميام را عو كردم؟ اگـــر بـرنـامه با همان برنامه كار ميكردم يا برنامه ام را عوض مي
  .تالشهايي را كه براي بهتر كردن برنامه قبلي انجام داده بودم را بي ارزش كرده بودم

 POP3. ام پشتيـباني از چنــدين پروتــكل در بــرنامه جـديد بـود انگيزه اصلي براي تعويض برنامه
ا تنها گزينه مــوجــود  بود، امpost-officeمعمولترين پروتكل در ميان پروتكل هاي سرويس دهنده 

 پشتيباني APOP و يا POP2 ،RPOP و انواع مشابه ديگر از Fetchpopبرنامه . هــم نبـود
 IMAPنميكردند، و من همچنين افكاري نه چنــدان جدي در ارتباط با اضافه كردن احتمالي پروتكل 

  .به برنامه نيز داشتم

چيزي كه . تواند گزينه بهتري باشد، داشتم رنامه مياما دليل منطقي تري براي اين نظريه كه تعويض ب
  .ها پيش از لينوكس ياد گرفتم مدت

  ! اگر بخواهي كه چيزي را كنار بگذاري، در هر صورت سرانجام اين كار را ميكني)3
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يا به بياني ديگر، در اكثر موارد واقعا متوجه مشكالت نخواهي شد تا براي يك بار هم كه شده به دنبال 
. در اين صورت دفعه بعد، احتماال اينقدر ميداني كه چطور كارت را درست انجام دهي. ي بگرديراه حل

  .پس اگر ميخواهي درست عمل كني، تالش كن كه اين كار را حد اقل يك بار تجربه كني

حاال برنامه ام را عوض .  اولين تالش من بودfetchpopتغييرات در برنامه ) به خودم گفتم(خوب 
  .ميكنم

 را بــراي كارل هـريـس در تاريخ popclientهاي نــرم افــزاري  عد از اينكه اولين مجموعه از بستهب
كد برنامه با .  عالقه اي نداردpopclient فرستادم، فهميدم كه او ديگر اصال به برنامه 1996 ژوئن 25

برنامه به وجود آوردم من تغييرات بسياري را در . مشكالت كوچكي كه داشت، كمي قديمي نيز شده بود
  .و سرانجام به اين نتيجه رسيديم كه تصميم منطقي اين است كه مسئوليت برنامه را بدست بگيرم

زمان زيادي ميشد . واقعيت اين بود كه بدون اينكه متوجه باشم، پروژه به سرعت در حال پيشرفت بود
م و به نگهداري و مديريت كل برنامه نوشت كه ديگر بسته هاي نرم افزاري كوچك را براي نرم افزار نمي

توانم به  پرداختم؛ و همان زمان بود كه اين ايده به ذهنم خطور كرد كه از اين به بعد احتماال مي مي
  .تغييرات اساسي بپردازم

كند، اين يك روش طبيعي براي نمو يك پروژه  افزاري كــه اشتــراك كد را تبليغ مي در فرهنگ نــرم
  :كردم طق كار ميبا اين من. است

  . اگر گرايش درستي داشته باشي، به مسائل جالبي برخورد ميكني)4

  :او به اين نتيجه رسيده بود كه. اما عقيده كارل هريس حتي ارزشمند تر بود

 اگر عالقه ات را نسبت به كار بر روي برنامه اي از دست دادي، در اين صورت آخرين وظيفه ات اين )5
  .د شايسته اي بدهياست كه آن را به فر

بدون اينكه هرگز خواسته باشيم در اين باره حرفي بزنيم، من و كارل ميدانستيم كه هدفي مشترك در 
تنها سوال باقيمانده براي هر دوي ما اين بود كه آيا من . كسب بهترين راه حل براي نرم افزار داريم

دم، پاسخ او با بزرگواري همراه بود و نرم افزار را زماني كه به اين باور رسي. ميتوانم از عهدي كار بر بيايم 
 .اميدوارم كه در وظيفه خود به خوبي او عمل كرده باشم. به من واگذار كرد
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 را به دست گرفتم و نتيجتا، كاربران اين نرم افزار را نيز بدست popclientو بدين گونه من نرم افزار 
ان براي نــرم افزار بسيار ارزشمند است، نــه فقــط بــه ايــن خــاطـر كه نشان وجود كاربر. آوردم

كنيد، بلكه به اين دليــل كــه آنــهـا بيـانگر عمل  دهنده اين مطلب هستند كه نيازي را برآورده مي
  .توانند برنامه نويس شوند اگر درست رفتار كنيد، آنها هم مي. درست شما هستند

ديگر يونيكس كه لينوكس آن را به اوج رسانده است، اين اســت كه اكثر كاربران اين سنت قدرتمند 
از آنجا كه كد منبع برنامه در دسترس است، اين امكان براي آنها وجود . سيستم ها، يك هكر نيز هستند

 موثر تواند در كاهش زمان عيب يابي نرم افزار بسيار اين مسئله مي. دارد كه هكرهاي مـاهرتري شوند
تنها با ايجاد كمي انگيزه و دلگرمي، كاربران شما ميتوانند مشكالت موجود در نرم افزار را . باشد

تشخيص داده، راه حل هائي را براي حل اين مشكل پيشنهاد دهند و به بهبود برنامه نويسي خيلي 
  .پرداختيد، كمك كنند سريعتر از حالتي كه شما تنهائي به اين كار مي

اشتن كاربران، راحت ترين روش براي تسريع پيشرفت برنامه نويسي و كاراترين روش براي همكار پند
  .عيب يابي نرم افزار است

در حقـيقت، تقــريبا تمــامي مــا كـه . گيرد قدرت كارائي اين نكته، بسادگي مورد كم توجهي قرار مي
توانند در رساندن برنامه  ان تا چـه حد ميپردازيم، اين نكته را كه كاربر در دنياي باز متن به فعاليت مي

به سطح باالتري از برنامه نويسي نقش داشته باشند و با پيچيدگي سيستم مقابله كنند را دست كم 
  .ميـگيريم؛ تــا زمــاني كه لينوس توروالدز اين تفاوت را به ما نشان داد

ينوس تنها ساخت هسته سيستم عامل كنم بزرگترين و زيركانه ترين ابتكار ل در حقيقت، مــن فكر مي
زمــاني كــه ايــن عقيده را . لينوكس نبود، بلكه بيشتر خلق مدل بــرنامه نـويسي لينوكسي بوده است
من اصوال ": گفت را تكـرار كرد در حضــور او مطرح كردم، او خنديد و سريعا آنچيزي كه هميشه مي

. "اي ببرم دهند، استفاده ـه حـقـيـقتا ديگران انجام ميخواهد از كـارهــائي ك آدم تنبلي هستم كه مي
  .گفت، آنقدر تنبل كه ممكن است ببازي تنبل همچون روباه، يا همانطور كه رابرت هينلين گاهي مي

توان در تـوسـعه كتــابخــانــه  با نگاهي به گذشته، يك نمونه براي روش ها و موفقيت لينوكس را مي
GNU Emacs Lispكد هاي  و آرشيو Lispدر قيــاس بـا روش ســاخت كليسائي .  مشاهده كرد
 بسيار روانتر Lispافزار آزاد، تكامل كدهاي   و بسياري از ابزارهــاي ديگر بنياد نرمEmacs Cهسته 
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ها و پيش الگوها اغــلب سـه يـا چـهـار بــار قبل از رسيدن به حالت پايدار  ايده. و كاربر محورانه تر بود
  .گرفت، معمول بود هاي دورادوري كــه بـوسيـله اينترنت انجـام مي شد و همكاري ي بازنويسي مينهائ

 بود؛ VC Mode Emacs، احتـماال fetchmailدر واقع، تنها هك موفقيت آميــز مــن قـبـل از 
ز آنها تنها يكي ا.  با سه نفر ديگر انجام گرفتemailيـك هـمكاري لينوكس مانند كه بوسيله ارسال 

را تــا بــه امــروز ) FSF و موسس بنياد نرم افزار آزاد يا Emacsريچارد استالمن، پـديد آورنده (
 بود كه Emacs از CVS و بعدها SCCS ، RCSاي بـراي  آن بــرنامه مقدمه. ام مالقات كرده

 خامي بوجود آمد برنامه مذكور از مدل كوچك و. داد  را ارائه مي"one-touch"ورژن عمليات كنترلي 
، اين Emacs موفقيت آميز بود؛ چــرا كـه، برخالف خود VCتوسعه . كه فرد ديگري آن را نوشته بود

  .بهبودي را خيلي سريع طي كند/تست/ وجود داشت كه مراحل انتشارEmacs Lispامكان براي كد 

ه كردن كد  در تالش براي قانوني همراFSFيكي از اثرات جانبي پيش بيني نشده خط مشي 
شود؛ چرا  تر مي  مشكلFSF اين است كه بدين روش استفاده از مدل بازار براي GPLبــرنــامه بـا 

كه بايد مجوزهاي كپي رايت را براي هر همكاري در برنامه كه بيش از بيست خـط صورت گرفته، اجرا 
كساني كه از قانون . اند از روياروئي با قوانين كپي رايت مصون بمGPLكنند تا برنامه تحت ليسانس 

كنـند، چنين مشكلي   استفاده ميBSD و MIT Xهاي كنسرسيـــوم  كپي رايت تحت ليسانس
نخواهند داشت؛ چــرا كــه آنــها تالشي براي حفظ ارزشهائي كه ممكن است افرادي را به مقابله 

  .دهند تحــريـك كـنـد، انـجـام نمي
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هاي بعــدي آن، يك بخش مهم از مــدل بـرنامه  زود منتشر كردن برنامه و انتشار متناوب نسخه
كنند كــه ايــن روش،  معموال فكر مي) از جمله خود من(اكثر برنامه نويسان . نويسي لينوكسي است

