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Lời nói đầu

Phần mềm đã trở thành một nguồn chiến lược xã hội trong ít thập kỷ vừa qua. Sự
nổi lên của Phần mềm Tự do (PMTD), điều đã đi vào các lĩnh vực chính của thị
trường công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT), làm thay đổi đột ngột
nền kinh tế phát triển và ứng dụng phần mềm. PMTD - đôi khi còn được tham
chiếu tới như là “Nguồn Mở” - có thể được sử dụng, nghiên cứu, sao chép, sửa đổi
và phân phối một cách tự do. Nó đưa ra các quyền tự do để học và dạy mà không
bị phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp công nghệ duy nhất nào. Các quyền tự do đó
được xem là điều kiện tiên quyết cơ bản cho sự phát triển bền vững và một xã hội
thông tin có sự tham gia không phân biệt của mọi người.

Dù có sự quan tâm đang gia tăng trong các công nghệ tự do (PMTD và các tiêu
chuẩn mở), thì vẫn chỉ có một số lượng hạn chế những người có đủ tri thức và sự
tinh thông trong các lĩnh vực đó. FTA cố gắng đáp ứng cho yêu cầu này. 

Giới  thiệu  về  FTA (Viện  hàn  lâm  Công  nghệ  tự  do  -  Free  Technology
Academy)

Viện Hàn lâm Công nghệ Tự do (FTA) là một sáng kiến liên kết từ vài trường đại
học tại một vài quốc gia. Nó hướng tới việc đóng góp cho một xã hội mà cho phép
tất cả mọi người sử dụng nghiên cứu, tham gia và xây dựng dựa trên tri thức sẵn
có mà không có hạn chế nào. 

FTA đưa ra những thứ gì?

FTA đưa ra một chương trình trực tuyến mức giáo viên với các module khóa học
về các Công nghệ Tự do. Những học viên có thể chọn tham gia trong một khóa
học độc lập hoặc đăng ký vào toàn bộ chương trình. Việc giảng dạy diễn ra trực
tuyến trong khu trường ảo của FTA và được thực hiện bằng việc đào tạo nhân viên
từ các các trường đại học là các đối tác. Uy tín đạt được trong chương trình của
FTA được thừa nhận bởi các trường đại học này.

Ai đứng đằng sau FTA?

FTA đã được thành lập vào năm 2008 được hỗ trợ bởi Chương trình Học tập Suốt
đời (LLP) của Ủy ban châu Âu, dưới sự điều phối của Viện Tri thức Tự do (Free
Knowledge Institute) và trong mối quan hệ đối tác với 3 trường đại học của châu
Âu:  Đại  học  Mở Hà  Lan  (Open  Universiteit  Nederland),  Đại  học  Oberta  de
Catalunya của Tây Ban Nha (Universitat Oberta de Catalunya) và Đại học Agder
của Nauy (University of Agder). 

FTA là vì ai?

Viện Hàn lâm Công nghệ tự  do đặc  biệt  chú trọng vào những người  chuyên
nghiệp, các nhà giáo dục, sinh viên và những người ra quyết định về công nghệ
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thông tin.

Thế còn về việc cấp phép thì sao?

Tất cả các tư liệu học tập được sử dụng và được phát triển bởi FTA là các Tài
nguyên Giáo dục Mở, được xuất bản theo các giấy phép tự do copyleft mà chúng
cho phép mọi người được tự do sử dụng, sửa đổi và phân phối lại. Tương tự, các
phần mềm được sử dụng trong khu trường ảo của FTA là các PMTD và được xây
dựng dựa trên khung công việc của các Tiêu chuẩn mở.

Sự tiến hóa của cuốn sách này 

FTA đã sử dụng lại các tư liệu khóa học đang tồn tại từ Đại học Mở Catalunya và
điều đó đã được phát triển cùng với các nhân viên của LibreSoft từ Đại học Rey
Juan Carlos. Vào năm 2008, cuốn sách này đã được dịch sang tiếng Anh với sự trợ
giúp của Dự án Khoa học, Giáo dục và Họa tập trong Tự do - SELF (Science,
Education and Learning in Freedom), được Chương trình Khung thứ 6 của Ủy ban
châu Âu (European Commission's Sixth Framework Programme) hỗ trợ. Vào năm
2009, tư liệu này đã được FTA cải tiến. Hơn nữa, FTA đã phát triển chỉ dẫn nghiên
cứu và các hoạt động học tập mà là sẵn sàng cho những người học được tuyển
chọn trong các khu trường của FTA. 

Sự tham gia 

Những người sử dụng các tư liệu học tập của FTA được khuyến khích cung cấp
các ý kiến phản hồi và đưa ra các gợi ý cho sự cải tiến. Một môi trường đặc biệt
cho các ý kiến phản hồi này được thiết lập trên website của FTA. Các đầu vào sẽ
được tính tới cho các phiên bản tiếp sau. Hơn nữa, FTA chào đón bất kỳ ai sử
dụng và phân phối tư liệu này cũng như làm các phiên bản mới và bản dịch. 

Xem thông tin đặc thù và được cập nhật về cuốn sách này, bao gồm các bản dịch
và các định dạng khác tại: http://ftacademy.org/materials/fsm/1. Để có thêm thông
tin và sự kết nạp vào chương trình khóa học trực tuyến của FTA, hãy viếng thăm
website của Viện tại: http://ftacademy.org/. 

Tôi chân thành hy vọng cuốn sách khóa học này sẽ giúp bạn trong quá trình học
tập của cá nhân bạn và giúp bạn giúp được những người khác trong chúng. Hẹn
gặp lại bạn trong các phong trào tri thức tự do và công nghệ tự do!

Chúc bạn học tập hạnh phúc! 

Wouter Tebbens 

Chủ tịch Viện Tri thức Tự do 

Giám đốc Viện hàn lâm Công nghệ Mở 
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Thừa nhận 

Các tác giả muốn cảm ơn Quỹ của Đại học Mở Catalunya (http://www.uoc.edu)
về việc cung cấp tài chính cho xuất bản đầu tiên tác phẩm này theo khung của
bằng Thạc sỹ Quốc tế về PMTD được cơ sở này đưa ra. 

Phiên bản hiện hành của các tư liệu bằng tiếng Anh đã được mở rộng với sự cấp
vốn của dự án FTA. Dự án của FTA đã được cấp vốn với sự trợ giúp từ Ủy ban
châu Âu (tham chiếu số 142706 - LLP - 1 - 2008 - 1 - NL - ERASMUSEVC của
Chương trình Học tập Suốt đời (Lifelong Learning Programme). Xuất bản phẩm
này phản ánh quan điểm chỉ của các tác giả, và Ủy ban không thể chịu trách
nhiệm về bất kỳ sự sử dụng nào có thể được thực hiện đối với thông tin có trong
tài liệu này. 
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Giới thiệu

Trong xã hội hiện đại của chúng ta, tầm quan trọng của các lĩnh vực công nghệ
thông tin và truyền thông (CNTT-TT), như viễn thông, điện toán và điện tử (sản
xuất và tiêu dùng), đã đạt tới các mức độ cao chưa từng thấy. Các nền công nghiệp
đó đang đổi mới ở tốc độ cao đột biến và đang hội tụ làm một, xử lý, truyền và tái
tạo thông tin với sự sử dụng các thủ tục phổ biến: các công nghệ số. 

Tuy nhiên, quan trọng hơn nhiều so với những thay đổi đã diễn ra trong các nền
công nghiệp có liên quan trực tiếp tới CNTT-TT là những thay đổi và những tiến
bộ có ảnh hưởng tới các hoạt động nghiệp vụ khác, đặc biệt các hoạt động truyền
thống hơn, nơi mà các thủ tục đã trải qua một sự xem xét kỹ lưỡng. Các tác động
lên kết cấu kinh tế đã dẫn tới sự nổi lên của các lĩnh vực kinh doanh mới để đáp
ứng được các đòi hỏi mới của thị trường mà trước đó còn chưa được nghe tới. 

Dù vậy, không sự lập pháp nào về kinh tế đã thay đổi và không hiện tượng kinh tế
nào có liên quan tới CNTT-TT là mới về mặt định tính. Những gì đã thay đổi, nếu
có, là tầm quan trọng tương đối của các hiệu quả kinh tế nhất định nào đó trong xã
hội của chúng ta, như các chính sách về sở hữu trí tuệ và tính tương thích của các
sản phẩm. Nếu chúng ta nhìn đặc thù hơn vào các hiệu quả kinh tế trong nền công
nghiệp phần mềm, thì chúng ta sẽ với tới được một kết luận tương tự. 

Gần đây, trong nền công nghiệp phần mềm, chúng ta đã thấy cách mà PMTD đã
mở ra và đã triển khai trong công chúng nói chung. PMTD đã tự định vị nó trong
các lĩnh vực đa dạng của thị trường phần mềm chung như một lựa chọn thay thế
khả thi và có khả năng trụ vững được, và chắc chắn như vậy trong một vài lĩnh
vực đặc thù (như phần mềm máy chủ web). Tình huống này đã ảnh hưởng tới nền
công nghiệp phần mềm sở hữu độc quyền và đã dẫn tới sự nổi lên của các mô
hình kinh doanh mới có liên quan tới sự phổ biến, phát triển, hỗ trợ và triển khai
PMTD. 

Mục tiêu của chủ đề về Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của
PMTN là để cung cấp tri thức cần thiết để hiểu và triển khai nền kinh tế PMTD
qua nghiên cứu các tác động kinh tế và phân tích các mô hình kinh doanh có liên
quan, kết hợp với các cơ hội được thị trường mới này chào. 

Module đầu tiên của chủ đề này phác thảo các khái niệm về kinh tế được yêu cầu
để phân tích cấu trúc kinh tế của nền công nghiệp phần mềm nói chung và để tuân
theo một mô hình kinh doanh đặc thù dựa vào PMTD.   

Module thứ 2 của chủ đề mô tả ngắn gọn các tính năng chính của thị trường phần
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mềm trong quan hệ với các mô hình kinh doanh được củng cố và những người
tiêu dùng tiềm năng của các công ty dựa vào PMTD.  

Module thứ 3 của chủ đề giới thiệu phần mềm từ một góc nhìn doanh nghiệp, tập
trung vào thị trường mà ở đó các giải pháp khác nhau cạnh tranh và trong chiến
lược kinh doanh có ảnh hưởng tới những người tiêu dùng tiềm năng. 

Module thứ 4 khai thác các mô hình kinh doanh có liên quan tới PMTD. Để bắt
đầu, nó phân tích các phân loại cho đối tượng có tính tới các đặc tính tài chính phù
hợp nhất đối với doanh nghiệp. 

Module thứ 5 xem xét sự phát triển PMTD từ quan điểm của một công ty. Ở đây,
chúng tôi sẽ cân nhắc cả các đặc tính phù hợp nhất của dự án phần mềm và các
đặc tính đặc thù có liên quan tới cộng đồng những người sử dụng PMTD và sự
quản lý về chức năng và pháp lý của họ.

Module thứ 6 mô tả các ưu điểm và nhược điểm chính của mô hình PMTD cho
chiến lược kinh doanh, cân nhắc tới cả quan điểm của người tiêu dùng và của bản
thân công ty và mô hình kinh doanh mà nó áp dụng. 

Module thứ 7 và là cuối cùng của chủ đề này phân tích PMTD như một mô hình
kinh tế, tập trung cả vào các nền tảng cơ bản sự tồn tại của nó và về những tác
động của nó hiện tại và trong tương lai trong mối quan hệ với kinh doanh PMTD. 
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Các mục tiêu 

Sau khi kết thúc chủ đề này, các học viên sẽ nắm được các mục tiêu sau: 

1. Nhận diện và hiểu được các yếu tố kinh tế phù hợp nhất tác động tới nền
công nghiệp công nghệ và nền công nghiệp PMTD nói riêng. 

2. Hiểu được các mô hình kinh doanh khác nhau có thể được khai thác trong
nền công nghiệp phần mềm, cùng với các tính năng chủ chốt của chúng. 

3. Có được tri thức một cách chi tiết về các mô hình kinh doanh khác nhau có
liên quan tới PMTD và các cơ hội kinh doanh của chúng. 

4. Hiểu được và thuật lại được các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và pháp lý cần
thiết để tạo và duy trì bền vững một doanh nghiệp dựa vào PMTD. 

5. Phân tích các trường hợp khai thác PMTD trong khu vực tư nhân và mối
quan hệ của họ với thị trường công nghệ. 

6. Có được tri thức một cách chi tiết về các chiến lược cho việc phát triển và
khai thác PMTD để giành được lợi ích kinh tế. 

7. Lên kế hoạch và thiết kế các doanh nghiệp khả thi và tráng kiện dựa vào
sự khai thác PMTD. 
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Tài nguyên

Các hiệp hội của các công ty PMTD: 

• Hiệp hội các doanh nghiệp PMTD Catalana: (www.catpl.org). 

• Hiệp hội các doanh nghiệp PMTD Canarias (www.eslic.info). 

• Hiệp hội các doanh nghiệp PMTD Euskadi (www.esle-elkartea.org). 

• Hiệp hội các doanh nghiệp PMTD Gallegas (www.agasol.org). 

• Hiệp hội các doanh nghiệp PMTD Madrilena (www.solimadrid.org). 

• Các tổ chức doanh nghiệp nguồn mở châu Âu (www.obooe.eu). 

Thành lập doanh nghiệp: 

• Doanh nghiệp châu Âu và đổi mới của Vương quốc Asturias: Hướng dẫn

Kinh doanh sáng tạo  và  phát  triển  các  kế  hoạch  kinh  doanh -  Centro
Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias: Guía para
la  creación  de  empresas  y  elaboración  del  Plan  de  Empresa
(http://www.guia.ceei.es)

Các hội nghị (PMTD và doanh nghiệp): 

• Hội  nghị  các  doanh  nghiệp  nguồn  mở  (OSBC)

(http://www.osbc.com/live/13/events/13SFO07A/SSN441958/CC141932/
và http://www.osbc.com). 

• WhyFLOSS (http://www.whyfloss.com/es/conference). 

Dữ liệu tập đoàn: 

• Phòng Thương mại Tây Ban Nha (http://www.camerdata.es). 

• Hoovers (http://hoovers.com). 

Trường hợp điển hình: 

• Avanzada7:  “Các  mô  hình  kinh  doanh  dựa  vào  Asterisk:  Trường  hợp

Avanzada7”
(http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid08/getpdf/64). 

• Chuyển  đổi  của  IBM  sang  các  máy  tính  để  bàn  tự  do

(http://www.channelregister.co.uk/2007/02/13/ibm_open_client). 
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• Liferay: “Cổng doanh nghiệp Liferay: Dự án,  sản phẩm, cộng đồng và

cách  mở  rộng  nó”
(http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid08/getpdf/66). 

• Openbravo: “Openbravo: Chìa khóa thành công trong phát triển ứng dụng

PMTD” (http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid08/getpdf/49). 

• Red Hat and JBoss: “Liệu Nguồn Mở có khả năng trụ vững được trong

nền  công  nghiệp?  Trường  hợp  của  Red  Hat  và  JBoss
(http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid08/getpdf/68)”. 

• Các  trường  hợp  khác  nhau

(www.opensourceacademy.gov.uk/solutions/casestudies). 

Các blog về PMTD, đổi mới và kinh doanh 

Galopini,  R.  Commercial  open  source  software <http://robertogaloppini.net/)>
[Consulted in March 2009]

Oswalder, A. Business model design and innovation blog. <http://business-model-
design.blogspot.com/opensource/> [Consulted in March 2009]. 

The  451  group.  451  caos  theory:  A  blog  for  the  enterprise  open  source
community.   <http://blogs.the451group.com/opensource/>  [consulted  in  March
2009]
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Giới thiệu 

Module đầu tiên này giới thiệu các khái niệm chính về kinh tế sản phẩm và tập
trung đặc biệt vào các tính năng đặc thù của kinh doanh các công nghệ thông tin
và truyền thông. Các khái niệm đó có ý định đặt ra các nền tảng cơ bản cho sự
hiểu biết các hành động và các mô hình kinh doanh khác nhau được chính sách
kinh doanh thiết lập, mà chúng ta sẽ xem sau đó. 

Phần đầu giới thiệu các khái niệm cơ bản của giá trị sản phẩm theo cung và cầu và
ưu thế cạnh tranh đối với các đối thủ như là các công cụ cơ bản cho khả năng trụ
vững được của doanh nghiệp. 

Trong phần 2, chúng ta sẽ mô tả các hiệu ứng kinh tế chính có liên quan tới các
tính năng các sản phẩm công nghệ và phần mềm nói chung. Trong đó, chúng ta sẽ
giải thích cách một công ty có thể hành động trong thị trường khi thiết lập chính
sách để xử trí các hiệu ứng đó để tạo ra kịch bản có đủ điều kiện để có vị thế có
thể tốt nhất so với các đối thủ cạnh tranh. 
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Các mục tiêu

Sau khi hoàn tất module này, các học viên sẽ nắm được các mục tiêu sau: 

1. Hiểu các vấn đề cơ bản của mối quan hệ giữa cung và cầu, đặc biệt với các
khái niệm có liên quan tới tạo ra giá trị. 

2. Nhận diện và phân tích các đặc tính kinh tế chủ chốt của nền công nghiệp
phần mềm. 

3. Có được tri thức chi tiết về và liên kết các hiệu quả kinh tế có liên quan
với thị trường phần mềm. 

4. Nhận diện và phân tích các hiệu quả kinh tế có khả năng để truyền giá trị
hoặc ưu thế cạnh tranh của các sản phẩm dựa vào PMTD. 

5. Có được sự hiểu biết chi tiết về các chính sách và chiến lược quản lý thị
trường PMTD. 
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1. Tạo ra giá trị

Để đảm bảo khả năng sống được của một doanh nghiệp được đưa ra, phải có
những người hoặc doanh nghiệp có thiện chí để thanh toán, như các khách hàng
cho sản phẩm hoặc dịch vụ được chào cho họ, và các khoản thanh toán đó phải bù
đắp được cho các nhà cung cấp của chúng đối với các chi phí phải gánh chịu.
Trước nhất, chúng ta sẽ giải thích một cách đơn giản các khái niệm kinh tế cơ bản
đang làm việc trong sự tương tác này giữa công ty tổ chức kinh doanh và các
khách hàng tiềm năng của sản phẩm hoặc dịch vụ của nó. 

1.1. Yêu cầu về sản phẩm

Trước nhất, chúng ta cần giới thiệu vài quy tắc ứng xử có khả năng cho các doanh
nghiệp và hộ gia đình mà chúng ta muốn chuyển thành các khách hàng của doanh
nghiệp chúng ta. 

Một người tiêu dùng (nếu chúng ta đang nói về các hàng hóa cho người tiêu dùng)
hoặc một công ty (nếu mua máy, các tư liệu thô, …) sẽ cân nhắc mua một sản
phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào đó nếu số tiền được yêu cầu cho chúng để trao đổi
(thanh toán) dường như hợp lý đối với họ. 

Trong tình huống này, người mua triển vọng nêu các lý lẽ sau: 

1. Trước nhất, anh/chị ta cân nhắc có hợp lý hay không để thanh toán nhiều
nhất một số tiền V để có được sản phẩm hoặc dịch vụ đang được chào để
trao đổi. Vì thế, nếu anh/chị ta được yêu cầu về một số tiền P ít hơn V, thì
anh/chị ta sẽ cân nhắc có đáng để có sản phẩm đó hay không. Vì thế, đối
với ai đó cân nhắc trở thành khách hàng của chúng ta, các điều kiện sau
đây phải được thỏa mãn: 

Định giá sản phẩm - giá của nó = V-P > 0

Để đưa nó ra theo cách khác, một công ty sẽ không được trả nhiều hơn V
cho sản phẩm hoặc dịch vụ của nó. Tuy nhiên, điều này sẽ đảm bảo rằng
khách hàng sẽ mua sản phẩm đó. 

2. Thứ 2, khách hàng sẽ so sánh lời chào này với lựa chọn thay thế có sẵn.
Trong 2 hoặc 3 sản phẩm tương tự, người tiêu dùng sẽ chọn cái nào sao
cho sự khác biệt của V-P là lớn nhất. 

Ví dụ

Một gia đình đang nghĩ về việc mua một chiếc ô tô. Gia đình định giá mô hình của
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nhà sản xuất A giá 40.000 € (Va = 40.000 €) dù giá bán là 30.000 €, Pa = 30.000 €.
Gia đình định giá mô hình của nhà sản xuất B ở mức giá thấp hơn; để chính xác, hãy
giả thiết là gia đình định giá chiếc ô tô đó thấp hơn vì các tính năng kém hơn (ví dụ,
đó là một phương tiện nhỏ hơn) với giá 35.000 €, Vb = 35.000 €. 

Gia đình trong ví dụ của chúng ta sẽ mua mô hình của nhà sản xuất A, thậm chí dù nó
đắt hơn, miễn là chiếc ô tô của nhà sản xuất B được bán hơn 25.000 €, và ngược lại:
gia đình sẽ mua chiếc ô tô của nhà sản xuất B nếu nó đủ rẻ hơn, như nếu giá của nó
dưới 25.000 €: 

Chúng ta có thể kết luận rằng: 

Nó sẽ chỉ mua sản phẩm của nhà sản xuất A nếu 

Va - Pa = 40.000 - 30.000 > Vb - Pb = 35.000 - Pb

nghĩa là chỉ nếu Pb > 25.000. 

Nó sẽ chỉ mua sản phẩm của nhà sản xuất B nếu 

Va - Pa = 40.000 - 30.000 < Vb - Pb = 35.000 - Pb 

nghĩa là chỉ nếu Pb < 25.000. 

Nhu cầu cho một sản phẩm đặc biệt bao gồm một loạt những khách hàng có
được cho từng giá của sản phẩm có khả năng theo yêu cầu.

Trong ví dụ của chúng ta, nếu mỗi gia đình định giá các sản phẩm đó theo cùng
một cách với giá hơn 25.000 € sẽ không có yêu cầu đối với sản phẩm của nhà sản
xuất B, trong khi đối với các giá thấp hơn, chúng ta có nhu cầu của tất cả các gia
đình mà định giá sản phẩm của gia đình y hệt mà chúng ta đã thảo luận. 

giá trị V mà một khách hàng tiềm năng bỏ ra cho một sản phẩm hoặc dịch vụ phụ
thuộc vào cái gì? Đầu tiên và trước nhất, nó phụ thuộc vào khả năng thực chất của
sản phẩm đáp ứng được các nhu cầu khách hàng, nhưng cũng: 

1. Phụ thuộc vào khả năng của khách hàng định giá đúng sản phẩm, điều
phần lớn phụ thuộc vào kiến thức và giáo dục của anh/chị ta. 

Có lẽ khó cho một khách hàng để định giá hệ điều hành GNU/Linux, ví dụ,
nếu anh/chị ta thậm chí không biết một hệ điều hành là gì và thậm chí chưa
bao giờ cân nhắc xem một máy tính là không nhất thiết yêu cầu phải có hệ
điều hành Microsoft Windows được cài đặt. 

2. Về tầm quan trọng đối với khả năng các sản phẩm thứ 2 phụ thêm cho sản
phẩm chính mà chúng ta đang được chào (một chiếc ô tô là đáng giá hơn
nếu các con đường là tốt hơn và các trạm xăng là dễ đi qua hơn, và ít giá
trị hơn nếu các con đường là đông nghịt, giao thông công cộng là tốt, nếu
xăng trở nên đắt đỏ hơn, …). 

3. Phụ thuộc vào sự lan truyền của sản phẩm được chào tới chúng ta, nghĩa là
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số những người khác có nó: điện thoại và thư điện tử là đáng giá hơn nếu
nhiều người hơn sử dụng chúng. 

1.2. Cung ứng sản phẩm

Về phần của họ, các ông chủ sẽ tập trung vào một sản phẩm nhất định miễn là họ
có thể giành được lợi nhuận hợp lý từ nó, điều đòi hỏi họ phải cân nhắc 2 khía
cạnh chủ chốt: 

1. Chi phí chăm sóc các khách hàng. 

2. Những gì họ có thể giành được bằng việc tham gia vào hoạt động khác. 

Ví dụ

Giả sử một cặp đôi quyết định mở một quán bar. Cuối năm đầu, họ đã giành được
doanh thu 150.000 €, trong khi chi phí phục vụ khách quen, thuê cơ sở kinh doanh,
… chiếm tới 120.000 €. Chúng ta có thể thấy rằng điều kiện đầu là được đáp ứng vì
doanh số đã vượt qua chi phí; kế toán có thể nói cho chúng ta rằng chúng ta có lãi, vì
doanh số vượt trên chi phí. 

Tuy nhiên, hãy tưởng tượng rằng, để mở quán bar, cặp đôi này đã bỏ các công việc
của họ như các nhân công được trả lương, điều đã cho họ một thu nhập hàng năm
40.000 €. Thu nhập lựa chọn thay thế đó là những gì các nhà kinh tế học gọi là chi
phí cơ hội thiết lập quán bar như một doanh nghiệp. Chúng ta có thể thấy rằng khía
cạnh thứ 2 không được đề cập tới trong ví dụ này:  

Việc kinh doanh thực sự không kiếm được tiền vì

Doanh thu - các chi phí = 150.000 - 120.000 = 30.000 

< Chi phí cơ hội = 40.000

Tất nhiên, cặp đôi này có thể vẫn thích quản lý quán bar hơn là làm việc như các
nhân viên, nên chúng ta có thể cân nhắc sự hy sinh của họ về tiền còn lại vào cuối
năm là hợp lý nếu sự hy sinh để quản lý công việc kinh doanh của riêng họ bù trừ
được cho điều này. Điểm mấu chốt của chúng ta là, trước nhất, họ đang không quản
lý một công việc kinh doanh tốt từ quan điểm tiền nong khắt khe, và thứ 2, rằng
quyết định của họ sẽ chỉ dường như hợp lý nếu đó là một quyết định sáng suốt, đó là,
nếu họ chấp nhận có ý thức đối với sự thiệt thòi về doanh thu; điều có thể không là
hợp lý nếu họ đã không chấp nhận rằng họ có thể có được ít tiền hơn. 

Để biến quán bar thành một việc kinh doanh tốt, lợi nhuận phải nặng hơn “lợi nhuận”
từ hoạt động lựa chọn thay thế hoặc chi phí cơ hội. 

Nếu doanh thu hàng năm của quản bar là 180.000 €, ví dụ thế, thì chúng ta có thể nói
về một việc kinh doanh tốt:

Điều này có thể là một việc kinh doanh tốt vì

Doanh thu - các chi phí = 180.000 - 120.000 = 60.000

> chi phí cơ hội = 40.000 
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Chúng ta có thể kết luận rằng, để duy trì một doanh nghiệp, lợi nhuận có được phải
vượt trên các chi phí cơ hội của việc tham gia vào các hoạt động lựa chọn thay thế. 

1.3. Tạo giá trị và ưu thế cạnh tranh

Dựa vào những gì chúng ta đã thấy cho tới nay, chúng ta có thể cân nhắc các yêu
cầu cần phải đáp ứng cho một doanh nghiệp để có lãi. 

Trước nhất, là cần thiết phải tạo giá trị, nghĩa là định giá V được làm từ sản phẩm
chào hàng đối với các khách hàng tiềm năng vượt quá các chi phí của nó: 

Để việc kinh doanh có khả năng trụ vững được, là cơ bản để 

định giá sản phẩm - các chi phí - chi phí cơ hội > 0

Chỉ khi điều này là đúng chúng ta mới có thể nói rằng công ty tạo ra giá trị và có
thể sống sót được, vì chỉ khi đó chúng ta có thể thấy cái giá là công bằng cho cả
khách hàng và công ty. 

Ví dụ

Nếu giá trị sản phẩm cho một khách hàng là V = 100 € và chi phí chăm sóc sau này là
C = 60, thì chúng ta có thể thấy cái giá thỏa mãn cho khách hàng đó và công ty đó,
như P = 80, và sự trao đổi sẽ là thỏa mãn cho cả đôi bên vì các điều kiện sau là đúng: 

V - P > 0

và 

P - tổng chi phí > 0

Tuy nhiên, sự thỏa mãn điều kiện V - C > 0 không đảm bảo khả năng sống được
của một doanh nghiệp. Để minh họa điều này, chúng ta sẽ đi ngược về ví dụ trước
của chúng ta ở phần 1.1 (nhu cầu sản phẩm), dù lần này từ quan điểm của 2 công
ty địch thủ cạnh tranh cố thắng để giành được 1 khách hàng: 

Ví dụ

Chúng ta có 2 nhà sản xuất ô tô chào 2 mẫu tương tự nhau. Chúng ta đã thấy rằng gia
đình đó đã định giá một trong các ô tô ở Va = 40.000 và cái kia ở Vb = 35.000. 

Hãy tưởng tượng rằng chi phí sản xuất của công ty A là Ca = 20.000, trong khi các
chi phí sản xuất của công ty B là Cb = 10.000. Cả 2 công ty đều sản xuất với chi phí
thấp hơn nhiều so với các định giá Va và Vb một cách tương ứng. 

Vì thế, nếu họ không có địch thủ, thì cả 2 công ty có thể rõ ràng là sống được như
một doanh nghiệp. 

Bây giờ hãy tưởng tượng rằng công ty B quyết định bán phương tiện của nó với giá
Pb = 18.000. 

