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 احمد شريف پور

حلقه مفقوده؛ روش هاى مشاركت

يادداشت
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به رغــم پشــتيبانى شــركت هاى بزرگ و 
كوچك، نرم افزارهاى اپن ســورس و به صورت 
خــاص لينوكــس، به شــكلى غيرقابل بــاور به 
كاربران و دوســتداران يا بــه اصطالح «جامعه 
كاربران» خود وابســته هســتند. كاربرانى كه نه 
فقــط مصرف كننده صرف يك محصــول، بلكه 
بخش مهمى از چرخه توليد هستند. شايد باور آن 
مشكل باشــد، اما موفقيت توزيعى نظير اوبونتو 
بيش از آن كه مديون ســازوكار مالى كانونيكال 
و خالقيت هاى شخص شاتل ورث باشد، مرهون 
تعداد بى شمار و روزافزون افراد جامعه اى است 
كه پيرامون آن شــكل گرفته اســت. جامعه اى كه 
اوبونتو در آغاز كار با ارسال رايگان ديسك هاى 
نصب و فراهم آوردن روش هاى ساده مشاركت، 
عضويت در آن را ســاده ســاخت. پس از آن در 
چرخه بى پايانى كه شكل گرفت، مشاركت اعضاى 
جامعــه باعث افزايش و بهبود كيفيت محصول و 
افزايش كيفيت محصــول به جذب اعضاى جديد 
در اين جامعه منجر مى شــود. اما آنچه مشخص 
است اين كه ســهم كاربر ايرانى در اين مشاركت 
(به صورت كلى و نه فقط در اوبونتو) بسيار اندك 
است. گرچه ريشــه هاى چنين اتفاقى را مى توان 
در دغدغه هــاى اقتصادى و كمبود اوقات فراغت 
و... دانســت، امــا بايد پذيرفت كه مشــاركت در 
امــور «غيرانتفاعى» در ايران چندان مرســوم و 
متداول نيســت. اما از اين بعد كــه بگذريم، عامل 
بعدى اين وضعيت شــايد تصور نادرستي باشد 
كــه كاربران ايرانى از مشــاركت در پروژه هاى 
نرم افزارى دارند. برخالف تصور بيشتر ما، براى 
مشــاركت در حوزه نرم افزارهاى اپن سورس و 
بــه ويژه لينوكس، به هيچ دانش برنامه نويســى، 
مهــارت در زبان يا روش توســعه خاص يا هيچ 
دانــش تخصصى ديگــرى نيازى نيســت. كافى 
اســت يك كاربر عــادى كامپيوتر باشــيد و در 
وجودتان اندكى اشــتياق براى مشاركت و مفيد 
واقع شدن در پيشرفت نرم افزارهايى كه از آن ها 
اســتفاده مى كنيد، وجود داشــته باشد. در چنين 
صورتــي به روش هاى گوناگونــى مى توانيد در 
يك پروژه اپن ســورس مشــاركت كنيــد. كافى 
اســت به مدخل «مشــاركت» در ويكى هر يك از 
توزيع هاى مطرح و مشــهور مراجعه كنيد تا انواع 
اين روش ها را ببينيد، كه بسيارى از آن ها نه فقط 
دربــاره توزيع هاى لينوكس كــه در مورد غالب 
نرم افزارهاى اپن ســورس كاربرد دارند. من در 
ايــن جا به برخى از اين روش ها اشــاره اى كوتاه 

خواهم كرد.
  تبليغ

ساده ترين كارى كه مى توانيد براى كمك به 
پروژه مورد عالقه تان انجــام دهيد، انداختن نام 
آن بر سر زبان ها است. دوستانتان را به استفاده 

از آن نرم افــزار تشــويق كنيــد و كارهايى را كه 
به وســيله آن انجام داده ايد، در دسترس سايرين 

قرار دهيد.
  كمك مالى

چون بســيارى از پروژه هاى اپن ســورس 
به صــورت غيرانتفاعى اداره مى شــوند، تأمين 
هزينه هاى نگه دارى سايت، توسعه كدها و... يكى 
از چالش هــاى مهم پيش روى دســت اندركاران 
اســت. هر كمكى، هرچند انــدك مى تواند در اين 

زمينه مفيد باشد.
  بومى سازى

ترجمــه  و  بومى ســازى  پروژه هــاى  در 
بخش هــاى مختلــف نرم افــزار موردنظرتــان 
مشاركت كنيد. بســيارى از توزيع هاى لينوكس 
سازوكارهاى پيشــرفته اى را براى مشاركت در 
اين زمينه فراهم آورده اند. به رغم سادگى، چنين 
مشاركتى نقش بسيار ارزنده و مهمى در گسترش 