هاي  ائي، نسخههاي ابتد هاي بـزرگ است؛ تنها به اين دليل كه ورژن يــك سياست نادرست براي پروژه
  .خواهيد كــه صبــر كاربرانتان به پايان برسد پر اشكالي هستند و شما نمي

اگر هدف اصلي اين باشد كه . اين طرز فكر، افراد را به سبك كليسائي بـرنامه نويسي هدايت خواهد كرد
 را هر شش تان هاي برنامه كاربران كمترين خطاي ممكن را مشاهده كنند، آنوفت چرا شما تنها نسخه

هاي  دهيد و شديدا براي رفع خطاها در زمان بين انتشار نسخه انتشـار مي) يا حتي كمتر(ماه يك بار 
، عمال اينطــور Lispكتابخانه .  بـدين روش ساخته شدEmacs Cكنيد؟ هســته  تان كار مي برنامه
 وجود داشت، كه شما FSF  در خارج از كنترلLisp به اين خاطــر كه آرشيو هاي فعالي از –نبــود 

  . بود، پيدا كنيدEmacsهاي جديد و بهتري از برنامه را كه مستقل از چرخه انتشار  توانستيد نسخه مي

 بود كه در بسياري جهات از آرشيو هاي بزرگ امروز ِ Ohio State elispمهمترينشان، آرشيو 
دهيم، درست  درباره آنچه كه انجام مياما تنها تعداد كمي از ما واقعا . لينــوكسي پيشي گرفته بود

ايم؛ و يــا دربــاره مـاهيــت واقعي چـنــان آرشيوي با درنظر گرفتن مشكالت مدل برنامه  انديشيده
 بــود كــه تالشي جــدي را در 1992حـــدوداً سال . ايم ، تعــمــق كــردهFSFنويــسي كليسائي 

، انجام Emacs Lisp در كتــابخــانه رســمي Ohioي ارتباط بــا ادغــام بسيــاري از كــدها
  .دادم؛ كه به مشكالت اساسي برخورد كردم و كامال شكست خوردم

اما يك سال بعد، همانطــور كه لينوكس به طور گسترده ظاهر شد، به خوبي مشخص بود كه چيزي 
بــاز لينــوس كـامــال بــا سياست توسعه نرم افزار . متفاوت و البته بهتر در حال اتفاق افتادن است

هاي   شــروع بــه رشد كردند، توزيعtsx-11 و sunsiteآرشـيوهاي . ساختار كليسائي در تضاد بود
زيــادي بوجود آمدند؛ و همــه اينها بوسيله انتشارهاي متناوب و غير معمول هسته سيستمي، بوجود 

  .آمد

  :كرد همكارانش برخورد ميلينوس با كاربرانش تا بيشترين حد ممكن، همانند 

  برنامه ات را زود و به تناوب منتشر كن و به مشتريانت گوش بده
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مسائلي از اين دست در دنياي يونيكس، به سنتي قديمي تبديل (نوآوري لينوس در اين زمينه زياد نبود 
بود، غلبه كند ؛ اما در ارتقاء اين سنت تا حدي كه بر پيچيدگي كاري كه او در حـال انجام آن )شده بود

اي  ، انتشار هسته)1991حدود سال (در روزهاي نخستين . و با آن سازگار شود، بسيار ارزشمند بود
چرا كه او همكاران برنامه نويس خود را . جــديد بيــش از يــك بــار در هــر روز، براي او عجيب نبود

  .بيش از هر فرد ديگري از طريق اينترنت به همكاري تشويق ميكرد

توانستم از آن الگو برداري كنم، و آيــا ايــن مسئــله بــه نبوغ  اما چطور اين كار انجام شد؟ آيــا مي
  منـحصر به فرد توروالدز بستگي داشت؟

تواند يــك پــروژه به  چنــد نفر از ما مي(مسلما لينوس يك هكــر خيلي ماهر است . فكر نميكنم
امــا لينوس جهش نابغه وار عظيمي از خــود ). ا انجام دهد؟بزرگي و جامعيت هسته سيستم عامل ر

لينوس يك نــابـغه خــالق در طراحي، به نوعــي كـه براي مثال ريچارد استالمن يا . نشــان نــداد
بلكـه، ). و يـا حداقل، هنوز نشده است(هستند، نيست  ) Java و NeWSاز ( جيمز گوسلينگ 

ـندس نابغه است؛ با حس ششمي براي اجتناب از خطا؛ و برنامه نويسي ليــنوس در نگاه من يــك مـه
در واقع، ساختار كلي . حرفه اي با مهارتي مثــال زدني بــراي يافتن بهترين و كوتاهترين مسيرها

لينوكس بر اساس اين ويژگي ها پايه ريزي شده و بازتاب ذات هوشيار لينوس و روش ساده سازي 
  .طراحي اش است

هائي  گر انتشارهاي پي در پي و استفاده ابزاري از رسانه اينترنت تصادفي نبوده باشد، بلكه بخشخوب، ا
از زيــركي و نبوغ مهندسي لينوس در كوتاه كردن مسير به سوي هدفش باشد، در اينــصورت او به 

  كرد؟ دنبال چه بود و چه چيزي را از اين سيستم طلب مي

كاربران خــود را همواره ترغيـب و از /لينوس هكرها. ل نـهـفته استبا اين فرض، پاسخ در خود ســوا
كرد ترغيب بوسيله نمايش دورنمائي از كاري كه خودشان در آن سهيمند و احساس  آنها قدرداني مي

پيشرفتي كه در كارشان حاصل ) حتي روزانه(رضمايتمندي دروني حــاصـل، و قدرداني با نماياندن 
  .شود مي

ا قصد بيشينه كردن تعداد افراد و ساعاتي را داشت كه صرف برنامه نويسي و عـيـب يـابي لينوس، دقيق
ثباتي در بــرنامــه و خـستـگي ناشي از سـختي حل مشكلي  شدند؛ حتي اگر اين امر به قيمت بي مي

  :كرد كه گويا به چنين دركي رسيده باشد لينوس طوري رفتار مي. شد دشوار در برنامه، مي

هاي بتــاي زيــاد، تقــريبا هــر مشكلي ســريعـا پيدا  شتن همكاران برنامه نويس و تست كنندهبا دا
  .شوند شده و بوسيله فردي ازافراد كامال برطرف مي
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چيــزي كه من . "شوند بــا وجود چندين نگاه جستجوگر، تمامي خطاها برطرف مي": يا خودمــاني تر
  .ام  ناميده"قانون لينوكس"آنـرا 

لينوس تــرديد . "شود بوسيله فردي پيدا مي"شعار اصلي من هم در اين زمينه اين بود كه هر مشكلي 
كند، لــزومــا و يا حتي معموال همان  داشـت كسي كه مشكالت را درك كرده و آنها را برطرف مي

د ديگري آن را كند و فر فردي مشكالت را پيدا مي": گفت او مي. كسي باشد كــه آن را پيدا كرده است
 اما نكته در اينجاست كه هر دوي ".گويم كـه پــيدا كردن مشكل سخت تر است كند و من مي حل مي

  .افتد اينها سريعا اتفاق مي

از . فكر ميكنم هسته اصلي تفاوت بين سبك بازار و سبك كليسائــي در اينــجا نـهفــته اســت
 برنامه و مشكالت برنامه نويسي، موذي و دردسر ساز ديــدگاه بــرنــامه نويسي كليسائي، اشكاالت

اند، الزم اســت  ماهها بررسي تــعداد كمي از افراد كه وقت خود را به اين كار اختصاص داده. هستند
نتيجه اين روش، وقفه هاي زماني . تــا اطمينان حاصل كنـيد كــه تمــامي خطاها را برطرف كرده ايد

هاي دير  هاي مختلف نرم افزار، و ياسي اجتناب ناپذير در حالتيكه كه نسخه طوالني بين انتشار نسخه
  .منتشر شده برنامه شما كارائي مورد نظر را ندارند، خواهد بود

كنيد كــه اشــكاالت بــرنامه ذاتـاً اتفاقاتي سطحي  از طرف ديگر، در ديدگاه بازار، شــما فــرض مي
ه در معـرض هزاران برنامه نويس مشتاق كه منتظر دريافت هستند و يــا حــداقل، هنــگاهي كـ

بنابراين، شما برنامه خود . گيرند، سطحي و ضعيف خواهند شد اي جديد از برنامه هستند، قرار مي نسخه
تان بيشتــر تصـحـيح شود و يكي از نتايج جانبي سودمند آن اين  كنيد تا برنامه را به تناوب منتشر مي

  .اشتباهي مرتكب شديد، چيز كمتري براي از دست دادن خواهيد داشتاست كه اگر سهوا 

 اشتـباه ميبود، آنوقت هر سيستمي به "قانون لينوكس"اگر . همين و بس. و نكته درهمين بود
پيچيدگي هسته لينوكس، كه بوسيله افراد بسياري توسعه يافته بود، ميـبايست زير فشار عدم 

از سوي ديگر، اگر اين قانون . شف نشده، با شكست مواجه ميشدها و اشــكاالت اساسي ك هماهنگي
  .دست باشد، تنها كافيست كه به شرح داليل كم خطا بودن لينوكس بپردازيم

البته شايد دليلي براي شگفتي هم وجــود نداشته باشد، چراكه جامعه شناسان سالها قبل كشف 
آنها . ، قابل اعتمادتر از تـك تك آنهاست)يا نادانو (اند كـه ميانگين نظر گروهي از افراد متخصص  كرده

پيداست كــه آنچـه كــه لينوس نشان داده است . اند  نـامگــذاري كرده"اثر دلفي"چنين اصلي را 
 –افزاري چون سيستم عامل نيز قابل تعميم است  اينـست كــه ايــن مطلــب حتـي در عيب يابي نـرم
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آسان كردن پيچيدگي بــرنامه نـويسي، حتي در حد و اندازه پيچيدگي تواند در  اينــكه اثر دلفي مي
  .هسته يك سيستم عامل نيز، موثر باشد