Sự thỏa mãn của khách hàng là
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Vb - Pb = 35.000 - 18.000 = 17.000. 

Công ty A phải cung cấp được lớn hơn - hoặc ít nhất tương tự - mức thỏa mãn để
giành được các khách hàng. 

Công ty B giành được các khách hàng nếu: 

Va - Pa > Vb - Pb = 17.000 chỉ nếu < 23.000. 

Công ty A vì thế có khả năng lôi kéo được các khách hàng và bù đắp được các chi
phí. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn gần lại hơn, chúng ta thấy rằng công ty này là dưới
tay đối thủ của nó: 

Nếu công ty B quyết định hạ thấp giá của nó xuống ít hơn 15.000 (nghĩa là Pb =
14.000), thì công ty A không thể tiếp tục lôi kéo các khách hàng mà không chịu các
tổn thất: 

Vb - Pa > Vb - Pb = 21.000 và 

Va - Pa > Vb - Pb = 21.000 chỉ nếu Pa < 19.000, mà sau đó 

Pa - Ca < 0!

Trong ví dụ này, công ty B có một ưu thế cạnh tranh hơn đối thủ của nó, là công
ty A. Kết quả là một trong 2 tình huống sẽ xảy ra: 

1. Công ty B lôi cuốn được tất cả các khách hàng, như khi nó thiết lập Pb =
14.000, hoặc 

2. Hai công ty chia sẻ các khách hàng, nhưng công ty B làm được nhiều tiền
hơn trong từng vụ: 

Họ chia các khách hàng giữa họ với nhau nếu Va - Pa = Pb, nhưng điều này có
nghĩa là Pa - Ca < Pb - Cb, ví dụ nếu Pb = 18.000 và Pa = 23.000. 

Rốt cuộc, công ty với ưu thế cạnh tranh sẽ đảm bảo cho sự sống sót của nó, trong
tất cả mọi trường hợp, kiếm nhiều tiền hon so với các đối thủ của nó.

Trong ví dụ ở trên, công ty B đã có ưu thế cạnh tranh về các chi phí: dù sản phẩm
có thể còn chưa là phù hợp nhất cho các nhu cầu của khách hàng, Va > Vb, đã có
khả năng sản xuất ra sản phẩm hợp lý với các chi phí thấp hơn so với của đối thủ
của mình. 

Inditex

Ví dụ thú vị cho chúng ta để xem xét trong khóa học này là Inditex, một công ty sở
hữu nhà bán lẻ quần áo Zara. Công nghiệp quần áo thời trang, mà công ty này là một
phần của nó, là lĩnh vực cạnh tranh cao trong đó các công ty có thể sao chép các thiết
kế lẫn của nhau không có giới hạn. Dù vậy, có một mức độ sáng chế rất cao, với các
mẫu mã mới xuất hiện mỗi mùa, năm này qua năm khác (và một cách tự nhiên, số
lượng đáng kể các công ty tham gia vào hoạt động này), và ở các giá thành rất thấp.
Là các khách hàng, vì thế, chúng ta có thể thu được lợi ích từ một nền công nghiệp
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cạnh tranh và có tính đổi mới. 

Bất chấp tất cả điều này, Inditex định mở rộng thị phần của nó mỗi năm (như, nó lôi
cuốn tỷ lệ ngày càng tăng các khách hàng) vì ưu thế cạnh tranh của nó về các chi phí,
điều dường như về cơ bản được tạo thành từ (1) việc nhanh chóng dò tìm ra các thiết
kế bán tốt nhất trong một mùa nhất định và (2) việc ngay lập tức áp dụng sản phẩm
vào các thiết kế đó. Kết quả là, các chi phí là thấp hơn vì nó không sản xuất quần áo
mà không bán được và nó bán nhiều quần áo được ưa thích năm đó. 

Và có thể là thành tích này không phải là chiến công, vì các đối thủ của nó không có
khả năng sao chép hành vi của họ (ít nhất theo một cách thông minh như vậy). 

Công ty với ưu thế cạnh tranh về chi phí sẽ giành được nhiều khách hàng hơn và
có được lợi nhuận cao hơn vì nó có thể bán các sản phẩm của mình rẻ hơn.

Như một sự lựa chọn, công ty có thể có ưu thế cạnh tranh qua sự khác biệt, như,
trong việc chào sản phẩm có giá trị cao hơn so với sản phẩm của các đối thủ cạnh
tranh của nó với chi phí hợp lý. 

Và sự định giá siêu việt này có thể là chung, theo nghĩa là tất cả các khách hàng
tiềm năng cân nhắc sản phẩm sẽ có chất lượng cao hơn (đây là trường hợp của các
nhãn hiệu ô tô có uy tín của Đức, ví dụ thế), hoặc một thị trường ngách, như, là
một sản phẩm được chuyên môn hóa cho một dạng khách hàng đặc biệt (bất kỳ
cửa hàng nào ở nông thôn cũng thỏa mãn yêu cầu này: đây là cửa hàng hướng tới
một dạng khách hàng đặc biệt, ấy là, các cư dân của làng xã đó, những người duy
nhất đối với họ là thuận tiện hơn để mua bánh mỳ hoặc báo chí ở đó). 

Ưu thế cạnh tranh qua sự phân biệt cho phép công ty bán được đắt hơn mà không
đánh mất các khách hàng. 

1.4. Tóm tắt

Chúng ta đã thấy trong các khái niệm cơ bản và từ quan điểm kinh tế những gì tạo
nên một doanh nghiệp có khả năng trụ vững được. Để tóm tắt, nó bao gồm việc
tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ có lợi cho các khách hàng của chúng ta, sao cho
chung ta có thể lấy tiền cho nó trong khi vẫn giữ được các chi phí nằm trong sự
kiểm soát. 

Khi thiết lập một doanh nghiệp dựa vào PMTD, câu hỏi tài chính sống còn là: sản
phẩm hoặc dịch vụ nào tôi có thể lấy tiền từ khách hàng? Trước khi chuyển sang
thảo luận điều này trong phần tiếp sau, chúng ta sẽ xem xét một loạt các đặc tính
kinh tế phù hợp của công nghiệp phần mềm mà chúng ta sẽ cần phải hiểu để trả
lời cho câu hỏi này. 
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2. Các đặc tính kinh tế của công nghiệp 
phần mềm

Như chúng ta đã giải thích ở đầu, không sự lập pháp kinh tế nào đã thay đổi và
không hiện tượng kinh tế nào có liên quan tới các nền công nghiệp công nghệ
thông tin và tri thức là mới về mặt định tính. Những gì đã thay đổi, nếu có, là tầm
quan trọng tương đối của các hiệu quả kinh tế nhất định trong xã hội của chúng ta.
Đặc biệt trong các nền công nghiệp CNTT-TT, trong sự tương tác thị trường giữa
các công ty và các khách hàng của họ, có một loạt hiện tượng kinh tế rất quan
trọng có thể bóp méo hoạt động của các thị trường đó. Bây giờ chúng ta sẽ lướt
nhanh qua các hiệu ứng sau: 

1. Chi phí của việc sao chép và phân phối công nghệ số. 

2. Nền kinh tế sở hữu trí tuệ và các ý tưởng. 

3. Các phụ thêm. 

4. Các hiệu ứng mạng. 

5. Các sản phẩm và tiêu chuẩn tương thích. 

6. Các chi phí chuyển đổi và khách hàng bị khóa trói. 

7. Các chính sách về tính tương thích và tiêu chuẩn hóa trong một nền tảng
và giữa các nền tảng. 

Ví dụ gần đây về điểm cuối cùng này là tính tương thích liên các nền tảng và
chính sách được áp dụng trong vấn đề này của công ty phần mềm sở hữu độc
quyền Microsoft, điều đã dẫn tới sự can thiệp của Ủy ban châu Âu để bảo vệ sự
cạnh tranh tự do giữa các công ty. Đưa ra tầm quan trọng của nó để tiến hành
đúng đắn các mô hinh kinh doanh dựa vào PMTD, chúng ta cũng sẽ thảo luận
ngắn gọn tiếp cận của Ủy ban châu Âu về vấn đề này. 

2.1. Chi phí sản xuất, sao chép và phân phối công
nghệ số

Công nghệ số có một cấu trúc chi phí rất đặc biệt: là rất đắt để phát triển sản phẩm
khi điều này đòi hỏi những khoản đầu tư chính, và chúng ta không thể đơn giản
phát triển nó nửa vời. 

Tuy nhiên, việc tiến hành các bảo sao chất lượng cao của một sản phẩm đã được
phát triển và phân phối chúng là khá rẻ. 
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Vì thế, là rất kinh tế để phục vụ cho các khách hàng phụ thêm; phần đắt đỏ là
khoản đầu tư ban đầu sẽ dẫn tới sự phát triển sản phẩm mà xung quanh nó chúng
ta có thể tổ chức một doanh nghiệp. 

Hàng không thương mại

Tương tự, một công ty hàng không thương mại phải thực hiện sự đầu tư lớn vào một
chiếc máy bay nếu công ty muốn thiết lập các kết nối thường xuyên giữa 2 sân bay.
Là không sử dụng được nếu cố gắng mua một nửa chiếc máy bay, nên công ty sẽ cần
phải mua toàn bộ chiếc máy bay. Tuy nhiên, khi phục vụ các khách hàng phụ thêm -
cho tới khi máy bay đầy người - sẽ là rất rẻ đối với công ty. 

Một cách tự nhiên, sự giảm chi phí khổng lồ của việc sao chép và phân phối các
sản phẩm và dịch vụ được phát triển bằng công nghệ số đã dẫn tới những thay đổi
đáng kể trong các nền công nghiệp nhất định. 

Công nghiệp âm nhạc

Ví dụ điển hình là công nghiệp âm nhạc, nó đã dựa vào xung quanh sự kiểm soát đối
với việc sao chép (được hiểu theo nghĩa một bản sao chất lượng tương đương; với
công nghệ tương đương, chất lượng âm thanh của một bản sao băng cassette từng
kém hơn nhiều so với chất lượng âm thanh của một bản ghi hoặc đĩa CD) và phân
phối sản phẩm (trước hết qua các cửa hàng chuyên dụng). 

2.2. Nền kinh tế sở hữu trí tuệ và các ý tưởng

CNTT-TT được đặc trưng bằng thực tế là chúng cho phép thao tác, truyền phát
và tái tạo thông tin và các ý tưởng. Kết quả là, sự tiến bộ của các công nghệ đó
có tác động cơ bản đối với việc khuyến khích sự lan truyền các ý tưởng và sử
dụng chúng. 

Các ý tưởng, như một tài sản kinh tế, có chất lượng của hàng hóa không có đối
thủ: chỉ vì một người sử dụng một ý tưởng không có nghĩa là những người khác
cũng không thể sử dụng nó. 

Các nền công nghiệp CNTT-TT bỏ ra nhiều nguồn tài chính trong việc phát triển
tri thức mới, với mục tiêu kiếm lợi nhuận trong sự khai thác các ý tưởng đó. Từ
quan điểm lợi ích của xã hội nói chung, mỗi lần tri thức mới nảy sinh, liệu đó có
phải  là  một phát  minh,  một kỹ thuật  mới,  hay thứ gì đó khác hay không, sự
khuếch tán của ý tưởng mới này đặt ra một vấn đề. Trước nhất, là rõ ràng rằng
một khi tri thức mới này là sẵn sàng, thì nó nằm trong lợi ích xã hội để phổ biến ý
tưởng đó càng xa càng tốt. Tuy nhiên, các công ty mà đã phát triển tri thức này đã
làm thế để giành được lợi nhuận từ nó, và họ chỉ có thể làm điều này bằng việc
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hạn chế truy cập tới tri thức mới đó. Không có một vài dạng bảo vệ chống lại sự
phổ biến ngay lập tức tri thức này, thì chúng ta có rủi ro rằng các công ty đó sẽ
không đầu tư tiền vào nghiên cứu và phát triển các ý tưởng và tri thức mới nữa. 

Các xã hội tiên tiến đã tạo ra các cơ quan và cơ chế khác nhau để tạo thuận lợi cho
sự sinh ra tri thức mới về khoa học và kỹ thuật. Sự sáng tạo khoa học được cấp
tiền qua các nguồn công cộng. Sự phát triển và việc cấp vốn của tri thức thực tiễn
và được áp dụng cho sự sáng tạo ra các kỹ thuật sản xuất mới và các sản phẩm
mới thường được để lại cho khu vực tư nhân. Trong các trường hợp đó, các cơ
quan nhà nước áp dụng vai trò thúc đẩy hoạt động của khu vực tư nhân bằng việc
bảo vệ sở hữu trí tuệ đúng phù hợp thông qua sự thiết lập một loạt các khái niệm
pháp lý, nổi bật nhất là bản quyền, bằng sáng chế và bí mật thương mại. 

Bản quyền bảo vệ sự trình bày đặc biệt một ý tưởng.

 

Các trường hợp bản quyền

Ví dụ điển hình là quyền tác giả bài hát hoặc cuốn sách đối với tác phẩm của anh
hoặc chị ta, có nghĩa là không ai có thể xuất bản hoặc phân phối tác phẩm đó mà
không có sự đồng ý của anh/chị ta. Một người hoặc công ty làm ra một phát minh
hữu ích có thể xin một bằng sáng chế cho nó, bằng sáng chế đó cấm những người
khác sử dụng phát minh này mà không có sự đồng ý trong một số năm được chỉ định
(thường là 20 năm). Cuối cùng, với các bí mật thương mại, các công ty có thể giữ bí
mật tri thức mới và nhận sự bảo vệ pháp lý khỏi bọn ăn cắp. Trong trường hợp này,
nhà sáng chế rõ ràng không được bảo vệ nếu những người khác thực hiện các phát
minh y hệt một cách độc lập qua những nỗ lực của riêng họ. 

Trong khi sử dụng đúng phù hợp vài khái niệm bảo vệ sở hữu trí tuệ đó có lẽ thực
sự khuyến khích sự tiến bộ kỹ thuật và kinh tế, không may, chúng đặt ra 2 vấn đề:
là đáng ngờ cao độ rằng tất cả các khái niệm pháp lý đó thực sự bảo vệ sự phát
triển các ý tưởng và rằng, trong những năm gần đây, nhiều công ty đã tiến hành sử
dụng giả mạo các khái niệm pháp lý có thể là hữu ích cho họ. Thay vì việc bảo vệ
hợp pháp sự đổi mới của họ, nhiều công ty sử dụng các bản quyền và bằng sáng
chế của họ như là các công cụ chống cạnh tranh để bảo vệ sức mạnh thị trường và
làm cho khó khăn hơn cho các đối thủ cạnh tranh có tính đổi mới hơn vào được
thị trường đó. 

Trong trường hợp của phần mềm, sự nổi lên của các hệ thống sở hữu độc quyền
đã làm dễ dàng cho các công ty giữ lại các bí mật thương mại vì khả năng phân
biệt được giữa mã nguồn và mã nhị phân của phần mềm. Chúng ta có thể sử dụng
một chương trình, nghĩa là chúng ta có thể có được phần cứng - nó có thể là một
máy tính, điện thoại di động, bàn điều khiển trò chơi, ATM, ... - để làm việc với
một chương trình máy tính bằng việc kết hợp chặt chẽ mã nhị phân vào máy tính
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mà không có sự truy cập tới mã nguồn của nó. Vì thế các công ty sở hữu độc
quyền sử dụng mô hình kinh doanh dựa vào việc lấy tiền cho việc cung cấp một
bản sao mã nhị phân phần mềm của họ. Kết quả là, không biết mã nguồn, chúng ta
không thể phát hiện vì sao chương trình đó làm việc theo cách này mà không theo
cách kia, và một cách tự nhiên, chúng ta không thể sửa nó để cho phép chúng ta
làm những điều khác. 

Bí mật thương mại (không tiết lộ mã nguồn), sau đó, cho phép các công ty trước
hết ẩn dấu sản phẩm được phát triển khỏi các đối thủ cạnh tranh của họ và sau đó,
bất chấp mọi điều, bán một sản phẩm cho những người tiêu dùng (mã nhị phân
của chương trình phần mềm đó).

PMTD là chính xác ngược lại vì nó dựa vào việc chia sẻ mã nguồn của chương
trình. Như chúng ta sẽ thấy, điều này đòi hỏi sự phát triển toàn bộ mô hình kinh
doanh khác dựa vào việc chào dịch vụ: khả năng sửa đổi và áp dụng phần mềm
cho các nhu cầu của khách hàng bằng việc sử dụng sự tinh thông và tri thức của
kỹ sư máy tính. 

Bản quyền, bằng sáng chế và sự đổi mới 

P. Và bạn cũng không đồng ý với các bằng sáng chế trong phần mềm...

R. Hãy chỉ nói là tôi rất nghi ngờ rằng chúng phục vụ cho mục đích mà chúng được
cho là đã được thiết kế để làm thế. Phần mềm là một nền công nghiệp trong đó sự đổi
mới là tuần tự. Mỗi phát minh hoặc cải tiến mới được xây dựng trên những gì đã
được phát triển trước đó rồi, giống như một cái tháp. Một bằng sáng chế được áp
dụng ở một mức nhất định nào đó của cái tháp làm chậm lại các phát triển tiếp theo.
Trong thực tế, điều này làm việc giống như một sự độc quyền. 

Phỏng vấn với Eric Maskin, người đoạt giải thưởng Nobel 2007 về Kinh tế, được
xuất bản trong El País, 29/06/2008. 

Có là đúng rằng một người sáng tạo thực sự không được bảo vệ mà không có bản
quyền hoặc bằng sáng chế về các ý tưởng của họ hay không? Nhiều nhà sáng tạo
dường như nghĩ thế. Ví dụ, trong cuộc thảo luận với CEO công ty Bimbo, được
xuất bản trong El País ngày 11/08/2006, đầu bếp nổi tiếng Ferran Adrià đã nói: 

“Một điều còn chưa được giải quyết ở nước này là bảo vệ sự sáng tạo. Bạn có thể sao
chép mà không sợ hãi. Nghiên cứu và phát triển (R&D) ít có ý nghĩa. Điều y hệt xảy
ra trong các nhà hàng”. 

…

“Bạn sáng chế ra điều gì đó và một tháng sau, ai đó sao chép của bạn! Trong cuộc
sống, có những điều là sai, những điều không làm việc, và đây là một trong số chúng.
Bạn có thể làm việc về điều gì đó trong nhiều năm với hy vọng và hoài bão và, một
tháng sau, ai đó tới và giới thiệu nó mà không phải đặt vào đó bất kỳ nỗ lực nào...”

Thực sự là dễ dàng để sao chép các ý tưởng của anh ta? Liệu điều này có nghĩa là
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mô hình kinh doanh của anh ta không thể làm việc? Chúng ta có thể chắc chắn
một điều: công việc của anh ta đang làm việc. Thế thì điều gì làm dừng được
Ferran Adrià chạy khỏi các khách hàng? 

1) Trước nhất, những gì Ferran Adrià thực sự bán cho các khách hàng của anh ta
không phải là một ý tưởng (một cách làm) mà thay vào đó là một món ăn được
nấu. Đối với ý tưởng sẽ được các khách hàng của anh ta tiêu dùng, nó phải được
kết hợp chặt chẽ vào một món ăn được nấu đặc biệt, hệt như người ta không mua
một cách làm của một chiếc xe ô tô, mà thay vào đó là một chiếc ô tô cụ thể. 

2) Thứ 2, trong mối quan hệ với thực tế là chúng ta tiêu dùng hoặc sử dụng các
sản phẩm và dịch vụ mà chúng là sự vật chất hóa (materialisation) một ý tưởng, là
không đủ để có sự truy cập tới ý tưởng đó, nghĩa là “cách làm”. Để biến nó thành
món ăn được nấu đó, chúng ta phải có kỹ năng và tri thức và các công cụ đúng.
Về điều sau (các công cụ), bản thân Adrià thường nói rằng công chúng không nên
kỳ vọng lặp lại các món ăn anh ta nấu trong nhà hàng của anh ta vì các đầu bếp ở
nhà không có các công cụ đúng. Anh ta khuyến cáo nấu mọi điều đơn giản ở nhà. 

Vì thế, sự đầu tư và các công cụ sẽ xúc tác cho chúng ta nhân bản ý tưởng đặt ra
những giới hạn về số lượng những người có khả năng bắt chước, và vì thế, số
lượng các bản sao đúng, đó là, các món ăn được những người chuyên nghiệp nấu
để cạnh tranh với chính mình. Đây là điểm cơ bản phải nhớ trong đầu với bất kỳ
nền công nghiệp nào. Việc sao chép một ý tưởng không là rõ ràng hiển nhiên như
nó dường như vậy, nghĩa là việc biến đổi nó thành một sản phẩm hoặc dịch vụ đòi
hỏi vài tri thức (nó là sự tinh thông mà đi với kinh nghiệm hoặc tri thức giành
được bằng sự nghiên cứu, hoặc cả hai) và các đầu tư vào máy móc, các công cụ,
các tư liệu thô, nghĩa là, điều làm hạn chế sự ganh đua thực sự trong nền công
nghiệp đó. 

Kỹ thuật viên chuyên nghiệp 

Đây là điều gì đó có lẽ xảy ra trong từng hoạt động chuyên nghiệp. Chúng ta có lẽ có
khả năng thay đổi hoặc điều chỉnh các vòi nước trong các ngôi nhà của chúng ta,
nhưng chúng ta có lẽ sẽ không có các công cụ mà một người thợ hàn chì có (việc
mua chúng chỉ để thay đổi một cài vòi nước vài lần trong năm có thể là quá đáng),
thậm chí nếu chúng ta thực sự tin tưởng rằng chúng ta có các kỹ năng kỹ thuật để làm
điều đó. 

3) Thứ 3, như Maskin lưu ý trong trường hợp của phần mềm - và như cả trong
trường hợp của thiết kế quần áo và phát triển phần mềm - sự đổi mới trong nghề
nấu nướng là sự tuần tự và tích lũy: từng cách làm mới không phải được bắt đầu
từ không có gì cả; nó được dựa vào các kết quả trước đó. Đây là thứ gì đó mà
Adrià giải thích cho bản thân anh ta trong một loạt các bài báo được viết với sự
tham gia của Xavier Moret và được xuất bản vào tháng 08/2002 trong El País, ghi
chép lại các chuyến đi của anh ta tới các nước khác nhau: 
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“Các chuyến đi bây giờ được áp dụng như một phương pháp sáng tạo; đó là, chúng ta
sẽ được truyền cảm hứng, để tìm ra các tia lửa nhỏ sẽ trao cho chúng ta các ý tưởng,
hoặc các ý tưởng đặc biệt từ các nhà bếp khác mà có thể mở ra cho nhà bếp của riêng
chúng ta. [...] Tôi nghĩ rằng tiếp cận này về việc hiểu biết những gì những người khác
làm là sống còn trong bất kỳ hoạt động nào trong đó bạn muốn tiến hóa”. 

Vì thế, đổi mới dường như không tới từ không có gì cả. Ngược lại, từng thời điểm
nó tới với một cách làm mới, nó được truyền cảm hứng tới một mức độ lớn hơn
hoặc nhỏ hơn với cách làm của những người tiền nhiệm của anh ta, bất kể trong
một nhà bếp nổi tiếng có truyền thống nấu nướng của quốc gia của riêng anh ta
hay trong nhà bếp của các quốc gia khác. Uy tín của anh ta như một nhà sáng chế
các cách làm và như người thực thi tốt các cách làm đó (uy tín của anh ta, được
xây dựng trên kinh nghiệm của những người đã ăn trong nhà hàng của anh ta) cho
phép anh ta hưởng thụ những gì chúng ta gọi trong phần 1.3. “ưu thế cạnh tranh
thông qua sự khác biệt”, điều có nghĩa là anh ta có thể lấy giá cao hơn so với các
đầu bếp khác (có lẽ những người bắt chước anh ta) mà không đánh mất các khách
hàng của anh ta. 

Như một sự lựa chọn, một công ty có thể dựa vào ưu thế cạnh tranh của mình về
các chi phí thấp hơn của nó, như chúng ta đã thấy ở trên với Zara: trong khi có lẽ
không phải là công ty có tính đổi mới nhất trong lĩnh vực của công ty đó, thì nó
được truyền cảm hứng bởi hoặc áp dụng các thiết kế của các công ty khác với một
kiểu nhất định (như, những người thích mặc quần áo nó bán trong các cửa hàng
của nó) và có khả năng làm thế với các chi phí thấp hơn so với các đối thủ của nó.

2.3. Các phụ thêm

Khi làm việc với phần mềm, chúng ta cần nhớ rằng những gì chúng ta thực sự coi
trọng không phải là bản thân sản phẩm đó, mà là một loạt các sản phẩm mà phụ
thêm cho nhau; trong thực tế, phần mềm đơn giản là một trong các phần của hệ
thống mà chúng ta thực sự sử dụng. 

Là phổ biến để thấy các phụ thêm trong các sản phẩm và dịch vụ có liên quan tới
CNTT-TT. 

Bổ sung thêm các thiết bị tính toán 

Tương tự, chúng ta không đơn giản muốn một chiếc máy tính (lấy “máy tính” để ngụ
ý đối tượng vật lý, như chúng ta đã thấy ở trên với truyền hình), chúng ta cũng muốn
các đối tượng vật lý phụ thêm cho máy tính, như các máy in, các máy quay chụp số,
các máy quét... Và tất cả các đối tượng vật lý đó là không đủ; chúng ta cũng cần phần
mềm. Chúng ta cần có mọi thứ mà sẽ làm cho máy tính chạy (như hệ điều hành
chẳng hạn), cùng với các phần mềm mà chúng ta gọi là các ứng dụng, chúng cho
phép chúng ta sử dụng máy tính để thực hiện các tác vụ khác nhau. Các ví dụ của
phần mềm ứng dụng bao  gồm các  gói  tự  động hóa  văn  phòng,  các  trình  duyệt
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Internet, thư điện tử, ... 

Vì thế, sự phụ thêm của các sản phẩm khác nhau tạo nên một hệ thống trong bất
kỳ công nghệ số nào (không chỉ cho máy tính) có nghĩa là từng yếu tố của hệ
thống nếu bị cô lập sẽ không thực sự phục vụ được nhiều mục đích. Một cách tự
nhiên, điều này có nghĩa rằng, là cơ bản để các phần khác nhau đó phù hợp được
với nhau và làm việc đúng cách như một tổng thể, nghĩa là các thành phần khác
nhau cần phải tương thích với nhau. 

2.4. Các hiệu ứng mạng

Chúng ta nói rằng có các hiệu ứng mạng hoặc các ngoại ứng (externalities) khi giá
trị một sản phẩm hoặc hệ thống cho từng người sử dụng nó gia tăng khi có càng
nhiều người sử dụng nó. Các ngoại ứng mạng có thể ở hai dạng: 

1. Trực tiếp

2. Gián tiếp hoặc ảo. 

Ngoại ứng trực tiếp có lẽ là dễ hiểu hơn: chúng ta thường thấy một sản phẩm có
giá trị hơn khi nó được lan truyền rộng rãi hơn, vì chúng ta có thể sau đó chia sẻ
sử dụng nó với nhiều người hơn. 

Ngoại ứng trực tiếp 

Các ví dụ rõ ràng của điều này là các điện thoại, các máy fax, thư điện tử, ... Lưu ý
rằng tận dụng đúng vô số người cũng có điện thoại, thì điều cơ bản là các thứ đó của
họ và của chúng ta là tương thích với nhau (chúng hiểu được lẫn nhau). Là vô nghĩa
cho chúng ta để có một bản fax và đối với những người khác có cũng có một bản fax
nếu bản fax của họ không chấp nhận hoặc không hiểu các thông điệp được gửi tới họ
từ máy của chúng ta. 

Như chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn trong phần tiếp sau, các hiệu ứng mạng
tiềm năng sẽ không được sử dụng như là ưu thế trừ phi có một qui trình tiêu chuẩn
hóa đảm bảo rằng các đối tượng trong tay những người khác là tương thích, vì chỉ
sau đó chúng ta mới có thể thực sự giao tiếp được với nhiều người. 

Điện thoại di động

Tại nước Mỹ, các công ty điện thoại di động khác nhau có thể không đồng ý trong
việc sử dụng hệ thống y hệt nhau. Kết quả là, điện thoại di động ở nước Mỹ ít hữu
dụng hơn nhiều so với ở châu Âu, nơi mà Ủy ban châu Âu đã khuyến khích sử dụng
một tiêu chuẩn duy nhất cho tất cả các nước. Hệ quả ngay lập tức là điện thoại di
động ít được phổ biến hơn nhiều ở nước Mỹ, gây thiệt hại cho toàn bộ nền công
nghiệp, các công ty và các khách hàng. 
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Ngoại ứng (externalities) mạng gián tiếp là một hiệu ứng kinh tế tế nhị hơn.
Khi một sản phẩm thực sự là một hệ thống được làm từ các phần khác nhau phụ
thêm cho nhau và không thật có giá trị khi đứng riêng rẽ, thì giá trị của một sản
phẩm phụ thuộc vào tính phổ biến của nó, từ đó chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm
phụ hơn (hoặc các phần có chất lượng tốt hơn) và càng nhiều người hơn sẽ quan
tâm tới sản phẩm đó hơn. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, các hiệu ứng trực tiếp và gián tiếp có một thứ
chung: một lần nữa, điều cơ bản cho các cá nhân và các công ty khác để có các
sản phẩm tương thích với nhau. 

