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 مقدمه

زاد ، اهمیت توجه به فلسفه نرم افزار آهدف اصلی از این نگارش برسی دالیل پیدایش نرم افزار های آزاد و غیر 

آزاد و دسته بندی و جمع آوری دالیل استفاده از  نرم افزار آزاد است این مقاله گزیده ای از چندین مقاله بنیاد 

 .نرم افزار آزاد و اضافات کامال شخصی شکل گرفته است 

بار ها در جامعه و اینترنت مشاهده کرده ام دوستانی که نرم افزار آزاد استفاده میکنند، هدفخود از این  کار را 

عشق به آزادی عنوان کرده اند و ساعت ها وقت خود را برای تببین و توضیح فلسفه نرم افزار آزاد به دیگران 

 . ری این نکات در قالب این نگارش شدیمچندباره گویی به فکر جمع آوصرف کردند، برای رفع این 

در این مقاله هیچ گونه نتیجه گیری صورت نمی گیرد و گفت و گویی است مکتوب برای شناخت بیشتر اهداف 

 جامعه ی نرم افزار آزاد دهن شما است که قضاوت میکند.  
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 :1گفتار 

 کلیات

 آزاد م افزار نر تعریف : 1

 نرم یک درباره باید مواردی هچ هک دهیم اننش واضح بطور داریم قصد گفتار این در آزاد افزار نرم تعریف ارائه با

 .شود تلقی آزاد افزار نرم یک عنوان به تا کند صدق خاص افزار

 بودن معنایی و چند  free واژه وجود خاطر به شده ترجمه آزاد افزار نرم یفارس به که freesoftware ژهاو

 قاطال که حالی در . تاس رایگان معنی به free که بیاندیشند چنین یه اعد شده موجب انگلیسی زبان در آن

 و شود می داده کاربر به افزار نرم آن با رابطه در یخاص ایه آزادی هک تاس منظور این به افزار نرم به آزاد صفت

 افزار نرم یک کاربران برای آزادی نوع چهار به آزاد افزار نرم قدقی وربط . داردن اطیارتب تقیم هب موضوع این

  :کندی م اشاره

  (0 منظوری  )آزادی ره برای برنامه اجرای برای آزادی •

 (1 آزادی) خود نیاز رایب آن رتغیی و امهبرن ردعملک ونگیچگ یبررس و مطالعه برای آزادی •

 (2 آزادی )آن از یی هایکپ مجدد توزیع برای آزادی •

 برند می بهره آن از امعهج تمام بنابراین عموم، برای تغییرات این انتشار و برنامه بهبود برای آزادی •

 (9 آزادی)

 نکته .آید می شمار هب آزاد زاراف نرم کی ندباش تهداش راهمه  آزادی این هها آن کاربران که صورتی در برنامه یک

 به آزاد افزار نرم .باشد می آزاد افزار نرم رایب روریض رطش کی عمنب دک هب یدسترس هک تاسی این توجه حائز

 ترسدس در تجاری توزیع و تجاری عهتوس ، اریتج تفادهاس رایب دبای آزاد امهبرن کی .نیست تجاری غیر معنای

 مهم بسیار تجاری آزاد یافزارها نرم چنین بلکه ت،نیس ولمعم رغی دیگر آزاد افزار نرم تجاری عهتوس .باشد

 ای و آورده تبدس را آزاد زاراف نرم از اییه کپیتا  باشید کرده تپرداخ ولیپ تاس نممک شما بنابراین .ستنده

 را ی هاییکپ ونهچگ هاینک از نظر رفص اما .باشید آورده بدست زینهه پرداخت دونب را هایی یکپ تاس نممک
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 آن از ییها کپی تیح ای و ددهی رتغیی ، کنیمد کپی را افزار نرم تا دارید را آزادی این میشهه ، ده ایآورد تبدس

 .بفروشید را

 بطور یا و دادن دیهه دمانن اراتیعب ردنب ارک به از تاس بهتر میشود صحبت آزاد افزار نرم درباره که گامینه

 بعضی .آزادی نه ، تاس قیمت مورد در وعموض هک درسانی م را مفهوم این عبارات این زیرا شود، خودداری رایگان

