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 احمد شريف پور

شاخه هايى مستحكم تر از تنه

يادداشت

fork كه گاهى «انشعاب» ترجمه مى شود، 
واكنشــى اســت كه جامعــه اپن ســورس يا 
كاربران نرم افزارهاى آزاد، در برابر از دســت 
دادن نرم افزارها و كدهاى ارزشــمند يا توقف 
توسعه آن ها از خود نشان مى دهند. به تعريف 
ويكى پديــا، يك فورك زمانــى رخ مى دهد كه 
گروهى از «توســعه دهنــدگان» قطعه كدى را 
كــه به صورت «قانونى» در دســترس همگان 
است برداشته و با مبنا قرار دادن آن «پروژه اى 
جديد و متفاوت» را آغاز مى كنند. اين اصطالح 
از الزامات اســتاندارد پوزيكس (POSIX) براى 
سيســتم عامل هاى قابل حمل برداشته شده كه 
در آن تابع ()fork يك فراخوان سيستمى است 
كه هر پــردازه مى تواند به كمك آن يك كپى از 
خــودش را ايجاد كند. زمانى كه از نرم افزارها 
صحبت مى كنيم، ايجاد انشــعاب ها ممكن است 
به داليل مختلف صورت بگيرد. تغيير سياست 
شــركت در قبال كد يــا برنامه اى خاص ممكن 
اســت باعث ايجاد يك انشعاب شود به عنوان 
مثال، چنين زمينه اى در پروژه فدورا مشاهده 
مى شــود. تغيير مجــوز نرم افزارهــا از ديگر 
عواملى اســت كه مى تواند به ايجادانشعاب ها 
  .(XFree86 از Xorg مانند جدا شدن) منجر شود
همچنين تملك يك فناورى يا نرم افزار توســط 
يك شــركت با انديشــه هاى انحصارى، نظير 
آنچــه پــس از تملــك OpenOffice توســط 
اوراكل رخ داد، مى تواند زمينه ساز شكل گيرى 
انشــعاب ها باشد. در ادامه در سه بخش كوتاه 
به بررسى دو نمونه از اين انشعاب ها و ديدگاه 
جامعه اپن سورس درباره آن خواهم پرداخت.

خوب 
يكى از بهترين نمونه هاى انشعاب، لينوكس 
فدورا اســت. زمانى كه ردهت در ســال 2003 
تصميم گرفت عرضه لينوكس ردهت را متوقف 
 RHEL كرده و تنها روى نسخه سازمانى ردهت
(ســرنام Red Hat Enterprise Linux) تمركز 
كنــد، فــدورا از دل ردهت متولد شــد و جالب 
توجه ايــن كه توســط ردهت نيز پشــتيبانى 
مى شــود. در اينجا با انشعابي روبه رو هستيم 
كه با هدف حفظ حيات يك نرم افزار ارزشــمند 

(لينوكس ردهت) شــكل گرفته و از پشــتيبانى 
ســازندگان اصلى آن نرم افزار نيز برخوردار 
مى شــود. با شــكل گيرى اين انشعاب، جامعه 
طرفداران لينوكس ردهت توانســتند همچنان 
سيستم عامل دلخواهشان را در اختيار داشته 
باشــند و از ســوى ديگر ردهت نه تنها تمركز 
خود را به RHEL معطوف مى كند، بلكه مى تواند 
از دســتاوردهاى پروژه فدورا كه به نوآورى 
و كاربردى كــردن فناورى هاى تازه مشــهور 
است، نيز بهره بردارى كند. از ديگر نمونه هاى 
 EGCS انشعاب هاى موفق مى توان به جدا شدن
از پــروژه GCC (مجموعــه كامپايلرهاى گنو) 
اشاره كرد. اين انشــعاب با هدف بهينه سازى 
كامپايلرهــا، به حدى موفق شــد كه در اقدامى 
بســيار نــادر به صورت رســمى بــه عنوان 
جايگزين پروژه اصلى يعنى GCC پذيرفته شد.