Trong các trường hợp đó, để đảm bảo rằng các thị trường cho các sản phẩm đó cất
cánh được, thì một trong 2 tình huống phải xảy ra: hoặc chính phủ phải can thiệp
hoặc sáng kiến phải được đưa ra từ một tác nhân kinh tế và các nguồn tài chính đủ
để chịu được nhiều năm thích nghi của khách hàng. 

Các hiệu ứng trực tiếp và gián tiếp 

Đây là 2 ví dụ về tầm quan trọng của các hiệu ứng đó để tung ra các sản phẩm với
các ngoại ứng mạng: 

1) Các định dạng mới cho video độ phân giải cao. Các nhà sản xuất theo thiết kế mới
đã đảm bảo cho sự cam kết của các nhà sản xuất phim chủ chốt, những người đã nói
rằng họ sẽ phát đi các sản phẩm mới của họ ở định dạng này. Vì thế, các khách hàng
sử dụng các phần phụ thêm cho các máy chơi video mới sẽ được đảm bảo sự hỗ trợ
để làm tốt nhất cho độ phân giải siêu hạng cho các thiết bị đó. 

2) Ví dụ tiếp theo chỉ ra rằng hiệu ứng kinh tế này cũng hiện diện trong các lĩnh vực
khác, không chỉ trong CNTT-TT. Chúng ta sẽ không mua một chiếc ô tô mà chạy
bằng các nhiên liệu diesel sinh học mới (như được sản xuất từ dầu thực vật) nếu
chúng ta không thể tìm ra các trạm dịch vụ cung ứng chúng; tới lượt mình, các trạm
dịch vụ riêng rẽ sẽ có ít quan tâm trong việc thay đổi các máy bơm và đặt cọc tiền
của họ nếu họ cảm thấy rằng họ sẽ không có bất kỳ khách hàng nào, các nhà sản xuất
sẽ không được khuyến khích để làm diesel sinh học, …

Trong các trường hợp đó, ngược lại với những gì xảy ra khi những người khác cũng
có các máy fax, không có dịch vụ trực tiếp giành được từ những người khác có các xe
ô tô mà chạy bằng diesel sinh học (như không có hiệu ứng trực tiếp). Chỉ khi có vô số
người đáng kể với các ô tô chạy diesel sinh học thì các trạm dịch vụ sẽ sử dụng các
khoản tiền đặt cọc và các máy bơm nhiên liệu của họ cho nhiên liệu mới đó. Chúng ta
có thể nói rằng, một cách gián tiếp, bất kỳ người nào mua một chiếc ô tô chạy diesel
sinh học cũng đang ban ơn cho những người mua ô tô khác chạy diesel sinh học. 

Các ngoại ứng gián tiếp giải thích tầm quan trọng của sử dụng nhiên liệu mới này cho
sự tăng trưởng với thực tế là chính phủ bao cấp chi phí sản xuất của nó và tầm quan
trọng của thỏa thuận gần đây giữa Acciona, hiện là công ty kỹ thuật tiên tiến nhất ở
Tây Ban Nha về sản xuất diesel sinh học, và Pepsol, với mạng phân phối nhiên liệu
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lớn nhất các nhiên liệu diesel sinh học ở các trạm dịch vụ trong tương lai gần. Các
nhà sản xuất và các nhà bán lẻ bây giờ sẽ được khuyến khích bán các ô tô chạy diesel
sinh học vì họ có thể đảm bảo cho những người mua sự cung ứng nhiên liệu không
vô lý. 

Khi các tính năng quan trọng của các sản phẩm và dịch vụ bao gồm các phần phụ
thêm và các hiệu ứng mạng, thì hệ quả quan trọng nhất của điều này là một sản
phẩm sẽ không có khả năng trụ vững nếu chúng ta không đạt được vô số người sử
dụng đủ mức: dưới mức một số lượng người sử dụng nhất định, sản phẩm đó sẽ
không chào các lợi ích đủ để làm cho nó có giá trị, nên các nhà cung cấp tiềm
năng các sản phẩm phụ thêm sẽ không tiến hành các đầu tư cần thiết để làm cho
chúng sẵn sàng cho các khách hàng. 

Định dạng VHS

Quán tính hướng tới sử dụng một phiên bản có thể loại trừ khả năng sống được của
các phiên bản lựa chọn thay thế mà về mặt kỹ thuật là khả thi. Các đầu ghi video của
Betamax đã biến mất khi mọi người đã quyết định thay vào đó là các đầu ghi video
VHS. Thậm chí dù tổng số các hộ tiêu dùng với các đầu ghi video đã gia tăng từng
năm và số lượng phim có sẵn trên video cũng đã gia tăng, những người sở hữu các
đầu ghi video của Betamax đã không có được sự truy cập tới chúng vì hầu hết các nội
dung mới chỉ tới từ trong định dạng VHS, điều đã từng phổ biến hơn nhiều. Sau một
thời gian, các nhà sản xuất đã chỉ nỗ lực cải thiện các phiên bản VHS của các đầu ghi
video. 

Một mối nguy hiểm khác được các hiệu ứng đó tạo ra là một công ty hiện có được
địa vị rồi với lượng khách hàng đáng kể có thể làm gián đoạn hoạt động cạnh
tranh thông thường thông qua các hành động chiến lược gây khó khăn hoặc không
có khả năng cho các sản phẩm và dịch vụ mới của các đối thủ cạnh tranh của nó
giành được đủ đông người một cách sống còn. 

Trong phần mềm, như chúng ta sẽ thấy ngay, chiến lược chống cạnh tranh chính là
làm cho sản phẩm của công ty đang áp đảo thị trường không tương thích với các
sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh của nó. 

2.5. Các sản phẩm và tiêu chuẩn tương thích

Chúng ta có thể định nghĩa một tiêu chuẩn như là một tập hợp các đặc tả kỹ thuật
cho phép khả năng tương thích giữa các phần khác nhau của một hệ thống. 

Như chúng ta đã thấy trong các phần trước, giá trị của một sản phẩm phụ thuộc
lớn vào sự tồn tại của các tiêu chuẩn được chấp nhận: 

1) Khi một sản phẩm được làm từ các yếu tố khác bổ sung lẫn nhau. 

2) Khi các hiệu ứng mạng là đáng kể. 
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Trong công nghiệp CNTT-TT, là rõ ràng là sự tiêu chuẩn hóa phần cứng (như các
thiết bị vật lý), may thay, đã tiến bộ nhiều. Ngày nay, hầu như bất kỳ thiết bị ngoại
vi máy tính nào cũng có thể được kết nối tới một cổng trên một máy tính (như một
cổng USB), và khi chúng ta mua một máy in, ví dụ thế, chúng ta biết rằng chúng
ta không cần lo lắng: khi chúng ta ở nhà, chúng ta sẽ có khả năng kết nối nó với
máy tính mà không có vấn đề gì. 

Thành phần không còn sử dụng được nữa 

Một số trong chúng ta có lúc sẽ nhớ rằng có những điều từng hoàn toàn khác những
năm trước. Chúng ta tất cả đều đã có kinh nghiệm về việc mua các thiết bị điện tử
hoặc máy tính hoặc một phần mà đã trở thành không sử dụng được nữa đơn giản vì
chúng ta không còn có khả năng kết nối nó với các thành phần khác được hỗ trợ để
tạo thành các phần đó. 

Và những người trẻ tuổi trong số chúng ta sẽ hiểu những gì chúng ta ngụ ý nếu họ
nghĩ về tất cả những bộ sạc điện mà chúng ta phải lôi đi loanh quanh (thiết bị di
động, máy tính xách tay, ...) vì các thiết bị đó không làm việc được với cùng các bộ
sạc điện - thường thậm chí khi các sản phẩm được cùng y hệt nhà sản xuất làm ra!
Nếu chúng ta quyết định thay đổi thiết bị di động của chúng ta một ngày nào đó, thì
chúng ta có thể không may phải chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải vứt đi bộ sạc điện đó
vì nó sẽ không còn sử dụng được nữa. 

2.6. Chi phí chuyển đổi và khách hàng bị khóa trói

Rất thường xuyên, chúng ta có các sản phẩm được thiết kế để đưa ra dịch vụ
tương tự mà sẽ không may không tương thích với nhau. Điều này từng là trường
hợp của các đầu ghi và các đĩa CD, và gần đây hơn, với các thiết bị chơi video ở
định dạng VHS và DVD. 

Một cách khách quan, trong 2 ví dụ đó, chúng ta có thể nói rằng một trong các
công nghệ là rõ ràng siêu việt hơn công nghệ kia. Vì thế nếu chúng ta phải chọn
giữa 2 công nghệ mà không có các yếu tố điều kiện ưu tiên nào trước, thì chúng ta
có lẽ không nghi ngờ về công nghệ nào sẽ được sử dụng. 

Tuy nhiên, vì các phần phụ thêm, đối với những ai đã sử dụng công nghệ lỗi thời,
thì sự chuyển đổi từng rất đắt giá khi đó. Những ai với các đĩa ghi bằng nhựa
vinyl mà muốn thay đổi sang các đĩa CD trước hết phải mua một đầu chơi CD và
sau đó mua các đĩa ghi của họ một lần nữa theo các đĩa CD nếu họ muốn chơi
chúng bằng việc sử dụng công nghệ mới. 

Nói chung, vì các phần phụ thêm và các hiệu ứng mạng trong thế giới CNTT-TT,
việc chuyển từ một phiên bản sản phẩm này sang phiên bản khác và không tương
thích nhau là đắt giá, tới điểm mấu chốt mà chúng ta sẽ còn có khả năng tiếp tục
sử dụng công nghệ cũ lâu dài trừ phi chúng ta cân nhắc cải tiến về chất lượng sẽ là
rất đáng kể. 
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Một cách tự nhiên, với các máy tính và đặc biệt với phần mềm, các chi phí chuyển
đổi đó có thể là đáng kể. Chúng bao gồm các chi phí học các chương trình mới khi
chúng ta đã quen rồi với một phiên bản được đưa ra nào đó. Đây là lý do vì sao
các lập trình viên có xu hướng tạo các chương trình mới mà tương tự về hình thức
và hoạt động với các chương trình mà chúng ta đã quen rồi. 

Các chương trình tương tự

Trình xử lý văn bản OpenOffice giống hệt như Microsoft Word, mà tới lượt nó, đã
giống hệt một chương trình trước đó, WordPerfect, điều đã làm y hệt với WordStar
(nghĩa là,  trình soạn thảo văn bản phổ biến nhất khi đó trong từng trường hợp);
Microsoft Excel giống hệt Lotus 1-2-3, mà tới lượt nó, đã giống hệt một chương trình
trước đó, VisiCalc. Và chúng ta có thể tiếp tục với nhiều ví dụ khác nữa. 

Đưa ra các chi phí chuyển đổi từ một sản phẩm này sang sản phẩm kia, nếu khả
năng không tương thích xảy ra, thì các công ty hiện có được địa vị rồi với một
lượng lớn khách hàng chắc chắn có thể thèm muốn thổi phồng các chi phí chuyển
đổi đó, gây khó khăn hơn cho những người tiêu dùng để chuyển các sản phẩm
hoặc các nhà cung cấp. 

Tương tự, với phần mềm, các công ty có được địa vị rồi thèm muốn làm cho các
sản phẩm không tương thích với các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh của họ. 

2.7. Tính không tương thích và các chính sách 
tiêu chuẩn hóa trong và giữa các nền tảng

Như chúng ta đã thấy, khả năng tương thích (tính tương thích) giữa các phần khác
nhau tạo nên một sản phẩm và giữa các sản phẩm khác nhau là cơ bản nếu chúng
ta sẽ làm cho chúng hoạt động được nhiều hơn. Vì thế, điều quan trọng phải thiết
lập các tiêu chuẩn mà sẽ cho phép chúng ta tạo ra  các sản phẩm tương thích
được với nhau. 

Rất thường thấy, tiêu chuẩn hóa đã tới khi mà định dạng của một phần cơ bản
của hệ thống được tất cả mọi người áp dụng. Phần cơ bản mà ghi dấu qui trình
tiêu chuẩn hóa đôi khi được gọi là nền tảng. 

Các qui trình tiêu chuẩn hóa đôi khi là kết quả công việc của các cơ quan được
thành lập vì mục đích xác định các tiêu chuẩn đó. Chúng có thể là các cơ quan nhà
nước hay quốc tế, hoặc được các thành viên của nền công nghiệp tạo ra. 

Trong phần mềm, các tiêu chuẩn khác nhau được thiết lập cho bất kỳ thủ tục được
đưa ra nào, như tất cả các giao thức truyền thông điều chỉnh sự truyền thông tin
trên Internet. 

Tuy nhiên, những lúc khác, một công ty từ nền công nghiệp kiểm soát một phần
của nó. 
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Trong phần mềm, rõ ràng, ví dụ hàng đầu của một nền tảng theo nghĩa mà chúng
ta đã giải thích là hệ điều hành Microsoft Windows, được cài đặt trên đa số lớn
các máy tính, cả cá nhân và các máy chủ. 

Điều quan trọng phải hiểu các lợi ích dẫn dẵt chủ sở hữu một sản phẩm đã được
biến đổi thành một nền tảng theo cách này hay cách khác. Đặc biệt, chúng ta sẽ
xem những lợi ích đằng sau các chính sách về tính tương thích giữa sản phẩm và
các sản phẩm của nó phụ thêm cho nó (các chính sách về tính tương thích bên
trong một nền tảng) và với các sản phẩm sẽ là các đối thủ tiềm năng của nó (các
chính sách về tính tương thích giữa các nền tảng). 

2.7.1. Các chính sách về tính tương thích và tiêu chuẩn hóa bên 
trong một nền tảng

Bên trong một nền tảng, một dải lớn các ứng dụng có thể làm cho nền tảng đó có
giá trị hơn theo 2  cách: các khách hàng có được nhiều hơn bên ngoài nền tảng đó
- và vì thế có thiện chí trả tiền nhiều hơn - và người tạo ra ứng dụng tới lượt mình
sẽ thấy nhiều cơ hội kinh doanh hơn (vì sẽ có lượng khách hàng tiềm năng lớn
hơn). Kết quả là, họ sẽ làm cho các ứng dụng chạy được trên nền tảng này, điều sẽ
lôi cuốn các khách hàng, ..., tạo ra một vòng đức hạnh mà sẽ khuyến khích sự phổ
biến sản phẩm này. 

Vì thế, nhiều ứng dụng hơn phụ thêm cho nền tảng và làm cho nó có giá trị hơn.
Về lý thuyết, người đỡ đầu cho nền tảng đó sẽ có quan tâm trong việc mở nó ra
cho các lập trình viên ứng dụng - quả thực, Microsoft thường viện lý rằng nó có
một chính sách mở vì nó chỉ ra các phần mã phần mềm Windows (các giao diện
lập trình ứng dụng - API) mà các lập trình viên ứng dụng cần biết cho các sản
phẩm của họ làm việc được với Windows. 

Tuy nhiên, người sáng lập sẽ có các xung đột lợi ích: 

1) Nếu nó cũng có các ứng dụng chào hiệu năng tốt, nó sẽ muốn làm suy yếu hiệu
năng của các sản phẩm cạnh tranh và - trong kịch bản trường hợp tồi tệ nhất -
thậm chí làm cho chúng không thương thích với nền tảng đó. 

2) Nó cũng có thể có quan tâm rằng một vài ứng dụng có thể sau đó trở thành các
nền tảng mới xung quanh đó các ứng dụng khác sẽ phát triển mà không phụ thuộc
vào nền tảng mà nó kiểm soát. 

Microsoft và java

Đây là những gì đã xảy ra cho trình duyệt Netscape và ngôn ngữ lập trình Java:
Microsoft đã triển khai các chính sách chống cạnh tranh chống lại các phần mềm này
vì lo lắng rằng nó có thể phát triển và thay thế Windows như là nền tảng phần mềm
cho các máy tính cá nhân PC. 

Ở vài mức độ nào đó, điều này cho chúng ta một chỉ số về hành vi mà chúng ta có

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 38/228

Sony và Phillips

Hai công ty đó từng có khả 
năng áp đặt công nghệ của 
họ cho việc sản xuất các đĩa 
CD thông qua sự ép buộc 
hoàn cảnh. Kết quả là, tất cả 
các hãng ghi âm bây giờ 
phân phối nhạc của họ trong 
định dạng số này, tất cả các 
thiết bị âm nhạc được thiết 
kế để chơi chúng, ... 



Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do. FTA xuất bản, 09/2010

thể kỳ vọng đối với chủ sở hữu của một nền tảng được thiết lập như một tiêu
chuẩn de facto khi đối mặt với các sản phẩm khác mà có thể lấy đi vị thế có quyền
ưu tiên của nó, như chúng ta bây giờ sẽ thảo luận. 

2.7.2. Các chính sách về tính tương thích và tiêu chuẩn hóa giữa các 
nền tảng 

Chúng ta đã thấy ở trên rằng, vì các chi phí chuyển đổi, sự chia sẻ các khách hàng
truy cập được của công ty mà kiểm soát nền tảng đó có thể sẽ là một rào cản cho
lối vào đối với các đối thủ cạnh tranh, khi mà có các hiệu ứng mạng, nếu công ty
đó không làm cho sản phẩm của nó tương thích được với các sản phẩm của các
đối thủ cạnh tranh. Một cách tự nhiên, không chỉ các công ty đối thủ cạnh tranh bị
thua thiệt với các chiến thuật chống cạnh tranh mà cả xã hội như một tổng thể
cũng vậy, vì các lựa chọn để chọn sẽ bị giảm thiểu ngay tức khắc, và rốt cuộc,
cũng suy giảm như vậy chất lượng các sản phẩm có sẵn, vì ít hơn các công ty
được chuẩn bị để bỏ ra các tài nguyên trong đổi mới và cải tiến sản phẩm. 

Các sản phẩm không tương thích, các chiến thuật chống cạnh tranh 

Ví dụ nổi tiếng nhất về dạng hành vi này là việc Microsoft với 2 sản phẩm hàng đầu
của  hãng:  hệ  điều  hành  Microsoft  Windows và  gói  tự  động  hóa  văn  phòng
Microsoft Office. Microsoft rõ ràng làm tất cả những gì hãng có thể để tránh tính
tương thích với các nền tảng khác (đặc biệt với hệ điều hành GNU/Linux, ví dụ thế).
Theo cách thức y hệt, Microsoft,  một cách có hệ thống, đã theo đuổi chính sách
không tuân thủ với các tiêu chuẩn khác nhau được giới công nghiệp máy tính thiết
lập bằng việc phát triển phiên bản tiêu chuẩn của riêng hãng và không làm tài liệu
một cách đúng phù hợp cho những thay đổi mà hãng đưa ra. Rất thường xuyên, khi
các chương trình và các ứng dụng hình như không làm việc đúng phù hợp, đó là vì
nền tảng không đáp ứng được tiêu chuẩn được giới công nghiệp phê chuẩn. 

Xung đột giữa các nhà chức trách khác nhau đại diện cho quyền lợi xã hội (cả ở nước
Mỹ và Liên minh châu Âu) và Microsoft về cơ bản lo lắng sự thao túng có chủ tâm
này đối với việc tiêu chuẩn hóa qui trình công nghệ, việc tùy biến khả năng để giao
tiếp và tương hợp giữa các nền tảng thông tin khác nhau. 

2.7.3. Các chính sách phần mềm công 

Chúng ta bay giờ sẽ thảo luận ngắn gọn vài chính sách nhà nước có thể thúc đẩy
vận hành đúng phù hợp hơn các thị trường phần mềm, đặc biệt các thị trường cho
phép PMTD cạnh tranh với phần mềm sở hữu độc quyền ngang bằng nhau và như
một lựa chọn thay thế hợp pháp và có khả năng trụ vững được trong các trường
hợp nơi mà phần mềm sở hữu độc quyền khoác lác về ưu thế có rồi đám đông
người sử dụng đã được thiết lập rồi. 
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Phòng thủ cạnh tranh 

Đầu tiên và trước hết, các chính phủ phải đảm bảo  sự cạnh tranh công bằng
trong thị trường phần mềm. 

Hành động chính yếu của các nhà chức trách về cạnh tranh sẽ là phải đảm bảo
rằng không có những sự không tương thích nhân tạo nào được tạo ra (như những
sự không tương thích mà không có giải thích kỹ thuật) giữa các nền tảng công
nghệ khác nhau. 

Xung đột hiện hành giữa Ủy ban châu Âu và Microsoft giảm tới sự vận dụng của
Microsoft mức độ tương thích giữa các các sản phẩm khác nhau bằng việc tùy
biến khả năng giao tiếp và tương hợp xuyên khắp các nền tảng phần mềm khác
nhau, trong trường hợp này, giao tiếp giữa các hệ điều hành được các máy chủ
quản lý và giữa các hệ điều hành được các máy tính cá nhân quản lý. 

Ủy ban châu Âu đang yêu cầu Microsoft làm cho các giao thức thông tin của hệ
điều hành Windows sẵn sàng cho bất kỳ ai (đặc biệt cho các nhà sản xuất và các
lập trình viên các máy tính chủ) sao cho các hệ điều hành khác có thể được làm
tương thích với hệ điều hành này, nghĩa là sao cho tất cả các hệ điều hành có thể
giao tiếp và tương hợp được với các máy chủ chạy hệ điều hành này. 

Một cách tự nhiên, mục tiêu của Microsoft là để khai thác thực tế rằng hệ điều
hành Windows được triển khai rộng rãi rồi bằng việc việc nâng một cách nhân tạo
các chi phí chuyển đổi sang các phần mềm khác đối với các khách hàng của hãng. 

Các chính sách áp dụng và hỗ trợ PMTD. Việc ép tuân thủ với các tiêu chuẩn

Chúng ta đã thấy tầm quan trọng của các hiệu ứng mạng trong CNTT-TT và nhu
cầu về phần mềm phải có một số đông sống còn những người sử dụng để trở
thành trụ vũng được. Thông qua các hiệu ứng mạng đó, các công ty lớn có thể sử
dụng vị thế lãnh đạo của họ đối với sự triển khai PMTD. Nếu chính phủ và các tập
đoàn chính (trong những lợi ích của riêng họ hoặc như một dịch vụ đối với xã hội)
đã thúc đẩy PMTD trong các tổ chức của họ, thì họ có thể tạo ra một số đông sống
còn dân số đủ để cân nhắc sử dụng PMTD truy cập được nhiều hơn. 

Nhiều phần mềm sở hữu độc quyền được sử dụng ngày này trong các tổ chức đó
có thể dễ dàng bị các PMTD thay thế với những lợi ích tương tự hoặc được cải
thiện. Cản trở duy nhất là chi phí chuyển đổi đối với những người sử dụng cá
nhân vì thiếu số đông sống còn đủ. 

Hiệu ứng mạng của chính sách này trong các tổ chức đó có thể là đáng kể, đặc
biệt các hiệu ứng mạng gián tiếp có thể được sinh ra: nếu các tổ chức lớn đó từng
có được PMTD, thì điều này có thể tạo ra một nguồn kinh doanh quan trọng cho
các công ty CNTT mà mô hình kinh doanh của họ dựa vào PMTD và cung cấp
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các dịch vụ CNTT để bổ sung cho sự triển khai của nó. 

Trong tất cả các trường hợp, các tổ chức đó trước hết phải trải qua một qui trình
có được phần mềm với yêu cầu tuân thủ các giao thức nhất định và các tiêu chuẩn
tương thích. Nếu chính phủ, ví dụ, từng thiết lập các thủ tục cho sự giành được
các phần mềm và các dịch vụ máy tính đúng phù hợp, thì điều này có thể đòi hỏi
tạo ra một cơ quan nhà nước để tư vấn cho các phòng ban khác nhau của chính
phủ. Các cơ quan đó có thể triển khai các cơ chế khác nhau để thúc đẩy sử dụng
PMTD trong các cơ quan chính phủ. 
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Tóm tắt 

Kinh doanh các CNTT-TT có các đặc tính đặc thù ảnh hưởng tới mô hình kinh tế
của doanh nghiệp và, vì thế, cả thị trường. 

Ngoài sự tạo ra giá trị trong các sản phẩm và quản lý để giành được ưu thế cạnh
tranh đối với các đối thủ trong thị trường đó, một công ty có thể áp dụng một
chính sách chiến lược đặc biệt để sinh ra ảnh hưởng trong các hiệu ứng kinh tế
của thị trường: 

• Dù các chi phí sản xuất là cao, các chi phí sao chép là tối thiểu. 

• Khai thác các ý tưởng và việc bảo vệ sở hữu trí tuệ. 

• Khai thác các phần phụ thêm của sản phẩm. 

• Hiệu ứng mạng của sản phẩm, dù bằng việc liên kết là đáng để lan truyền

rộng sử dụng hoặc như một bộ thúc đẩy gián tiếp các phần phụ thêm. 

• Tính tương thích giữa các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. 

• Kiểm soát các chi phí chuyển đổi khi đối mặt với sự tiến hóa sản phẩm và

sự khóa trói người tiêu dùng. 

• Đưa ra các chính sách về tính tương thích và tiêu chuẩn hóa bên trong và

liên các nền tảng. 

Vì vậy, các tính năng đặc thù của PMTD cho phép nó thiết lập một định dạng kinh
doanh mới mà phá vỡ khuôn mẫu của các chính sách điển hình của thị trường
công nghệ rất truyền thống đối với việc định vị sự cạnh tranh. 
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Giới thiệu

Module này giới thiệu các tính năng chính của thị trường phần mềm nói chung và
cách mà mô hình PMTD áp dụng cho thị trường này. 

Trong phần đầu, chúng ta sẽ thấy rằng là khá phổ biến để có được sự truy cập tới
các sản phẩm được phân phối tự do hoặc miễn phí trong môi trường của chúng ta,
và chúng ta sẽ xem xét cách thức đặc biệt theo đó việc kinh doanh này làm việc. 

Phần 2 ngắn gọn xem xét thị trường đích của phần mềm và các phương tiện phổ
biến nhất qua đó các khách hàng tiềm năng yêu cầu sản phẩm. 
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Các mục tiêu

Sau khi hoàn thành module này, các học viên sẽ nắm được các mục tiêu sau: 

1. Hiểu được các tính năng thị trường các sản phẩm với sự truy cập tự do. 

2. Hiểu được mối quan hệ giữa phần mềm tự do và sự khai thác các mô hình
kinh doanh song song. 

3. Hiểu được các ảnh hưởng của cung ứng phần mềm lên khái niệm kinh
doanh. 

4. Có được tri thức chi tiết về hệ biến hóa của sự phát triển phần mềm và liên
hệ chúng với các tính năng của PMTD. 
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1. Doanh nghiệp với các đặc tính tương tự 
như PMTD

Bây giờ chúng ta đã xem các khái niệm chính về kinh tế, chúng ta có thể trả lời
câu hỏi chúng ta đã hỏi ở phần 1.4 “Tóm tắt” của module 1: 

Nếu PMTD là tự do, nghĩa là theo định nghĩa, bất kỳ ai cũng có thể giành được sự
truy cập tới phần mềm này - có khả năng không mất chi phí - làm thế nào nó có
khả năng cho các nhà khoa học máy tính (và các công ty máy tính) kiếm sống
được từ việc lập trình PMTD? Liệu chúng ta có thể tin và các tài nguyên (tiền và
thời gian của mọi người) sẽ được bỏ ra trong tương lai trong việc duy trì và phát
triển nó hay không?

1.1. Thực sự là quá sốc khi phần mềm có thể là tự 
do chăng?

Để đưa nó ra theo một cách khác, thực sự quá hiếm đối với một sản phẩm để được
phân phối tự do hoặc thậm chí là không mất tiền phải không? Nếu chúng ta nhìn
sát hơn, chúng ta có thể nhận diện được các mô hình kinh doanh nhất định mà dựa
vào việc chào một sản phẩm không mất tiền cho các khách hàng. 

Nói chung, bất kỳ công ty nào mà việc kinh doanh của nó là để hành động như
một người trung gian giữa các công ty khác và các khách hàng của họ phải quyết
định chính sách định giá nào để áp dụng, và có lẽ lựa chọn tốt nhất là bỏ qua khả
năng kiếm tiền với vài trong số các khách hàng đó. 

Các mô hình kinh doanh khác nhau trong cung ứng tự do 

Nếu truyền hình muốn kiếm doanh thu từ quảng cáo, thì nó cần đảm bảo cho các
khách hàng trả tiền của nó (các công ty mà đặt các quảng cáo trong quá trình phát
chương trình) số lượng những người xem lớn nhất có thể, và cách tốt nhất để làm
điều này là cho phép những người xem nhận được tự do các tín hiệu truyền hình. 

Tương tự, nếu Adobe muốn lôi cuốn các khách hàng cho sản phẩm tạo tệp PDF của
hãng, Adobe Acrobat Professional, thì có ý nghĩa để chào phiên bản được đơn giản
hóa của phần mềm này, Adobe Acrobat  Reader, một cách tự do.  Bằng cách này,
Adobe có thể đảm bảo cho các khách hàng trả tiền của mình rằng những người sử
dụng khác thực sự đọc được các tài liệu mà họ tạo ra. 