 .نگذارید صحه آنها بر شما امیدواریم ما که ددارن رب در یمیمفاه قانونی غیر کپی مانند معمول عبارات

 تاریخچه : ۲

 گنو .می باشد ازگارس ونیکسی اب ایفزاینده  ورط هب که بوده آزاد کامل عامل یستمس یک گنو عامل یستمس

 .کرد منتشر 1389 پتامبرس در را گنو پروژه اولیه عیهاطال اسیتالمن ریچارد.است "GNU's Not Unix"مخفف 

 .تاس شده ترجمه زبان چندین به هک شد منتشر 1385 پتامبرس در گنو یهاعالم نام به آن تر کامل نسخه

 افزار نرم از منحصرا هک یگروه در رد،ک ازآغ MITدانشگاه  در را خود کار استالمن که هنگامی 1371 سال در

 .میکردند توزیع آزاد افزار نرم اغلب زنی امپیوتریک یها رکتش تیح .تپرداخ ارک به کردندمی   تفادهاس آزاد

 تقریبا 1380 هده در. دادند می انجام را کار مینه نیز اغلب و بودند آزاد یکدیگر با کاریهم در نویسان برنامه

ی م منع را کاربران طتوس مکاریه آنها مالکان و داشتند مالک که معنی این به بودند، انحصاری افزارها نرم تمام

 .کردی م ایجاب را گنو پروژه ضرورت کار این که کردند

 حتی شما باشد، تهنداش ودوج آزادی لعام تمسیس راگ د؛دارن نیاز عامل سییستم یک به کامپیوتر کاربران تمام

 نرم در ضرورت اولین بنابراین .کنید شروع را کامپیوتر با کار انحصاری یافزارها نرم از تفادهاس بدون توانید نمی 

 .تاس آزاد عامل یستمس یک وجود آزاد، افزار

 ( ٪ 33.5 نه و ٪ 35 هن و) دص در دص هک تاس یونیکس با زگارسا یستمس یک ارائه گنو عامل یستمس اصلی دفه

 . کند تفادهاس آزاد افزار نرم از

ی م( ! نیست یونیکس ، گنو) معنای به بازگشتی رنامس یک (GNU : GNU is not unix ) گنو  سیستم نام

 چیزی گنو گویدی م مزمانه ورط به که تاس حالی در یونیکس فنی یه هااید به احترام ادای برای یراه که باشد

 خود اربرانک هب وگن ، ونیکسی فخال رب اما تاس یونیکس به شبیه گنو فنی لحاظ از. تاس یونیکس از متفاوت

 یک. ستنده ترسدس در دفه مینه با امروزه ( دیسترو ) یستمیس آزادا کاملً یها توزیع . دده می آزادی

 قالب یها برنامه ،ویرایشگرها ،کامپایلرها شامل و ت؛اس ستهه یک از بیشتر خیلی یونیکس هشب عامل یستمس

 ما .تاس بزرگی بسیار کار کامل ملعا میستس کی تننوش بنابراین .باشد می … و پستی یافزارها نرم متن، بندی



 

6 
 

 عامل، یستمس اصلی اجزای تمامی به 1330 لسا ات.دانجامی طول به ها لاس .کردیم کار به شروع 1384 ژانویه در

 طتوس 1331 الس در یونیکس، شبه ستهه یک لینوکس، پسس .تیمنوش را اآنه ای ویافتیم  تدس تههس جز به

 کامل تقریبا یستمس با لینوکس ترکیب .شد آزاد افزار نرم یک 1332 الس در و ردک پیدا عهتوس تروالدز لینوس

 .لینوکس/گنو ستمسی :شد کامل عامل یستمس کی هب رمنج وگن

 رابطه گنو و لینوکس:  1-۲

 گنو یستمس تغییریافته هر روز از یکی از نسخه هایکامپیوتر بدون اینکه خود متوجه باشند  اربرانکاز بسیاری

 تفادهاس مورد گسترده بصورت هک وییگن تمسیس نسخه امروزه وقایع،  عجیبِ تغییرات اثر بر. کنند می تفادهاس

 طور به سیستم این که نیستند آگاه کاربران عنوان )لینوکس( شناخته می شود ، و بسیاری از با گیرد یم  قرار

 آن از کاربران و دارد وجود واقعا لینوکس.  یافته است توسعه گنو پروژه توسط که است، گنو سیستم اساسی