تواند  عيب يابي مي"من مديون جف داتكي هستم چرا كه او قــانــون ليـنوكس را در قــالـب جمله 
ود كه هرچند عيب يابي جف به اين نتيجه رسيده ب.  بـه زيبائي بيان كرد"موازي و همزمان انجام شود

نرم افزار نيازمند برنامه نويسان عيب يابي است كه با برنامه نويسان مربوطه مشــورت و رايــزني كنند، 
بنابراين، بــه مضــاعف شدن پيچيدگي و . امــا نيــازمند هماهنگي بخصوصي بين عيب ياب ها نيست

  .كنـد، نخواهد انجاميد مشــكل ميهزينه هاي مديريتي كه اضافه كردن برنامه نويسان را 

عمال، ضعف نظري عملكــردي بعــلت دوباره كاريهائــي كه در عيب يابي نرم افزار ممكن است رخ 
سياست "يكي از نتايج . دهد، تقريبا هيچ گاه در دنياي لينوكس، در كارائي تاثير منفي نخواهد داشت

ن چنين دوباره كاريهائي است كه بوسيله انتشار ، كمينه كرد"زود و و به تناوب منتشر كردن برنامه
  .مشكالت حل شده به سرعت قابل حل است

اي  هزينه كلــي نگهداري برنامه": بروكس، حتي چنين عقيده تخميني را با توجه به نظر جف داشت
آن گيرد، حــدود چهل درصد و يا بيشتر از هـزينه ايجاد  كــه بـه طور گسترده مورد استفاده قرار مي

كاربران . جالب اينجاست كه اين هزينه شديدا تحت تاثير تعداد كــاربران آن نرم افزار قـرار دارد. است
  ).چيزي كه همواره بر آن تاكيد دارم (".كنند بيشتر، اشكاالت بيشتري را نيز پيدا مي

كاربران، به افزايش كنند، چـرا كه افزايش يافتن تعداد  كاربران بيشتر، اشكاالت بيشتري را نيز پيدا مي
شود كــه  ايــن نـكـته زماني تقويت مي. هاي مخـتلفي براي آزمايش نرم افزار خواهد انجاميد روش

هــر كدام رهيافتي جديد براي . كــاربران نــرم افزار، بــرنامه نويسان كمكي برنامه مذكور نيز باشند
دهند، كــه نمـايـانگر زاويه اي   ارائه ميشناسائي مشــكالت را با بينشي متفاوت و تحيلي گوناگون

در حالت خاصي .  هسـتـند"اثر دلفي"اين تفاوت ها كامال بيانگر كارائي . جديد از مشــكل خـواهد بود
  .از عيب يابي، اين تنوع و گوناگوني به كاهش دوباره كاريها نيز خواهد انجاميد

نرم افزار، به كاهش پيچيدگي مشكالت موجود از هاي حـالت بتاي  بنابراين، افزودن تعداد تست كننده
ديدگاه برنامه نويس نخواهد انجاميد، بلكه موجب افزايش اين احتمال خواهد شد كه رهيافت شخصي 

  .ممكن است در حل مشكل توسط فرد مذكور، به كار آيد

س به هر وقت كه مشكالت جـدي در برنامه وجود داشت، ورژن هسته لينوك. لينوس زرنگي هم كرد
نحوي شماره گذاري شده بود تا اين امكان براي كاربران وجود داشته باشد كه بتوانند آخرين نسخه 

ها و امكانات نسخه   بــرنــامه را انــتخاب كنند و يا اينكه ريسك كنند و با ترجيح ويژگي"پايدار"
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به طور رسمي توسط اين تاكتيك، هنوز . جديد بر مشكالتش، از نسـخه جديد برنامه استفاده كنند
بسياري از هكر هاي لينوكسي استفاده نشده است، اما به نظرم بايد اين كار صورت گيرد؛ اين حقيقت 

  .كه حق انتخابي در اين بين وجود دارد، هر دو را جذاب تر خواهد كرد
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رد لينوس و خلق يك فرضيه درباره داليل موفقيت آن، تصميمي هوشيارانه براي با درك نحوه عملك
  ).تر و كوچكتر بود كه در قياس با لينوكس، مسلما بسيار ساده(تست اين تئوري در پروژه جديدم گرفتم 

ده پيــا.  بودpopclientاما اولين كاري كه انجام دادم، سازمـاندهي دوبـاره و ساده سازي نرم افــزار 
خيلي دقيق بود، اما نوعي پيچيدگي اضافي در قياس با خيلي از ) Carl Harris(ســازي كارل هريس 

او با كد برنامه به عنوان بخش اصلي و ساختمان . خورد اش به چشم مي  در برنامهCبرنامه نويسان 
هي شده بود، امــا نــوع نتيجتا، برنامه بسيار زيبا سازماند. كرد ها به عنوان پشتيبان كد برخورد مي داده

طــرح ريــزي ســاخـتــمان داده بـرنــامه، روشــي معمـول نبود و تقريبا زشت سازماندهي شده بود 
  ).LISPحداقل در قياس با استاندار هاي سطح باالي اين هكر قديمي (

ار ساختمان داده جداي اين مسائل، دليل ديگري براي بازنويسي برنامه دركنار بهبود طرح برنامه و ساخت
زيــاد جالب نيست كه مسئول درست كردن . در واقع، ميخواستم برنامه را كامال درك كنــم. آن داشتم

  !اي اي باشــي كه آن را درك نكرده برنامه

اولين تغيير اساسي كه در برنامه . اي طرح كارل پرداختم حدودا در ماه اول، به پيروي از ساختار پايه
اين كار را بوسيله سازماندهي .  بــه برنامه بودIMAPفه كردن پشتيباني از پروتكل انجام دادم، اضا
انجام ) IMAP و POP2 ،POP3براي (ها در يك درايور عمومي و سه جدول متد  مجدد پروتكل

اين تغيير و تغيــيــرات قبلي نمايانگر يك اصل كلــي هسـتند كه خوب است برنامه نويسان آن . دادم
 كه بــه طــور پيش فرض با Cهاي برنامه نويسي از قبــيل  خاطر بسپارند، به خصوص در زبانرا بــه 

  :كنند انواع پويا كار نمي

ساختمان داده ي خوب و برنامه ضعيف بسيار بهتر از برنامه خوب و ساختمان داده بي ارزش كار 
  .كند مي

مه ات را به من نشان بده ولي ساختمان خواهي مرا گيج كني، برنا اگر مي": فصل نهم از كتاب بروكس
ات را به من نشان دهي، اغلب ديگر نيازي به  اما اگر ساختمان داده برنامه. ات را پنهان كن داده برنامه

  ".ات ندارم؛ همه چيز واضح و مشخص است ديدن كد برنامه

ــي ســاله علــمي و البته بــا درنظر گرفتن حركت س.  بود"جداول" و "ها فلوچارت"البته منظور او 
  .فرهنـگي، ايــن دو تقريبا يكي هستند/فني
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، بــه اين فكر افتادم )، حدودا شش هفتــه پس از شروع كار1996اوائــل سپتامبر سال (در اين زمان 
 POPپس از همه اين تغييرات، برنامه مذكور تـنها يك . كه بهتر است كه نام نرم افزار را تغيير دهم

client اما دچار ترديد شدم، چرا كه تا آن زمان هيچ كار كامال جديدي در ساختــار . نبود ساده
  . من، هنوز هويت قبلي خود را داشتpopclientنسخه . بــرنــامه انــجــام نـداده بودم

 قادر به ارسال كردن نامه هاي دريافت fetchmailاين تغيير بنيادي زماني بوجود آمد كه برنامه 
قبــال گفتم كه تصميم داشتم : درباره اش خواهم گفت؛ اما قبل از آن.  شدSMTPرت شــده به پو

. ام دربــاره آنچه كه لينوس توروالدز انجام داده بود، به كار بگيرم كـه اين پروژه را براي تست تئوري
  :ممكن است بپرسيد چطور اين كار را كردم؟ به روش هاي زير

شد، اما در  تكرارش تقريبا كمتر از هر ده روز يك بار نمي(كردم   منتشر ميام را زود و به تناوب  برنامه)1
  )شد طي دوران اوج برنامه نويسي، هر روز اين كار انجام مي

 درتماس بود را به ليست بتاي خودم اضافه fetchmail هر كس را كه با من به نحوي درباره )2
  .كردم مي

كردم  هاي زيادي را به ليست بتاي خودم ارسال مي دم، آگهيدا هر زماني كه نسخه جديدي را انتشار مي
  .تا آنها را به مشاركت در پروژه تشويق كنم

كردم، نظــر آنها را درباره تصميماتم جـويا  هاي نسخه بتاي نرم افزارم گوش مي  به تست كننده)3
كردند، از آنها تشكر  ال ميهاي نرم افزاري و يا نظراتشان را برايم ارس شدم و هر زمان كه آنها بسته مي
  .كردم مي

هاي با  از آغاز پروژه، بـا گزارش. نتيجه نهائي اين كمك هاي كوچك، بسيار سريع اثر خود را نشان داد
كــه ! ارزشي در ارتباط با خطاهاي برنامه مواجه شدم كه برنامه نويسان حاضرند به خاطرش جان بدهند

من متفكرانه مورد نقد قرار گرفتم، نامه هاي بسياري . ز همراه بودهـاي خــوبي ني اغــلب بــا راه حــل
  :كه همگي مرا به اين نكته هدايت كرد. اي نيـز دريافت كردم بدستم رسيد و نظرات هوشمندانه

