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زندگي نامه
اريك ريموند متولد سال 1957 بوستون است و تا قبل از سال 1971 كه به پنسيلوانيا بازگردد، به همراه خانواده اش در ونزوئال زندگى مى كرده 
است. خود او مى گويد، ابتال به بيمارى Cerebal Palsy   و محدوديت هاى ناشى از آن باعث شده كه وى به سمت دنياى كامپيوترها سوق داده شود. 
وى از دهه 1980 ميالدى در زمينه نرم افزارهاى آزاد و اپن سورس فعاليت مى كرده است. نخستين مشاركت وى در يك پروژه اپن سورس، نگه  دارى 
و مديريت توسعه FetchMail يك كالينت قديمى ايميل بود. وى در همين پروژه اصول اوليه اپن سورس را به صورت آزمايشى مورد استفاده قرار 
داد. وى همچنين در توســعه مدهاى ويرايشــى Emacs، كتابخانه توابع GNU ncurses و كتابخانه libpng براى كار با فرمت تصوير PNG (ســرنام 
Portable Network Graphics) و بسيارى پروژه هاى ديگر مشاركت داشته است. وى عالوه بر توانايى خارق العاده در كدنويسى، استعداد شگرفى 

نيز در نويســندگى دارد. او نويســنده تعداد زيادي از FAQ يا «ســؤاالت متداول» و How To يا «چگونه»هاي  دنياى يونيكس، لينوكس و اينترنت است 
Linux Documenta) مورد استفاده قرار گرفته اند. يكى  on Project سرنام) LDP و بســيارى از نوشــته هاى وى در پروژه مستندسازى لينوكس يا
از نوشــته هاي وي How to Become a Hacker يا «چگونه يك هكر بشــويم؟» است كه به عنوان راهنماى تازه واردان دنياى هكريسم به شدت مورد 
توجه قرار مى گيرد و نخستين ترجمه فارسى آن را مى توانيد در سايت تكنوتاكس بيابيد. عالوه بر عالقه شديد به كامپيوترها، او يكى از طرفداران 
پروپاقرص داســتان هاى علمى تخيلى اســت. ورزش و موســيقى نيز از ديگر عالقه مندى هاى وى هســتند. او داراى كمربند سياه دان يك در رشته 

تكواندو است و تا حدودى با آيكيدو نيز آشنايى دارد. فلوت مى نوازد و تاكنون چندين قطعه موسيقى نيز ساخته است. 

كتاب شناسى 
همان طور كه پيش تر گفته شــد، اريك ريموند نوشــته هاى زيادى در قالب هاى مختلف دارد كه بيشتر 
اين نوشــتارها به صورت آنالين و از طريق ســايت هاى مختلف به ويژه ســايت شخصى وى به آدرس

h قابل دسترس است. اما سه كتاب نيز از او به چاپ رسيده است: p://catb.org/~esr

 JargonFiles كه در واقع نســخه چاپى ، (The New Hacker’s Dic onary) لغت نامه جديد هكرها  
محسوب مى شود. اين كتاب توسط انتشارات دانشگاه MIT به چاپ رسيده است.

  كليساي جامع و بازار (Cathedral and the Bazaar)، كه توسط انتشارات اوريلى در اكتبر 1999 
منتشــر شده اســت. وى در اين كتاب مبانى فلسفى و اقتصادى جنبش اپن سورس را مورد بررسى قرار 

داده است .
  هنر برنامه نويسى يونيكس (The Art of Unix Programming)، به بررسى تاريخچه و فرهنگ يونيكس 
مى پردازد و ابزارهاى جديدى را كه براى برنامه نويسى در دنياى يونيكس وجود دارد، معرفى مى كند. اين 

كتاب توسط انتشارات اديسون وسلى و در اكتبر 2003 به چاپ رسيده است. 
اگرچه او سال ها سخنگو و مبلغ غيررسمى جنبش اپن سورس بود، اما از سال 2005 
از اين سمت استعفا و اعالم كرد كه جنبش اپن سورس ديگر از انزوا خارج شده و به 
مبلغ نيازي ندارد. او وضعيت كنونى خود را «زندگى در يك رمان سايبرپانك، 

يك رمان آزادى خواهانه سايبرپانك» توصيف مى كند.