Tương tự, Amazon, ngoài việc là một cửa hàng sách bán trên trực tuyến, đã biến đổi
website của hãng thành một nền tảng kết nối các khách hàng của hãng với các cửa
hàng sách cũ chào các cuốn sách đã qua sử dụng với một sự hạ giá. Khi chúng ta
kiểm tra tính sẵn sàng của một đầu đề sách, chúng ta thấy Amazon chào cùng với các
đầu sách của các cửa hàng sách khác. Trong trường hợp này, Amazon chào cho các
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khách hàng của hãng khả năng xem một loạt các cuốn sách đang có sẵn một cách tự
do và thay vì lấy tiền các cửa hàng sách cho dịch vụ trung gian của nó. Đưa ra các lý
do cho việc áp dụng chính sách định giá này được thảo luận trước đó, là thuận tiện
rằng Amazon kiếm tiền từ bán hàng của các cửa hàng sách khác vì nó có thể nếu
không sẽ thèm muốn chào một dịch vụ có thành kiến (đảm bảo bán các cuốn sách của
riêng nó hơn là các cuốn sách của các đối thủ cạnh tranh được liệt kê trên website).  

Như một sự lựa chọn, một công ty có thể chào các khách hàng một sản phẩm tự
do, nhưng liên kết nó tới một sản phẩm khác, mà nó là sản phẩm công ty muốn
bán. Một ví dụ của điều này như sau: 

“Bất kỳ ai đã mua British weekly Mail (Thư hàng tuần của nước Anh) vào sáng chủ
nhật này đã mang về nhà một bản sao tự do công việc mới của Hoàng tử, Planet Earth
(Hành tinh Trái đất). Tổng cộng tất cả, 2.9 triệu bản sao đã được bán”. 

[…]

“Planet Earth cũng sẽ được phân phối không mất tiền cho những ai tham dự bất kỳ
trong số 21 buổi hòa nhạc mà nhạc công của Minneapolis đang đặt trong kịch trường
O2 Arena của Luân Đôn từ 01/08 đến 21/09”. 

El País, 15/07/2007. 

Như chúng ta có thể thấy, trong trường hợp thứ nhất, hoàn toàn có khả năng tờ
báo đã mua quyền bỏ đi các bản sao với xuất bản phẩm đó (một cách để khuyến
khích báo), trong khi trong trường hợp thứ 2, người nghệ sỹ đi trước khả năng
kiếm tiền với sự phân phối các bản sao đĩa CD (ngược lại với các nỗ lực của các
nhãn hiệu âm nhạc và các cửa hàng ghi âm mà họ muốn giữ cho mô hình kinh
doanh của họ với tất cả các chi phí) để tập trung vào việc kiếm tiền từ các buổi
hòa nhạc của anh ta. (Một câu chuyện khác, lần này ở tờ báo New York Times, nói
rằng các nhạc công đang đặt các buổi hòa nhạc độc quyền tại các địa điểm nhỏ
cho các vé bao gồm cả đồ ăn, đang được bán  với giá 3.000 USD (12/07/2007,
“Star Turns, Close Enough to Touch” [Ngôi sao hiện ra, đủ gần để chạm tới]). 

1.2. Phần mềm như một phần của sản phẩm

Phần mềm chỉ là một thành phần của một sản phẩm (dù là thành phần rất quan
trọng), một phần hoặc thành phần của toàn bộ sản phẩm mà chúng ta muốn có, và
những gì chúng ta muốn là có tất cả các mẩu đó - như chiếc máy tính cùng với các
phần mềm - cùng một lúc. 

Kết quả là, những người khổng lồ đa quốc gia trong nền công nghiệp máy tính
như IBM và Sun Microsystems cấp vốn cho các nhà khoa học máy tính để phát
triển PMTD. Lý do cho sự ích kỷ của họ (theo nghĩa là họ đang nghĩ trước hết về
việc gia tăng lợi nhuận của họ) là họ nghĩ rằng điều này sẽ làm gia tăng bán hàng
các sản phẩm và dịch vụ bổ sung theo đó họ lấy tiền các khách hàng của họ. 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 50/228

Khuyến cáo đọc 

Bạn có thể đọc bài báo đầy 
đủ được xuất bản trong El 
País, ngày 15/07/2007 
“Prince vuelve a enfurecer a 
la industria musical”. 

Khuyến cáo đọc 

Bạn có thể đọc bài viết đầy 
đủ được xuất bản trong El 
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Turns, Close Enough to 
Touch” (Ngôi sao hiện ra, đủ 
gần để chạm tới).
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Tương  tự,  các  nhà  sản  xuất  điện  thoại  di  động  hàng  đầu  (Nokia,  Motorola,
Siemens, Samsung, ...) được lập thành nhóm để tạo ra - và phân bổ các nguồn tài
chính - nhóm Symbian, phát triển PMTD được thiết kế như một chương trình để
vận hành các điện thoại di động mà họ sản xuất. Vì thế, tất cả các nhà sản xuất
điện thoại di động sử dụng cùng y hệt nền tảng (cùng y hệt hệ điều hành), nó dựa
vào hệ điều hành GNU/Linux và là đủ mềm dẻo cho từng nhà sản xuất để sau đó
thiết kế một mẫu điện thoại di động khác với các đối thủ cạnh tranh của mình, kết
hợp những cải tiến và các khác biệt để lôi cuốn các khách hàng (các điện thoại
thay đổi hình thức màn hình điện thoại để thích nghi nó với các dịch vụ mà họ
chào, vì nó có sự truy cập tới mã nguồn của chương trình được sử dụng để vận
hành điện thoại đó. Hệ thống này khuyến khích sự đổi mới và cải tiến sản phẩm vì
các công ty kỳ vọng lôi cuốn được các khách hàng mới bằng việc tạo ra một thiết
bị (chiếc điện thoại) mà làm việc tốt hơn so với điện thoại của các đối thủ cạnh
tranh của mình.

Thực tế là các công ty đa quốc gia lớn đã kết hợp đầy đủ PMTD như một công cụ
trong các hoạt động của họ vì thế đảm bảo sự phát triển trong tương lai của phần
mềm đó. Nó thậm chí đảm bảo rằng các kỹ sư CNTT có thể, trong sáng kiến của
riêng họ, tham gia vào sự phát triển của PMTD. Như Lerner và Tirole (2002) giải
thích, các kỹ sư đó có thể trình bày sự tinh thông chuyên nghiệp của họ cho các
công ty trong lĩnh vực này bằng việc tham gia trong cải tiến phần mềm này, điều
sẽ làm cho họ được các công ty CNTT tìm kiếm cao độ sau đó, vì thế cho phép họ
cải thiện được triển vọng việc làm của họ. 

1.3. Cung ứng phần mềm. Sự phân phối

Chỉ vì phần mềm là tự do, điều này không có nghĩa là chúng ta không thể có các
công ty chuyên tâm cung ứng các sản phẩm và dịch vụ CNTT có liên quan. 

Để bắt đầu, một công việc kinh doanh có khả năng là phân phối PMTD. Bổ sung
thêm vào việc bán các đĩa CD chứa PMTD, các công ty đó cung cấp sự hỗ trợ kỹ
thuật cho các khách hàng và các doanh nghiệp lựa chọn sử dụng PMTD (Red Hat
là ví dụ nổi tiếng nhất về công ty đã phát triển dòng kinh doanh này). Vì thế, công
ty chào kinh nghiệm và tri thức của nó về phần mềm cho các khách hàng, đảm
bảo cho họ bất kỳ sự hỗ trợ kỹ thuật nào mà họ có thể cần. 

Nếu chúng ta nghĩ về điều đó, thì mô hình kinh doanh này có lẽ là không thật phổ
biến như nó có thể có. Ví dụ, nhà xuất bản Aranzadi đã tạo ra một mô hình kinh
doanh rất tương tự. 

Thông tin luôn được sẵn sàng một cách tự do (pháp luật Tây Ban Nha được xuất
bản trong Officiel Gazette [Báo chính thống] và tất cả các hãng luật mô tả về nó).

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 51/228

Aranzadi

Aranzadi chào cho các khách 
hàng của nó (những người 
chuyên nghiệp về pháp lý) 
một nguồn thông tin pháp lý 
toàn diện. Nó cũng cung cấp 
sự hỗ trợ kỹ thuật cần thiết 
để xử lý tất cả các thông tin 
này một cách có hiệu quả.
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Tuy nhiên, việc tổ chức thông tin theo các cách thức hữu dụng là một nhiệm vụ
phức tạp, và đây là dịch vụ mà các nhà xuất bản đó chào cho các khách hàng của
họ, Và, một cách tự nhiên, các công ty đó đã kết hợp các công nghệ số để phục vụ
các khách hàng của họ, như chúng ta thấy trong thông cáo báo chí sau đây: 

Văn phòng các hãng luật và các chuyên gia thuế vụ vẫn được trang trí từng mét một
với các tập sách pháp lý trang trọng. Nhưng chúng ngày càng trở nên chỉ là những
trang trí. Hầu hết các chuyên gia pháp lý đang lựa chọn rồi để truy cập tài liệu cần
thiết cho công việc của họ thông qua Internet, một cuộc cách mạng đi ra - và - đi ra
được các nhà xuất bản pháp lý khởi xướng như Corporación El Derecho, nó đã thiết
lập chuẩn mực trong các công nghệ mới. 

Corporación El Derecho đưa ra thông tin pháp lý cho các kiểm sát viên nhà nước
(qua một lời gọi thầu được Bộ Tư pháp Tây Ban Nha tổ chức) và thông tin cơ bản về
thuế cho Văn phòng Thuế. 

El País, 22/07/2007.

1.4. Cung ứng phần mềm. Dịch vụ

Nói rộng ra, kỹ sư CNTT làm việc với PMTD có một nghề nghiệp tương tự như
với người đầu bếp, công nhân cơ ký ô tô, thợ hàn chì hoặc luật sư. 

Các hãng luật làm việc với tri thức và sự hiểu biết về pháp luật một cách tự do và
có sẵn một cách rộng rãi hệt như PMTD có thể. Rõ ràng, mô hình kinh doanh của
họ gồm có việc nâng cao doanh thu từ sản phẩm phụ thêm, đó là sự tinh thông
hoặc tri thức uyên thâm về luật của họ, khả năng của họ để tổ chức đúng phù hợp
thông tin được tập hợp trong pháp luật để bảo vệ các lợi ích các khách hàng của
họ, đó là những điều mà các khách hàng của họ nhất thiết không thể làm được. 

Rốt cuộc, luật sư kết hợp các ý tưởng đúng vào trong sản phẩm đúng cho khách
hàng của mình (bảo vệ các lợi ích của khách hàng). 

Tương tự, các kỹ sư máy tính làm việc với PMTD chào cho các khách hàng sự
tinh thông của họ, khả năng đáp ứng nhu cầu của họ để tổ chức thông tin theo một
cách thức đặc biệt và xử lý các dữ liệu bằng việc thúc đẩy các khả năng thực chất
bên trong của các PMTD có sẵn, hoặc, nếu cần, bằng việc phát triển mã bổ sung
thêm. 

Vì thế, chúng ta có thể thấy cách một lĩnh vực kinh tế được đưa ra (các dịch vụ
pháp lý)  thậm chí  có  thể có các mức thông tin  khác nhau (tập đoàn,  luật  và
Aranzadi ở một mức và các hãng luật ở mức khác), điều làm cho gia tăng nhiều
mô hình kinh doanh chung sống cùng một lúc. 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 52/228

Khuyến cáo đọc 

Bạn có thể đọc bài viết đầy 
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2. Ai cần phần mềm?

2.1. Phần mềm, nhu cầu cơ bản trong bất kỳ công
ty nào

Ai là các khách hàng của các công ty phần mềm? Ngày nay, có khả năng bất kỳ
công ty nào. Như Nicolas Carr chỉ ra trong “CNTT không là vấn đề”, CNTT-TT
đã và đang được kết hợp như một công cụ cơ bản cho tất cả các công ty, hệt như
ngày nay tất cả các công ty được kết nối tới các phương tiện để soi sáng các văn
phòng của họ và cấp điện cho các cỗ máy của họ, họ tất cả được trang bị với các
điện thoại, hoặc họ tất cả sử dụng các ô tô và xe tải trên các con đường để vận
chuyển các tư liệu thô và các sản phẩm của họ. 

Khi Carr viết trong bài báo của ông rằng “CNTT-TT không là vấn đề”, điều ông
ngụ ý là một công ty không còn có được ưu thế cạnh tranh chỉ vì nó sử dụng
chúng nữa, vì tất cả các công ty bây giờ có sự truy cập tới chúng rồi. 

Đặt vé trực tuyến

Trường hợp phổ biến được nêu ở đây là các hãng hàng không thương mại đã phát
triển phần mềm đặt vé trực tuyến trước nhất. Khi đó, phần mềm này đã trao cho họ
một ưu thế cạnh tranh quan trọng so với các đối thủ cạnh tranh của họ. Ngày nay, tất
cả các công ty hàng không thương mại có một website nơi mà chúng ta có thể đặt và
mua vé máy bay, nên phần mềm này không còn là một ưu thế cho một công ty này so
với công ty kia nữa. 

Sự tiến hóa này trong sử dụng CNTT-TT có thể là một ưu thế cho phát triển
PMTD theo đó nó làm giảm khả năng đối với các công ty để mang theo ý tưởng
rằng có được phần mềm sở hữu độc quyền cho các qui trình nội bộ của họ có thể
trao cho họ ưu thế cạnh tranh. Biết rằng bất kỳ công ty nào cũng có thể có được
phần mềm với các khả năng tương tự, hầu như chắc chắn sử dụng PMTD có thể
kết hợp được các phát triển được thực hiện trong các hoạt động khác và tùy biến
chúng cho các nhu cầu đặc thù của công ty. 

2.2. Dạng thức phát triển phần mềm

Chúng ta nói trong phần trước rằng tất cả các doanh nghiệp ngày nay cần sử dụng
CNTT-TT và đặc biệt là phần mềm, nhưng làm thế nào có thể một công ty có
được phần mềm mà nó cần cho các qui trình sản xuất của nó?

Dựa vào sự phân loại được Bruce Perens phát triển trong “Dạng thức kinh tế đang
nổi lên của nguồn mở”, chúng ta có thể sắp xếp các công ty như sau: 

1) Mô hình của Microsoft và Adobe (Mô hình “Bán lẻ” của Perens), trong đó một

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 53/228

Đọc thêm 

N. Carr (ngày 01/04/2004). 
“CNTT không là vấn đề?”. 
Tờ Nhà kinh tế học (The 
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<http://www.nicholasgcarr.c
om/articles/matter.html> 

Khuyến cáo đọc
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công ty phát triển phần mềm và bán nó được đóng gói cho các khách hàng. 

Vì thế, từ quan điểm của họ, các khách hàng có thể quên đi về sự phát triẻn của
phần mềm và đơn giản mua nó được hoàn thiện rồi. 

Hệ quả của mô hình bán lẻ

Một cách tự nhiên, sự phát triển này của phần mềm thường có dạng của phần mềm sở
hữu độc quyền (nơi mà nhà cung cấp không mở mã cho các khách hàng của nó). Từ
quan điểm của một vài người mua phần mềm này, trở ngại rõ ràng đầu tiên là nó
không được thiết kế cho các nhu cầu đặc thù của anh/chị ta (vì, rõ ràng, nó phải được
bán theo một cách thức rất thống nhất để trở thành có lợi cho một dải các khách
hàng). Một vấn để nghiêm trọng tiềm tàng khác là khó để chuyển đổi sang phần mềm
khác, truy xuất các cơ sở dữ liệu nhất định, ... Ngược lại, với các hệ quả tương tự, có
sự nguy hiểm rằng nhà cung cấp sẽ biến mất và vì thế chấm dứt cung cấp các dịch vụ

duy trì và cải tiến phần mềm được yêu cầu. 

2) Mô hình kinh doanh nơi mà công ty cần phần mềm để phát triển nó, hoặc với
các nhà khoa học máy tính trong số các nhân viên công ty hoặc bằng việc thuê
một công ty CNTT chuyên nghiệp để phát triển nó (mô hình “Trong nội bộ và
Hợp đồng” của Perens).

Trong 2 mô hình phát triển sau trong phân loại của Perens, các công ty tìm ra các
công ty khác mà cùng với các công ty khác đó họ có thể cộng tác phát triển phần
mềm mà họ cần. 

3) Trong mô hình này, nhóm các công ty phát triển phần mềm không phải là tự do
(nghĩa là phần mềm là không sẵn sàng cho các công ty không tham gia vào sự
phát triển của nó). 

4) Trong mô hình cuối cùng, nhóm các công ty phát triển PMTD, nghĩa là với mã
nguồn sẵn sàng cho bất kỳ công ty nào khác, thậm chí nếu họ không có liên quan
gì trong sự phát triển của phần mềm đó. 

Điều này đưa ra lợi ích rõ ràng về việc có khả năng tận dụng ưu thế các cải tiến
trong cộng đồng các lập trình viên được tạo ra xung quanh dự án đó, vì thế làm
giảm chi phí phát triển. 

Tất nhiên, sự phát triển của PMTD sẽ không là tự do đối với các công ty trong
nhóm, mà sẽ cần cấp tài chính cho một nhóm các lập trình viên ban đầu. Sự nguy
hiểm của các nhóm (cả sở hữu độc quyền và PMTD) là thiếu sự lãnh đạo trong
phát triển dự án vì không công ty nào muốn cam kết đảm bảo cho sự phát triển
của nó, điều tạo ra một rào cản cho sự triển khai nó (hoặc từ đầu hoặc khi các phát
triển tiếp sau sinh ra các phí tổn mới).
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Chi phí phát triển 

Tất nhiên, cách này của việc 
phát triển phần mềm mà một 
công ty cần là rất đắt giá, và 
có thể dẫn tới việc lặp lại các 
phần lập trình mà đã được 
phát triển rồi và có thể đã 
được sử dụng rồi. 
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Tóm tắt

Trong môi trường tức thì trước mắt hơn, kịch bản đang được nhiều mô hình kinh
doanh định hình, hội tụ với các chính sách khác nhau để đạt được các mục tiêu
của chúng, từ sự thúc đẩy trực tiếp từng sản phẩm cho tới cung ứng các sản phẩm
miễn phí để khuyến khích các khách hàng truy cập tới một thế giới mới các sản
phẩm và dịch vụ phụ thêm. 

Kinh doanh PMTD sử dụng dạng thị trường được nêu sau, thành lập các doanh
nghiệp song song và bổ sung dựa vào sự thúc đẩy của nó. Ngày nay, nhiều công ty
và các hãng đa quốc gia đã áp dụng một quan điểm rõ ràng hỗ trợ phát triển
PMTD, đặc biệt coi các phần mềm đó như là sản phẩm cơ bản cho bất kỳ doanh
nghiệp nào và rằng mô hình phát triển PMTD đưa ra sự đảm bảo về an toàn cho
các mục đích đó. 
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Giới thiệu

Trong module này, chúng ta sẽ xem xét quan điểm “kinh điển” về phần mềm như
một việc kinh doanh. Chúng ta sẽ tập trung vào phần mềm sở hữu độc quyền, để
lại cho nghiên cứu các khả năng xa hơn về PMTD trong kịch bản này cho module
sau. Dù vài khía cạnh chúng ta động chạm tới sẽ là không phù hợp khi nói về ứng
dụng các chiến lược PMTD, những khía cạnh khác vẫn sẽ là có căn cứ ở một mức
độ rộng lớn. 

Chúng ta sẽ rà soát lại vài yếu tố chính để cân nhắc khi thiết kế một việc kinh
doanh xung quanh phần mềm, như  sự lựa chọn hoạt động chính và tiếp cận
chung của công ty (bán các sản phẩm hoặc dịch vụ), các khía cạnh của việc bán
hàng và tiếp thị (làm thế để chọn thị trường của chúng ta và làm thế nào để tiếp
cận nó), và định nghĩa về các sản phẩm hoặc dịch vụ của nó (dạng các sản phẩm
hoặc dịch vụ nào để phát triển và làm thế nào để định vị chúng). 
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Các mục tiêu

Sau khi hoàn thành module này, các học viên sẽ nắm được các mục tiêu sau: 

1. Có được tầm nhìn toàn cầu về các cơ hội kinh doanh phần mềm. 

2. Học được về các mô hình truyền thống của các công ty phần mềm. 

3. Hiểu được các đặc tính kinh tế của và những khác biệt giữa các công ty
sản phẩm và các công ty dịch vụ. 

4. Nhận diện được các yếu tố chính mà các công ty phần mềm cần để cân
nhắc khi định vị các sản phẩm của họ trong thị trường. 
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1. Các cơ hội kinh doanh phần mềm

Cả 2 môi trường của các cá nhân và tập đoàn đều có các nhu cầu phần mềm có
khả năng sinh ra nhiều cơ hội kinh doanh. 

Nhiệm vụ cơ bản có liên quan trong việc đáp ứng các nhu cầu đó là tạo ra phần
mềm này, nhiệm vụ của từng sự phát triển. Tuy nhiên, các nhu cầu phải được đáp
ứng chưa phải là sự kết thúc ở đây; điều này chỉ là sự bắt đầu. Một khi sản phẩm
được làm cho sẵn sàng rồi, thì một số nhu cầu có liên quan sẽ nảy sinh, như việc
tư vấn, cài đặt, thiết lập cấu hình, duy trì, hỗ trợ và huấn luyện, theo đó các khách
hàng nhất định (chủ yếu là các công ty khác) sẽ có thiện chí trả tiền. 

Qua quá trình áp dụng công nghệ, từ sự nhận diện các nhu cầu tới quyết định xây
dựng hoặc mua, ngay khi kết thúc vòng đời hữu ích của công nghệ, nhiều nhu cầu
sẽ được sinh ra mà có thể được nhiều công ty khác nhau đáp ứng: 

Quy  trình  áp  dụng  công  nghệ  (dựa  vào  “Tính  bền  vững  của  các  mô  hình  kinh  tế  dựa  vào
PMTDNM” của Carlo Daffara. Hội nghị Thế giới về Nguồn Mở lần thứ II. Málaga. Có sẵn tại:
http://www.cospa-project.org/Assets/resources/daffara-OSWC2.pdf)

Hơn nữa, qui trình tạo phần mềm bản thân nó có thể được diễn giải theo 2 cách:
như sự tạo ra một sản phẩm hoặc như sự cung cấp một dịch vụ. Sự lựa chọn giữa
2 cách đó sẽ là sống còn cho việc xác định hoạt động của công ty và tiềm năng
sinh ra doanh số của nó, điều sẽ tạo ra rất nhiều mô hình kinh doanh khác nhau. 

Sự lựa chọn này - việc phát triển phần mềm như một sản phẩm hoặc một dịch vụ -
cũng phản ánh vấn đề đầu tiên rằng một công ty mà tiêu dùng phần mềm sẽ cần
định giá khi áp dụng một giải  pháp công nghệ: hoặc mua một sản phẩm tiêu
chuẩn, được đóng gói hoặc có được một sự phát triển được tùy biến. 

Chúng ta có thể vì thế phân biệt giữa các hoạt động kinh doanh sau đây có liên
quan tới phần mềm: 

• Phát triển ứng dụng 
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◦ Như một sản phẩm: các giải pháp tiêu chuẩn (co lại - được bọc lại) 

◦ Như một dịch vụ: phát triển tùy biến 

• Cung cấp các dịch vụ xung quanh một hoặc nhiều ứng dụng

◦ Tư vấn

◦ Lựa chọn

◦ Cài đặt

◦ Tích hợp

◦ Huấn luyện

◦ Duy trì và hỗ trợ

◦ …

• Phần mềm như một dịch vụ 

Sự phân loại này có ý định sẽ là không toàn diện và cũng không độc quyền, đó là,
nhiều công ty sẽ triển khai các mô hình lai (pha trộn) cho phép họ cung cấp các
giải pháp toàn bộ cho các khách hàng của họ. 

Các đặc tính của các công ty phần mềm và sự năng động trong kinh doanh của họ
sẽ biến đổi lớn phụ thuộc vào các hoạt động mà họ tập trung vào, như chúng ta sẽ
thấy sau đây, nhưng bất kỳ mô hình nào cũng có tiềm năng sinh ra cả các việc
kinh doanh có lợi nhuận cao và có thể sống sót được. 

1.1. Các công ty dịch vụ

Như chúng ta đã giải thích trước đó, các công ty có thể chuyên môn hóa theo một
hoặc nhiều khía cạnh của chuỗi áp dụng công nghệ và triển khai một số hoạt động
cùng một lúc. 

Vì thế, đối với các công ty mà đưa các dịch vụ khác nhau trong chào hàng kinh
doanh của họ, chúng ta có thể phân biệt được giữa 2 dạng chuyên môn hóa: theo
chiều dọc và theo chiều ngang. 

1.1.1. Chuyên môn hóa theo chiều dọc

Nói rộng ra, các công ty mà hoạt động chính của họ là phát triển sẽ có xu hướng
có một  sự chuyên môn hóa theo chiều dọc. Nếu chiến lược kinh doanh được
tập trung vào sự phát triển tùy biến, thì các hoạt động của họ, một cách tự nhiên,
sẽ bao gồm các dịch vụ có liên quan khác, như cài đặt, tích hợp và huấn luyện.
Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy, các công ty mà áp dụng chiến lược phần mềm
như một sản phẩm cũng sẽ làm tốt để khai thác các dịch vụ có liên quan như một
cách thức để đảm bảo dòng thu nhập bền vững.
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Gói 1 Gói 2 Gói 3 .v.v.

Phát triển X X

Cài đặt X X

Tích hợp X X

Cấp chứng chỉ X X

Huấn luyện X X

Duy trì và hỗ trợ X X

Chuyển đổi X X

Chuyên môn hóa theo chiều dọc (dựa vào Daffara. “Sự bền vững của các mô hình kinh tế dựa vào
FLOSS” "Sustainability of FLOSS-Based economic models". Hội nghị Thế giới Nguồn Mở II.
Málaga. Có sẵn tại: http://www.cospa-project.org/Assets/resources/daffara-OSWC2.pdf) 

Thật thú vị, một công ty đầu tư một lượng tiền nhất định vào việc cấp phép phần
mềm kỳ vọng sẽ đầu tư một khoản bổ sung vào các dịch vụ có liên quan, như duy
trì và hỗ trợ, và trong các bản cập nhật. Vì thế, việc bán sản phẩm cho các khách
hàng doanh nghiệp sẽ mở cánh cửa cho việc có được các hợp đồng dịch vụ với
cùng các khách hàng đó và vì thế, một dòng doanh thu ổn định hơn qua thời gian. 

1.1.2. Chuyên môn hóa theo chiều ngang

Ngược lại, các công ty mà khai thác các nhu cầu được do sử dụng chung các sản
phẩm phần mềm sinh ra thường sẽ chào các dịch vụ trong sự đa dạng các gói, tập
trung vào một hoặc nhiều hơn các pha áp dụng công nghệ. 

Gói 1 Gói 2 Gói 3 .v.v.

Lựa chọn/Phát triển tùy biến 

Cài đặt

Tích hợp

Cấp chứng chỉ X X X X

Huấn luyện X X X X

Duy trì và hỗ trợ

Chuyển đổi

Chuyên môn hóa theo chiều ngang (dựa vào Daffara. “Sự bền vững của các mô hình kinh tế dựa
vào FLOSS” "Sustainability of FLOSS-Based economic models". Hội nghị Thế giới Nguồn Mở II.
Málaga. Có sẵn tại: http://www.cospa-project.org/Assets/resources/daffara-OSWC2.pdf) 
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Dù vài công ty chuyên môn hóa trong việc huấn luyện hoặc hỗ trợ, thì các công ty
dịch vụ thường động chạm tới một số pha được mô tả, sinh ra các loại hình như tư
vấn (với việc nhấn mạnh vào sự lựa chọn, khuyến cáo, và/hoặc cấp chứng chỉ),
hoặc các nhà cung cấp giải pháp tổng thể, bao trùm tất cả các chủng loại, bao gồm
cả phát triển tùy biến và thậm chí cung cấp phần cứng. 

Các công ty mà tạo ra các phân phối GNU/Linux sử dụng mô hình cung cấp dịch
vụ với sự chuyên môn hóa theo chiều ngang. 

Các công ty hướng dịch vụ (service-oriented) đó thường quan sát thấy rằng các
khách hàng của họ thích nhận được các giải pháp tổng thể hơn và làm việc với
một nhà cung cấp giải pháp công nghệ duy nhất. Để có khả năng chào dạng dịch
vụ tổng hợp này, các công ty thường cần một hạ tầng và năng lực kỹ thuật mạnh,
điều hạn chế lối vào của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) khi bản thân họ
không có khả năng đáp ứng từng nhu cầu đơn nhất. 

Giải pháp phổ biến là đối với công ty dịch vụ để ký hợp đồng ra ngoài các phần
mà công ty không thể xử trí một mình được. Một giải pháp rất thú vị khác là “mô
hình dạng hình chóp tư vấn” được Daffara đề xuất (Tính bền vững của các mô
hình kinh tế dựa vào phần mềm tự do nguồn mở - Sustainability of FLOSS-Based
economic models), mà chúng ta bây giờ sẽ giải thích. 

Nói chung, sự hỗ trợ và duy trì của máy tính có thể được nói tuân theo quy tắc
80/20: 80% các yêu cầu là dễ dàng và có thể được giải quyết ngay lập tức. Tuy
nhiên, phần còn lại 20% là các vấn đề quan trọng và chiếm 80% nỗ lực. Vì thế,
một SME dịch vụ có thể chăm sóc một số lượng lớn các khách hàng, làm việc với
80% những thắc mắc của họ và kiếm được lượng tiền hợp lý cho dịch vụ đó. Để
giải quyết phần còn lại 20%, nó sẽ đòi hỏi các dịch vụ kỹ thuật của các công ty tạo
ra phần mềm đó, những người rõ ràng sẽ cần được trả nhiều tiền hơn so với những
gì công ty nhận được từ mỗi khách hàng nhưng ít hơn những gì nó kiếm được từ
tất cả các khách hàng gộp lại. 