تان، چنان كه آنها با ارزشترين منبع شما هستند، برخورد  هاي نسخه بتاي برنامه اگر شما با تست كننده
  .عنوان با ارزش ترين منبع شما به شما پاسخ خواهند دادكنيد، آنها به 
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، تعداد اعضاي ليست نــسخه بتــاي پــروژه، يعنــي fetchmailيك نكته ارزشمند از موفقيت 
 عضــو داشت 249در زمان نوشتن اين مقاله، ليست مذكور .  استfetchmail-friendsدوستــان 

  .شود ضاي آن اضافه ميكه هر دو يا سه هفته يكبار به تعداد اع

، ليست مذكور از آن تـعداد زيـاد اعضايش كه به 1997عمال، با اصالح نرم افزار در اواخر ماه مه سال 
خيلي از افراد از من . رسيد، به دليل جالبي تعدادي از اعضايش را از دست داد سيصد نفر مي

 به حدي خوب عمل fetchmailه خواستند تا آنــهـا را از ليــست خارج كنم، چرا كه برنام مي
شايد اين يك بخش از چرخه حيات ! كردند كرد، كــه ديــگـر نيازي به بودن در ليست احساس نمي مي

  .پروژه كاملي باشد كه در سبك بازار نوشته شده است
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كد برنامه اش ) Harry Hochheiser(ت كه هري هاچيسر تحول اصلي در پروژه زماني صورت گرف
من سريعا به اين .  ماشين سرويس گيرنده برايــم فرستادSMTPرا در ارتباط با ارسال نامه به پورت 

  .نتيجه رسيدم كه يك پياده سازي درست از اين ساختار تمامي روش هاي ديگر را به كنار خواهد زد

 پرداختم، تــا طــرح واســط برنامه كه قابل fetchmailزدن با هفته هاي زيادي را به سرو كله 
هاي   بــرنــامه ظاهري ناهنجار داشــت، بــا گــزينه-استفاده اما بي قواره بود، را بهبود بخشم 

هائي كه براي كپي برداري نامه  مخصوصا گزينه. زيــادي كه به طور نامنظم در سراسر آن پراكنده بودند
بــه يــك فـايل در صندوق پستي و يــا يـك دستگاه خروجي استاندارد تعبيه شده دريافت شده 

  .بودند، خاطرم را مي آزردند، اما دليلش را نميتوانستم درك كنم

 بــه ذهنــم خـطـور كـرد، ايـن بود كه نرم افزار SMTPآنچه كه در حين فكر درباره قابليت ارسال 
popclientايــن برنامه به نـحوي طراحي . ادي را با هــم انـجــام دهــد سعي داشت تا كارهاي زي

) MDA(و هم يك عامل تحويل موضعي ) MTA(شده بود تا هم يك عامل انتقال پست الكترونيكي 
 MTA خارج شده و يك MDAتوانست از حــوزه كــــاري   ، ميSMTPبا قابليت ارسال . باشد

هاي ديگر براي تحويل موضعي تحويل  را به برنامه، نامه sendmailمحض باشد كه به سادگي 
   .دهد مي

) Lock and Append( يا عمليات قفل و الحاق MDAهاي پيكــربندي يك  چرا تمامي پيچيدگي
 تــقــريبا در تمامي پـلتفرمهائي 25بر روي يك صندوق پستي در هم آميخته شوند، در حاليكه پورت 

 بــه ايـن كار اختصاص داده شده است؟ بخصوص زماني كه اين كنند،  پشتيباني ميTCP/IPكــه از 
 باشد؛ كه درواقع SMTPمسئله به معني شباهت ساختاري نامه دريافتي با نامه معمولي يك فرستنده 

  .خواهيم همان چيزي است كه ما مي

اي بـود كه   بزرگترين نتيجهSMTPدر ابتدا، ايده ارسـال . هاي زيـادي در ايـن نكته وجود دارد درس
يكي از كاربران، ايــن ايده فوق العاده را . ام براي شبيه سازي روش لينوس گرفتم من از تالش هوشيارانه

 .دادم اين بود كه مفاهيم را درك كنم  تنــها كاري كــه بــايــد انـجام مي–به من داد 

  
بعضي وقتها .  هاي خوب از كاربرانتان استروش كاراي بعدي براي داشتن ايده هاي خوب، كسب ايده

  .اين روش دوم بهتر است
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با كمي دقت، بسرعت خواهيد فهميد كه اگر كامال با خودتان درباره آنچه كه به ديگران بدهكاريد صادق 
اش همانطور با شما رفتار كرده است كه شــما با هــر تــكه از نــوآوريتان  باشيد، دنـيـا با تمام بزرگي

همه ما ديديم كه اين مطلب . ايد؛ و ايــن تـنـها شايسته بخشي از نبوغ دروني شماست خلقش كردهكه 
  .چقدر براي لينوس موثر افتاد

 ارائه دادم، لري وال در رديف اول 1997 در ماه اوت سال Perlوقتي كه اين مقاله را در كنفرانس (
:  او همچون مبلغ هاي مذهبي فرياد زد وقتي كه به آخرين خط پاراگراف فوق رسيدم،. نشسته بود

 perlدانستند كه چنين چيزي براي سازنده  تــمامي حــضار خنـديـدند، چرا كه مي. "!بگو، بگو براد "
  .)نيز اتفاق افتاده بود

بعد از گذشت تنها چند هفته از اجراي پروژه در آن حال و هوا، تعريف و تـمجـيد هاي مشابهي را نه از 
من هنوز تعــدادي از . بلكه از ساير افرادي كه سخنانم به گوش آنها رسيده بود، دريافت كردمكاربرانم، 

  )-:كنم كه زندگيم بي ارزش بوده، يك نگاهي به آنها مي اندازم  هر وقت حس مي. آن نامه ها را دارم

  .اما دو درس پايه اي ديگر وجود دارد كه براي هر نوع طراحي نرم افزار، مناسب است

  
در اغلب اوقات، اكثر راه حل هاي ابداعي و برجسته از درك اين نكته ناشي ميشود كه 

  .تحليل شما از مسئله اشتباه بوده است

 تركيب MTA/MDA به عنوان يك popclientكردم تا با ادامه توسعه نرم افزار  زماني من تالش مي
خواستم مسئله اشتباهي را حل  ر واقع ميام تمــامـي انواع تحويل محلي را انجام دهد؛ د شده، برنـامه

گرفت تا به يك  بايست مجددا مورد بررسي و تحليل قرار مي  ميfetchmailساختار برنامه . كنم
MTAمحض تبديل شود .  

رسيد، زماني كه فكر كردن به مرحــله بعــدي  زماني كه به يك بن بست در برنامه نويسي مي
. دنبال جواب درست نباشيد، بلكه به فكر يافتن سوال درست باشيدشود، آنوقت به  بـرايـتـان سخت مي

  .احتماال صورت مسئله نيازمند اين است كه از نو بيان شود

بوضـوح مشخص بود كه كار درست اين است كه؛ . با اين وجود، مشكلم را از نو مورد بررسي قرار دادم
 آن را حالت پيشفرض قرار )2(نجانم؛  را در قــالب يك درايور عمومي بگSMTP قابليت ارسال )1(

 سرانجام تمامي حاالت ديگر تحويل را ناديده بگيرم، بخصوص گزينه هاي ارسال به فايل و )3(دهم؛ و 
  .ارسال به خروجي استاندارد
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ترسيدم كــه كـاربران قديمي   به ترديد مي افتادم، و از اين مي3بعضي اوقات در مورد اجراي بند 
popclientدر تئوري، اين . اند، از اين كار ناراحت شوند  مكانيزم هاي تحويل ديگر عادت كرده كه به

اما در عمل، اين . هاي مشابه بتوانند مشكلشان را برطرف كنند امكان برايشان وجود داشــت كه بـا روش
 .توانست برايشان سخت و دشوار باشد تحول مي

مشكالتي كه در كـد درايور . يادي در روند كار ايجاد شداما زماني كه اين كار را انجام دادم، بهبودي ز
 MDA ديــگر برنامه بيهوده درگيــر –پيكربندي برنامه بسيار ساده تر شد . وجود داشت به صفر رسيد

شد؛ همچنين ديگر نگراني در ارتباط با پشتيباني از سيستم عامل مورد  و صندوق پستي كاربر نمي
  .ردن فايل وجود نداشتاستفاده در ارتباط با قفل ك

اگر شما فايلي را به عنوان . همچنين، اين راه تنها روش براي جلوگيري از از دست دادن نامه ها نيز بود
شد، آنوقت شما نامه تان را از دست  گرفتيد و ديسك پر مي محل تحويل نامه هايتان در نظر مي

 SMTPنخواهد افتاد، چرا كه شنونده  اتفاق SMTPاين مسئله هيچگاه با ارسال بوسيله . داديد مي
) Spool(شما تا زماني كه نامه شما تحويل داده نشود يا حداقل براي تحويل در زماني ديگر اسپول 

  .گرداند  را برنميOKنشود، پيغام 

البته انتظار نداشته باشيد كه با يك بار اجراي نرم افزار به اين نكته (كارائي نرم افزار نيز افزايش يافت 
توان از آن به سادگي گذشت، كاهش محسوس تعداد صفحات  فايده مهم ديگري كه نمي). ي ببريدپ

  .راهنما بود

 محلي تعيين شده توسط كاربر را براي ايجاد MDAبعدا، مجبور شدم تا قابليت تحويل از طريق يك 
ددا به برنامه  پويا بوجود مي آمد، مجSLIPامكان مديريت بعضي از حاالت نادري كه در ارتباط با 

 .تري را براي انجام آن پيدا كردم اما راه بسيار ساده. اضافه كنم

توانيد بدون آنها، همچنان با همان كارائي  چطور؟ در كنار گذاشتن ويژگي هاي كهنه در حالي كه مي
وز زماني كه خلبان و طراح هواپيما بود و هن(اگزيوپري -به گفته آنتوني سنت. كار كنيد، ترديد نكنيد