: تاس ستهه یک لینوکس.کنند می تفادهاس آنان که تاس سیستمی از بخشی تنها لینوکس اما کنند، یم تفادهاس

 متقس کی تهسه. دده می صتخص کنید می اجرا که ییها برنامه هب را ماشین منابع یستمس در که ای برنامه

 می کامل عامل یستمس یک  متنِ در تنها و تاس فایده بی تنهایی به اما باشد یم عامل تمسسی کی روریض

 تمسیس لک یاساس وربط: شود می برده بکار گنو عامل ستمسی با ترکیب در لینوکس عادی وربط. کند کار تواند

 آنچه تمام. لینوکس/گنو صهخال طور به کند،می  عمل ستهه عنوان به که لینوکس وهعال به ت،اس وگن

 . ستنده لینوکس/گنو یها توزیع حقیقت در شوند می نامیدهتوزیع های لینوکس 

 خوانند، یم آن اآنه که سیستم کل و باشد می لینوکس که ستهه بین تفاوت از کامل بطور کاربران از بسیاری

 کنند یم فکر حتی اوقات گاهای کاربران نای. دده ینم افزایش را یآگاه نام این از مبهم تفادهاس. نیستند آگاه

  .داد عهتوس را عامل یستمس امتم مکک کمی با 1331 الس در توروالدز لینوس که

 لینوکس یسمتمس لک ندا هنیدش ییکه اآنج از اما. تاس ستهه یک لینوکس که دانند یم  نویسان برنام عموما

 توجیح را ستهه نام با ستمسی کل نهادن نام که کنند می ایجاد خود نذه در های پیشین اغلب شود، می نامیده

 ند،رسا اتمام به را ستهه نوشتن ارک توروالدز وسلین که هانگامی که دارند اعتقاد بسیاری نمونه برای. کند می

  ستمسی  یک  اختنس موارد الزم برای بیشتر و د،کنن ارک آن اب هک دبودن افزارهاایی نرم دنبال به آن کاربران

 نبود تصادفی کردند پیدا آنها که چیزی اما(. دلیلی چهی بدون) کردند پیدا بود فراهام قبل از که را یونیکس شبه

 کنید توجه .کندمی  پشتیبانی گنو یستمس  خوبیِ  به لینوکس/گنو سییستم از گنو پروژه. بود گنو یستمس بلکه

 با سییستم این کرده است دتولی ونیکسی شبه آزاد عامل سییستم یک مستقل بطور دیگری پروژه گنو، جز به که

 لاوای در اام ودنب آزاد 80 هده در ستمسی این. دکن می داپی عهتوس برکلی دانشگاه در وموجود  BSD عنوان
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 نوع یک یا و باشند می گنو ستمسی نوع یک یا اغلب. موجود آزادِ یها عامل سیسمتم امروزه. دش آزاد 30 مهده

  BSD سییستم

 

  ؟ لینوکس/گنو یا لینوکس: ۲-۲

 جا  یب یها نام می کنند خصمش را کنیم بیان میخواهایم آنچه  معنیِ  اسامی انتخاب ؛میرسانند را معانی میاسا

 آن راگ اما ی دهدم خوشی ویب باشد داشته که نامی هار رز گل یک. کنندی م القا مردم به را اشتباه فکری طرز

 را ارخودک راگ و. دش خواهاند ناامید بنویسند زیچی آن اب دخواهان می راندیگ هک امیهانگ د،بنامی ارخودک را

 د،بنامی “وکسلین” را ام  عاملِ یستمس اگر. تاس کاری چه بمناس هک دش دنخواهان وجهمت خاصاش د،بنامی “رز”

 هن چند ره) صحیح ایاندیشه  بنامید، لینوکس/گنو را آن اگر. اندرس دخواه را اشتباه دفیه و اریخچهت تگاه،خاس

 .اندرس خواهاد را( کامل اتجزئی اب

 دفه و تاریخچه گاه،تخاس هی دربار مردم که اسیت مهم آیا دارد؟ اهامیتی ما هی جامع برای امر این آیا اما

 که آزادی دنیای. ستنده رارشتک هب محکوم کنند فراموش را تاریخ که مردمی که چرا بلی، باشند؟ آگاه یستمس