Mô hình này sẽ sinh ra sự cộng tác bền vững giữa các công ty phát triển, với sự
chuyên môn hóa theo chiều dọc, và các công ty chào các giải pháp tổng thể. Các
công ty phát triển sẽ có khả năng với tới được nhiều người sử dụng hơn qua các
hãng tư vấn hàng ngang, điều cũng có nghĩa là nguồn doanh thu đáng kể hơn. Các
công ty chào các giải pháp tổng thể sẽ có khả năng quản lý lượng khách hàng lớn
hơn và cung cấp hỗ trợ có chất lượng cho một dải các sản phẩm, duy trì việc kinh
doanh có lợi nhuận dài lâu vì lượng khách hàng là đủ lớn. 
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Ví dụ về chuyên môn hóa 
theo chiều ngang

Canonical, người sáng tạo ra 
phát tán Ubuntu dựa vào 
Debian, thực hiện nhiệm vụ 
lựa chọn và tích hợp hàng 
ngang xung quanh một hệ 
điều hành hoàn chỉnh cùng 
với vài ứng dụng, với mục 
tiêu cơ bản cung cấp một 
phát tán dễ sử dụng, cài đặt 
và thiết lập theo khẩu hiệu 
“Linux cho mọi người” 
(Linux for humans). Tuy 
nhiên, vì Ubuntu là PMTD, 
doanh thu của Canonical tới 
từ các dịch vụ có liên quan, 
ấy là hỗ trợ, huấn luyện và 
cấp chứng chỉ.

Website được khuyến cáo

Để có thêm thông tin về “mô 
hình dạng hình chóp được tư 
vấn”, xem: see: 
http://www.cospa-
project.org/Assets/resources/
daffara-OSWC2.pdf)
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1.2. Các công ty phát triển: tạo ra các sản phẩm 
hay cung cấp các dịch vụ?

Như chúng ta đã nói trước đó, một công ty mà hy vọng tập trung vào sự phát triển
sẽ có 2 lựa chọn chính để chọn: nó có thể sinh ra các sản phẩm tiêu chuẩn, được
đóng gói để bán cho thị trường đại chúng số đông (co lại - được bao bọc, như
chúng được gọi), hoặc nó có thể sinh ra các phát triển tùy biến, được tùy biến
cho các nhu cầu của các khách hàng riêng rẽ. 

Lựa chọn đầu có tiềm năng sinh ra lợi nhuận cận biên lớn nhưng chúng sẽ khó
duy trì qua thời gian, và nó có các rào cản lối vào mà có thể chúng minh không
thể khắc phục được. Lựa chọn sau là lựa chọn lao động tăng cường hơn nhiều với
lợi nhuận cận biên thấp hơn nhiều, nhưng nó chào nhiều khả năng hơn để sinh ra
các nguồn doanh thu ổn định qua thời gian và ít nhạy cảm hơn đối với các thay
đổi trong môi trường kinh tế vĩ mô. 

Bây giờ chúng ta sẽ mô tả các đặc tính khác biệt của 2 lựa chọn đó chi tiết. 

Kinh tế phạm vi rộng và khả năng có lợi nhuận cận biên lớn 

Quy trình kinh tế tạo phần mềm có các đặc tính đặc thù không được thấy trong
các nền công nghiệp khác, ban cho nó khả năng thu lợi nhuận tích cực qui mô
lớn khổng lồ.  

Mặt khác, các công ty thương mại cần đầu tư lượng tiền lớn vào sự phát triển
trước khi họ có thể tạo ra phiên bản thương mại của sản phẩm để phát hành, và họ
thường phải đầu tư một lần nữa mỗi 2 hoặc 3 năm để duy trì dòng doanh số ổn
định. Vì mục tiêu của sự phát triển này là để sinh ra sản phẩm tiêu chuẩn, là rất rủi
ro vì không có sự chắc chắn rằng khoản đầu tư đó sẽ được hoàn trả sau này qua
bán hàng. Tuy nhiên, một khi họ có được sản phẩm hoàn thành, thì chi phí cận
biên của từng bản sao bổ sung thêm được bán là gần như không gì cả (gần bằng
0). Bản sao đầu tiên của phần mềm được tạo ra là rất đắt, nhưng các chi phí còn
lại hầu như không là gì cả. 

Điều này dẫn tới các nền kinh tế lớn về qui mô ở phía cung, nó kết hợp với các
nền kinh tế quy mô lớn đáng kể ở phía cầu: cả 2 vì thời gian được đầu tư trong
việc đòi hỏi các kỹ năng để sử dụng một ứng dụng và tính không tương thích có
khả năng của các định dạng, nên việc chuyển từ sản phẩm này sang sản phẩm
khác là một nhiệm vụ khó khăn và đắt đỏ. Kết quả là, lượng người sử dụng sản
phẩm càng lớn, thì càng dễ cho lượng người đó phát triển và sống sót qua thời
gian. Trong thị trường phần mềm, chúng ta có thể đi qua các tình huống “được ăn
cả” (The winner takes it all), nơi mà lợi nhuận khổng lồ được sinh ra và lối vào
của các công ty mới tới các thị trường đó cùng một lúc bị khóa lại. 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 66/228

Khuyến cáo đọc

M. Cusumano (2004). Kinh 
doanh phần mềm (Chương 1, 
“Kinh doanh phần mềm, 
quan điểm cá nhân”).
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Các ví dụ về các công ty tạo ra các sản phẩm tiêu chuẩn 

Các công ty đã khai thác các nền kinh tế qui mô lớn đó gồm vài người khổng lồ của
nền công nghiệp phần mềm, như Microsoft, hãng đứng đầu thị trường hệ điều hành
máy để bàn, và Oracle, với việc mua PeopleSoft vào năm 2005 của hãng. Tuy nhiên,
có cũng có các công ty nhỏ, được biết tới như là các nhà bán hàng phần mềm độc lập
- ISV (Independent Software Vendor), tạo ra các công ty khả thi bằng việc khai thác
các thị trường ngách đặc thù. Các ví dụ bao gồm phần mềm Pretty Good Solitaire,
được doanh nghiệp nhỏ xíu Goodsol Development Inc với 2 nhân viên đã phát triển.
(Một trong số các trò chơi một người phổ biến nhất), và HomeSite, một trình soạn
thảo HTML được doanh nghiệp nhỏ xíu Bradbury Software đã phát triển vào năm
1995, từng được Allaire Corp mua. (Allaire sau này bị Macromedia mua, mà, tới lượt

mình, Adobe mua nó vào năm 2005). 

Ngược lại, công ty mà tham gia vào phát triển tùy biến sẽ không có sự truy cập tới
các nền kinh tế qui mô lớn của phần mềm tiêu chuẩn. Mỗi khách hàng mới sẽ đòi
hỏi sự phát triển đặc thù, biến nó thành một sự đầu tư đắt tiền, đúng lúc và nỗ lực
lớn, dù dạng công ty này không có xu hướng sử dụng lại các phát triển của nó ở
những nơi có khả năng. 

1.2.1. Nhu cầu đầu tư ban đầu

Khi chúng ta thành lập công ty dựa vào ý tưởng sản phẩm theo truyền thống,
chúng ta đi qua một vấn đề quan trọng: nhu cầu đầu tư ban đầu. Trong các giai
đoạn đầu của một công ty mà chuyên tâm vào phát triển, sẽ không có dòng doanh
thu, nhưng sẽ có các phí tổn cho tới khi các phiên bản phần mềm đầu tiên sẵn
sàng để phát hành. Ngoài các phí tổn bắt nguồn trực tiếp từ sự phát triển, chúng ta
cần tính tới các phí tổn cần thiết của việc tiếp thị (marketing) và bán hàng. Có 2
giải pháp cho vấn đề này: có được sự đầu tư từ bên ngoài, hoặc bắt đầu dạng
hoạt động kinh doanh khác mà sinh ra doanh số đủ để cho phép cùng một lúc
phát triển sản phẩm đó. 

Các công ty phát triển tùy biến kéo theo ít rủi ro hơn nhiều và có thể bắt đầu
hoạt động của họ với một sự đầu tư nhỏ hơn nhiều (sự phát triển chỉ bắt đầu một
khi một hợp đồng được ký), vì thế tránh được nhu cầu tìm kiếm các nhà đầu tư từ
bên ngoài. 

Tài liệu về tài chính có xu hướng tập trung vào thảo luận đối với các công ty mà
cấp tài chính cho sự phát triển của họ từ các đầu tư của các nhà đầu tư rủi ro, điều
này là  một  yếu tố  quan trọng trong sự thành công theo Cusumano.  (Michael
Cusumano, Kinh doanh Phần mềm). 
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Sự tương phản 

Tại thời điểm này, chúng ta có thể cân nhắc điều sau: các tham số nào chúng ta sử
dụng để phán xét sự thành công của một sáng kiến kinh doanh? Các nhà đầu tư và
xuất bản phẩm tài chính coi một công ty thành công là công ty mà xử trí để tạo ra lợi
nhuận hàng năm, và có thể những công ty mà cũng thể hiện sự tăng trưởng. Một công
ty mà vẫn giữ nguyên kích cỡ với bố cáo doanh thu chỉ ra không có lợi nhuận không
lôi cuốn được sự chú ý của các nhà đầu tư hay xuất bản phẩm tài chính. Tuy nhiên,
công ty tự nhiên này đã rất thành công trong việc tạo ra các công việc chất lượng và
duy trì chúng qua thời gian. Đối với nhiều doanh nhân, đây có thể là mục tiêu chính. 

Việc có được sự đầu tư đủ từ bên ngoài có thể là một trở ngại không vượt qua
được và, thậm chí khi có khả năng, nó có những nhược điểm nhất định mà chúng
ta cần tính tới. Sự hiện diện của các nhà đầu tư sẽ gây áp lực lên các quyết định
quản lý của công ty, khi nó sẽ phải sinh ra lợi nhuận đủ để trả lại sự đầu tư đó và
có lợi nhuận. Tình huống này sẽ hạn chế sự chủ động và khả năng ra quyết định
của các sáng lập viên công ty. 

Một lựa chọn khác cũng là không thẳng tiến. Công ty có thể phải tái định hướng
việc kinh doanh của mình sang các dịch vụ trong một nỗ lực để sinh ra đủ doanh
số từ các dịch vụ đó để cho phép cùng một lúc phát triển sản phẩm. Như chúng ta
sẽ thấy sau đây, là khó khăn để thành công theo cách này thông qua sự cung cấp
các dịch vụ vì lãi cận biên là nhỏ hơn. Hơn nữa, sự thiếu các nền kinh tế qui mô
lớn và sự hiện diện của sự cạnh tranh sẽ hạn chế khả năng giữ giá thành đủ cao. 

Trong ngữ cảnh này, PMTD nổi lên với các đặc tính mới để tùy chỉnh kịch bản
đó. Khả năng cắt giảm chi phí qua sự cộng tác của những người tình nguyện,
cùng với mô hình phân phối và tiếp thị (marketing) mới được sự cộng tác này
đưa ra tạo thành sự đột phá phù hợp với các kịch bản đó và có tiềm năng làm
giảm đáng kể những đòi hỏi đầu tư ban đầu.

Chúng ta sẽ xem các khía cạnh đó chi tiết hơn trong các module sau đây. 

1.2.2. Duy trì dòng doanh thu

Một khi các câu hỏi cơ bản mà bất kỳ công ty nào cũng cần phải hỏi không chỉ là
làm thế nào để gia tăng doanh thu ở một thời điểm nhất định, mà còn làm thế nào
để duy trì nó qua thời gian. Trong khi sự liên tục sẽ là chuẩn mực cho các công ty
mà tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ (thông thường, nếu các khách hàng
được thỏa mãn, thì họ sẽ tiếp tục cần các dịch vụ), trong các công ty mà tập trung
vào sản xuất các giải pháp tiêu chuẩn, thì sự duy trì dòng doanh thu vững chắc sẽ
là đầy nguy hiểm với một dãy các vấn đề. 
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1) Chu kỳ phần mềm 

Cusumano, trong  Kinh doanh Phần mềm, so sánh qui trình viết một sản phẩm
phần mềm thành công với việc viết một cuốn sách bán chạy nhất. Làm như vậy sẽ
sinh ra lợi nhuận khổng lồ nhưng cũng rất khó và chỉ ngẫu nhiên sinh ra được sản
phẩm phần mềm thành công đó. Vòng đời tự nhiên của một sản phẩm phần mềm
thương mại rốt cuộc sẽ làm cho nó đánh mất đi khả năng sinh doanh thu. 

Ban đầu, các phiên bản sớm sẽ có vài lỗi và chức năng của chúng sẽ không được
tinh chỉnh tươm tất cho các nhu cầu của người sử dụng. Điều này sẽ cho phép
công ty đã tạo ra nó duy trì doanh thu của nó qua thời gian với sự tung ra các
phiên bản mới mà dần dần kết hợp các cải tiến vào sản phẩm đó, cả đi qua việc gỡ
lỗi và bằng việc có được nhiều thông tin hơn về các yêu cầu từ người sử dụng và ý
kiến đóng góp của các khách hàng. 

Có thể đoán trước, nếu các phiên bản mới của sản phẩm đó có các cải tiến đủ và
cuốn hút hơn so với các phiên bản trước, thì chúng sẽ tiếp tục sinh ra doanh thu.
Tuy nhiên, một khi những người sử dụng quyết định rằng ứng dụng là đủ tốt, thì
động lực của họ để trả tiền cho một phiên bản mới sẽ không còn. Tương tự, việc
cố gắng duy trì doanh thu có được từ một cuốn sách bán chạy với các cuốn tiếp
sau đã chỉ hạn chế đi tính hiệu quả. 

Có các chiến lược để đấu tranh với các xu thế đó và duy trì dòng doanh thu qua
việc cấp phép các phiên bản sau này, đặc trưng trong chi phí của những người tiêu
dùng. Tính không tương thích toàn bộ hoặc một phần giữa các phiên bản tiếp sau
của sản phẩm, đi với các chiến dịch tăng cường để quảng bá nó, sẽ dẫn tới một
tình huống mới của các nền kinh tế qui mô lớn ở phía cầu mà có lợi cho phiên bản
mới nhất, điều sẽ ép nhiều người sử dụng phải thay đổi thậm chí dù sản phẩm
trước đáp ứng được các nhu cầu của họ. 

Tuy nhiên, vì bản chất tự nhiên của vài sản phẩm phần mềm, việc cập nhật liên
tục là cần thiết vì sự thay đổi các nhu cầu của những người sử dụng. 

Ví dụ minh họa: các ứng dụng kế toán, quản lý lao động và thuế.

Pháp luật về thuế và lao động thay đổi thường xuyên, nó có nghĩa là những người sử
dụng cần cập nhật ứng dụng của họ mỗi lần điều này xảy ra. Kết quả là, doanh thu có
thể được giữ không đổi qua thời gian vì những chỉnh sửa theo chu kỳ trong hệ thống
tài chính và khung pháp lý. 

Hơn nữa, một khi ý tưởng ban đầu đã được khai thác và nghiên cứu, thì nó sẽ lát
đường cho các công ty khác bắt đầu tạo ra phần mềm tương tự mà không phải bỏ
thời gian vào nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc phân tích các yêu cầu. Nếu họ
có thể tạo ra sản phẩm nhanh hơn, có lẽ việc hợp lý hóa nó và duy trì chỉ các tính
năng cơ bản, họ sẽ có khả năng cạnh tranh cho thị trường y hệt với một giá thành
tốt hơn. Một khi đủ các doanh nghiệp bước vào thị trường này, thì việc tạo ra các
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sản phẩm mà có thể trao đổi được lẫn nhau (“hàng hóa hóa”), thì chúng ta đạt
được một tình huống độc nhất vô nhị: trong sự thiếu vắng các yếu tố khác biệt
khác, những người tiêu dùng sẽ mua sản phẩm rẻ hơn, điều sẽ sinh ra một tình
huống cạnh tranh cao. 

Hiện tượng này là phổ biến đối với bất kỳ dạng sản phẩm nào và cũng sẽ có khả
năng với phần mềm. Tuy nhiên, các yếu tố nhất định bảo vệ các công ty thống trị
trong quá trình này, điều có thể lý tưởng dẫn tới sự khuếch tán công nghệ lớn hơn
và mang lại những lợi ích cho những người sử dụng (dù việc làm cho khó khăn
hơn cho các công ty để giành được lợi nhuận cận biên lớn). Như được giải thích ở
trên, có một vài nền kinh tế qui mô lớn, mạnh ở phía cầu sao cho nó sẽ không dễ
đối với những người sử dụng để cân nhắc cạnh tranh các sản phẩm như là những
sự thay thế đúng. Hơn nữa, sử dụng các định dạng sở hữu độc quyền tạo ra một
tình huống khóa trói quan trọng mà khó để thoát ra. 

Vì thế, PMTD nổi lên như một động lực cho tình huống mà ở đó các hàng hóa tự
do sẽ trao đổi được lẫn cho nhau một cách tuyệt hảo: sự xuất hiện sản phẩm tương
tự được phân phối tự do hoặc thậm chí không mất tiền làm khó khăn hơn để duy
trì doanh thu cao từ việc cấp phép và có thể là một trong ít cách thức để phá vỡ
quán tính khóa trói được các phần mềm sở hữu độc quyền tạo ra.

PMTD như là công nghệ phá hủy 

Khái niệm  công nghệ phá hủy, được Clayton M. Christensen đưa ra vào năm
1999, tham chiếu tới sự đổi mới mà, vì giá thành thấp và các tính năng của chúng
hoặc vì sự tập trung của chúng vào một dạng mới những người tiêu dùng, xử trí
để thế chỗ các giải pháp trước đó của thị trường. PMTD có thể vì thế tạo thành
công nghệ phá hủy, biết rằng khả năng có được nó một cách tự do và khả năng
của nó để đóng góp cho sử dụng phần mềm rộng khắp qua các khoảng cách công
nghệ đang tồn tại. 

Dù nó có thể hạn chế đáng kể khả năng duy trì lợi nhuận có từ việc cấp phép, sự
biến đổi của nền công nghiệp phần mềm thành một kịch bản của các hàng hóa trao
đổi được lẫn cho nhau (hàng hóa hóa) có thể mở ra các thị trường mới, tạo ra một
hệ sinh thái các nhu cầu xung quanh sản phẩm mới được tùy biến rộng rãi và có
thể trao đổi được lẫn cho nhau. 

2. Sự phụ thuộc vào các chu kỳ kinh tế

Các công ty phần mềm truyền thống với sự tập trung vào sản phẩm của họ có thể
sinh ra lợi nhuận khổng lồ nhưng cũng chịu thiệt hại chính trong các chu kỳ kinh
tế không thuận lợi. Bất chấp đang là các doanh nghiệp có vị thế với các sản phẩm
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có uy tín, giữa các năm 2000-2002, nhiều công ty phần mềm mất từ 80% đến 90%
doanh  thu  của  họ;  thậm chí  Microsoft  đã  mất  2/3  giá  trị  của  hãng  (Michael
Susumano, Kinh doanh Phần mềm). 

Trong các giai đoạn kinh tế bất lợi, sự tiêu dùng suy sụp và các sản phẩm phần
mềm là đầu tiên cảm thấy các tác động đó. Người sử dụng đơn giản dừng mua
phần mềm, điều có thể có một ảnh hưởng nghiêm trọng lên các công ty sản phẩm
mà dựa hoàn toàn vào nguồn doanh thu này. Hệ quả là, là khó để tìm ra một công
ty sản phẩm chỉ duy nhất làm theo cách này, khi mà sự đảm bảo về doanh thu của
nó có thể là quá nhất thời và không thể đoán trước được, và có thể không thể tránh
khỏi chịu tổn thất trong thời buổi khắc nghiệt.

Dù bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng sẽ bị ảnh hưởng trong các kịch bản như
vậy, thì các công ty tập trung vào các dịch vụ là có khả năng hơn trong việc duy trì
doanh thu của họ vì các hợp đồng và các khách hàng dài hạn của họ - những
người chủ yếu là các công ty khác và, dù, ở một mức độ nhỏ hơn, sẽ vẫn cần duy
trì hạ tầng của họ. Trong nhiều trường hợp, các hạ tầng đó cho phép công ty khách
hàng vận hành hiệu quả hơn, vì thế gia tăng các cơ hội sống sót của nó trong thời
buổi khó khăn. Kết quả là, nó tiếp tục bỏ tiền vào các dịch vụ công nghệ mới. 

1.3. Các mô hình lai

Trong thực tế, có nhiều mô hình lai mà kết hợp bán các sản phẩm tiêu chuẩn và
cung cấp các dịch vụ ở các mức độ khác nhau trong một nỗ lực để điều hòa 2 xu
thế đó. Chúng ta có thể coi mức độ mà ở đó một công ty nghiên về các sản phẩm
hoặc các dịch vụ là sự biểu lộ vòng đời của riêng nó, và có một xu thế rộng khắp
của một sự biến đổi sang các dịch vụ. 

Ví dụ về công ty lai

Hãy xem xét một công ty mà bắt đầu với một mô hình sản phẩm thuần khiết, bán
được nhiều hàng và có được lợi nhuận lớn, nhưng nó phát hiện ra rằng nó đang gặp
khó khăn để duy trì mức doanh thu này. Để đảm bảo tính liên tục của nó hoặc đối phó
được với thời buổi kinh tế khó khăn, nó có lẽ bắt đầu sắp xếp các hợp đồng dịch vụ
với một vài trong số các khách hàng, minh chứng cho một sự giảm đáng kể trong tốc
độ tăng trưởng của công ty nhưng giành được tính ổn định dài hạn lớn hơn. Công ty
đó rốt cuộc có thể đặt toàn bộ trọng tâm của nó vào các dịch vụ, làm bão hòa thêm thị
trường sản phẩm ban đầu của hãng. 

Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ theo lý thuyết, và nhiều công ty sẽ không hoàn tất
hoặc thậm chí bắt đầu chu kỳ này ở cùng một thời điểm. 

Hơn nữa, sự biến đổi sang các dịch vụ không phải là sự biến đổi dễ dàng và có thể
có những hậu quả tiêu cực nếu không được làm thận trọng. Việc áp dụng một mô
hình lai để đối phó với sự khủng hoảng, việc không cân nhắc thận trọng chiến
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lược kinh doanh, có thể gây ra nhiều vấn đề cho một công ty sản phẩm. 

Trong thời buổi thiếu doanh thu, công ty có thể giảm bớt sức ép khỏi các khách
hàng khác nhau để phát triển những tùy biến thích nghi sản phẩm đặc thù cao mà
chúng là khó để tích hợp với sản phẩm tiêu chuẩn chính. Nếu thực tiễn này trở
thành rộng khắp và công ty có ý định duy trì doanh thu của nó qua việc bán sản
phẩm tiêu chuẩn, thì nó có thể gặp khó khăn trong việc duy trì tính tương thích
giữa các phiên bản mới được phát hành và các tùy biến thích nghi đặc thù cho các
khách hàng khác nhau. Công việc gỡ lỗi và phát triển sẽ nhân lên và đôi lúc có thể
sinh ra nhiều phí tổn hơn so với doanh thu của doanh nghiệp. 

1.4. Phần mềm như một dịch vụ

Khái niệm “phần mềm như một dịch vụ” - SaaS (Software as a Service) xuất xứ từ
năm 1999 như một cách thức mới để triển khai phần mềm với một sự nhấn mạnh
vào chức năng. 

Tiếp cận cơ bản của ý tưởng này là phần mềm là quan trọng cho những người sử
dụng trong chừng mực mà nó cho phép họ giải quyết một vấn đề, nghĩa là ở mức
độ mà nó cung cấp cho họ bằng một dịch vụ. 

Dưới hệ biến hóa này, nhu cầu có được một sản phẩm phần mềm, có hạ tầng phần
cứng và phần mềm có liên quan và sự cài đặt và hỗ trợ mà điều này đòi hỏi có thể
ít hơn nhiều so với trở ngại cho người sử dụng đầu cuối, người phải đặt ra với
chúng để có được chức năng mong muốn. 

Theo mô hình phần mềm như một dịch vụ, tất cả các vấn đề đó sẽ biến mất và
phần mềm thay đổi từ đang là một sản phẩm có thể có được trở thành một dịch vụ
có thể được cung cấp. Theo nghĩa này, là quan trọng để phân biệt được giữa các
công ty dịch vụ mà chúng ta đã mô tả trước đó, họ cung cấp các dịch vụ phần
mềm (cài đặt, duy trì, ...) và mô hình mới này, nó cung cấp phần mềm như một
dịch vụ (cung cấp chức năng đặc biệt của phần mềm này). 

Để triển khai khái niệm này, nhà cung cấp có thể chăm sóc tất cả hạ tầng cần thiết,
đặt chỗ hosting cho phần mềm theo yêu cầu và chào dịch vụ trực tuyến qua một
trình duyệt. Hạ tầng truyền thông đủ mạnh được yêu cầu nhưng các yêu cầu công
nghệ khác về phía người nhận dịch vụ sẽ được giảm thiểu, cho phép sự chú ý
được tập trung toàn bộ vào chức năng được chào. 

Mô hình phần mềm như một dịch vụ là một cách thức chi phí thấp cung cấp phần
mềm cho các công ty, so với phương thức truyền thống của việc bán các sản
phẩm. Một mặt, các khách hàng tiết kiệm được đáng kể tiền trong việc duy trì hạ
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tầng CNTT và, mặt khác, các nhà cung cấp có thể chào giá thành thấp hơn vì họ
kết hợp được doanh thu có được theo định kỳ từ sự cung cấp một dịch vụ và sử
dụng một cài đặt duy nhất ứng dụng của họ trong bất kỳ một lần nào để phục vụ
một số lượng lớn các khách hàng. 

Sự hiện diện của cả các lời chào của PMTD và SaaS đang đe dọa các nhà bán
hàng phần mềm truyền thống, những người đang cảm thấy sức ép với lối vào của
các đối thủ cạnh tranh mới đó và sẽ khó khăn để duy trì giá thành các sản phẩm
của họ. 

Các nhà cung cấp SaaS cũng đứng lên để giành phần nhiều từ sử dụng PMTD.
Một mặt, việc sử dụng nó trong hạ tầng phần mềm của họ sẽ tiết kiệm cho họ số
tiền đáng kể trong việc cấp phép hoặc phát triển và, mặt khác vài công ty đang sử
dụng các ứng dụng được cấp phép tự do, GPL để phát triển các ứng dụng kinh
doanh sống còn của họ, giữ những thay đổi của họ đóng kín như một cách để bảo
vệ sự khác biệt trong kinh doanh. Trong trường hợp này, họ đang khai thác một lỗ
hổng trong GPL: các sửa đổi mã chỉ phải được phân phối lại nếu chương trình
được tái phân phối. Trong trường hợp của phần mềm như một dịch vụ, chỉ chức
năng - chứ không phải mã - được phân phối lại, nên công ty không có bổn phận
chia sẻ những cải tiến của nó. 

2. Các công ty áp đảo trong lĩnh vực này
Như chúng ta đã thấy, việc định hướng một doanh nghiệp tới các sản phẩm và các
dịch vụ sẽ sinh ra động lực kinh doanh rất khác nhau dù cả 2 tiếp cận đều có thể
sinh ra các mô hình kinh doanh có lợi nhuận. Dù vậy, sẽ là rất khó để giữ cho các
công ty sản phẩm thuần khiết sống được và các rào cản lối vào sẽ là đáng kể. 

Khảo sát “Phần mềm 500” (“Software 500”) của “Tạp chí Phần mềm” (“Software
Magazine”) (www.softwaremag.com), tiến hành thường niên xếp hạng 500 công
ty phần mềm thương mại hàng đầu theo doanh số, chỉ ra rằng cả 2 dạng công ty
được nêu ở đây đều có thể được thấy giữa các công ty có lợi nhuận nhiều nhất. 

Tuy nhiên, trong 20 công ty hàng đầu, chỉ 4 có trọng tâm sản phẩm được thương
mại hóa với các dịch vụ đại diện cho ít hơn 30% tổng công việc kinh doanh của
họ: Tập đoàn Microsoft, Oracle, SAP và Symantec, chào các sản phẩm hàng đầu
trong các lĩnh vực của họ cho các khách hàng tập đoàn và các thị trường đại chúng
số đông (các hệ điều hành máy để bàn, các cơ sở dữ liệu, ERP và an toàn, một
cách tương ứng). 

Hai công ty, Tập đoàn Lockheed Martin và Tập đoàn EMC, có sự cân bằng 50%
giữa các sản phẩm và các dịch vụ. Đối với các công ty còn lại, 10 công ty nói rằng
lĩnh vực kinh doanh hàng đầu của họ là các dịch vụ tích hợp, tư vấn và thuê ngoài
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Chúng ta cũng có thể thấy 
vài ví dụ về các ứng dụng 
web nhằm vào những người 
tiêu dùng cá nhân, dù xu thế 
này được tham chiếu tới như 
là “Web 2.0”. Nhiều ứng 
dụng đã có thành công lớn, 
như vô số các ứng dụng của 
Google và e-bay. 
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làm (Outsourcing), trong khi số còn lại,  dù chuyên tâm vào phát triển các sản
phẩm đặc thù, nguồn doanh thu của họ trước hết từ việc cung cấp các dịch vụ có
liên quan. 