بد
خريده شــدن شركت ســان تقريبًا تمام 
كاربــران  و  نرم افــزار  آزادى  طرفــداران 
محصوالت ســان را شوكه كرد. تمام مجوزها 
و فناورى هاى يكى از شركت هاى تأثيرگذار و 
فعال در زمينه نرم افزارهاى آزاد و اپن سورس، 
انحصارطلب تريــن  از  يكــى  اختيــار  در 
شــركت هاى دنيــا، يعنى اوراكل قــرار گرفته 
بــود. در دنياى نرم افزارهــاى آزاد، اپن آفيس 
تنها رقيب سرسخت بســته  نرم افزارى آفيس 
مايكروســافت بود و ترس از انحصارى شدن 
آن با توجه به پيشــينه شــركتى مانند اوراكل 
اصــًال عجيب نبــود. پلتفرم جــاوا كه حتى در 
زمان وجود شــركت سان نيز برخى كاربران 
با مجوزهاى آن مشــكل داشــتند و به توسعه 
نمونــه آزاد آن، يعنــى OpenJDK پرداختــه 
بودند، اكنون در دســت شركتى قرار داشت كه 
مجوزهــاى محصوالتش از محدودكننده ترين 
نمونه ها اســت. اگرچه اوراكل اعالم كرده بود، 
توســعه اين محصوالت را همچنان به صورت 
بــاز ادامه خواهــد داد، اما باالخــره ترس از 
آينــده اپن آفيس بود كه باعث ايجاد انشــعابي  
جديــد با نام Libre Office شــد. اين محصول 
جديد توســط بنيادى آزاد به نام بنياد اسناد يا

The Document Founda پشــتيبانى و  on
حمايت مى شــود. به تدريج توســعه دهندگان 
كليــدى اپــن آفيــس بــه ايــن شــاخه جديد 
مهاجــرت كردند و رفته رفتــه Libre Office به 
قيمت الغر شــدن اپن آفيس، فربه تر مى شــد. 
اوراكل  از   Libre Office توســعه دهندگان 
خواســتند در اين پروژه جديد مشــاركت كند. 
امــا اوراكل نه تنها اين پيشــنهاد را نپذيرفت، 
بلكه اعالم كــرد حمايت كنندگان بنياد اســناد 
را تحت فشــار قرار خواهد داد تا از پست هاى 
كليدى خود در توسعه اپن آفيس كنار روند. در 
نهايت، با ادامه اين روند مهاجرت، كار به جايى 
رسيد كه در پانزدهم آوريل اوراكل اعالم كرد، 
توســعه تجارى اپن آفيــس را متوقف خواهد 

كرد. 

زشت
شــايد تا كنون به اين نتيجه رسيده باشيد 
كه در جامعه نرم افزارهاى آزاد و اپن ســورس 
انشــعاب ها پديده اى مفيد و پذيرفته شــده به 
شمار مى روند. اما در واقع چنين نيست! اريك 
ريمونــد در كتاب «كليســاي جامــع و بازار» 
مى گويــد: «مهم ترين مشــخصه انشــعاب ها 
اين اســت كه باعث به وجود آمدن پروژه هاى 
رقيبى مى شــوند كه پس از مدت كوتاهى ديگر 
نمى تواننــد كدهايشــان را با هــم مبادله كنند 
(بــه طور معمــول به لحاظ تغيير ســاختارى 
برنامه هــا و روش هاى مختلف توســعه و نه 
به واســطه مجوزها و محدوديت دسترسى) و 
به اين شــكل جامعه توسعه دهندگان بالقوه را 
 Jargon Files چندپاره مى كنند.» همچنيــن در
(فرهنگ آنالين اصطالحات هكرى) آمده است: 
«انشعاب چيز بدى است، زيرا باعث هدر رفتن 

بسيارى از تالش ها در آينده مى شود...»
به هرحال انشــعاب ها در بسيارى موارد 
در جهــت حفــظ نرم افزارها مفيــد عمل كرده 
و گنجينه هايــى را بــراى كاربــران ارمغــان 
آورده انــد، اما در ذات خود عمل پســنديده اى 
محسوب نمى شــوند، زيرا تفرقه و چندپارگى 
هميشه مذموم است. اما خب، مى دانيد، هر چيز 

قيمتى دارد.
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