 کامل یمده عهتوس را گنو ما تا شدند باعث که تیکالمش ت؛نیس تحکممس افتهی عهتوس وکسلین/گنو اطراف در

 .دارد وجود بازگشتشان  تهدیدِ و ند،ا  هنشد برطرف

 توزیع ی منتشرکننده های شرکت هک تاس دهش ازآغ آنجا از آزاد زاراف نرم ی هآیند در زرگب ارزاتمب از یکی

 اضافه قدرت و تتسهیال نام تحت وکسلین/وگن هب را آزاد رغی افزارهای نرم که دارند تمایل “لینوکس” های

 آزاد کامل که توزیعی کدام یچه د؛دهن یم انجام را کار این ها توزیع  تجاریِ  گانِ هندد توسعه تمامی. کنند

. کنند نمی مشخص کامل را یشانها توزیع در موجود رآزادِ غی یها بسته آنان اغلب. کنند نمی تولید را باشد

 طرز بهها  بعضی. کنند می اضافه خود ستمسی به و داده عهتوس را آزادی غیر یافزارها نرم آنان از بسیاری حتی

 ی دازهان به که کنند، می تبلیغ “شخص هر برای پروانه صدور” صورت هب را “لینوکس” سییستم یه اظالمان

 کاربران آزاد می دهد. به افتمایکروس دوزوین

 فدای آزادی تیجهن ،در دکنن می وجیهت “وکسلین  محبوبیتِ” نام تحت را آزاد غیر افزار نرم کردن اضافه افراد

 افزایش را آن محبوبیت تاس ممکن لینوکس/گنو سییستم به آزاد غیر افزار نرم کردن اضافه شود می محبوبیت

 می تفادهاس آزاد رغی ایافزاره نرم مراهه به لینوکس/گنو از که باشد افرادی تعداد محبوبیت از ما منظور د،اگرده

 چیزی عنوان به را آزاد رغی زاراف نرم تا کندی م تشویق را جامعه ضمنی طور به امر این حال، عین در اما. کنند
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 کردن رانندگی ریعترس بمانید جاده درون دنتوانی هک امیهنگ. دکنن فراموش را آزادی دفه و کنند، قبول خوب

 .داشت دنخواه ای فایده

 توسیعه برای دام کی دیتوانم ند،باش ینویس ه برنام زاراب یا کتابخانه آزاد، غیر “یها هافزون” این که نگامیه

 وابسته آزاد غیر یها بسته به هک ندنویس یم آزادی  افزارِ نرم آنان هک امیهنگ. دباش آزاد افزار نرم ندگانده

 .باشد آزاد کامل یستمس یک از جزئی تواند نمی افزارشان نرم است،

 از ای موعه متس به را لینوکس/گنو ی آینده میتواند کند، حرکت جهت مینه در مچنانه ما ی جامعه اگر

 یمخواه آزاد افزار نرم زیادی دادتع انهمچن امطمئن این، از سپ الس پنج. کند دایته آزاد غیر و آزاد اجزاء

 شانهمراه به دارد انتظار کاربر که رآزادیغی یافزارها نرم دونب افزارها نرم این نکنیم، دقت اگر اما داشت؛

 دخواه شکست آزاد افزار نرم برای ما ی مبارزه فتد،بی اقیاتف نچنی اگر. بود ندخواه تفادهاس قابل غیر باشند،

 .خورد

 . کنید یاری را ما لینوکس/گنو نام با عامل سییستم این نامیدن با طفال

 

 باز متن تعریف

 در. کنند ازآغ را “ازب متن” امن به دیگری کمپین تا شدند جدا آزاد افزار نرم ی جامعه از یگروه 1338 در

پدید آمده بود ، )در زبان “آزاد زاراف نرم” ارتعب مورد در متفاه وءس از جلوگیری برای  حاصطال این حقیقت

با نرم افزار رایگان اشتباه گرفته میشود( اما به زودی نوعی   Free softwareانگلیسی ممکن است عبارت 

 دیدگاه فلسفی کامال متفاوتی از جنبش نرم افزار آزاد پیدا کرد .