20 công ty hàng đầu trong nền công nghiệp phần mềm và việc kinh doanh chính của họ (được
chuẩn bị bằng việc sử dụng nghiên cứu “Phần mềm 500”. http://www.softwaremag.com/SW500)
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Hình sau đây minh họa vị trí các công ty phần mềm khác nhau theo tiếp cận (ứng
dụng, hạ tầng, dịch vụ) và dạng các khách hàng họ nhằm tới (doanh nghiệp hoặc
người tiêu dùng hộ gia đình). 

Vị trí của các công ty phần mềm hàng đầu (với sự thương mại hóa thị trường vượt qua 50 triệu
USD và được liệt kê trên thị trường chứng khoán). John Prendergast (2008). “Liệu Xensource,
MySQL hoặc Jboss có thể nói cho bạn thứ gì đó về triển vọng công ty của bạn hay không?”. Hội
nghị  các  doanh  nghiệp  nguồn  mở.  Có  sẵn  tại:
http://http://akamai.infoworld.com/event/osbc/08/docs/CEO-CMO-Prendergast.pdf). 
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3. Tiếp thị trong doanh nghiệp: bán cho ai?
Cho tới nay, chúng ta đã xem xét vài khía cạnh bản chất tự nhiên của các công ty
phần mềm và xác định các hoạt động cốt lõi của họ. Tuy nhiên, một khía cạnh cơ
bản khác mà bất kỳ công ty nào cũng cần phải tự hỏi là bán cái gì và bán cho ai.

 

3.1. Các thị trường ngách và đại chúng số đông

Đối với bất kỳ công ty nào với các nền kinh tế qui mô lớn, mà là đúng đối với các
công ty sản phẩm phần mềm, thì lượng người sử dụng càng lớn bao nhiêu, thì lợi
nhuận cận biên càng cao bấy nhiêu. Vì thế, lựa chọn dường như sinh lợi nhiều hơn
có thể là nhằm các sản phẩm của công ty vào các thị trường đại chúng số đông. 

Tuy nhiên, chiến lược giống như thế này có thể là đầy nguy hiểm với các khó
khăn: thị trường đại chúng số đông sẽ được phân tích sát sao hơn, được kiểm soát
và bị bão hòa bởi các tập đoàn lớn. Đối với công ty mà chỉ mới bắt đầu khởi
nghiệp, sẽ là cực kỳ khó khăn để cạnh tranh với các công ty mà đã có được chỗ
đứng rồi và áp đảo trong lĩnh vực đó, và các công ty áp đảo này cũng sẽ có một
khả năng lớn cho việc tiếp thị (marketing) và quảng bá. 

Sẽ là dễ dàng hơn để đáp ứng các nhu cầu được tìm thấy trong các  thị trường
ngách (niche market), điều không hứng thú đối với các công ty lớn vì kích cỡ
của chúng. Đối với các công ty lớn, tiềm năng thu lợi từ các thị trường đó là quá
thấp vì số lượng nhỏ các khách hàng, nhưng các thị trường đó sẽ còn hơn cả là đủ
đối với một doanh nghiệp nhỏ. Số lượng các thị trường ngách tiềm năng là khổng
lồ và có vô số các yếu tố trên cơ sở của chúng mà chúng ta có thể phân khúc và
nhận diện thị trường. Câu hỏi mấu chốt ở đây sẽ là có bao nhiêu khách hàng tiềm
năng mà thị trường ngách này sẽ cung cấp, vì điều này sẽ cho phép chúng ta tính
toán khối lượng của việc kinh doanh và vì thế, khối lượng các phí tổn mà công ty
có thể chịu. 

Phần mềm chào nhiều khả năng thú vị hơn so với các sản phẩm hữu hình khác
trong các thị trường ngách vì sự vắng mặt các rào cảnh địa lý với Internet. Thị
trường ngách được tìm ra trong một khu vực địa lý được đưa ra có thể khá dễ
dàng được ngoại suy cho các khu vực khác với các nhu cầu tương tự hoặc thậm
chí được tự bản thân nó mở rộng, mà không cần các nỗ lực đặc biệt nào từ công ty
tiếp thị (marketing). 

Khi chúng ta tạo ra các sản phẩm cho các thị trường ngách, điều cơ bản phải biết
môi trường đặc biệt này rất rõ. Ngoài các kỹ năng kỹ thuật, chúng ta cần có tri
thức tuyệt vời về các hoạt động, các ưu tiên và cách làm đặc thù theo yêu cầu của
thị trường ngách đó. Theo quy tắc của Eric Raymond, “Mỗi công việc phần mềm
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tốt bắt đầu bằng việc gãi vào chỗ ngứa của cá nhân lập trình viên”, là hữu dụng để
bắt đầu với thị trường ngách mà chúng ta tạo thành một phần trong đó, để hiểu tốt
hơn những gì cần thiết và các vấn đề nào nằm bên trong nó. 

Một yếu tố quan trọng khác để cân nhắc là liệu sản phẩm sẽ được mang ra bán cho
các môi trường tập đoàn, các doanh nghiệp nhỏ hay các cá nhân. 

Các công ty dịch vụ nên tập trung vào các môi trường tập đoàn, các chính phủ và
các tổ chức khác vì những người tiêu dùng cá nhân hiếm khi trả tiền cho các dịch
vụ dựa vào phần mềm. Tuy nhiên, các công ty sản phẩm có thể chọn các khách
hàng tiềm năng của thị trường đích dựa vào các tính năng các sản phẩm của họ và
chiến lược kinh doanh của họ. Các khách hàng tập đoàn có thể là hấp dẫn hơn vì
họ có thiện chí hơn để trả tiền cho một sản phẩm phần mềm và cũng sẽ đóng góp
để tạo doanh thu qua các dịch vụ. 

Trong môi trường tập đoàn, các công ty sẽ trả tiền cho một sản phẩm phần mềm,
nhưng họ cũng sẽ trả tiền cho các dịch vụ hỗ trợ, huấn luyện, cài đặt và tích hợp
sản phẩm đó vào các hệ thống đang tồn tại của họ. Các công ty mà mua phần mềm
thường trả 15% tới 25% giá thành của giấy phép trong các phí duy trì thường niên
(Dan Woods,  Gautam Guliani,  “Nguồn mở cho doanh nghiệp  lớn”).  Họ cũng
thường tìm các phát triển tùy biến để tùy chỉnh sản phẩm đó cho các nhu cầu đặc
thù của họ. Vì thế, các khách hàng tập đoàn sẽ giúp các công ty phần mềm tạo
doanh thu từ các dịch vụ, trao cho họ các đảm bảo nhiều hơn về tính liên tục. Tuy
nhiên, các doanh thu mới đó sẽ là lao động tăng cường nhiều hơn và công ty sẽ
yêu cầu sự quản lý thận trọng để đảm bảo rằng các chi phí của việc cung cấp dịch
vụ không vượt quá doanh số được tạo ra thông qua nó. 

Hơn nữa, các dịch vụ hỗ trợ thường được chào cho các phiên bản sản phẩm đặc
thù, nên mối quan hệ của các dịch vụ duy trì cũng có thể giúp cho việc tạo doanh
thu ở dạng các giấy phép cho các phiên bản tiếp sau: dù các khách hàng không
quan tâm trong việc mua phiên bản mới, thì họ sẽ có bổn phận làm thế vì sự hỗ trợ
cho phiên bản cũ không còn được cung cấp nữa. 

Nhược điểm là các khách hàng tập đoàn chủ chốt đó sẽ miễn cưỡng thuê các dịch
vụ của một công ty nhỏ và mới. Một trong các yếu tố chủ chốt trong việc thuê là
uy tín và lòng tin được công ty cung cấp các dịch vụ đó sinh ra, vì thế các hãng
nhỏ hơn hoặc các hãng chỉ mới bắt đầu khởi nghiệp sẽ thấy dễ dàng hơn để có
được các khách hàng có hồ sơ tương tự, nghĩa là các công ty vừa và nhỏ. 
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3.2. Bằng sáng chế về áp dụng công nghệ và 
“cách biệt lớn”

Việc dò tìm ra thị trường ngách và tạo ra một sản phẩm tốt đáp ứng được các nhu
cầu của nhóm những người sử dụng tiềm năng là không đủ để có được sự chấp
nhận. Để giới thiệu một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, là cơ bản phải tính tới các
bằng sáng chế áp dụng công nghệ trong một nhóm các cá nhân.

Các cuốn sách dạy tiếp thị (marketing) theo truyền thống phác họa mô hình áp
dụng dựa vào đường cong Gauss với 4 nhóm người sử dụng: 

• Các nhà sáng chế và những người áp dụng sớm: họ thích công nghệ và

sự đổi mới. Họ thường áp dụng sản phẩm nhất định đơn giản vì nó là mới. 

• Đa số sớm: họ áp dụng công nghệ chỉ vì nó giúp họ giải quyết một vấn đề

cụ thể. 

• Đa số muộn: họ là những người cố tránh các công nghệ mới. 

• Những người tụt hậu: họ là những người cuối cùng cố thử thứ gì đó mới

hoặc có thể không bao giờ thử nó. 

Đường cong đó trình bày 2 ý tưởng chính: 2 loại ngay lập tức bao trùm đa số lớn
các khách hàng tiềm năng, và chúng ta chỉ có thể lôi cuốn được các nhóm theo
trật tự từ trái qua phải (những người áp dụng sớm sẽ áp dụng nó nếu các nhà sáng
chế đã làm thế rồi, đa số sớm nếu các nhà đổi mới đã, còn đa số muộn nếu đa số
sớm đã, và những người tụt hậu nếu đa số muộn đã). 

Geoffrey Moore trong cuốn Vượt qua Cách biệt lớn (Crossing the Chasm) đổi tên
các nhóm đó, gọi họ là những người nhiệt thành với công nghệ, những người
giàu trí tưởng tượng, những người thực dụng và những người bảo thủ và đa
nghi, và viện lý rằng lý thuyết đó có lỗi vì sự biến đổi giữa những người nhiệt
thành và đa số thực dụng không liên tục và khó đạt được. Đa số sớm sẽ không áp
dụng các giải pháp mà chưa được kiểm thử tích cực nhưng họ sẽ áp dụng các giải
pháp có các tham chiếu tốt từ những người thực dụng khác, vì thế việc với tới
được họ có thể đôi khi dường như giống với một nhiệm vụ bất khả thi. Đối với
Moore, có một cách biệt lớn giữa 2 nhóm đó, nên ông vẽ lại đường cong như được
chỉ ra: 
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Đường cong áp dụng công nghệ theo Moore

Những người đổi mới và những người nhiệt thành công nghệ có sức chịu đựng
rủi ro và các lỗi về công nghệ mới cao vì họ có rồi các kỹ năng công nghệ đáng
kể. Những người sử dụng đó sẽ áp dụng công nghệ trên cơ sở chức năng thuần túy
mà họ phát hiện khi tìm kiếm sự đổi mới. Các đa số sớm và muộn (những người
thực dụng và những người bảo thủ) có một sức chịu lỗi thấp và sẽ có quan tâm
trong việc mua sản phẩm nếu nó làm gia tăng hiệu suất của họ nhưng chỉ nếu nó
có sự ổn định cao và chín muồi. 

Vì thế, sản phẩm đổi mới có thể là một thành công chính giữa những người đổi
mới và những người nhiệt thành công nghệ, nhưng nếu người sáng tạo muốn mở
rộng lượng khách hàng của mình, thì nó sẽ cần phát động một chiến dịch tiếp thị
(marketing) riêng, không tập trung vào các tính năng đặc thù và những cải tiến
của sản phẩm, mà vào việc tạo ra lòng tin trong nó, mô tả các câu chuyện thành
công và các triển khai trước đó, và chỉ ra số lượng những người sử dụng. 

Việc giành được những khách hàng đầu tiên trong nhóm những người thực dụng
và giữ họ hạnh phúc là cơ bản nhưng rất khó, biết rằng cái vòng luẩn quẩn được
tạo ra: không ai sẽ áp dụng giải pháp trước đó còn chưa được những người thực
dụng khác thử cả. 

Lòng tin có thể được việc chào các giải pháp tổng thể xây dựng nên, chúng bao
gồm các dịch vụ duy trì, hỗ trợ và huấn luyện, để lôi cuốn các khách hàng là nhạy
cảm với tính ổn định và tính thân thiện với người sử dụng của sản phẩm. Các
khách hàng đầu tiên sẽ là chuẩn mực cho phần còn lại. Một khi chúng ta đã giành
được một ít những người thực dụng chuẩn mực, thì việc lôi cuốn phần còn lại sẽ
là một nhiệm vụ dễ hơn nhiều, và một khi những người thực dụng đã áp dụng giải
pháp đó, thì những người bảo thủ sẽ đi theo mà không cần những nỗ lực tiếp thị
(marketing) lớn lao nào. 

Việc tập trung vào những người đổi mới và những người nhiệt thành - với giả thiết
rằng, bất chấp đang là một thị trường nhỏ tiềm năng, sẽ là đủ cho doanh nghiệp
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nhỏ - có thể là nguy hiểm vì nhóm này vốn dĩ là không ổn định và sẽ bỏ rơi sản
phẩm ngay khi nó không còn là mới nữa. 

Đường cong áp dụng này cũng sẽ đánh dấu vòng đời của sản phẩm, cùng với sự
năng động của nó đối với các thực tiễn phát triển và tiếp thị (marketing). Công ty
tiếp thị cần phải rõ ràng trong giai đoạn mà nó ở trong đó và ai là các khách hàng
của nó vào lúc đó, vì từng nhóm được các yếu tố rất khác nhau lôi cuốn. Trong khi
việc bổ sung thêm nhiều tính năng mới và duy trì một sản phẩm tiến hóa sẽ lôi
cuốn những người đổi mới, thì những người bảo thủ cần sản phẩm chỉ đơn giản
làm việc được trong các kịch bản đặc thù và luôn làm được như vậy theo cách
thức y hệt. Mỗi thay đổi sẽ là một bức rào tạm thời mà họ sẽ chỉ được chuẩn bị để
đối mặt nếu nó giải quyết được vấn đề mà họ có. 

4. Chức năng của sản phẩm: bán gì?
Cân nhắc thận trọng dạng sản phẩm để phát triển là rất quan trọng. Một trong các
câu hỏi chúng ta nên hỏi là liệu sản phẩm đó có ý định sẽ là một người dẫn đầu,
người theo sau hay một sản phẩm phụ thêm trong nền công nghiệp hay không. 

Dù đang là người dẫn đầu nền công nghiệp có thể dường như hấp dẫn hơn lúc
đầu, thì nó có thể không phải là cách tiếp cận có hiệu quả nhất. Khi nó dò tìm ra
sự thiếu chức năng trong sản phẩm với sự áp dụng rộng khắp, thì công ty có 2 sự
lựa chọn: phát triển phiên bản của riêng mình với chức năng còn thiếu và cố cạnh
tranh với người dẫn đầu đó, hoặc xây dựng một trình bổ sung (add-on) để thêm
vào các khả năng của người dẫn đầu đó. 

Lựa chọn đầu sẽ chứng minh rất phức tạp và có thể dễ thất bại, vì nó đòi hỏi sự
đầu tư đáng kể không chỉ trong sự phát triển mới, mà còn trong chiến dịch tiếp thị
(marketing) và bán hàng sau đó. Trong lựa chọn thứ 2, ngoài khả năng phát triển
sản phẩm trong thời gian ít hơn, nhiều phần tiếp thị sẽ được người dẫn đầu làm
rồi, nên sẽ là dễ dàng hơn nhiều để đảm bảo cho sự áp dụng của trình bổ sung.
Hơn nữa, những người sử dụng bảo thủ (đa số) sẽ có thiện chí hơn nhiều để kết
hợp một trình bổ sung vào một giải pháp đã biết và được chứng minh rồi hơn là để
thay đổi công nghệ và nhà cung cấp. Mối nguy hiểm chung là người dẫn đầu có
thể quyết định kết hợp chức năng được phát triển đó vào sản phẩm cốt lõi của
mình, vì thế loại trừ được nhu cầu phải mua trình bổ sung đó. Ở khía cạnh này,
mối quan hệ với lập trình viên sản phẩm cốt lõi sẽ là cơ bản. 

Vì thế, là quan trọng để xác định vai trò tích cực được các công ty khác đóng
trong lĩnh vực đó: ai sẽ là các đối thủ canh tranh trực tiếp, ai sẽ là các đối tác và
ai, dù là trong cùng lĩnh vực, sẽ không cạnh tranh với sản phẩm của chúng ta vì họ
có một chuyên môn đặc thù. Bằng việc phân khúc các ngách và chào sự khác biệt,
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chúng ta có thể tránh được sự cạnh tranh trực tiếp từ các công ty mạnh, và sự tồn
tại của các công ty sản xuất các sản phẩm và dịch vụ có liên quan có thể là một
yếu tố quan trọng trong sự thành công của chúng ta. 

Khi định vị sản phẩm, cũng là quan trọng để cân nhắc nền tảng mà sản phẩm đang
được phát triển cho nó, nghĩa là tập hợp các phần mềm cơ bản nào sẽ được yêu
cầu để chạy sản phẩm đó. Hãy cân nhắc, ví dụ, sự lựa chọn hệ điều hành và công
nghệ có liên quan với những gì ứng dụng đó sẽ chạy. Quyết định này sẽ ảnh
hưởng tới sự xác định thị trường ngách sẽ được khai thác và dạng khách hàng mà
nó có thể được ngắm tới, nhưng cũng sẽ là quan trọng cho việc xác định mối quan
hệ của chúng ta với các đồng minh và các đối thủ cạnh tranh. 

Ứng dụng được thiết kế để chạy trong một nền tảng cụ thể sẽ là một ứng dụng bổ
sung cho nền tảng đó. Nếu nó là một gói phần mềm có vị thế rồi trên thị trường và
được chấp nhận rộng rãi, thì chúng ta cũng sẽ mở rộng thị trường tiềm năng của
các khách hàng của chúng ta nhưng giảm các cơ hội tìm được các đồng minh giữa
các lập trình viên của nền tảng đó. Giá trị của các nền tảng đó sẽ phần lớn được số
lượng và sự đa dạng các ứng dụng xác định mà chúng có thể chạy được trên nền
tảng đó, nên một công ty cố tự mình thiết lập như một người dẫn dắt nền tảng sẽ
rất quan tâm trong sự phát triển ứng dụng có liên quan và vì thế sẽ là một đồng
minh có thiện chí hơn. 

Tuy nhiên, dù là khó hơn, có lẽ là tốt hơn cho công ty tự định vị mình như là
người dẫn dắt một lĩnh vực được đưa ra. Câu hỏi trong trường hợp này sẽ là liệu
có cố gắng hay không để thử và tạo ra một loại sản phẩm mới cho một ngách còn
chưa được khai thác hay liệu có cố gắng hay không để thử và đẩy một sản phẩm
đang tồn tại ra. 

Sự phân khúc và các khách hàng tiềm năng 

Đối với công ty khiêm tốn, khả năng duy nhất có thể phân khúc thị trường cho tới khi
nó tìm thấy ngách đặc biệt để định vị bản thân nó trong đó. Có thể là khó để tự định
vị như là người dẫn dắt trong các ứng dụng lên kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp -
ERP, nhưng có thể chứng minh dễ dàng hơn để phát triển một ERP cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ (SME) hoặc cho các SME khách sạn và cung cấp thực phẩm. Một
cách tự nhiên, khi chúng ta phân khúc tiếp, thì sự cạnh tranh sẽ giảm đi, nhưng cũng
sẽ giảm đi như vậy lượng khách hàng tiềm năng của chúng ta. 

Đứng đầu một thị trường được đưa ra, một cách không nghi ngờ gì, sẽ tạo ra
những ưu thế khi nói về việc tự định vị như là người dẫn dắt và xác định các tiêu
chuẩn mà công nghệ này sẽ được dựa vào, nhưng nó không đưa ra những đảm
bảo. Người dẫn dắt nền công nghiệp không luôn là công ty đầu tiên phát triển một
công nghệ được đưa ra. Đôi khi, việc tới trước và lôi kéo được những người nhiệt
thành về công nghệ có thể đưa ra ấn tượng sai lầm về sự thành công, vì sản phẩm
phải với tới được đa số trước khi một công ty có thể trở thành người dẫn dắt. Các
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quyết định công nghệ và chiến lược đi theo sau sẽ là sống còn trong việc xác định
liệu công ty có thể thương mại hóa trong các nền kinh tế qui mô lớn ở phía cầu để
định vị sản phẩm của công ty trong hàng số 1 của lĩnh vực của nó hay không. 

Việc đột phá vào một thị trường đã có một người dẫn dắt rồi sẽ tiến hành các
chiến dịch bán hàng và tiếp thị (marketing) mà chúng thường nằm ngoài phạm vi
của các công ty mới được thành lập gần đây. Tuy nhiên, sự sử dụng một sản phẩm
PMTD, cạnh tranh với giá thành là 0, có thể là tác nhân phá hủy đủ mạnh. Trong
các module trong tương lai, chúng ta sẽ thấy điều này và các chiến lược có sẵn
khác cho PMTD để cạnh tranh trong các thị trường khác nhau. 
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Tóm tắt

Các nhu cầu phần mềm sản sinh ra vô số các cơ hội kinh doanh qua khắp vòng đời
của phần mềm, từ từng sự phát triển cho tới các dịch vụ có liên quan như cài đặt,
chuyển đổi và huấn luyện người sử dụng. 

Việc định vị tập đoàn là chìa khóa cho việc nhận diện các cơ hội kinh doanh: 

• Hướng dịch vụ đưa ra khung kinh tế ổn định hơn qua thời gian. 

• Định hướng hướng tới phát triển sản phẩm tạo ra một nền kinh tế sản

phẩm mà là khó khăn hơn để duy trì qua các giai đoạn thời gian dài. 

• Các mô hình lai cố gắng đảm bảo sự cân bằng giữa 2 mô hình ở trên. 

• Sự nổi lên của phần mềm như một dịch vụ (SaaS) là mối đe dọa cho các

mô hình truyền thống hơn vì nó chào các biến thể linh hoạt hơn cho các
khách hàng tiềm năng. 

Hơn nữa, sự khai thác các phân khúc thị trường mà là gần gũi và quen thuộc có
thể giúp cho chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp mới và với sự tùy biến
thích nghi sản phẩm cho các mẫu áp dụng công nghệ của thị trường đích. 

Cuối cùng, cũng là cần thiết để rõ ràng thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp
và các đối thủ cạnh tranh của nó và giữa sản phẩm của nó và sản phẩm của các đối
thủ cạnh tranh của nó. Các mối quan hệ đó thậm chí có thể khuyến khích sự đưa
ra sản phẩm tới thị trường đích. 
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Giới thiệu

Trong các module trước, chúng ta đã xem xét thị trường phần mềm, các dạng công
ty truyền thống trong lĩnh vực đó và các khả năng được PMTD chào trong khung
công việc này. Trong module này, chúng ta sẽ nghiên cứu các mô hình kinh doanh
phổ biến nhất được xây dựng xung quanh PMTD, cùng vài trường hợp đặc thù. 

Có thể không nghi ngờ rằng PMTD đang nổi lên như một phần tử chính của các
mô hình kinh doanh mới. Sau sự bục vỡ bong bóng công nghệ (nổi tiếng khắp nơi
như là bong bóng dot-com) vào đầu những năm 2000, PMTD đã dẫn dắt sự tạo ra
các công ty mới trong lĩnh vực công nghệ, lôi cuốn ngày một gia tăng lượng vốn
đầu tư rủi ro. Vào năm 2004, tổng số 149 triệu USD đã được đầu tư vào 20 công
ty mới. Vào năm 2006, lượng này đã tăng tới 475 triệu USD, được phân phối
trong 48 sáng kiến của các doanh nghiệp. 

Cùng  với  các  công  ty  đã  có  vị  thế  và  được  tăng  cường,  như  Red  Hat  hoặc
MySQL, một thế hệ mới vô số các công ty mà các chiến lược của họ tập trung vào
sử dụng và phát triển PMTD đã tham gia cùng. Qua các năm sắp tới, chúng ta sẽ
chứng kiến sự phát triển thực sự của các doanh nghiệp mới đó và thấy liệu mô
hình kinh doanh của họ có chứng minh được là bền vững về lâu dài hay không.  

Thế hệ thứ nhất Thế hệ thứ hai Thế hệ thứ ba

Giao dịch công khai: 
Red Hat, Caldera (bây 
giờ là SCO), VA Linux
(bây giờ là VA 
Software), Turbolinux
Bị sát nhập: 
SUSE, Cygnus
Khác: 
LynuxWorks, 
Linuxcare (bây giờ là 
Levanta), Sendmail

Giao dịch công khai: 
Trolltech, Sourcefire, 
Mandrakesoft (now 
Mandriva)
Bị sát nhập: 
Conectiva, Lycoris, 
JBoss, Sleepycat, 
Ximian, Gluecode
Khác: 
MontaVista, MySQL, 
Zend

ActiveGrid,  ActiveState,  Alfresco,  BitRock,
Black  Duck,  CollabNet,  Collax,  Compiere,
Covalent,  DB4O,  Digium,  Exadel,  eZ
Systems,  Fonality,  Funambol,  Groundwork,
Hyperic,  Ingres,  Interface21,  JasperSoft,
Joomla, Laszlo Systems, Medsphere, Mozilla
Corp,  MuleSource,  OpenBravo,  OpenLogic,
Open-Xchange,  OTRS,  Palamida,  Pentaho,
rPath,  SnapLogic,  Sourcelabs,  Spikesource,
SQLite,  WebYog,  SugarCRM,  Talend,
Terracotta, Ubuntu/Canonical, Vyatta, WSO2,
Xen-Source, Zenoss, Zimbra, Zmanda, .v.v.

Các mô hình kinh doanh với PMTD: các câu chuyện thành công. Bảng và các dữ liệu đầu tư được
lấy từ Marten Mickos (2007). “Nguồn Mở: vì sao sự tự do lại làm ra một mô hình kinh doanh tốt
hơn”.  Hội  nghị  Kinh  doanh  Nguồn  Mở  (OSBC).
http://www.osbc.com/live/images/13/presentation_dwn/Keynote-
Open_Source_Why_Freedom.pdf) 

Trong module này, chúng ta sẽ nghiên cứu vài doanh nghiệp được liệt kê trong
bảng trên, cùng với các doanh nghiệp khác thậm chí vẫn còn đáng kể dù họ không
lôi kéo được nhiều sự chú ý vì kích cỡ nhỏ của họ. Chúng ta sẽ xem xét các ưu thế
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Tài chính của Doanh nghiệp 
Nguồn Mở". Hội nghị Kinh 
doanh Nguồn Mở (OSBC). 
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của PMTD mà họ khai thác, các vấn đề mà họ đã gặp phải và cách mà họ đã giải
quyết chúng. Chúng ta cũng sẽ xem xét các phương pháp phân loại khác nhau để
đặc trưng cho các mô hình đó và cố gắng nhận diện các yếu tố chủ chốt đa dạng
xác định hoạt động của công ty theo các tác giả khác nhau. 
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Các mục tiêu

Sau khi hoàn thành module này, các học viên sẽ nắm được các mục tiêu sau: 

1. Hiểu những phân loại chính được nêu cho tới nay về các mô hình của
PMTD. 

2. Biết các mô hình kinh doanh hiện hành dựa vào PMTD. 

3. Hiểu các cơ chế khác nhau về tạo doanh thu và sự khác biệt được các mô
hinh đó khai thác.

4. Có khả năng phân tích cách mà các công ty khác nhau sử dụng PMTD để
tạo ưu thế cạnh tranh. 
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1. Đặc trưng các mô hình kinh doanh với 
PMTD

Khi chúng ta nói về các mô hình kinh doanh dựa vào PMTD, chúng ta thường
tham chiếu tới các cách thức mới và khéo léo tài tình của việc kiếm doanh số đang
được triển khai, vì mô hình truyền thống, việc bán sản phẩm sở hữu độc quyền,
không còn là nhát cắt rõ ràng nữa. Các công ty, tương phản với các cá nhân, cần
thiết phải cân nhắc một yếu tố quan trọng khi họ tham gia vào dự án PMTD: làm
thế nào để có được lợi ích kinh tế mà sẽ minh giải cho sự đầu tư của họ. 

Trong các module trước, chúng ta đã thấy cách mà ý tưởng rằng doanh số được
phần mềm tạo ra có liên quan trực tiếp tới việc bán hàng của nó không phải là bức
tranh chính xác của thực tế. Hầu hết các phần mềm được phát triển nội bộ và việc
bán phần mềm chỉ là nguồn doanh số chính cho một nhúm các công ty. Trong hầu
hết các trường hợp, là cần thiết để chào các dịch vụ bổ sung để đảm bảo tính liên
tục của doanh số và sự sống sót của doanh nghiệp trong thời buổi khó khăn. 

Hơn nữa, trong bài báo của Perens mà chúng ta đã xem ở module thứ 2 (“Hệ biến
hóa Kinh tế Đang nổi lên của Nguồn Mở” [The Emerging Economic Paradigm of
Open Source]), chúng ta đã thấy rằng PMTD đưa ra nhiều triển vọng kinh tế tốt
hơn (chi phí và rủi ro) so với các lựa chọn thay thế sở hữu độc quyền đối với các
công ty cần phát triển phần mềm một cách không phân biệt. 