  ):نويسنده كتاب هاي كالسيك كودكان نشده بود

  
در حالتيكه كه چيز ديگري براي اضافه كردن وجود ) در طراحي(رسيدن به حد كمال 

شود كه نتوان چيزي را از طرح  ندارد، بدست نمي آيد، بلكه اين مهم زماني حاصل مي
 .مورد نظر كم كرد
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و در پروسه انجام . ايد شود، بدانيد كه درست عمل كرده زماني كه برنامه شما هم بهتر و هم ساده تر مي
 popclient هويت خاص خود را پيدا كرد، كه كامال با نسخه قديمي fetchmailكار، طرح برنامه 

  .متفاوت بود

 قديمي به برنامه popclientطرح جديد بيشتر از آن برنامه . زمان تغيير نام برنامه فرا رسيده بود
 جـديــد popclient بودند، امــا برنامه MTAخورد؛ هر دو به نوعي  ونيكي ميارسال نامه الكتر
 . تغيير دادمfetchmailدر نهايت و پس از دو ماه، نام برنامه را به . كرد متفاوت عمل مي
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دانستم كه در كارم موفق  داشتم و به خوبي ميحال، من طرح برنامه اي ابداعي و منظم را در اختيار 
. كرد كردم، و ليست بتائي كه صحت اين ادعا را تائيد مي ام چرا كه هر روز از آن استفاده مي بوده

كردم كــه ابتـكارهاي كوچكي كه ممــكن است براي افراد كمي سودمند باشد،  بتــدريج حــس مي
اي دســت داشتم كه براي هر هكري كه از يك  شتن بـرنامهمــن در نــو. كند ديـگر مرا ارضاء نمي

  .كند، حقيقتا مفيد بود  استفاده ميSLIP/PPPنسخه يونيكس و يك كانكشن ميل 

، برنامه به شدت از ساير رقيبان خود پيشي گرفته بود و به چنان برنامه SMTPبا قابليت ارسال 
ود را از راه بدر كرده بود، بلكه آنها را به بوته قدرتمندي تبديل شده بود كه نه تنها ساير رقيبان خ

  .فراموشي سپرده بود

توانيد، به اين درك برسيد  تنها زماني مي. اي را متصور شويد زنم كه حتي نتوانيد چنين نتيجه حدس مي
كــه چـنان قدرت تحليلي در طراحي نرم افزار داشته باشيد كه نتيجه كار برايتان محرز و طبيعي جلوه 

شود  هاي زيادي در ذهنــتان حاصل مي تنها روش بــراي حصــول چـنـين افكاري، با داشتن ايده. دكن
هاي خوب ديگر افراد را در ماوراء نحوه نگرش آنها   و يـا بوسيله يك نوع تيز بيني منهدسي وار، تا ايده–

  .به چنگ آوريد

هاي  بيه يونيكس را براي ماشـيناندرو تننبام ايده اصلي ساخت يك سيستم عامل كوچــك محلي ش
 را به Minixلينــوس توروالدز ايـده .  داشت تا از آن به عنوان ابــزاري براي تدريس استفاده كند386

. حدي ارتقاء داد كه تصورش براي اندرو بعيد بود و آن را به چيزي ارزشمند و شگفت انگيز تبديل كرد
 مـن ايدهائي را از كارل هريس و هري هاچيسر ،)هر چند در مقياس كوچكتري(بـه همين روش 

ما مبتكراني چنانكه مردم در تصورشان آن را به نابغه . دريافت كردم و آنها را به سطح باالتري ارتقا دادم
هاي فني مهنــدسي و  هاي علوم مختلف و رشته از ســوي ديگر، اكثر پيشرفت. كنــند، نبوديم تعبير مي

 .بتكراني نابغه صورت نگرفته است؛ البته جداي برخي از اساطير برنامه نويسافزار نيز بوسيله م نرم

  

در حقيقت، نوعي از موفقيت كه هر هكري براي آن و به اميد آن زندگي . تنايج حاصل مست كننده بود
 توانستم سطح استــانداردهايم را حتــي فراتر از اين و هـمـه اينها به اين معني بود كه من مي! كند مي

بايست   را به آن خــوبي كــه در خــورش بــود تبديل كنم، ميfetchmailبراي انكه . نيز ببرم
هاي مورد نياز ديگر افراد را هر  ام در نوشتــن بـرنامه، جنبه عــالوه بــر برآورده كردن نيازهاي شخصي
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اي انجام  رهـا را به گونهو البته همه اين كا. كردم چنـد كه خارج از حوزه نيازهاي من باشد، لحاظ مي
  .دهم كه برنامه همچنان ساده اما قدرتمند باقي بماند

ام اضافه كردم، قابليت پيشتيباني از  اولين و مهمترين ويژگي كه من بعد از درك اين نكته به برنامه
multidropيك گروه ها را براي  هائي كه تمامي نامه امكان دريافت نامه از ميل باكس. ام بود  در برنامه

  .كنند كنند، و سپس هر نامه را به گيرنده مخصوص خود ارسال مي از كاربران نگهداري مي

تصميم اضافه كردن اين قابليت به برنامه، كمي به دليل اصرار هاي پياپي بعضي از كاربران، و بيشتر به 
تواند خطاهاي برنامه  كردم كه اجبار حاصل در كار با آدرس هاي اينچنيني مي اين خاطر بود كه فكر مي

 زمــان زيادي برد، نــه به اين دليل RFC 822بررسي . قبلي را كـاهـش دهــد؛ و همـينطور نيز شد
اي از اطالعات بهم مرتبط و  كه هيچ بخشي از آن سخت بوده باشد، بلكه به اين خاطر كه حاوي توده

  .جزئي بود

اينجا بود كه .  عالي را به خوبي نشان داد، نتيجه تصميم يك طرحmultidropاما نحوه آدرس دهي 
  :فهميدم 

هر ابزاري در جاي خود، مفــيد و سـودمـند اسـت، امـا يـك ابزار واقعا سودمند آنچنان در استفاده 
  .منعطف است كه حتي تصوش را هم نميكنيد

اي پستي بــا ه ، در كـار بـا فهـرستfetchmail در برنـامـه multidropكاربرد غير منتظره قابليت 
نگـهداشتن ليست، و نيـز امكان بسـط نامهاي مستعار، در سـمـت سـرويس گيــرنده يـك كـانـكشن 

SLIP/PPPايـن امـر بـه ايـن معني بود كه شخصي كه در پشـت يه ماشين شخصي نشسته و .  بـود
ن اينكه نيازي به كند، قادر به مديريت فهرست پستي خواهد بود، بدو  استفاده ميISPاز يك اكانت 

  . داشته باشدISPرجوع به فايلهاي نام هاي مستعار 

-8افزار خواستار آن شده بودند، پيشيباني از عمليات  هاي بتاي نرم تغيير مهم ديگري كه تست كننده
بيتي بـود؛ -8انجــام اين كار بسيـار سـاده بود، چــرا كــه حـواسـم بـه كـدهـاي .  بودMIMEبيتي 

كردم، بلكه بدليل پيروي  طر اين كه من احتمال درخواست اين ويژگي را از قبل پيش بيني مينه به خا
  :از اصلي ديگر

نويسيد، تالش بسياري كنيد تــا جــريان  خواهد باشد، مي وقتي كه نرم افزار دروازه اي، از هر نوعي مي
، مگر اينكه گيرنده شما را اطالعات را دور نريزيد* هيچگاه*داده شـما تا حد امكان كوچك شود و 

 .مجبور به اين كار كند
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 هشت بيتي، سخت و مشكل ساز MIMEكردم، آنــوقت پشــتـيباني از  اگر از اين اصل پيروي نمي
 را بخوانم تا چند بيت به ساختار توليد RFC 1652در آن صـورت، مجبور بودم تا تمامي . شد مي

  .سرايند اضافه كنم

هائي  اي براي مــحدود ساختن تعداد پيغام پائي، مصرانه خواستار گنجاندن گزينهبرخي از كاربران ارو
هاي گــران  توانستند هزينه كه در اين صورت، آنها مي(كــه در هر جلسه بازيابي ميشود، شدنـد 

مــن مدت زمان زيادي بر اين موضوع پافشاري و با درخواستشان ). هاي تلفنشان را كنترل كنند شبكه
اما زماني كه شما براي كاربران . كردم، و هنوز هـم واقعــا از آن تغييـر دل خوشي ندارم فت ميمخال

ايـن مسئـله حتي در زماني كه آنها . نويسيد، بايد به نظرات مشتريانتان گوش كنيد جهان برنامه مي
 .دهند، هم صادق است پولي به شما نمي
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افزار در اين ارتباط بپردازيم، نكات مهم ديگري در  قبل از اينكه به بررسي نتايج كلي مهندسي نرم
  . وجود دارد كه شايسته بررسي و تحليل استfetchmailارتباط با پروژه 

 گر برنامه ارزش يافت ميشود، كه تماما توسط تجزيه  بعضا كلمات كليدي بيrcدر سينتكس فايل هاي 
مانند بسيار خواناتر از كلمات كليدي مختصر و مرسومي است -سينتكس انگليسي. ناديده گرفته ميشود

  .كه عموما استفاده ميشود

،ميتوانند در تشبيه يك rcاين نكته زماني به ذهنم خطور كرد كه دريافتم كه چقدر تعاريف فايل هاي 
 را در برنامه serverه كليدي به همين دليل بود كه كلم( زبان كوچك نقش داشته باشند 

popclient به poll تغيير دادم .(  

هاي اصلي برنامه به انگليسي محاوره اي نزديكتر باشد، كاربرد برنامه نيز  حس كردم كه هرچه واژه
 در طراحي " از آن زبان بساز "اكنون، هر چند من از حاميان اصلي مكتب  هم. تر خواهد شد ساده
 و خيلي از موتورهاي ديتابيس HTML و Emacsهاي آن را ميتوان در  مونهافزار هستم كه ن نرم