اريك ريموند

سخنگوى جنبش اپن سورس

اريك استيون ريموند كه در دنياى اينترنت اغلب با نام esr شناخته مى شود، برنامه نويس و مبلغ مشهور نرم افزارهاى آزاد و اپن سورس است. نام او زمانى در 
دنياى هكرها بر سر زبان افتاد كه در سال 1990 مديريت و نگه دارى JargonFiles ، لغت نامه اصطالحات هكرها را به عهده گرفت. او از سال 1997 و پس از انتشار 
ــناخته مى شد. او در همين كتاب به انتشار مبانى فلسفى و  كتاب كليســاي جامع و بازار، به مدت چندين سال به عنوان سخنگوى غيررسمى جنبش اپن سورس ش

اقتصادى جنبش اپن سورس پرداخته است. قانون لينوس نيز براى نخستين بار در همين كتاب و توسط وى تشريح شده است.

اريك استيون ريمو
دنياى هكرها بر سر زبان
كتاب كليســاي جامع و

شا ن اد اقت

س است. نام او زمانى در 
7ال 1997 و پس از انتشار 
به انتشار مبانى فلسفى و 

 احمد شريف پور
قانون لينوس: «با داشتن تعداد زيادى آزمايش كننده كد، هر باگى سطحى و قابل رفع است.» 

اريك ريموند اين قانون را در كتاب كليساي جامع و بازار 
به افتخار لينوس توروالدز، قانون لينوس نام نهاده است

كتاب شناسى
همان طور كه پيش تر گفته
اين نوشــتارها به صورت آ
قابل h p://catb.org/~esr

هكره جديد   لغتنامه
كتاب اين ا. محسوبمىشود
بازار و ككليساي جامع
وىدر و. اســت منتشــرشده

است. داده
برنامهنويسىيونيكس   هنر
ابزارهاىجديدى و مىپردازد
اد انتشارات توسط كتاب
او اگرچه
اين از
مب
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بسيارى از پرخواننده ترين كتاب ها در هر رشته و زمينه اى به تاريخ آن رشته مربوط مى شوند. اين كتاب ها به 
جاى جزئيات فنى، اصول و مبانى را توضيح مى دهند و فلسفه و منطق هر ايده يا اتفاقى را بررسى مى كنند. زمينه هاى 
تاريخى را تحليل كرده و تأثير آن ها را در وضعيت كنونى توجيه مى كنند. كتاب كليســاي جامع و بازار به نوعى از 
همين دســته كتاب ها اســت. با اين تفاوت كه در حين بررسى گذشــته ايده اى نو را پايه ريزى و ترويج مى كند. شايد 
براى تمامى كسانى كه از لينوكس و نرم افزارهاى اپن سورس استفاده مى كنند، جالب باشد كه بدانند ريشه هاى مدل 

توسعه اپن سورس نخستين بار در اين كتاب شكل گرفته و معرفى شده  است.
ايــن كتاب درواقع نســخه چاپى مجموعه اى از مقاله هاي اريك ريموند در بــاب دنياى هكرهاى واقعى و نحوه 
شــكل گيرى سيستم توســعه نرم افزار اپن سورس است كه پيش تر توسط خود نويسنده و به صورت آنالين منتشر 
شده بودند. اريك ريموند در اين مجموعه مقاله ها در كنار تشريح روند تاريخى شكل گيرى فرهنگ هكرها، به تعريف 
اصول و نحوه شكل گيرى سيستمى جديد براى توسعه نرم افزار مى پردازد كه كامًال با سيستم سنتى در تضاد است 
و آن را اپن سورس مى نامد و همچنين نحوه شكل گيرى يك مدل تجارى بر اساس آن را شرح مى دهد. آخرين نسخه 

اين كتاب از پنج مقاله مختلف تشكيل شده است كه به ترتيب عبارتند از:
(A Brief History of Hackerdom) تاريخ مختصر هكريسم

 در اين مقاله اريك ريموند به معرفى خالصه، اما دقيق تاريخ هكريسم مى پردازد. تاريخى كه به شدت با يونيكس 
و اينترنت درهم بافته شده است، اما به زعم نويسنده ريشه هايى بسيار قديمى تر از آن ها دارد. اگر خواستار اطالعات 
جزئى تر و كامل تر در اين باره باشــيد، بهترين مرجع شــايد كتاب مشهور استيون لوى يعنى «هكرها» باشد. ريموند 

در اين مقاله از JargonFiles نيز نام مى برد كه مدخل ورود بسيارى از افراد به دنياى هكرها بوده است.
(The Cathedral and the Bazaar) كليساي جامع و بازار

