چگونه از پروژه های آزاد حمایت کنیم ؟

امیرحسین گودرزی

این مقاله تحت مجوز اختیار-اشتراک مشابه  4.0بین الملل منتشر شده است.
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۲

مقدمه
نرم افزار آزاد تنها شیوهی توسعه و انتشار نرم افزار نیست.بلکه فلسفه ای است که بر مبنای
آزادی م چرخد.آزادی که علوه بر انتشار و اشراک نرم افزار و سورس کد آن  ،این حق را به
توسعه دهنده ها و کاربرها م دهد که به راحت و بدون هرگونه مشکل بتوان آن را با دیگران
به اشتراک گذاشت ،به هرمنظوری از آن استفاده کرد ،کدهای که کاربران در آن تغییر ایجاد
کرد و این نسخه های تغییر یافته را در اختیار بقیه قرار داد.
بدیهی است که این آزادی و این نرم افزار آزاد به حمایت نیاز دارد.
حمایت که برعکس سیستم های مشابه انحصاری  ،ابتدا توسط جامعه صورت م گیرد.
اما این حمایت به چه معناست ؟
عده ای این گونه مپندارند که حمایت فقط به معنای حمایت مال است.
اما آیا واقعا حمایت  ،یعن فقط حمایت مال ؟
در این مقاله به معرفی برخی از روش های حمایت از نرم افزارهای آزاد مپردازیم.

۳

استفاده

ن کاربر به
نوع اول حمایت از نرم افزارهای آزاد ،استفاده از آن است .این بدین معناست که م ن
این نرم افزار اطمینان دارم و از آن حمایت م کنم.

توزیع و به اشتراک گذاشتن نرم افزار

مهم ترین بخش حمایت از نرم افششزار آزاد بششه اشششتراک گذاشششتن آن اسششت.ایششن بششه اشششتراک
گذاشتن یعن هرنسخه از نرم افزارهای آزاد را در اختیار بقیه قششرار داده و دامنهی کششاربران آن
را افزایش دادن.این افزایش دامنهی کاربران  ،جامعه را بزرگ تر خواهد کرد.با بزرگ تر شششدن
جامعه ایده ها بیشتر و مشارکت ها بیشتر و رفع ایرادات بیشتر خواهد شد.

۴

توسعه

نششوع دیگه ای از حمششایت از نرم افزارهششای آزاد  ،کمششک بششه توسششعهی آن هاسششت.اگششر دانششش
برنامه نویس داشته باشید،م توانید بخش از این حمایت خود را بششا توسششعه و مشششارکت در
پروژه ها داشته باشید که علوه بر رفع مشکلت و ایرادهششای نرم افششزاری  ،قابلیت هششای مششورد
نیاز خود را نیز م توانیششد بششه آن اضششافه کنیششد.هم چنیششن گرافیسششت ها بششا طراحششی طراح هششای
گرافیک،رابط های کاربری  ،لوگو و پوسترها و مترجم ها نیز با ترجمه نرم افزارها نیز م توانند
به روند توسعه نرم افزارهای آزاد کمک کنند.

گزارش ایراد های نرم افزاری

اگر هنگام استفاده از نرم افزاری ایراد یا اشکال دیده شد ،بهترین راه رفششع آن گششزارش ایششراد
است.گزارش ایراد بدین صورت است که تمام وقایع اتفاق افتاده هنگام رسیدن به ایراد  ،را
گزارش کرده تا توسعه دهندهیا توسعه دهنده ها اقدام به رفع آن بکنند.اگر هم توانای رفششع آن
ایراد را داشته باشیم  ،م توان با رفششع آن و ارسششال نسششخه ای کششه مشششکل آن رفع شششده  ،بششه
حمایت از آن بپردازیم.

۵

حمایت مال

بدیهی ست که کمک مال به پروژه هششا خششود نیششز م توانششد بخششش از حمایت هششا باشششد.حششال
م تواند حمایت مال یا دونیت به خود پروژه ،تأمین بخش از نیازهای مال پروژه  ،حمشششایت
مال از توسعه دهنده ها و خرید الزامات پروژه ها مانند سرور باشد.

نوشتن مستندات و راهنماها

اگر هنگام استفاده از نرم افزار به روش خاصشش رسششیده شششود  ،یششا راه حششل اجششرای نرم افششزار
برروی سکوهای خاص و یا به طورکل تر نوشتن راهنماها و مستندات و ترجمششه مسششتندات
نیز جزئ از حمایت هاست.

حل مشکل کاربران در انجمن های کاربری
یک دیگر از روش های حمایت،کمک به بقیهی کاربران از طریق انجمن های کاربری و
وب سایت های سؤال و جواب است.اگر جواب سؤال یا انجام روش خاص را که مورد
سؤال کاربر یا گروهی از کاربران است ،را م دانید ،م توانید با پاسخ به آن سؤال علوه بر
حل مشکلت آن ها،این روحیه را به بقیه نیز انتقال دهید.شاید بعدها خود شما نیز نیاز به
کمک داشته باشید

۶

ایده ی نرم افزارهای جدید

اگششر متخصششص رشششته ای خششاص هسششتید و یششا ایششدهی تولیششد یششک نرم افششزار کششه مششورد نیششاز
جامعه ست ،به عنوان مثال نرم افزاری برای کنترل و مدیریت بیمششاران بیمارسششتان ،بششا معرفششی
ایدهی خود بین توسعه دهنده ها  ،پروژهی خود را آغاز کنید.

۷