 ردنک پررنگ با که کردند  مطرح “آزاد افزار نرم برای بازاریابی کمپین” نوعی را آن “باز  نمت” حامیان از تعدادی

 حالی در ،(بازار به شدن وارد برای)کند شها خواه شرکت اجرایی مدیران از دخواه می افزار نرم عملی یاده وس

 کلی طور به طرفداران دیگر. کند می نوند،اجتناببش ندخواه نمی که ت،نادرس و تدرس به مربوط مسائل از که

 کمپین نگامه باشد، که رچهه نها آ دیدگاه. کنند می رد را آزاد زاراف نرم جنبش اجتماعی و قیاخال یش ها ارز

 ش ارز با رعتس به “بازن مت”  حاصطال. کنند نمی دفاع نها آ از و نکرده رذک اها ر ش ارز این “ازب متن” برای

 متن” حامیان اکثر.  اطمینان قابل و قدرتمند افزار نرم یک داشتن یا اختنس ماننده وردخ پیوند کاربردی ایه

 نرم تمام تقریبا .دارند را رفتار مانه مه نها آ و اند تهپیوس آن به ای دیدگاه چنین آمدن دپدی از بعد “باز
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 را افزارها نرم از تهدس یک اتقریب ارتعب دو ره وند؛ش می وبمحس زنی آزاد افزار نرم یک باز متن افزارهاای

 :تاس متفاوتی ااساس ایه ارزش بر نها آ ی پایه ولی کنند، می توصیف

 آزاد افزار نرم آزاد، زاراف نرم شجنب در. تاس ماعیاجت شجنب کی آزاد افزار نرم ت؛اس عهتوس روش یک باز متن

 برای روشی باز متن مقابل در. میگذارد تراماح اربرانک آزادی هب آزاد زاراف نرم اتنه هک راچ ت،اس قیاخال امری

 آزاد غیر افزار نرم که گوید می باز متن. آن کاربردی دگاهدی از اتنه کند، یم بیان را “بهتر” افزاری نرم اختس

 یک آزاد غیر افزار نرم صورت، ره به آزاد، افزار نرم جنبش برای. است کلمش لح برای مطلوب کمتر حل راه یک

 یافزارها نرم راغس هب و نکنیم تفادهاس آن از ردیگ هک تاس این آن حل راه و گردد می محسوب اجتماعی مشکل

 .برویم آزاد

 چرا بله، یم؟بده آن هب امین هچ هک دارد میتیاه اآی باشند، افزار نرم یک دوره اگر ”باز متن“  ”آزاد افزار نرم“

 امروز بتواند دیگری، نام ره با آزاد، زاراف نرم کی تیوق. دی کننم انبی را اوتیمتف ایه هاندیش متفاوت کلمات که

 مردم تدرس آموزش به تاس وابسته مهه از بیش د،باش دارپای آزادی این اینکه د،بده را آزادی مانه شما به

 به را “آزاد افزار نرم”  واژه که تاس ضروری کنید، کمک امر این هب دخواهی می اگر. آزادی به دادن ارزش برای

  .بگیرید کار

 غیر) اختصاصی افزار نرم ما مندش م،کنی ینم اهنگ مندش کی وانعن به بازن مت به آزاد افزار نرم جنبش در ما

 که کنیم قبول توانیم نمی م،بنابراینی کنیم تادگیایس آزادی رایب ام که بدانند مردم خواهایمی م اما. تاس( آزاد

 کاربران بازن مت حامیان که طورانمه شد گفته آنچه بر ای نتیجه عنوانه به اما.شود زده ما به باز متن برچسب

 وجهت بجل یم؛بکش دوش رب را متیزح باید آزاد افزار نرم نفعاال ما کنند، می وارد ما ی امعهج به را بیشتری

 ،!“ کند یم ااعط آزادی اشم هب هک تاس آزاد افزار نرم این” وییمبگ دبای ما. کنیم جلب آزادی موضوع هب انآن

 کمک ما ی مبارزه به ،“آزاد زاراف نرم” دی گوییم “باز متن” جای به شما که بار هر. میشهه از بلندتر و بیشتر

  اید ه کرد

 آزاد افزار نرم نوشتن برای اییه انگیزه

 : شود می اشاره آزاد افزار نرم نوشتن برای اه انگیزه از برخی به اینجا در

 سرگرمی

 که زمانی ویژه به ، گرمیستسر بزرگترین افزار نرم نوشتن(  نویسان هبرنام بهترین اغلب)  افراد از برخی برای