نفوذ يك نرم افزار در جامعه ما ايفا خواهد كرد.
  كمك به ساير كاربران

از مهــارت و توانايــى خود بــراى كمك به 
كاربران تازه كار و حل مشكالت آن ها بهره ببريد. 
انجمن هاى كاربــرى راه بياندازيد، جلســه هاى 
معرفــى و نصب و رفع اشــكال برگزار كنيد و به 
اين ترتيب، به افراد بيشترى كمك كنيد تا به جامعه 

كاربران نرم افزار موردنظر شما بپيوندند.
  مستندات

تهيه مســتندات براى بخش ها و برنامه هاى 
مختلــف يكــى از ســنگين ترين و زمان برتريــن 
بخش هاى يك پروژه نرم افزارى است و به لحاظ 
منابــع محدود مالى و پشــتيبانى انــدك، يكى از 
ضعيف ترين بخش هاى بسيارى از نرم افزارهاى 
اپن ســورس است. با مشــاركت در تهيه يا تكميل 
مســتندات گامى بســيار مهم در بهبــود پروژه 

موردنظرتان بر خواهيد داشت.
  آثار هنرى

يكــى ديگــر از روش هــاى مشــاركت در 
پروژه هــاى هنرى، خرج كــردن ذوق هنرى تان 
در جهــت كمــك به آن هاســت. تهيــه آيكون ها، 
گرافيك ها، تصاوير پس زمينه، تم ها و مواردى از 
اين قبيل نيز مى تواند نام شــما را با پروژه مورد 

نظرتان عجين كند.

  فراهم كردن ايده و بازخورد
ايده هاى خود را با مســئوالن پروژه مطرح 
كنيد. از اشــكالت و ايرادهــاى نرم افزار گزارش 
تهيــه كنيد. براى بهبود وضعيت فعلى پيشــنهاد 
بدهيــد. برخالف سيســتم هاى بســته توســعه 
نرم افزار، دست اندركاران نه تنها به گفته هاى شما 
توجه خواهند كرد، بلكه بسيار خوشحال خواهند 
شــد كه از ديدگاه هاى كاربران نيز مطلع شوند و 
حتى سمت و سوى نسخه هاى بعدى را بر اساس 
نظر كاربران تعييــن كنند. قضيه OpenOffice و 

LibreOffice را كه به ياد داريد؟

  گزارش و رفع اشكال هاى نرم افزارى
در صورتــى كه به ســخت افزارهاى متنوع 
دسترســى داريــد، نرم افــزار موردنظرتــان را 
روى بســترهاى سخت افزارى مختلف، با قطعات 
گوناگــون و تركيب هاى متفــاوت آزمايش كنيد 
و ايرادهــاى احتمالى را گــزارش دهيد. نرم افزار 
را بــراى كاربردهــاى گوناگــون بــا ورودى و 
خروجى هــاى مختلــف آزمايش كنيــد. باگ ها و 
ايرادهــاى آن را يافته و گزارش دهيد. قانون مهم 
لينــوس را به خاطر بياوريد: «با داشــتن ناظران 

كافى، همه باگ ها قابل حل خواهند بود.»
  مشاركت در نگه دارى

مشاركت به اين شــيوه، بيشتر مخصوص 
توزيع هاى مختلف لينوكس است تا نرم افزارهاى 
منفــرد. در ايــن حالت كــه به احتمال بــه دانش 
متوسطى از برنامه نويســى نياز خواهيد داشت، 
شــما در نگه دارى و به روزرســانى بســته هاى 
نرم افزارى مخازن توزيع ها مشــاركت مى كنيد. 
 packaging كار شــما آماده سازى يا به اصطالح
نرم افزارهــاى مختلف براى نصــب روى توزيع 

موردنظرتان است.
  كدنويسى

برنامه نويســى  دانــش  اگــر  نهايــت،  در 
داريــد، مى توانيد با پياده ســازى اجزاى جديد و 
قابليت هــاى تازه يا رفع اشــكال اجزاي موجود 
نرم افزار موردنظرتان، كمكى مؤثر و مشــاركتى 

ارزشمند در پيشرفت آن ايفا كنيد.
پس اگر انگيزه و شوقى كه از آن سخن گفتيم 
در شــما نيز وجود دارد، لذت مشــاركت و مفيد 

بودن را از خودتان دريغ نكنيد.