  .وار ندارم-يافت، معموال عالقه زيادي به استفاده از سينتكس انگليسي

هائي كامال دقيق، مختصر و بدون هيچ گونه زياده گوئي گرايش  نويسان قديمي به استفاده از واژه برنامه
ز زماني است كه منابع كامپيوتري گران بوند و لذا مراحل عمل اين سبك، ميراثي فرهنگي ا. دارند

در اين صورت طبيعي بود كه زبان انگليسي با . تجريه ميبايست تا حد امكان ارزان و ساده ميبود
  .، يك مدل نامناسب بوده باشد٪50افزونگي در حدود 

 انگليسي نبود؛ به آن اشاره كردم اي هاي محاوره ام از واژه اين موضوع، دليل من براي اجتناب عادت گونه
با هسته و سيكل هائي كه ارزان تمام شوند، ايجاز حاصل به خودي خود . تا اشتباه بودنش را گوشزد كنم

تر باشد تا اينكه  نويسي براي انسان راحت اين روزها مهمتر اين است كه زبان برنامه. يك فرجام نيست 
  .براي ماشين ارزانتر تمام شود

 –يكي، هزينه پيچيدگي در مرحله تجزيه است . اليل بسياري براي محتاط بودن وجود داردهرچند، د
شما قطعا نميخواهيد به جائي برسيد كه مجموعه كاملي از اشكاالت و عوامل مختلف پريشاني كاربر، 

 و اي ديگري اين است كه تالش براي تبديل سينتكس زبان به حالتي محاوره. تان را فرا بگيرد برنامه
انگليسي مانند، اغلب نيازمند اين است كه انگليسي مورد استفاده تا حد زيادي براي همسو شدن با 
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هدف مورد نظر از قالب اصلي خود خارج شود؛ آنقدر كه اين تشابه ظاهري به زبان طبيعي مورد نظر، به 
 نسل "ه اصطالح اين مطلب را در بسياري از ب( اندازه همان سينتكس سنتي گيج كننده خواهد بود 

  )هاي تجاري ميبينيد  هاي پرس و جوي ديتابيس ها و زبان "چهارمي

 از اين مشكالت بدور بود، چرا كه دامنه ادبياتي fetchmailميتوان گفت كه سينتكس مديريتي برنامه 
 مطالبي كه به كاربر ميرساند،. آن محدود و اندك بود و با ساختار يك زبان همه منظوره فاصله داشت

ساده بود و حداقل خيلي پيچيده نبود، لذا پتانسيل كمي براي پريشاني و گمراهي كاربر در تقابل ذهني 
فكر ميكنم درس . اي كلمات روزمره انگليسي و زبان مديريتي واقعي نرم افزار، داشت بين مجموعه

  :بزرگي در اين نكته نهفته است 

اي زياد است، اصطالحات خودماني   و ادبيات محاورهوقتي فاصله بين ادبيات مورد استفاده برنامه شما
  .ميتوانند مفيد واقع شوند

افزار را به   از من ميخواستند تا نرمfetchmailبعضي از كاربران ! نكته ديگر تامين امنيت واهي است 
از  به نحوي ذخيره كند كه rcها را به شيوه رمزگذاري شده در فايل هاي  اي تغيير دهم تا پسورد گونه

 .دسترسي ديگر افراد مصون بماند

هر كسي كه مجوز هاي . من چنين كاري را انجام ندادم، چرا كه عمال اين كار امنيت را افزايش نميداد
 – شما را داشته باشد، توانائي اجراي برنامه شما را نيز همانند شما خواهد داشت rcخواندن فايل هاي 

تفاده از رمزگشاهاي خاصي قادر به يافتن پسورد شما خواهند و اگر به دنبال پسورد شما باشند، با اس
  .بود

نتيجه رمز گذاري پسورد در برنامه، تنها به ايجاد حس اعتمادي واهي در افرادي كه اين كاره نيستند، 
  :قانون كلي اين است كه . مي انجاميد

  .از كم كاري در بحث امنيت حذر كنيد. كل امنيت يك سيستم به اسرار آن است
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سازي  نياز هاي الزم براي يك پياده  منتقدان و شنوندگان اوليه اين مقاله، همگي سواالتي را درباره پيش
هاي سرپرست پروژه و  افزار مطرح ميكردند، كه مباحثي نظير صالحيت موفق از سبك بازار در توسعه نرم

برنامه نويسان دارد را شامل -دي سعي بر ايجاد انجمني از كمكسبك برنامه نويسي درحالتيكه فر
  .ميشد

هر فرد، قادر به . نويسي را از ابتدا شروع كند كامال مشخص است كه كسي نميتواند در سبك بازار، برنامه
ن در افزار است، اما انجام يك پروژه از ابتدا و كار انفرادي بر روي آ زدائي و بهبود نرم تست برنامه، اشكال

جامعه . لينوس اين كار را امتحان نكرد، من هم چنين كاري نكردم. مدل بازار بسيار سخت خواهد بود
  .برنامه نويسان ِ پاگرفته شما نيازمند پروژه اي قابل اجرا و تست است تا با آن سرگرم شود

 آن هستيد، قولي زماني كه شما شروع به ايجاد انجمني اينچيني ميكنيد، آنچه كه براي ارائه نيازمند
تان چنان كه بايد درست كار نكند؛  ممكن است كه برنامه. است كه ديگران آن را باور داشته باشند

چيزي كه . تان ناقص، و مستند سازيتان ضعيف باشد ممكن است منطقتان خام، كدتان پراشكال، برنامه
تان را  ستان است كه ميتواند برنامهنبايد در آن كوتاهي كنيد متقاعد كردن دروني ِ همكاران برنامه نوي

  .در آينده اي نزديك به برنامه اي كارا و خوب تبديل كند

افراد . ، هر دو با طرحهاي پايه اي قدرتمند و جذاب، پا به جامعه گذاشتندfetchmailلينوكس و 
ند؛ سپس از كل بسياري كه پس از ارائه اين مقاله به مدل بازار مي انديشند، يه اين نكته مهم پي برده ا

مطالب به اين نتيجه ميرسند كه سطح باالي بينش طراحي نرم افزار و هوشمندي در سرپرستي پروژه، 
  .از هم تفكيك ناپذيرند

 popclientمن طرح خودم را از نسخه هاي اوليه . اما لينوس، طرح برنامه خود را از يونيكس گرفت
). ا لينوكس، خيلي بيشتر در ارتباط با آن گفته شد هر چند تغييرات زيادي كرد، ودر قياس ب( گرفتم 

هماهنگ كننده يك پروژه در سبك بازار واقعا نيازمند داشتن استعداد /در اين صورت، آيا سرپرست
  افزار است، يا اينكه او ميتواند از قدرت استعداد طراحي ديگران بهره ببرد ؟ استثنائي طراحي نرم

اهنگ كننده توانائي خلق طرحهائي با نبوغ استثنائي را داشته باشد، فكر ميكنم، زياد مهم نيست كه هم
هاي خوب را از ديگر  بلكه آنچه كه مهم است اين است كه هماهنگ كننده پروژه قادر باشد تا ايده

  .ها تشخيص بدهد ايده
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كر لينوس، نه در مقام يك طراح مبت.  گواهي بر اين ادعا هستندfetchmailهر دو پروژه لينوكس و 
هاي خوب  ، ابتكار فوق العاده اي را از خود براي تشخيص طرح)همانطور كه پيشتر بحث شد ( برجسته 

و من نيز پيش از اين، به شرح چگونگي شكل گيري . و يكپارچه كردنشان با هسته لينوكس نشان داد
ري بود، كه متعلق به فرد ديگ ) SMTPارسال  ( fetchmailيك ايده قدرتمند طراحي در برنامه 

  .پرداختم

اولين شنوندگان اين مقاله، از من با اشاره به اين كه ابتكار طراحي را در پروژه هاي تحت بازار راحت 
جلوه داده ام، تعريف و تمجيد كردند؛ به اين دليل كه خيلي از آنها را خودم دارا هستم و در نتيجه اين 

در قياس با برنامه نويسي ( ها باشد؛ فاز طراحي شايد تا حدي حق با آن. مسائل برايم سهل و آسان است
  .مطمئنا قويترين مهارت من است) و يا عيب يابي 

افزار اين است كه اين خصوصيت بعد از چندي به يك  اما مشكل زيرك و مبتكر بودن در طراحي نرم
ا را به فرمي  شما خودتان همه كارها را ميكنيد و زماني كه مجبور ميشويد كه آنه–عادت تبديل ميشود 

پروژه هائي را بياد مي آورم كه در آنها به مشكل برخوردم، چرا . ساده و قدرتمند در آوريد، گيج ميشويد
  . مرتكب نشومfetchmailكه مرتكب اين اشتباه شدم؛ اما حواسم بود كه اين اشتباه را در 

ام را كنترل  ود، چرا كه زيركي تاحدي موفقيت آميز بfetchmailبنابراين، به اين باور رسيدم كه پروژه 
هائي كه سبك بازار اجرا ميشوند،  در تضاد با ابتكار در طراحي، براي پروژه) حداقل ( كردم؛ اين استدالل 
فرض كنيد لينوس توروالدز سعي ميكرد نوآوري هاي . و لينوكس را در نظر بگيريد. الزم و ضروري است

ه پروژه اش را خودش انجام دهد؛ در اين صورت آيا اين عامل را در طي توسع بنيادين در طرح سيستم
احتمال وجود داشت كه هسته حاصل از اين كار، به همان پايداري و موفقيتي باشد كه اكنون در دست 

  ماست ؟

البته يك سطح پايه اي مشخصي از توانائي طراحي و برنامه نويسي ضروري است، اما من معتقدم تقريبا 
درباره اجراي كاري در سبك بازار مي انديشد، از آن سطح مينيمم گفته شده هر كسي كه بطور جدي 