 ! کنید کار چه بگوید شما به که ندارد وجود سریباال آقا یچه
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 گرایی آرمان

 ایه انگیزه از زاراف نرم دگاننده عهتوس قدرت از گریز برای کاربران به کمک و آزاد جهانی اختنس به تمایل

 . تاس آزاد افزار نرم نویسندگان

 ای حرفه اعتبار

 ! کند یم ایتکف تیدهس وبخ نویس امهبرن کی ماش هاینک بیان رایب مفید و موفق برنامه یک نوشتن

 مایکروسافت از نفرت

 که زمانی تا افتمایکروس عواق در.  تاس تباهاش مکنی افتمایکروس وجهمت تردهگس ورط هب را انانتقادم مامت هاینک

 پیاده افزارها نرم آن روی رب را دیجیتالی یها دودیتمح ، هآنک تربد تیح و ازدس می آزاد غیر افزارهای نرم

 . شوند می مرتکب را اشتباه هردو یا یک نیز دیگر یها ازشرکت یاریبس ماا! تاس یطانش یک دکن می ازیس

 حس مینه خاطر هب افتمایکروس مردنش خوار و آزاد یافزارها نرم در مردم از بسیاری مشارکت ، حال این با

 . تاس انکار قابل غیر حقیقتی ، نفرت

 پول

 را خود کار و بکس افراد از بسیاری و شود می پرداخته پول آزاد یافزارها نرم عهتوس برای توجهی قابل عده به

 اند کرده بنا آزاد افزار نرم محور حول

 استفاده برای بهتر مافزار نر یک داشتن به تمایل

 از برخی. ) بخشند می ودبهب را نها آ کنند می تفادهاس هک ییافزارها نرم اب ارک ازیس ادهس ورمنظ هب اغلب مردم

 محدود بسیار انسانی طبیعت از نها آ تصمور اما ندشناس نمی میترس به را این از غیر ای انگیزه یچه مفسران

 (. تاس

 آموزش

 خود اجتماعی و یفن یها مهارت چشمگیری طور به تا میشود مفراه موقعیتی ،اغلب آزاد افزار نرم یک نوشتن با

 الهمس دواح رکا یک دادن انجام برای انگیزه چندین داشتن و تاس پیچیده انسان طبیعت. ببخشید بهبود را

 . تاس معمولی یاربس
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 کاربری جامعه : دوم گفتار

 آی آرسی کانال : 1

 روی آنی یا گپ رله اینترنتی ، روشی از ارتباط Internet Relay Chat (IRC))آی آرسی )به انگلیسی 

بصورت عمومی بنام کانال )به  گفتگوها و دش یطراح یگروه ایگفتگوه رایب ااساس آرسی آی. تاس اینترنت

 .است ممکن خصوصی پیام طتوس شخص با شخص ارتباط( انجام می گیرد ، همچنین Channelsانگلیسی 

 .وندش می لمتص آرسی آی بکهش به یآرس آی کلینت یک ی یلهوس به کاربران معمول طور به کلینت افزار نرم

 .میشوند کتفکی عامل یستمس طهواس هب عموما و باشد، می موجود یآرس آی برای متفاوتی ایه کلینت

 بپرسید وشمندانهه:۲

 وادارد فکر به را ندهده خپاس هک وجهت البج والس یک پرسییدن باشید داشته خاطر به نکته اولین عنوان به

. ستنده دیهه یک و بوده نذه رکمح وبخ تواالس!  دکن یم مفراه را شما از وی گزاریسپاس ،موجبات

 شود می تیمشکال شدن آشکار باعث معموال و م،یده عهتوس را ودخ مفه هک کنند می کمک ما به خوب تواالس

 در میان هکر ها )سوال خوب!( یک درود بزرگ و مخلصانه است . ردهنک وجهت اآنه هب ای ندانیم ما تاس ممکن که

 می نظر به گاهی نای. دکنن می وردبرخ مبرت و منیدش با نظر به ادهس والتس مقابل در که دارند شهرت هاکرها