اين مقاله كه نام كتاب نيز از آن اقتباس شــده، اصلى ترين ســند و مرجع مربوط به پديده اپن ســورس است و نخستين مقاله از سرى سه گانه اى است 
كه ريموند پيش از آن به صورت آنالين و درباب اپن ســورس منتشــر كرده بود. در اين نوشــته ريموند به بررسى پديده اپن سورس مى پردازد كه به نظر 
او از دل فرهنگ هكرها زاده شــده اســت و به ويژه ارتباط نزديكى با نحوه انتشــار و توسعه لينوكس دارد. او در اين مقاله سيستم سنتى توسعه نرم افزار 
را به سيســتم ســاخت يك (كليساى جامع) تشــبيه مى كند. در اين سيستم، توسعه نرم افزار توسط عده محدودى برنامه نويس با مديريتى سخت گيرانه و 
اعمال نظارت هاى دقيق انجام مى پذيرد و محصول نهايى تا تاريخ ارائه در دسترس كاربران قرار نخواهد گرفت. وى در مقابل اين سيستم روش توسعه 
لينوكس را مدل بازار مى نامد. در اين سيســتم توســعه بر بســتر اينترنت و به صورت شــفاف در برابر ديدگان كاربران صورت مى گيرد و هركس با هر 
 FetchMail سطحى از دانش مى تواند در روند توسعه مشاركت كرده و نرم افزار را بهبود ببخشد. او در اين فصل اغلب، نظريه هايش را با ارجاع به برنامه

كه خود مدير توسعه و نگه دارى آن بوده است، ارائه مى كند.
(Homesteading the Noosphere) سكنى در ناكجاآباد

Gi) مى نامد و معتقد است كه همين امر   Culture) در اين مقاله ريموند به بررســى فرهنگ هكرها ادامه داده و آن را فرهنگى ســخاوتمند و بخشــنده
مشخص مى كند كه پروژه هاى اپن سورس چگونه پيشرفت مى كنند.

(The Magic Cauldron) پاتيل جادويى
در اين مقاله كه آخرين مقاله ســه گانه اپن ســورس اســت، نويســنده به بحث درباره اقتصاد مى پردازد و چندين مدل مختلف سرمايه گذارى در دنياى 
اپن سورس را معرفى مى كند. شايد براى بسيارى اين مقاله تنها دليل خريد كتاب باشد! نام اين مقاله از يكى از اسطوره هاى غربى اقتباس شده كه شخصيت 
اصلى آن پاتيلى جادويى در اختيار داشته كه غذاى داخل آن هيچ گاه تمام نمى شده است و به احتمال اشاره اى به قابليت هاى بى پايان روش اپن سورس دارد.

(The Revenge of The Hackers) انتقام هكرها
در نوشته آخر، ريموند به طلوع دوباره فرهنگ هكرها اشاره كرده و تشريح مى كند كه چگونه اين فرهنگ از انزوا خارج شده و به كانون توجه عموم 
تبديل خواهد شــد و در همين حين به نوعى نقش خود را در اين روند پررنگ تر جلوه مى دهد. حتى در بخش هايى به بدگويى از مايكروســافت پرداخته و 
پيش بينى مى كند، ويندوز 2000 به واســطه سيســتم بسته توسعه، محصولى ناموفق و ناكارآمد خواهد بود. پيش بينى اي كه البته چندان درست از آب در 
نيامد. اما با رسيدن به بخش ضمائم، كتاب را بر زمين نگذاريد، زيرا نوشته «چگونه يك هكر بشويم؟» (How To Become A Hacker) خود به تنهايى يك 
جواهر واقعى اســت. اين نوشــته شــما را با راه و رســم تبديل شدن به يك هكر آشنا مى كند و مسيرى را كه يك تازه كار بايد طى كند تا به زعم نويسنده به 
يك جادوگر (Wizard) تبديل شــود، به تفصيل شــرح مى دهد. ســخن آخر اين كه، كتاب كليساي جامع و بازار توسعه نرم افزار با سيستم اپن سورس را نه 
به عنوان يك فن يا مهندســى، بلكه به ديد اثرى هنرى، تبلور انديشــه اى فلســفى و بار نشســتن درختى كهن سال معرفى مى كند كه همين امر خواندن آن را 

براى هر طرفدار جنبش اپن سورس يا حتى هر طرفدار كامپيوتر لذت بخش خواهد كرد.
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