اي را بر روي افراد اعمال ميكند تا به دنبال  بازار داخلي جامعه باز متن، فشار زيركانه. باالتر است
ه و به تا كنون، گويا اين قضيه صادق بود. كارهائي در برنامه نويسي كه توانائي ادامه آن را ندارند، نروند

  .خوبي عمل كرده است

افزاري در ارتباط نيست؛ فكر ميكنم اهميتش  مهارت ديگري وجود دارد كه به طور مستقيم با توسعه نرم
هماهنگ كننده و .  و ممكن است مهمتر باشد–به اندازه زيركي در طراحي پروژه هاي سبك بازار باشد 
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اي ارتباطي خوب در برخورد با افراد، برخوردار ه يا مدير يك پروژه در سبك بازار ميبايست از مهارت
  .باشد

افزار، آنچه كه نياز داريد اين است كه افراد  براي ساخت يك انجمن توسعه نرم. اين مسئله بديهي است
را جذب كنيد؛ آنها را به كاري كه ميخواهيد انجام دهيد، عالقمند سازيد؛ و از بابت كاري كه انجام 

كنيد؛ سرو صداها و تبليغات فني پروژه، روشي قديمي براي انجام اين كار است؛ ميدهند، از آنها تشكر 
  .خصوصيات خود شما نيز در پروژه نقش اساسي دارد. اما اين جدا از موضوع بحث است

اين تصادفي نيست كه لينوس يك مرد نازنين و دوست داشتني است كه سبب ميشود تا ديگران هم 
گراي  اين يك اتفاق نيست كه من يك فرد برون. د كه به او كمك كنندمانند خود او شوند و بخواهن

براي اينكه مدل بازار پا . فعال هستم كه از كار كردن با ديگران لذت ميبرم و مهارت زيادي در طنز دارم
  .برجا بماند، اندك توانائي شما در مجذوب ساختن افراد ميتواند بسيار موثر واقع شود
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هاي شخصي براي مشكالت هر روزه مبتكرآن شروع ميشود؛  ها از راه حل بهترين هك: حقيقت دارد كه 
و سپس به طور گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد، چرا كه مشكل فوق، ميتواند مشكل گروه گسترده 

اي بهتر بيان  ند، كه اگر بخواهيم آن را به شيوه باز ميگردا1اين ما را به دليل قانون . اي از كاربران باشد
  :كنيم، ميتوانيم بگوئيم 

  .اي شروع كنيد كه برايتان جالب باشد براي حل يك مسئله جالب، از يافتن مسئله

 جرقه هاي اوليه شروع بود، كه نتيجه اش برنامه popclientهاي اوليه  براي من، كارل هريس و ورژن
fetchmailنكته جالب توجه، اين . ين نكته نيازمند گذشت زمان نسبتا زيادي استاما درك ا.  شد
 براي بررسي ، ما را به مرحله fetchmailنكته جادن انتخاب سير حركت لينوكس و . است كه بجا بو

  .هاي زياد و فعالي از كاربران و برنامه نويسان افزار در بين انجمن  سير تكاملي نرم–بعدي هدايت ميكند 

نويس قابل تعويض نيست، و اضافه كردن برنامه نويس  كس در كتابش ، نشان داد كه زمان برنامهفرد برو
او . اي كه به تاخير افتاده است، موجب بيشتر به تاخير افتادن آن نيز خواهد شد جهت تسريع در پروژه

نويسان آن،  رنامهبه بحث در اين مورد پرداخت كه پيچيدگي و هزينه هاي ارتباطي ِ يك پروژه با تعداد ب
 نام گرفت "قانون بروكس "اين ادعا . هنگامي كه نمودار پيشرفت پروژه خطي است، نسبت مستقيم دارد

گيري  اما اگر قانون بروكس همه ماجرا بود، در اين صورت شكل. و به عنوان قانوني بديهي پذيرفته شد
  .لينوكس غير ممكن ميشد

نويسي كامپيوتر ، بيان كرد كه قانون  تاب روانشناسي ِ برنامهتنها چند سال بعد، جرالد وينبرگ در ك
 egoless ( "نويسي با ديگران   برنامه"در بحث . بروكس بايد به طور اساسي تصحيح شود

programming( نويسان خودشان تمامي كارها را بر  ، وينبرگ نشان داد كه در حاالتي كه برنامه
فراد را به پيدا كردن مشكالت برنامه و بهبودي در نرم افزار تشويق روي كدشان انجام نميدهند، و ديگر ا

  .اش را نميتوان در هيچ مدل ديگري يافت ميكنند، چنان پيشرفتي در برنامه ايجاد ميشود كه نمونه

هاي انتخابي وينبرگ ، تحليلش را از پذيرشي كه شايسته و سزاوار آن بود، بر حذر  ميتوان گفت كه واژه
اما من . دار بود  براي هكرهاي اينترنتي، براي برخي خنده" egoless " بكار بردن واژه  مثال–داشت 

  .فكر ميكنم كه استدالل او، امروزه بيش از زمان ديگري به واقعيت نزديك است
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و ( تاريخچه يونيكس بايد قاعدتا افكار ما را براي آنچه كه بايد از لينوكس ياد بگيريم، آماده كرده باشد 
يعني، زماني ). ه اي كه من در قالب كوچكتري با الگو برداري تعمدي از روش لينوس، شرح دادم تجرب

نويسي را به عنوان فعاليتي اساسي به طور مجزا درنظر بگيريم، ابتكار هاي بسيار بزرگي از  كه برنامه
كه تنها از قدرت نويسي  برنامه. هدايت پروژه به توجه و قدرت خالق جوامع برنامه نويسي حاصل ميشود

نويسي كه به خوبي ميداند كه چطور  فكر خود در يك پروژه بسته استفاده ميكند، در قياس با برنامه
زمينه يك پروژه باز و تكاملي را كه عيب يابي و پيشرفت آن به كمك صدها برنامه نويس ديگر انجام 

  .ميشود، فراهم كند، شكست خورده است

از جمله اين .  به داليل متعددي مانع از به كمال رسيدن اين خط مشي شداما دنياي سنتي يونيكس، بنا
ديگري . هاي مجوز هاي گوناگون، اسرار تجاري، و سودهاي تجاري اشاره كرد داليل ميتوان به محدوديت

  .اين بود كه اينترنت آن زمان به وسعت امروز نبود

 وار " egoless " با سبك برنامه نويسي پيش از اينكه اينترنت ارزان شود، تنها چند انجمن محدود
اي و  وينبرگ به فعاليت ميپرداختند، و يك برنامه نويس به راحتي ميتوانست نظر بسياري از افراد حرفه

 ، به مهد نو UC Berkeley ، و Bell  ،MIT AIآزمايشگاه . برنامه نويسان ديگر را جلب كند
  .هاي افسانه اي و بزرگ تبديل شده بودند آوري

اي بود كه تالشي هوشيارانه و موفق را در استفاده از تمام جهان به عنوان منبع  لينوكس اولين پروژه
 تصادفي WWWفكر نميكنم كه همزماني و همگامي دوران رشد لينوكس و . نوآورش اش انجام داد

گسترش  همزمان با 1994-1993بوده باشد، و اينكه لينوكس دوران كودكي خود را در حدود سالهاي 
لينوس اولين كسي بود كه . دهنگان اينترنت و انفجار تقاضا براي اينترنت سپري كرد صنعت سرويس

  .چگونگي استفاده از اصول جديدي را آموخت كه فراگير شدن اينترنت آنها را ممكن ساخته بود

يكنم كه اين با اين حال كه اينترنت ارزان قيمت نيازي ضروري براي رشد مدل لينوكس بود، اما فكر م
هاي  عامل حياتي ديگر، پيشرفت سبك رهبري پروژه و مجموعه روش. امر به خودي خود كافي نبود

همكاري بود كه اين امكان را به برنامه نويسان ميداد تا نظر برنامه نويسان ديگر را جلب كنند و از اين 
  .رسانه بيشترين استفاده را ببرند

 –ري چيستند ؟ اين دو را نميتوان نتيجه قدرت ارتباطات دانست اما اين سبك رهبري و روشهاي همكا
و حتي اگر بتوان چنين تصور كرد، رهبري با اجبار، چنين نتيجه اي كه امروز شاهدش هستيم، در بر 

وينبرگ از كتاب زندگينامه پايتر الكسيويچ كروپتكين، آنارشيست قرن نوزدهم روسيه، با . نخواهد داشت
  : ، مطالبي را در تائيد اين موضوع نقل قول كرده است "ك انقالبي  خاطرات ي"عنوان 
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 پس از گذراندن دوران كودكي در خانواده اي فقير، مثل هر مرد جوان ديگري در آن دوران، وارد "
اما طولي نكشيد ... . زندگي واقي شدم؛ با باور ِ لزوم حرف شنوي، فرمانپذيري، تحمل سرزنش و تنبيه، و 

رفتم تا اين وضعيت را عوض كنم و با اربابان مقابله كنم؛ و در شرايطي كه كوچكترين كه تصميم گ
اشتباهي، عواقب وخيمي براي مرتكب شونده آن به همراه داشت، تصميم گرفتم تا تفاوت بين پيروي از 

سب اولي، بيشتر منا. قانون حرف شنوي با پيروي اصولي كه ديگر مردم با آن موافق بودند، را حس كنم
رژه هاي نظامي بود كه هيچ تقارني ساختار زندگي نداشت؛ و رسيدن به اين هدف تنها با تالشي سخت 

  ". در همسو شدن اراده عمومي ممكن بود

اي همانند لينوكس به   كامال گوياست كه پروژه" تالشي سخت در همسو شدن اراده عمومي "عبارت 
ا به هيچ وجه نميتوان در ميان داوطلباني كه در بهشت  ر" قانون حرف شنوي " و -چه چيزي نياز دارد 