 بدون ما که چیزی. نیست اینطور اواقع اام. نددار آگاه نا افراد و اتازه کاره با ای گستاخانه واکنش انه آ که رسید

 تکلیف ندخواه نمی یا ندارند کردن فکر به تمایلی اهراظ که است رادیاف اب ومتخص بگوییم، باید شرمندگی

 آنها و ند،ده نمی پس و گیرند می ، ستنده وقت ی شندهکُ افراد این. دهند انجام کردن سوال از قبل را خود

 به دادن جواب رفصَ کنیم، بهتر تواالس به دادن جواب صَرف توانیم می که وقتی ند،ده می هدر را ما وقت

 را  ]که وقت را هدر می دهند [شایسته جواب دادن هستند. ما چنین افرادی  بیشتر که کنیم افرادی

"loserوبه دالیل تاریخی ،گاهی آن ها را "ها( می خوانیم"luser".) تلفظ میکنیم 

 پرسش از پیش

 عیس یت،اس وب کی تچ زمی در یا بری،خ روهگ کی در ای ل،ییما طریق از فنی والس یک پرسییدن از قبل

 : که کنید

 .کنید پیدا مربوطه یتاس ویکی مداخل در یا و پدیا ویکی در جستجو با را خود خپاس .1

 .کنید پیدا تید،بفرس یدخواه می که انجمنی آرشیو در جستجو با را خود خپاس  .2
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 .کنید پیدا وب در جستجو با را خود پاسخ   .9

 )راهنما( پیدا کنید. manualپاسخ خود را با خواندن   .4

 )سواالت متداول( پیدا کنید .  FAQپاسخ خود را با خواندن   .5

 .کنید پیدا آزمایش یا بازبینی راه از را خود خپاس کنید عیس  .6

 .کنید پیدا باتجربه تدوس یک از یدنپرس با را خود پاسخ  .7

 .کنید پیدا منبع کد خواندن با را خود خپاس کنید عیس ستید،ه نویس برنامه یک اگر. .8

 این اید؛ داده انجام را کارها این اول که ددهی نشان را حقیقت این پرسیید، می را خود والس شما وقتی

 بهتر، تیح. تیدنیس مردم وقت ی کشنده و تنبل فرد یک شما که کند یم کمک امر این تصدیق به

 از توانند می هک مدهی وابج رادیاف به داریم تدوس ما. اید گرفته رایاد چیزها این شما که یدده نشان

 .بگیرند یاد جوابها

 : کنید رعایت پرسش ضمن باید که نکاتی

 . بنویسید صحیح یامال با و صحیح، دستوری لحاظ از واضح، بصورت .1

 و روشنی شرح دهیدرا به دقت  bugنشانه های مشکل ایجاد شده یا  .2

 معرفی هم آنرا مدل و فروشنده شرکت و دهید  شرح را شود می ایجاد مشکل این آن در که محیطی  .9

 .کنید

 دهید  شرح را تاس شده انجام اخیرا که افزار نرم یا افزار ختس در تغییر رگونهه  .4

 دهید  شرح وقوع زمان ترتیب به را خود مشکل یها نشانه . .5

 .کنند ایمیل خصوصی صورت به را والس جواب که نخواهید دیگران از . .6

 .حل روش کل نه اما ندارد ایرادی اییراهنم یدنپرس ، نکنید سوال را منزل تکالیف  .7

 :کنیم تفسیر را ها پاسخ چگونه

اگر پاسخ  )کتاب راهنما( را بخوانید Manaalیعنی  RTFMاگر پاسخی دریافت کردید که در آن نوشته بود 

بود یعنی آن فرد معتقد است که باید وب را جستجو کنید. مطئنا حق با اوست . بروید  STFWدریافتی شامل 

یعنی گوگل دوست  Google is your Friendجستجو کنید . مدل مودبانه تر این است که بگوییند 

 شماست و این بدان معنی است که در گوگل جستجو کنید.
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 سخن پایانی 

آموزش تجارت نیست بلکه وظیفه است و نباید وسیله ای باشد برای کسب در آمد.اگر کسی از آنچه به دیگران 

 آموزش می دهد استفاده نکند یا نکرده باشد ، یک کاله بردار است و آموزشی که می دهد فاقد ارزش است 
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http://www.gnu.org/philosophy/opposing-drm.html
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