Trong tất cả các trường hợp, module này sẽ chỉ ra cách mà các công ty khác nhau
quản lý sở hữu trí tuệ (IP) các sản phẩm của họ, cũng sinh ra các  mô hình lai
(pha trộn) trong một nỗ lực để điều hòa các ưu thế của các mô hình tự do với sự
sinh ra các lợi ích tài chính trực tiếp dựa vào sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp này,
sự lựa chọn của giấy phép sẽ phần lớn xác định dãy các mô hình kinh doanh mà
một công ty có thể triển khai. 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 91/228

Website được khuyến cáo 

Để có thêm thông tin về 
Perens: 
http://www.uic.edu/htbin/cgi
wrap/bin/ojs/index.php/fm/ar
ticle/view/1470/1385



Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do. FTA xuất bản, 09/2010

2. Phân loại theo các tác giả khác nhau
Trong phần này, chúng tôi sẽ nghiên cứu các nỗ lực khác nhau để phân loại các
mô hình kinh doanh trong các tư liệu, tạm ngừng xem xét các yếu tố mà từng tác
giả đã coi là sống còn cho việc tạo nhóm các mô hình khác nhau. Bổ sung thêm
vào các tiếp cận lý thuyết hơn, chúng tôi sẽ xem xét chúng dựa vào việc quan sát
các doanh nghiệp đang tồn tại theo một cách thức có định tính hơn và một phương
pháp luận có định lượng cho sự phân loại các mô hình kinh doanh đó trong ngữ
cảnh của dự án  Dự án đo đếm PMTD (FLOSSmetrics Project).  Cuối cùng,
chúng tôi sẽ đề xuất một phương pháp phân loại của riêng chúng tôi mà kết hợp
tất cả các đề xuất được thảo luận. 

2.1. Các phân loại của Hecker và Raymond

Một trong những tác giả đầu tiên viết về các triển vọng kinh doanh của PMTD là
Frank Hecker vào năm 1998 với “Thiết lập Cửa hàng: Kinh doanh Phần mềm
Nguồn Mở” (Setting Up Shop: The Business of Open-Source Software). Trong bài
báo này, ông lấy 4 chủng loại trên OpenSource.org và bổ sung thêm những chủng
loại khác, phân tích chúng trên cơ sở của: 

• Các công ty nào triển khai mô hình này?

• Các dạng giấy phép nào là phù hợp?

• Các cơ hội nào cho sự khác biệt mà mô hình đó chào?

• Các cơ hội nào mô hình đó chào để định giá dựa vào giá trị được thừa

nhận thay vì vào các chi phí thực tế?

Bảng bên dưới tóm tắt sự phân loại đó, bổ sung thêm tham số đặc tính khác: công
ty đó làm thế nào để tạo doanh thu? 

Mô hình Nguồn doanh
thu

Dạng
giấy
phép

Cơ hội cho sự
khác biệt

Cơ hội về giá dựa
vào giá trị vs chi
phí được thừa

nhận

Các
trường

hợp

Người bán sự 
hỗ trợ
(Support 
sellers)

Bán các dịch vụ 
có liên quan 
(gồm tất cả các 
dạng dịch vụ, từ 
phát triển tùy 
biến tới huấn 
luyện, tư 

GPL Chất lượng, giá 
thành và đơn giản 
hóa và cải thiện 
kinh nghiệm của 
người sử dụng. 

Bị hạn chế. Có 
khả năng nếu nó 
có uy tín tốt. 

Cygnus 
Solutions,
Red Hat,
Caldera
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Mô hình Nguồn doanh
thu

Dạng
giấy
phép

Cơ hội cho sự
khác biệt

Cơ hội về giá dựa
vào giá trị vs chi
phí được thừa

nhận

Các
trường

hợp

vấn, ...)

Người dẫn dắt
thua thiệt
(Loss leader)

Bán  các  sản
phẩm  sở  hữu
độc quyền khác

BSD
hoặc
Mozilla

Dựa vào sản phẩm. Có khả năng. Sendmail,
Netscape

Rắc thêm các 
widget 
(Widget 
frosting)

Bán phần cứng Dựa  vào  phần
cứng:  chức  năng,
hiệu năng, độ mềm
dẻo, độ tin cậy, chi
phí, ...

Bị  hạn  chế.  Hệ
thống  định  giá
phần cứng thường
dựa vào chi phí

Corel,
VA Linux

Bán phụ kiện
(Accessorisin)

Bán  các  sản
phẩm  vật  lý
(sách, ...).

Chất  lượng  sản
phẩm (sách,  ...)  và
phí  bản  quyền  từ
những  người  sử
dụng  “thích
PMTD”.

Bị hạn chế. Uy tín
thương hiệu có thể
cho phép giá thành
được nâng lên một
chút. 

O'Reilly &
Associates

Xúc tác cho 
dịch vụ
(Service 
enabler)

Bán các dịch vụ
trực  tuyến  được
chương  trình
cung cấp

GPL
hoặc
Mozilla

Các thuộc tính của
phần  phụ  trợ,  tạo
các  dịch  vụ  độc
nhất và hữu dụng. 

Có  khả  năng  nếu
là độc nhất và dịch
vụ  không  thể  bắt
chước được tạo ra.

Netscape

Vừa bán vừa 
cho
(Sell it, free it)

Như “người dẫn
dắt  thua  thiệt”
tuần hoàn

BSD
hoặc
Mozilla

Chức  năng  phần
mềm (trong khi nó
vẫn là đóng).

Có  khả  năng  tới
khi  sản  phẩm  trở
thành  tài  sản  trao
đổi  lẫn  được  (lúc
nào đó nó sẽ được
phát hành). 

–
hypothetica
l–

Cấp phép 
thương hiệu
(Brand 
licensing)

Bán  các  quyền
tên thương hiệu.
Phiên  bản  cùng
tồn tại với phiên
bản  có  thương
hiệu “chung”. 

Giá trị gia tăng, ví
dụ, qua sự kiểm tra
hợp lệ và kiểm thử
bổ  sung  sản  phẩm
không  có  thương
hiệu. 

–
hypothetica
l–

Nhượng 
quyền thương 
mại phần mềm
(Software 
franchising)

Bán  quyền
thương  mại  và
phần  trăm  của
doanh thu quyền
thương mại. 

Như một người bán
sự  hỗ  trợ  và  cấp
phép thương hiệu. 

Có  khả  năng  nếu
nó có uy tín tốt. 

–
hypothetica
l–

Lai (các giấy 
phép không tự
do cũng không
chỉ là sở hữu 
độc quyền)

Hạn chế sự sẵn sàng của mã: bán các giấy phép theo các điều kiện
nhất định

Trolltech, 
Qt

Đối xử dựa vào người sử dụng - bán cho những người sử dụng
thương mại

Open 
Group

Đối xử dựa vào sử dụng - bán cho sử dụng thương mại, hoặc bán
cho sử dụng các nền tảng nhất định nào đó. 

Qt

Tóm tắt phân loại các mô hình kinh doanh ("Thiết lập Cửa hàng: Kinh doanh Phần mềm Nguồn
Mở" Hecker, 1998)
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Trong 'Chiếc vạc đen' (The Black Cauldron), Eric S. Raymond cũng phác họa vai
trò của PMTD trong doanh nghiệp, trong số các khía cạnh khác, tập trung vào
cách mà PMTD ảnh hưởng tới “giá trị sử dụng” (giá trị như một sản phẩm
trung gian) và “giá trị bán hàng” (giá trị như là sản phẩm cuối cùng) của phần
mềm, đề xuất một phương pháp phân loại mà 2 công ty dựa vào đó khai thác. 

Đối với Raymond, mô hình PMTD chỉ ảnh hưởng tới giá trị bán hàng, nên phân
loại của ông mô tả các mô hình dựa vào giá trị sử dụng và các mô hình dựa vào
giá trị bán hàng gián tiếp, theo đó PMTD thực hiện bán sản phẩm hoặc dịch vụ
khác có khả năng trụ vững được: 

• Các mô hình dựa vào giá trị sử dụng 

◦ Chia sẻ chi phí (ví dụ, Apache)

◦ Chia sẻ rủi ro (ví dụ, Cisco)

• Các mô hình dựa vào giá trị bán hàng gián tiếp 

◦ Người dẫn dắt thua thiệt/ người định vị thị trường

◦ Rắc thêm các widget 

◦ Bỏ công thức làm, mở một nhà hàng

◦ Bán các phụ kiện

◦ Giải phóng tương lai, bán hiện tại 

◦ Giải phóng phần mềm, bán thương hiệu 

◦ Giải phóng phần mềm, bán nội dung 

Như chúng ta có thể thấy, trong các mô hình dựa vào giá trị bán hàng gián tiếp,
Raymond đưa vào các loại của Hecker, cộng thêm một loại mới “Giải phóng phần
mềm, bán nội dung”. Trong mô hình này, giá trị nằm trong thông tin được nền
tảng phần mềm đó cung cấp, đây là thông tin được bán qua các đăng ký thuê bao.
Phần mềm được phát hành, nghĩa là nó có thể được mang qua các nền tảng khác
nhau, vì thế mở rộng thị trường tiềm năng của sản phẩm thực: nội dung.

Dù ông đề xuất nó chỉ như một mô hình giả thiết, thì Raymond nhìn thấy trước
các khái niệm “website xã hội” (social website) và sự dịch chuyển hệ biến hóa
được O'Reilly đề xuất trong bài viết của ông “Sự dịch chuyển Hệ biến hóa Nguồn
Mở” (Open Source Paradigm Shift).

Tuy nhiên, ông không nhận thức được vai trò của Internet như một nền tảng hoặc
“phần mềm như một dịch vụ” theo sau, coi giá trị của việc phát hành phần mềm sẽ
nằm trong việc chuyển nó qua các nền tảng khác, vì thế đóng góp vào sự khuếch
tán và mở rộng thị trường của nó. 
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2.2. Nhóm làm việc của châu Âu về PMDT

Các mô hình kinh doanh được Hecker và Raymond trình bày dựa vào sự quan sát
các công ty đã sử dụng PMTD như một phần các mô hình kinh doanh của họ, dù
họ có lẽ thiếu mức độ hệ thống hóa và trừu tượng hóa trong phương pháp phân
loại của họ. Trong tài liệu của mình “PMTD/Nguồn Mở: Các cơ hội của Xã hội
Thông  tin  cho  châu  Âu?”  (Free  Software/Open  Source:  Information  Society
Opportunities  for  Europe?),  Nhóm  làm  việc  của  châu  Âu  về  PMTD
(EuropeanWorking Group on Libre Software) (http://eu.conecta.it/paper/)  đã
tiến hành phân tích dựa vào cách mà các dự án PMTD được cấp vốn thay vì dựa
trên cơ sở các mô hình kinh doanh và xem liệu dự án có liên kết tới một công ty
cụ thể hay không: 

• Nhà nước cấp vốn.

• Tư nhân phi lợi nhuận cấp vốn. 

• Cấp vốn cho những ai cần các cải tiến. 

• Cấp vốn với các lợi ích có liên quan (O'Reilly và Perl). 

• Cấp vốn như là sự đầu tư nội bộ. 

• Khác (tiền thưởng, cộng tác phát triển, sử dụng các thị trường để thiết lập

liên hệ giữa các khách hàng và các lập trình viên). 

Tuy nhiên, phần “Cấp vốn như là sự đầu tư nội bộ” của nó có sự phân loại các mô
hình kinh doanh mà bao gồm, trong số những điều khác, khả năng sinh doanh thu
thông qua các dịch vụ, như là kết quả của ưu thế cạnh tranh có được khi là các
lập trình viên chính của dự án phần mềm được đưa ra.

Mô hình Sự khác biệt Doanh thu Giấy phép Ví dụ

Tri  thức  tốt
hơn ở đây

Hiểu biết tốt hơn sản phẩm:
phải  là  lập  trình  viên  hoặc
người  cộng  tác  của  sản
phẩm.

Các  dịch  vụ  liên
quan:  các  phát  triển
tùy  biến,  thích  nghi,
cài đặt, tích hợp. 

Tự do LinuxCare
(trong  những
ngày  đầu  của
nó), Alcove

Tri  thức  tốt
hơn  ở  đây
cùng  với  các
ràng buộc

Hiểu  biết  tốt  hơn  về  sản
phẩm: phải là lập trình viên
của  sản  phẩm.  Một  phần
được  giữ  là  sở  hữu  độc
quyền. 

Có liên quan tới  các
dịch  vụ  và  bán  một
phần  sở  hữu  độc
quyền. 

Tự  do  và
sở hữu độc
quyền

Caldera,
Ximian

Nguồn  của
một sản phẩm
tự do

Nhà sản xuất,  hầu như toàn
bộ sản phẩm tự do. 

Các  dịch  vụ  liên
quan:  các  phát  triển
tùy  biến,  thích  nghi,
cài đặt, tích hợp. 

Tự do Ximian,  Zope
Corporation

Nguồn  của
một sản phẩm
tự  do  với  các
ràng buộc

Sản phẩm sở hữu độc quyền
về nguyên tắc. Phiên bản sau
như  một  chiến  lược  để  mở
rộng sự  áp  dụng và  các  ưu
thế khác của PMTD. 

Bán  phiên  bản
thương mại.

Tự  do  và
sở hữu độc
quyền

Artofcode
LLC, 
Ada  Core
Technologies
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Mô hình Sự khác biệt Doanh thu Giấy phép Ví dụ

Các giấy phép
đặc biệt

Tri thức tốt nhất ở đây. Đưa
ra  phiên  bản  sở  hữu  độc
quyền  cho  các  khách  hàng
không muốn GPL.

Bán  phiên  bản
thương  mại,  và  các
dịch vụ liên quan. 

GPL và sở
hữu  độc
quyền

Sleepycat

Bán  thương
hiệu

Dựa vào hình ảnh và thương
hiệu,  cho  phép  sản  phẩm
được bán ở mức giá cao hơn.

Bán các phát tán,  và
các dịch vụ liên quan
(cả cấp chứng chỉ và
huấn luyện)

Tự do Red Hat

Các mô hình kinh doanh dựa vào PMTD. (Sách chỉ dẫn khóa học “Giới thiệu Phần mềm Tự do”)

2.3. Các nghiên cứu theo chủ nghĩa kinh nghiệm

Trong “Các mô hình kinh doanh trong các công ty dựa vào phần mềm tự do
nguồn mở ( PMTDNM)”, Carlo Daffara mô tả nghiên cứu theo kinh nghiệm các
mô hình kinh doanh dựa vào sử dụng PMTD, được thực hiện trong ngữ cảnh của
dự án FLOSSmetrics. Nghiên cứu cũng xem xét cách mà các mô hình đó xử trí
việc tiếp thị (marketing) các sản phẩm của họ và những giấy phép nào họ sử dụng.

Nghiên cứu đó đã bắt đầu với 120 công ty, trong đó nó đã loại trừ các công ty
không được xem là dựa vào PMTDNM, và các công ty chỉ được phép truy cập tới
mã đối với những phần phi thương mại hoặc các công ty đã không cho phép phân
phối lại. Nó cũng đã loại trừ các công ty mà, bất chấp việc có những đóng góp
quan trọng cho các dự án PMTD, không đặt mô hình kinh doanh cốt lõi của các
công ty đó dựa vào PMTD (như IBM, HP và Sun). 

Nó đã chọn ra một tập hợp các tính năng đặc trưng, như việc cấp phép, các sản
phẩm và các dịch vụ được chào (cài đặt, tích hợp, huấn luyện, tư vấn, cấp chứng
chỉ pháp lý và kỹ thuật), các dạng hợp đồng (đăng ký thuê bao, giấy phép, hoặc
theo từng vụ việc) và tài liệu tự tham khảo được chào trên các website của họ và
thông tin về mối quan hệ của họ với cộng đồng. Cuối cùng, các dữ liệu đã được
tập hợp và tất cả các biến không đáng kể đã được loại trừ để có được các biến đặc
trưng sau: 

• Bộ tạo doanh thu chính

◦ Lựa chọn 

◦ Cài đặt / huấn luyện/ hỗ trợ / tư vấn - ITSC (Installation / Training /

Support / Consulting). Các dạng dịch vụ khác nhau được nhóm vào
cùng, vì nghiên cứu đã thấy rằng các công ty chào một dịch vụ cũng đã
có xu hướng chào các dịch vụ khác. 

◦ Các đăng ký thuê bao. 

◦ Các giấy phép. 
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• Mô hình cấp phép 

Việc áp dụng phân tích đó đối với các công ty được các biến đó đặc trưng, nghiên
cứu đã có được 6 mô hình kinh doanh cơ bản, và nhóm thứ 7 đã được phân tích
một cách riêng rẽ: 

1. Cấp phép đôi - mô hình cấp phép đôi đối với giấy phép GPL và sở hữu
độc quyền để bán cho những người muốn phát triển mã nguồn đóng dựa
vào sản phẩm tự do. 

2. Tách các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) và thương mại:
bán các sản phẩm thương mại dựa vào một sản phẩm tự do. 

3. “Bedgeware”: bảo vệ thương hiệu; các sản phẩm được phát hành phải giữ
logo gốc ban đầu / nguồn tác giả phải nhìn thấy được. 

4. Các chuyên gia của sản phẩm: tạo ra sản phẩm tự do và bán các dịch vụ
có liên quan tới nó. 

5. Các nhà cung cấp nền tảng: các dịch vụ lựa chọn, tích hợp và hỗ trợ,
cung cấp các nền tảng kiểm thử và thí điểm. 

6. Các công ty lựa chọn / tư vấn: các dịch vụ chung và các nhà phân tích
thường không đóng góp cho cộng đồng, vì các kết quả của phân tích và tư
vấn được giữ kín. 

7. Các thị trường phụ thêm: ví dụ, SourceForge/OSTG tạo ra hầu hết doanh
thu của mình từ bán hàng từ site nhánh của nó, ThinkGeek. Dù mô hình
này không phải là mô hình đặc trưng cho nghiên cứu này (số các trường
hợp bị hạn chế trong chủng loại này đã không cho phép ngoại suy), nó
không nên bị định giá thấp vì nó là một mô hình tài chính quan trọng. 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 97/228



Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do. FTA xuất bản, 09/2010

Bảng sau đây chỉ ra các kết quả của nghiên cứu

Các mô hình kinh doanh PMTDNM (Carlo Daffara, “Các mô hình kinh doanh trong các công ty
dựa vào PMTDNM” http://opensource.mit.edu/papers/OSSEMP07-daffara.pdf)
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2.4. Phân loại được đề xuất

Phân loại cuối cùng được phân tích là thú vị vì nó đưa ra các dữ liệu theo lối kinh
nghiệm trong các công ty thực tế hiện đang tập trung mô hình kinh doanh của họ
vào PMTD. Tuy nhiên, giống như Hecker, Daffara đề xuất sự đặc trưng hóa trong
sự cô lập, thay vì một phương pháp phân loại. Chúng tôi bây giờ đề xuất một mô
hình của riêng chúng tôi để sắp xếp và kết hợp các ý tưởng chúng tôi đã phân tích
cho tới nay, phân loại các mô hình theo mức độ mà ở đó doanh thu của họ bắt
nguồn từ các quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm và theo mức độ mà ở đó họ
tập trung vào cung cấp các sản phẩm hoặc các dịch vụ. 

• Các chuyên gia/Hàng ngang (Các công ty phát triển mà sản phẩm chính

của nó là một chương trình PMTD)

◦ Pha trộn PMNM/sở hữu độc quyền (SHĐQ): các giấy phép đôi

◦ Pha trộn PMNM/SHĐQ: cốt lõi nhân tự do, các phần phụ SHĐQ 

◦ Thuần túy PMNM: “Bán hàng phân tán” sản phẩm tự do 

◦ Thuần túy PMNM: Các dịch vụ về PMNM

◦ Phần mềm như một dịch vụ (SaaS)

• Các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan tới phần mềm 

◦ Các công ty phân phối nền tảng 

◦ Các nhà tích hợp hệ thống lớn 

◦ Các SME và các công ty ngách siêu nhỏ 

• Các thị trường phụ thêm

◦ Phần cứng 

◦ Khác

Phân loại của chúng tôi, giống như của các tác giả khác, dựa vào nguồn doanh
thu. Dù vậy, ngoài việc cân nhắc cách mà các công ty khác nhau thu lại được sự
đầu tư của họ trong phát triển PMTD, cũng là quan trọng để phân tích cách mà họ
khai thác các ưu thế mà mô hình phát triển tự do có thể đưa ra. 

Các mô hình kinh doanh cũng được đặc trưng bằng nguồn doanh thu của chúng,
và bằng cách mà chúng liên quan tới sự cạnh tranh. Vì thế, có một vấn đề xuyên
suốt có ảnh hưởng tới bất kỳ mô hình kinh doanh nào mà trở nên đặc biệt phù hợp
với sử dụng PMTD: khái niệm vừa hợp tác vừa cạnh tranh (coopetition).

Sự hợp tác - cạnh tranh (coopetition)

Trong số các đặc tính khác phân biệt PMTD và phần mềm sở hữu độc quyền thì
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thực tế là sử dụng PMTD có thể cải thiện chất lượng của các dịch vụ được chào,
vì thế giúp loại bỏ các rào cản lối vào và phác thảo ra kịch bản của sự cạnh tranh
được nâng cao và nỗ lực cho sự khác biệt và chuyên môn hóa, ngoài sự cạnh tranh
khác biệt, mở, hợp tác trong đó các công ty sẽ cần phải hợp tác cũng như cạnh
tranh nếu họ muốn thịnh vượng. Khái niệm trong kinh doanh này, theo vài cách
thức đang thay thế cho khái niệm “được ăn cả” (The winner takes it all) trong ngữ
cảnh của nền kinh tế mạng mới, được gọi là sự hợp tác - cạnh tranh (coopetition). 

Sự hợp tác - cạnh tranh (coopetition): sự hợp tác giữa các công ty cạnh tranh
nhau để tìm ra các kịch bản cùng thắng (win-win), hay để cải thiện giá trị sản
phẩm hay mở rộng thị trường. 

Trong ngữ cảnh này, các công ty cần xem xét thận trọng hệ sinh thái kinh tế của
họ - các khách hàng, các nhà cung cấp, các đối thủ cạnh tranh và các tác nhân phụ
thêm - việc triển khai các chiến lược để tạo ra các đồng minh mới và suy tính lại
về các kết hợp truyền thống của họ. 

Khái niệm này không là độc nhất cho PMTD và đã mở rộng sang các lĩnh vực
khác. Các công ty trong cùng nền công nghiệp có thể cộng tác với nhau để mở
rộng các thị trường của họ, cạnh tranh sau đó khi nói tới việc phân khúc các thị
trường đó. 

Ví dụ

Intel sẽ đầu tư lượng tiền đáng kể vào việc mở rộng thị trường các vi xử lý, thậm chí
dù một phần đầu tư này sẽ có lợi trực tiếp cho đối thủ cạnh tranh của nó, AMD.
Trong trường hợp này, biết rằng vị thế áp đảo của Intel, tỷ lệ phần trăm đầu tư của
hãng mà sẽ có lợi cho những hãng khác sẽ hoàn toàn là thấp. 

Dù sự hợp tác - cạnh tranh không là độc quyền cho PMTD, thì nó là cao đáng kể
trong các kịch bản phát triển nguồn mở. Là không thể tránh khỏi rằng sự cạnh
tranh sẽ có lợi từ đầu tư của chúng ta, nên là cần thiết để tìm các cách thức biến
nhược điểm hình như có này thành một ưu thế kinh doanh. Hơn nữa, việc kết hợp
những người sử dụng (các khách hàng) vào trong qui trình phát triển, lôi kéo họ
và khuyến khích sự tham gia của họ như những đồng minh, cũng là một đặc tính
của mô hình phát triển PMTD. 

Ở mức độ rộng lớn, sử dụng PMTD cũng sẽ hạn chế khả năng trở thành một nhà
độc quyền và đưa ra sự đảm bảo chống khóa trói. Một lần nữa, câu hỏi mấu chốt
cho bất kỳ công ty nào trở nên đặc biệt phù hợp trong các kịch bản PMTD: làm
thế nào chúng ta có thể tạo ra giá trị cho một khách hàng trong khi cùng một lúc
trích ra được một số giá trị này cho công ty?
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3. Các mô hình kinh doanh với PMTD
Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu từng mô hình kinh doanh với các ví dụ
đặc thù. Lưu ý là chúng không phải là các mô hình cứng nhắc, mà thay vào đó là
một sự tuần tự liên tục được quảng bá. Nhiều công ty mà chúng ta sẽ nhắc tới kết
hợp vài mô hình, dù chúng ta đặt chúng trong các chủng loại để nghiên cứu về
chúng có hệ thống. 

3.1. Chuyên gia/theo chiều dọc (ứng dụng tự do 
như là sản phẩm chính)

Trong phần này, chúng ta đưa vào các công ty sản xuất PMTD như là những
người thúc đẩy và/hoặc những người dẫn dắt các dự án đặc thù. sự liên can của họ
với PMTD vì thế là rất đáng kể và một trong những khía cạnh chủ chốt của chiến
lược kinh doanh của họ sẽ là quản lý cộng đồng và nắm bắt các cơ hội cho công
việc đổi mới, khuếch tán và tình nguyện mà nó chào. Thực chất, các mô hình đó
có sản phẩm tự do cho cộng đồng và sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan giống
như người chào hàng thương mại của họ, vì thế chìa khóa cho sự thành công của
họ thường là đánh vào sự cân bằng giữa 2 thứ đó. Theo Marten Mickos, CEO của
MySQL AB: 

“Các công ty PMTDNM sẽ không làm việc trừ phi họ phục vụ ngang bằng nhau cho
những ai muốn bỏ thời gian để tiết kiệm tiền, và cho những ai muốn bỏ tiền để tiết
kiệm thời gian”.

Các công ty đó là phổ biến nhất trong nghiên cứu của Daffara, bao gồm cả 4
chủng  loại  đầu  tiên  (cấp  phép đôi,  các  phiên  bản PMNM/sở hữu độc  quyền,
badgeware và các chuyên gia sản phẩm). Họ đặt ngang bằng với các công ty sản
phẩm mà chúng ta đã thấy trong module 3 chủ đề này, nên vấn đề chính của họ sẽ
là làm thế nào để thu hồi được đầu tư ban đầu trong sự phát triển. 

Như chúng ta đã thấy trong các phân loại ở trên, chiến lược chung là có được
doanh thu thông qua các giấy phép sở hữu độc quyền, chúng được kết hợp với các
giấy phép tự do theo các cách thức khác nhau. 

Cũng có các mô hình theo định kỳ kết hợp các giấy phép sở hữu độc quyền,
như “những người dẫn dắt thua thiệt” và “vừa bán, vừa cho” của Hecker. Khái
niệm người dẫn dăt thua thiệt không phải là độc nhất đối với phần mềm, mà
là một chiến lược rộng khắp trong từng lĩnh vực hoạt động: sản phẩm được chào
miễn phí - hoặc ở mức giá rất thấp mà nó kéo theo những thua thiệt cho nhà cung
cấp - như là cách để lôi cuốn sự chú ý của số đông các khách hàng tiềm năng mà
công ty có ý định bán các khoản khác cho họ. Vì thế, cả các mô hình giấy phép
đôi và các sản phẩm tự do với các mở rộng sở hữu độc quyền đều sử dụng một
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chiến lược người dẫn dắt thua thiệt ở mức độ nào đó. 

Ngoài việc thúc đẩy bán sản phẩm có liên quan, có vài lợi ích cho việc áp dụng
chiến lược nguồn mở đối với bản chất tự nhiên này trong nền kinh tế phần mềm,
như việc giúp thiết lập công nghệ đó như một tiêu chuẩn de facto, việc lôi cuốn
các cải tiến và bổ sung để làm cho sản phẩm hấp dẫn hơn, tạo ra sự đồng tình
trong một khán thính phòng bao gồm các khách hàng tiềm năng của sản phẩm có
liên quan đó, và giảm thiểu các chi phí duy trì của dự án. 

Bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết mô hình cấp phép đôi và mô hình kết hợp sản
phẩm tự do cốt lõi với các phụ kiện sở hữu độc quyền. Chúng ta bỏ qua các mô
hình khác trong đó sản phẩm chính không phải là tự do vì chúng thực sự là các mô
hình kinh doanh dựa vào phần mềm sở hữu độc quyền: mã chỉ được phát hành
như một chiến lược kinh doanh phụ thêm để cái thiện vị thế của sản phẩm sở hữu
độc quyền cốt lõi. 

Daffara cũng liệt kê vài công ty triển khai các dự án phát triển với toàn bộ các
giấy phép tự do và kiếm doanh số của họ từ ITCS (cài đặt/huấn luyện/hỗ trợ/tư
vấn). Nhóm này có lẽ là một trong số có thể chứa đựng các mô hình khác nhau
nhất, vì nguồn doanh thu của nó là chủng loại khá mơ hồ. Vì thế, là quan trọng để
nhìn sát vào các thị trường mà chúng phục vụ và sự khác biệt của chúng với các
sản phẩm tương đương, bổ sung thêm cho tri thức tốt nhất. 