براي اينكه خوب به كار و رقابت . كه ما آن را اينترنت ميناميم، بسر ميبرند، بكار برد!! آنارشيست ها 
بپردازيد، هكرهائي كه ميخواهند پروژه هاي گروهي را رهبري كنند، بايد چگونگي جذب افراد و تزريق 

 ِ " اصل توافق "هاي عالقمند را در حالي كه بطور سربسته توسط  را در انجمنانرژي و شوق به كار 
بايد اين مسائل را ياد بگيرند تا بتوانند از قانون لينوس استفاده . كروپتكين به آن اشاره شد، ياد بگيرند

  .كنند

ما قياس هاي ا.  به عنوان تفسيري قابل قبول براي قانون لينوكس، ياد كردم" اثر دلفي "پيشتر، از 
قدرتمند ديگري نسبت به سيستم هاي تطبيقي در زيست شناسي و اقتصاد يافت ميشود كه به اين 

دنياي لينوكس در بسياري از جهات همانند يك بازار آزاد يا يك اكولوژي عمل . موضوع اشاره دارند
ند كه در فرايند ميكند؛ يك مجموعه از عوامل خودخواه در تالش براي هر چه بيشتر كردن سودي هست

اي تر از  اي خواهد انجاميد كه بسيار كاراتر و حرفه انجام كار، نهايتا به يك آرايش خود بخود اصالح شده
  . بگرديم" اصل توافق "اينجاست كه بايد به دنبال نتايج . هر پروژه متمركزي است

 به معني كالسيك ِ  در هكرهاي لينوكسي، تنها" عملكرد بر اساس منفعت "منظور از تالش براي 
اقتصادي آن نيست، بلكه به معني حس معنوي حاصل از رضايتمندي دروني آنها و شهرتي است كه در 

ممكن است اين انگيزه، نوعدوستانه عنوان شود، اما نميتوان . ( ميان هكرهاي ديگر بدست مي آورند
 است كه به فرد نوعدوست انكار كرد كه نوع دوستي نيز به خودي خود، نوعي از رضايتمندي دروني

يكي از آنها كه من . هاي اختيارگرا كه از اين روش استفاده ميكنند، كم نيستند فرهنگ). دست ميدهد 
تخيلي است، برخالف آنچه -مدت زيادي است در آن مشاركت دارم، گروه هواداران داستان هاي علمي

ميشناسد، ) ميان ديگر هواداران افزايش شهرت كسي در  ( " egoboo "كه هكرها آنرا صريحا به 
  .محرك اصلي فعاليت هاي داوطلبانه آن است
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اش اكثرا توسط ديگران  لينوس، با درست قرار دادن خويش به عنوان دروازه بان پروژه اي كه توسعه
انجام گرفت، و پرورش عالقمندي در پروژه تا زماني كه پروژه روي پاي خود ايستاد، نشان داد كه درك 

اين ديدگاه شبه اقتصادي از دنياي .  ِ كروپتكين بدست آورده است" اصل توافق عمومي "ه اي از زيركان
  .لينوكس، ما را قادر ميسازد تا ببينيم كه چطور اين توافق عملي شده است

 تا – بنگريم " egoboo "ميتوانيم به روش لينوس به عنوان روشي براي خلق بازاري كارا در 
ها را تا آنجا كه ممكن است بهم متصل سازد تا با دشواريهائي مبارزه كند كه خودپسندي تك تك هكر

البته در مقياس  ( fetchmailدر پروژه . تنها بوسيله همكاريهاي تنگاتنگ و مداوم، ممكن بود
شايد حتي من اين روش . نشان دادم كه الگوبرداري از روش او به نتايج خوبي خواهد انجاميد) كوچكتر
  .تر از او هم بكار برده باشم تر و سيستماتيك انهرا هوشيار

، انتظار يك فرهنگ )بخصوص آنهائي كه اصوال نسبت به بازارهاي آزاد بدبين هستند ( افراد زيادي 
اما . اي دارند كه از هم گسيخته، شخصي، بي فايده، مرموز و خصومت آميز باشد خودخواهانه يك طرفه

تنوع گيج كننده، كيفيت و عمق مستندات ) براي اينكه مثالي ذكر كنم تنها ( اين انتظار، كامال توسط 
اگر برنامه نويسان از مستندسازي متنفرند، پس چگونه است كه هكرهاي . لينوكس مردود است

 egobooلينوكسي حجم انبوهي از مستندات را توليد كردند ؟ بديهي است كه بازار آزاد لينوكس در 
زشمند تالش ميكند؛ با روشي متفاوت از آنچه دربخش هاي مستندسازي پر بهتر در توليد محصوالت ار

  .هزينه توليد كننده هاي نرم افزار هاي تجاري رخ ميدهد

 نشان داد كه با تشويق درست خيلي از fetchmailهر دو پروژه هسته سيستم عامل لينوكس و 
اسطه اينترنت از وجود خيلي از هماهنگ كننده قدرتمند ميتواند بو/هكرهاي ديگر، يك برنامه نويس

. اش را به هرج و مرج و بي نظمي بكشاند همكاران برنامه نويس ديگر سود برد، بدون اينكه پروژه
  :بنابراين، با توجه به قانون بروكس ، من ميگويم 

 از اي همچون اينترنت استفاده كند، و بداند كه چگونه بدون استفاده اگر هماهنگ كننده پروژه، از رسانه
  .جبر به رهبري بپردازد، مطمئنا روش رهبري بهتر ميشد

فكر ميكنم كه آينده نرم افزار هاي باز متن تا حد زيادي به افرادي تعلق خواهد داشت كه ميدانند 
چطور تجربه لينوس را تكرار كنند، كساني كه به روش كليسائي پشت ميكنند و بازار را در آغوش 

ه قدرت فردي و نبوغ ديگر اهميت ندارد، بلكه ، فكر ميكنم كه پيشگامان منظورم اين نيست ك. ميگيرند
افزارهاي باز متن، كساني خواهند بود كه از قدرت فردي و نبوغ شخصي، كار خود را شروع ميكنند و  نرم

  .هائي از عالقمندان، تقويت ميكنند سپس، آن را بوسيله ساخت داوطلبانه و موثر انجمن
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نويسي با اهداف غير تجاري، كه در  برنامه. افزار هاي باز متن نباشد ها منحصر به نرمو شايد، اين امر تن
به سختي بتوان از عهده . درياي استعداد جامعه لينوكس قرار ميگيرد، ميتواند بر مشكل خود غلبه كند

  . به من كمك كردند، برامدfetchmailكرايه بيش از دويست نفز كه در پروژه 

ها، جنبش باز متن پيروز خواهد بود؛ نه به اين دليل كه تشريك مساعي از نظر اخالقي احتماال، در انت
با فرض اينكه نكته (  اخالقا ً مطرود است " احتكار نرم افزار "كاري پسنديده است يا به اين خاطر كه 

 دنياي تجارت ، بلكه تنها به اين خاطر كه)آخر را باور داريد، همانطور كه من و لينوكس با آن مخالفيم 
 متني كه از زمان متخصصان -هاي باز نميتواند در يك مسابقه فني در حال پيشرفت، در جدال با انجمن

  .بيشتري براي حل مشكالتش بهره ميبرد، پيروز شود
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  ... زدن تاريخ هستي حالت عجيبي به آدم دست ميدهد زماني كه حس كني در حال رقم

اسكيپ ، اعالم   ، حدودا هفت ماه پس از اولين انتشار اين مقاله، شركت نت1998 ژانويه سال 22در 
من از اين ماجرا .  را انتشار دهدnetscape communicatorكرد كه قصد دارد كد منبع برنامه 

  .تا روز انتشار آن خبري نداشتم

اسكيپ، بعدا نامه اي مختصر به شرح زير براي  كنولوژي در نتاريك هان، نايب رئيس و رئيس بخش ت
 از طرف تمامي افرادي كه در نت اسكيپ كار ميكنند، ميخواستم در درجه اول از شما ": من نوشت 

  ". تفكر و مقاله شما الهام اصلي براي تصميم ما بود. براي كمكي كه به ما كرديد تشكر كنم

 دعوت ميشدم تا در silicon valleyاسكيپ به  دعوت نتهاي بعد، من مرتبا به  در هفته
ما به تدوين . هاي استراتژيك با برخي از مديران بلند پايه و مهندسان فني آنها شركت كنم كنفرانس

هاي بلند مدت و  اسكيپ و مجوز مربوطه اش پرداختيم و در مورد طرح استراتژي انتتشار كد منبع نت
گفتار هستم، كمي  االن كه من در حال نوشتن اين پس. يز گفتگو كرديممتن ن-اثرات آن در جامعه باز

  .زود است كه بخواهم به شرح آن بپردازم، اما جزئيات آن به زودي اعالم خواهد شد

سازي مدل بازار در دنياي تجارت  اسكيپ، اكنون زمينه را براي يك آزمايش بزرگ و جهاني از پياده نت
اسكيپ در كار خود موفق   متن را تهديد ميكند؛ اگر نت– فرهنگ باز اكنون خطري. فراهم كرده است

اعتبار خواهد شد كه دنياي تجارت تا يك دهه بعد به آن نزديك  نشود، تفكرات دنياي باز متن چنان بي
  .نخواهد شد

 و نقاط ديگر كامال Wall Streetواكنش هاي اوليه از . از سوي ديگر، اين يك فرصت استثنائي است
اسكيپ با اين حركت بتواند  اگر نت. فرصتي براي پيشرفت برايمان فراهم شده است. ت بوده استمثب

سهم قابل توجهي از بازار را بدست آورد، زمينه را براي انقالبي بزرگ در صنعت كامپيوتر فراهم كرده 
 .است

  

  .سال بعد بايد سال جالب و آموزنده اي باشد
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