3.1.1. Các mô hình pha trộn: cấp phép đôi

Mô hình này dựa vào sự phân phối một sản phẩm theo 2 giấy phép khác nhau:
một giấy phép sở hữu độc quyền theo truyền thống và một giấy phép tự do hạn
chế (dạng GPL). Vì thế, nếu ai đó muốn dẫn xuất một tác phẩm từ nó và phân
phối lại tác phẩm mới mà không có mã, thì họ có thể, nhưng họ phải trả tiền cho
một giấy phép. Nếu không, tất cả các tác phẩm phái sinh phải được phân phối
với mã nguồn. 

Michael Olsen, giám đốc của Sleepycat Software Inc., nhà sản xuất của Berkeley
DB, mô tả mô hình cấp phép đôi thế này: 

“Giấy phép nguồn mở của Sleepycat cho phép sử dụng Berkeley DB [...] mà không
có chi phí, theo điều kiện mà nếu phần mềm đó được sử dụng trong một ứng dụng
mà sau này được phân phối lại, thì toàn bộ mã của ứng dụng đó phải là sẵn sàng, và
phải có khả năng phân phối lại được một lần nữa một cách tự do theo các điều kiện
hợp lý. Nếu bạn không muốn chào mã nguồn của một ứng dụng phái sinh, thì bạn có
thể mua một giấy phép của Sleepycat Software”. 
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S.  Comino; F.M. Manetti.  “Cấp phép đôi  trong các thị  trường nguồn mở” (Dual
licensing in open source markets), http://opensource.mit.edu/papers/dual_lic.pdf. 

Chiến lược này là phù hợp khi một phần đáng kể yêu cầu được những người sử
dụng thương mại sinh ra, những người cần nhúng phần mềm đó vào các sản phẩm
của riêng họ. Các khách hàng đó sử dụng sản phẩm được mua như là đầu vào cho
sản xuất phần mềm mới, hoặc như một sản phẩm đầu cuối hoặc như một phần của
công nghệ phức tạp hơn được một khách hàng thương mại sản xuất và bán. Không
biết có phải vì họ cần phải có khả năng để bán các sản phẩm phái sinh của họ theo
một hệ thống sở hữu độc quyền theo truyền thống hay vì phần mềm mà họ sinh ra
là một phần cơ bản nền tảng của sự khác biệt của họ, khách hàng này sẽ cần đóng
mã mà nó tạo ra và vì thế phải trả tiền để làm thế. 

Các mô hình đó chia những người sử dụng của họ thành 2 nhóm: cộng đồng - tất
cả những người sử dụng hài lòng với các giấy phép tự do, và sử dụng sản phẩm
theo các điều khoản đó - và các khách hàng tập đoàn nhạy cảm với các khái niệm
có đi có lại của các giấy phép tự do. 

Tuy nhiên, việc duy trì cộng đồng những người cộng tác trong sản phẩm đó có thể
có vấn đề. Một mặt, nếu doanh số trực tiếp có được thông qua sản phẩm đó, thì
điều này có thể ảnh hưởng tới động lực của những người tình nguyện đang đóng
góp mà không nhận được bất kỳ quyền lợi nào. Trong khi mặt khác, các công ty
triển khai nó phải chính thức có chỉ định bản quyền từ những người tình nguyện
đó để tránh các vấn đề trong tương lai từ các nhân viên bất bình khiếu kiện phần
doanh thu của họ từ các giấy phép cho sản phẩm mà họ đã giúp phát triển. 

Trong thực tế, các công ty dựa mô hình của họ vào việc cấp phép đôi không
hưởng lợi nhiều từ các khả năng đóng góp từ bên ngoài cho sự phát triển, chỉ có
được qui mô nhỏ việc gỡ lỗi và các bản vá lẻ từ cộng đồng. Đội phát triển chính
thường hầu như 100% là các nhân viên công ty. 

Một vấn đề khác có thể nảy sinh với các mô hình đó là các khách hàng của họ có
thể xây dựng các mở rộng sở hữu độc quyền của riêng họ mà không có việc sửa
đổi mã gốc ban đầu, vì thế họ có thể sử dụng phiên bản giấy phép tự do và có các
trình bổ sung (add-on) của họ như một ứng dụng riêng rẽ và độc lập. 

Các công ty đó thường kết hợp doanh thu được tạo ra từ việc cấp phép đôi với các
hoạt động khác như cung cấp các dịch vụ, điều chúng ta sẽ thấy sau. 

Các  ví  dụ  về  mô  hình  này  bao  gồm  Funambol,  MySQL,  Sleepycat  DB,  và
Trolltech/NOKIA. 
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Trường hợp của Funambol

Tên công ty Funambol, Inc.

Trụ sở chính Redwood City (United States)

Website www.funambol.com

Năm thành lập 2001

Số lượng nhân viên được thuê trong năm 2007 40

Doanh số năm 2007 4.8 triệu USD

Dữ liệu về tập đoàn Funambol, Inc. Bảng được chuẩn bị từ Hoovers (http://www.hoovers.com) 

Funambol là một tập đoàn của Mỹ đã cam kết, như khẩu hiệu của hãng nêu, trong “thông
điệp di động 2.0 được nguồn mở trang bị”. Công ty phát triển một máy chủ ứng dụng di động
(cung cấp thư điện tử đẩy, sổ địa chỉ và lịch, đồng bộ dữ liệu, và một máy chủ ứng dụng cho
các thiết bị di động và các máy tính cá nhân PC), cùng với một nền tảng phát triển cho các
ứng dụng di động, cả 2 đều được phát triển dưới cái tên “Funambol”. 

Nó bán kho mã của nó theo 2 giấy phép: AGPLv3 cho “Phiên bản Cộng đồng” (Community
Edition) của hãng và một giấy phép sở hữu độc quyền thương mại cho “Phiên bản Nhà vận
tải” (Carrier Edition) của nó. Nó cũng kết hợp chiến lược này với việc cung cấp chức năng bổ
sung được yêu cầu cho các triển khai phạm vi rộng của phiên bản đóng cũng như các dịch vụ
dựa vào “Phiên bản Nhà vận tải”.

Trong trường hợp này, Funambol chọn giấy phép “Affero” GPL, điều này cấp cho nó sự bảo
vệ bổ sung thêm chống lại sử dụng thương mại các ứng dụng của nó ở dạng phần mềm như
một dịch vụ (SaaS). Như được thảo luận trong module 3 về chủ đề này, GPL cho phép mã
được sửa đổi mà không có sự phân phối lại, miễn là bản thân ứng dụng đó không được phân
phối lại, như xảy ra với việc cung cấp phần mềm như một dịch vụ. “Affero” GPL giải quyết
vấn đề còn để trống này bằng việc yêu cầu sự phân phối lại mã nguồn khi chức năng phần
mềm được chào cả theo mô hình “SaaS” nữa. 

Bản chất tự nhiên của phần mềm làm cho nó trở thành ứng viên lý tưởng cho mô hình cấp
phép đôi vì nó hấp dẫn các công ty tìm cách phát triển các ứng dụng đóng trên nền tảng của
mình, như các nhà vận hành điện thoại di động, các nhà sản xuất thiết bị và các công ty phần
mềm khác. Vì sử dụng AGPL của nó, các công ty mà sử dụng Funambol như là cơ sở của các
chào bán “SaaS” của họ  cũng phải trả tiền nếu họ không muốn phân phối lại mã. Các khách
hàng của nó bao gồm Vodafone, Earthlink và Computer Associates. 

Funambol cố khai thác đầy đủ các nhu cầu của các khách hàng tập đoàn lớn với sự kết hợp
chức năng bổ sung trong phiên bản thương mại và trong các dịch vụ. Để tránh các vấn đề của
mô hình “nhân tự do + các phụ kiện sở hữu độc quyền” mà chúng ta sẽ thấy sau, hãng chắc
chắn rằng chức năng đóng chỉ thú vị trong các kịch bản của các triển khai của các tập đoàn
lớn, vì thế cộng đồng những người sử dụng tự do của hãng bản thân họ sẽ không cảm thấy có
nhu cầu phát triển chức năng này.

Trong  “Việc  cấp  phép  đôi  trung  thực  của  tôi”  (My  Honest  Dual  Licensing),  Fabrizio
Capiobanco, giám đốc của Funambol, viện lý rằng mô hình cấp phép đôi là mô hình “trung
thực” nhất trong việc giương cao các nguyên tắc của phát triển PMTD, làm cho nó tương
thích hơn với nhu cầu kinh doanh để tạo ra lợi nhuận. 
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Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy trước đó, việc xác định một nguồn doanh số có khả năng trụ
vững được không đảm bảo cho sự thành công của bất kỳ công ty nào và sử dụng PMTD cũng
sẽ cho phép chúng ta triển khai một cách định tính các chiến lược khác nhau cho các công ty
có mô hình dựa vào phần mềm sở hữu độc quyền. Funambol là trường hợp điển hình ở đây, vì
công ty đã phải tinh chỉnh các thực tiễn tiếp thị của mình và các khách hàng đích của họ trước
khi lao vào một mô hình kinh doanh có khả năng trụ vững được. 

Trong những ngày đầu của mình, Funambol đã cố thiết lập một mô hình nhà bán hàng phần
mềm kinh điển xung quanh sản phẩm phần mềm tự do của mình. Công ty đã phát  triển
Sync4j, nó đã cho phép các lập trình viên xây dựng các ứng dụng cho các thiết bị di động
dưới hệ biến hóa “đôi khi được kết nối” (ứng dụng có thể làm việc phi trực tuyến, có đồng bộ
dữ liệu khi kết nối được khôi phục). Nó đã nhận diện các công ty lớn và các nhà vận hành
không dây như là các khách hàng triển vọng mà, vì số lượng nhân viên lớn và các khả năng
cho di động ngày một gia tăng, có thể cần phải đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị di động và
các máy chủ tập đoàn của họ. 

Để với tới được các khách hàng đó với sản phẩm của mình, Funambol đã quyết định đi theo
một chiến lược bán hàng chủ động tích cực với sự nhấn mạnh đặc biệt vào việc tiếp thị và lực
lượng bán hàng của hãng, điều đã cố để truy cập trực tiếp tới các khách hàng tiềm năng thông
qua các chiến dịch điện thoại. 

Công ty đã có được thành công rất hạn chế. Funambol đã không đáp ứng được các kỳ vọng
bán hàng của mình vì nó đã thấy rằng các tập đoàn lớn từng miễn cưỡng làm việc với các
công ty nhỏ mới thành lập. Hơn nữa, các chu kỳ bán hàng từng rất lê thê và hãng sớm thấy
rằng đội bán hàng và tiếp thị lớn hơn nhiều đã được yêu cầu để duy trì chiến lược này so với
những gì Funambol có thể chịu được. 

Funambol nhanh chóng nhận ra rằng các vấn đề của hãng đã đi xuống tới chiến lược bán hàng
tích cực này, phương pháp truyền thống trong thế giới phần mềm sở hữu độc quyền, ngoài
một rào cản lối vào mà chỉ một nhúm xử trí khắc phục được: để truy cập tới một nhóm các
khách hàng tiềm năng gồm các tập đoàn lớn, thì thường là cần thiết phải có năng lực bán hàng
và tiếp thị lớn, cũng như một kích cỡ và uy tín đủ để đưa ra sự tin cậy được yêu cầu. 

Sử dụng PMTD đã cho phép công ty lật ngược chiến lược này, tập trung vào dạng tác động
ngược lại của việc tiếp thị để trả lời cho sáng kiến từ khách hàng. Trong kịch bản mới này, các
khách hàng tiềm năng có thể tìm ra Funambol, để lại cho công ty với vai trò là người chu đáo
ân cần để nhận diện họ sau khi tiếp xúc. 

Tính hiệu quả của chiến lược này phụ thuộc vào một yếu tố duy nhất: số lượng bản tải về sản
phẩm của công ty. Một khi nó đã đạt được đủ số bản tải về, thì đã có khả năng nhận diện chu
kỳ bán hàng điển hình sau (ngắn hơn nhiều so với chu kỳ được quan sát thấy với chiến lược
trước đó): 

1. Người sử dụng tiềm năng truy cập website Sync4j vì thông tin về sản phẩm và tài liệu
kỹ thuật.

2. Người sử dụng tải về sản phẩm. 

3. Anh/chị ta sau đó đăng ký thuê bao vào danh sách thư để có thêm thông tin. 

4. Đi theo việc sử dụng tăng cường sản phẩm (thường trong các dự án nghiên cứu và
phát triển (R&D), khách hàng liên hệ với Funambol để hỏi về các điều kiện giá cả và
giấy phép. Trong nội bộ, chúng được phân loại như là các khách hàng tiềm năng. 
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5. Cuối cùng, họ hỏi bản kê dự toán và bản chào chính thức và có thể trở thành khách
hàng của Funambol. 

(Fabrizio Capobianco; Alberto Onetti. “Nguồn mở và đổi mới mô hình kinh  doanh. Trường
hợp của Funambol”. Có sẵn tại: http://oss2005.case.unibz.it/Papers/4.pdf 

Yếu tố chính cho việc liên tục khuyến khích chu kỳ này là, như chúng tôi đã giải thích trước
đó, việc duy trì số lượng cao bản tải về sản phẩm. Chu kỳ đó là liên tục, bản thân nó sinh ra
nhiều bản tải về. Vì thế, sau nỗ lực ban đầu, cơ chế này thu được đủ quán tính để làm việc hầu
như một mình. 

Để làm thế, Funambol đã tập trung vào việc tạo ra một cộng đồng xung quanh sản phẩm của
mình, tập trung các nỗ lực tiếp thị vào những người sử dụng phiên bản tự do của nó, cả các
chuyên gia và những người có ít các kỹ năng kỹ thuật. Dù chiến lược này không trực tiếp
được định hướng vào các khách hàng sinh doanh thu của công ty, thì nó đã chứng minh là rẻ
và hiệu quả hơn nhiều. 

Công ty đã tập trung vào việc làm tăng uy tín sản phẩm trong các lập trình viên, tham gia vào
các diễn đàn phát triển, các danh sách thư điện tử, các xuất bản phẩm của các chuyên gia, các
hội nghị, tạo các mối quan hệ đối tác với các tổ chức phi lợi nhuận mà thúc đẩy phầm mềm tự
do và thiết lập sự đồng vận với các sản phẩm nguồn mở khác đã có được vị thế tốt rồi. Đối
với những người sử dụng ít có kinh nghiệm hơn, công ty phải đảm bảo rằng sảng phẩm là dễ
dàng để cài đặt và tài liệu là sẵn sàng đủ trên website. Khi nó đã bắt đầu đặt trọng tâm vào 2
yếu tố sau cùng này, thì công ty đã quan sát thấy sự gia tăng đáng kể trong số lượng các bản
tải về sản phẩm, vì thế thiết lập được sự năng động trong chu kỳ sinh bán hàng của công ty. 

3.1.2. Các mô hình pha trộn: nhân sản phẩm tự do, phụ kiện sở hữu 
độc quyền

Trong mô hình này (“Chia các phiên bản thành PMNM/thương mại” của Daffara),
một chương trình có 2 phiên bản khác nhau: một phiên bản cơ bản tự do và một
phiên bản thương mại sở hữu độc quyền dựa vào phiên bản tự do nhưng với chức
năng bổ sung được triển khai qua các phụ kiện hoặc cài cắm (plug-ins). Phiên bản
tự do phải sử dụng một giấy phép dạng MPL hoặc BSD cho phép kết hợp để tạo ra
một sản phẩm đóng. 

Vấn đề chính với mô hình này nằm trong việc giữ cho sản phẩm tự do đủ thú vị
mà không lấy đi giá trị khỏi sản phẩm sở hữu độc quyền tạo ra doanh thu. Chúng
ta cũng có rủi ro là cộng đồng được hình thành xung quanh sản phẩm có thể quyết
định tự mình phát triển chức năng của phiên bản sở hữu độc quyền, gây khó khăn
cho việc tạo ra doanh thu từ bán hàng. 

Trong mô hình này, chúng ta có thể phân biệt giữa 2 lớp người sử dụng: những
người có thiện chí trả tiền cho sản phẩm với vài tính năng bổ sung (các công ty
vừa và lớn), và những người là rất nhạy cảm về giá thành, như các doanh nghiệp
nhỏ, siêu nhỏ và những người sử dụng cá nhân. Bằng việc kết hợp các phiên bản
tự do và sở hữu độc quyền, chúng ta có được một sự áp dụng rộng rãi hơn giải
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pháp được đề xuất mà không đánh mất đi khả năng tạo ra doanh thu từ các phiên
bản sở hữu độc quyền. Như chúng ta đã thấy trong các module trước, trong một
kịch bản “được ăn cả”, phổ biến trong phần mềm, các chiến lược dựa vào sự áp
dụng rộng khắp là rất quan trọng. 

Vì thế, dựa vào các nguyên tắc phân khúc người sử dụng như mô hình cấp phép
đôi nhưng là rủi ro hơn với việc đánh mất thiện cảm của cộng đồng, vì nó không
có sự truy cập tới toàn bộ mã nguồn. 

Ví dụ của mô hình này là Sendmail Inc., công ty bán một mảng các sản phẩm sở
hữu độc quyền xung quanh máy chủ nguồn mở sendmail. Các ví dụ khác bao gồm
Hyperic (Các hoạt động/Giám sát CNTT), SourceFire (phiên bản thương mại của
SNORT), Zimbra/Yahoo (thông điệp, phần mềm nhóm) và XenSource/Citrix (ảo
hóa). 

Trường hợp của Sendmail

Tên công ty Sendmail, Inc.

Trụ sở chính Emeryville, CA. (United States)

Website www.sendmail.com

Năm thành lập 1997

Số lượng nhân viên được thuê trong năm 2007 125

Doanh số năm 2007 23 triệu USD

Dữ liệu về tập đoàn Sendmail, Inc. Được chuẩn bị với số liệu thống kê từ Hoovers 
(http://www.hoovers.com) 

Khi nghiên cứu các mô hình kinh doanh dựa vào PMTD, chúng ta thường nghĩ về các tập
đoàn quyết định mở ra mã của họ như một ưu thế cạnh tranh để mở rộng thị phần của họ.
Sendmail là một trường hợp thú vị khi tiến trình này xảy ra ngược lại: với gốc gác tự do, phi
lợi nhuận, sự tạo ra một sáng kiến thương mại xung quanh dự án được nhằm tới không chỉ
trong việc tạo ra doanh thu từ sự phát triển, mà còn để duy trì vị thế áp đảo của dự án trong
lĩnh vực của nó và mở rộng lượng người sử dụng của nó. 

Sendmail là một đại lý chuyển thư - MTA (Mail Transfer Agent) và là một trong những ví dụ
nổi tiếng nhất các dự án sinh ra từ các cộng đồng PMTD. Vào năm 1998, đã được thiết lập là
80% tất cả giao thông thư điện tử đã được gửi thông qua Sendmail. Nó còn là MTA phổ biến
nhất trên Internet, dù nó đã đánh mất vài người sử dụng cho Microsoft Exchange Server,
Exim và Postfix. Quan trọng ngang bằng là tuổi thọ dài lâu của sản phẩm đó, gốc gác ban đầu
của nó có từ các phát triển bắt đầu trong những năm 1970. 

Eric Allman đã phát triển phiên bản đầu tiên của Sendmail ở Đại học Berkeley vào đầu những
năm 1980 trên cơ sở công việc trước đó trong chương trình Delivermail và đã sáng lập ra
Sendmail Inc. vào năm 1997. Chiến lược của công ty này đã tập trung vào việc bán chức năng
bổ sung của Sendmail trong một định dạng sở hữu độc quyền (nghĩa là các giao diện thân
thiện với người sử dụng) bổ sung thêm cho việc cung cấp các dịch vụ phụ trợ. Cùng lúc, công
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ty đã thực hiện một nỗ lực để duy trì cởi mở tính liên tục của sự phát triển Sendmail bằng việc
cung cấp các dịch vụ đặt chỗ hosting và các nguồn nhân lực cho sự phát triển của nó. 

Khi ông thành lập công ty, Allman đã kỳ vọng không chỉ phát triển một việc kinh doanh, mà
còn bảo vệ vị thế áp đảo của Sendmail, điều từng bị đe dọa từ sự nổi lên của các định dạng sở
hữu độc quyền mà đã gây nguy hiểm cho tiêu chuẩn mở SMTP. Công ty đã tập trung những
nỗ lực của nó vào môi trường các tập đoàn, chào không chỉ các dịch vụ tích hợp và hỗ trợ, mà
còn một sản phẩm mà đã đáp ứng được nhiều hơn cho các nhu cầu của nó. Các mở rộng được
công ty tạo ra cung cấp các giao diện đồ họa và dễ quản lý, và được thương mại hóa trong các
định dạng sở hữu độc quyền.

“Sendmail Inc. phát triển các sản phẩm và dịch vụ cho các ISP và các doanh nghiệp lớn mà
thư điện tử của họ là sống còn, trong khi vẫn tiếp tục dẫn dắt sự đổi mới và các tiêu chuẩn
thông qua sự phát triển PMNM”. 

Sendmail Inc. 

Chúng ta có thể coi sự sáng tạo của Sendmail Inc. từng là bước cần thiết để vượt qua “khe
nứt” và đảm bảo sự áp dụng của sản phẩm với đa số thực dụng và bảo thủ. Dù vậy, đối với
Allman, là quan trọng để duy trì chức năng gốc ban đầu của Sendmail tự do, nên Sendmail
Consortium (Nhóm Sendmail) đã được thành lập như là một thực thể phi lợi nhuận để phát
triển phiên bản tự do. Theo cách này, nó có thể thương mại hóa được các ưu thế của mô hình
phát triển nguồn mở, như các đóng góp, cắt giảm chi phí, đổi mới và tiến hóa sản phẩm. 

Allman vì thế đã tận dụng được “khe nứt” đó để bán các mở rộng sở hữu độc quyền đối với
sản phẩm của ông mà không gặp nguy hiểm của việc rẽ nhánh dự án của ông. Theo mô hình
của Moore, cộng đồng xung quanh dự án Sendmail tự do bao gồm các nhà đổi mới và những
người nhiệt thành công nghệ có quan tâm trong chức năng thô và các đề xuất mới. Tuy nhiên,
các khách hàng doanh nghiệp là những người thực dụng và bảo thủ với các nhu cầu và mục
tiêu rất khác nhau. Các mở rộng sở hữu độc quyền tập trung vào chức năng của sản phẩm
đóng gói và hoàn thiện (dễ sử dụng, các giao diện đồ họa, tính ổn định, ...), không chỉ là
không thú vị đối với những người đổi mới, chúng có thể thậm chí được xem là không cần
thiết. Sự hiện diện của khe nứt này giữa các lợi ích của cộng đồng và các khách hàng thương
mại cho phép sự cùng tồn tại của phiên bản cốt lõi tự do và phiên bản sở hữu độc quyền rộng
khắp mọi nơi mà không có rủi ro rẽ nhánh, vì cộng đồng không có lợi ích trong các mở rộng ở
phía khác của khe nứt đó. 

3.1.3. Các mô hình tự do: “bán hàng phân tán” của sản phẩm

Là phổ biến được giả thiết rằng việc cấp phép cho một sản phẩm ở định dạng tự
do dẫn tới mất cơ hội kiếm doanh thu trực tiếp từ các quyền sở hữu trí tuệ đối với
nó, tạo ra nhu cầu khai thác các sản phẩm và dịch vụ phụ trợ bổ sung. 

Tuy nhiên, việc chọn giấy phép tự do cho dự án không nhất thiết có nghĩa là từ bỏ
khả năng có được doanh thu trực tiếp từ sản phẩm này. Ý tưởng phổ biến là không
ai sẽ trả tiền cho thứ gì đó họ có thể có được một cách tự do không vẽ ra được bức
tranh đúng của thực tế. Nhiều người có thiện chí trả một khoản tiền nhỏ cho một
công việc mà họ thấy có giá trị nếu họ nghĩ rằng số tiền này sẽ đi tới các tác giả
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gốc ban đầu. Nếu dự án đủ thành công, nó có thể nhận được những đóng góp nhỏ
từ nhiều người, có thể thậm chí muốn cấp tiền cho sự sáng tạo của nó theo cách
thức y hệt mà một nghệ sỹ đường phố không lấy tiền học nhưng có thể kiếm đủ
cho sự đầu tư của anh hoặc chị ta đúng lúc và xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Đây là
ý tưởng đằng sau Giao thức Người biểu diễn Đường phố và Bản quyền Số (The
Street  Performer Protocol  and Digital  Copyrights),  của John Kelsey và Bruce
Schneier, đề xuất một cơ chế cấp vốn phân tán cho các tác phẩm số theo đó tác giả
chưa hoàn tất tác phẩm của anh/chị ta cho tới khi việc cấp vốn được gom đủ. 

Các cơ chế khác nhau đã được mô tả và được triển khai để xây dựng việc cấp vốn
phân tán, trực tiếp này trong ngữ cảnh phát triển phần mềm, từ các khoản trợ cấp
và tiền tặng thưởng cho sự tạo ra các thị trường trực tuyến mà mang các lập trình
viên  và  các  khách hàng triển vọng tới  được với  nhau,  dựa vào mô hình tiền
thưởng tương tự như được Chris Rasch mô tả trong Giao thức Người biểu diễn
trên Phố Uôn (The Wall Street Performer Protocol). 

Tiền quyên góp là cơ chế trực tiếp nhất cho dạng cấp vốn này, nhưng quá là không
ổn định cho những người sáng tạo cần sự an toàn về doanh số trước khi họ đầu tư
thời gian của họ. Trong các hệ thống tiền thưởng, mọi người quan tâm chức năng
đặc thù chào một phần thưởng để chức năng đó được thực hiện. Khi tổng số phần
thưởng - mà nhiều người có thể đóng góp - đạt tới một lượng đủ cho một lập trình
viên, anh hoặc chị ta có thể chào để làm chức năng đó và được trả tiền một khi
chức năng đó được hoàn tất. Vài hệ thống đó dựa vào lòng tin giữa đội phát triển
và những người sử dụng, và không có các đảm bảo thanh toán nào, trong khi các
hệ thống khác đề xuất thiết lập vài dạng trung gian trung lập. 

Chìa khóa cho sự thành công trong các kịch bản đó có thể nằm nhiều vào cơ sở
thanh toán được chào hơn là với thiện chí của những người sử dụng sẽ bỏ tiền: 

“Hầu hết mọi người là hạnh phúc để trả thêm một chút tiền trên đỉnh của lượng tiền
lớn hơn, nếu họ đã rút ví của họ ra rồi và nghĩ đây là vì lý do tốt. Khi mọi người
không bỏ một khoản tiền nhỏ một cách tự nguyện vì một lý do mà họ thích, thì phần
nhiều là vì sự bất tiện (viết một tờ séc, để nó vào thư, ...”, hơn là vì tiền. 

(Karl  Fogel.  “Lời  hứa  của  Thế  giới  Sau  Bản  quyền”  [The  Promise  of  a  Post-
Copyright Worl]. Có sẵn tại: http://www.questioncopyright.org/promise). 

Dù nhiều dự án triển khai các ý tưởng đó giành được vốn bổ sung, là khó để nhận
diện các kịch bản tập đoàn nơi mà đống lớn doanh thu có được qua các cơ chế đó.

Trước nhất, trong ngữ cảnh của phần mềm, dạng cấp vốn này có thể khó khăn hơn
để có vì sự thiếu sự nhận biết và cảm tình đối với các tác giả, điều cũng tồn tại với
các tác phẩm sáng tạo khác. 

Thứ 2, mô hình này có khả năng sẽ thành công hơn nếu đó là một dự án phần
mềm tự do phi lợi nhuận gồm toàn các tình nguyện viên, điều sẽ đánh thức cảm
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Website được khuyến cáo 

http://www.firstmonday.org/i
ssues/issue6_6/rasch/index.h
tml

Máy chủ Cherokee

Máy chủ này đã quyết định 
triển khai một hệ thống tiền 
thưởng nhằm lôi cuốn các 
lập trình viên mới cho dự án. 
Ngoài việc thưởng cho nỗ 
lực, việc đưa ra sự khích lệ 
về tài chính có thể lôi cuốn 
được nhiều người hơn cho 
cộng đồng phát triển và 
khuyến khích sự tăng trưởng 
của dự án. 

Các thị trường ảo

Vài cố gắng đã được thực 
hiện để tạo ra “các thị trường 
ảo của phần mềm” dựa vào 
dạng cấp vốn này. Vài trong 
số đó hiện đang còn vận 
hành, bao gồm 
BountyCounty 
(http://bountycounty.org/) và 
MicroPledge 
(http://micropledge.com/) và 
BountySource 
(https://www.bountysource.c
om/).
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tình của những người sử dụng nó dễ dàng hơn. Một công ty muốn sử dụng nó
thành công sẽ không nghi ngờ phải có sự công nhận trước thông qua tính minh
bạch và lòng tin, chứng minh rằng việc kiếm lợi nhuận không phải là thứ được ăn
cả, ngã về không mà vì dự án đó sẽ có ảnh hưởng lên điều tốt lành chung (chúng
ta sẽ xem sau trong các mô hình kinh doanh dựa vào các nguyên tắc này). 

Các hệ thống đó có mô hình kinh tế trực tiếp hơn, loại trừ được các trung gian và
đảm bảo sự tiệm cận lớn hơn giữa những người sử dụng và các lập trình viên. Về
một nghĩa, chúng có thể được xem là một cách tự nhiên để cấp vốn cho một dự án
PMTD: hệt như những người tình nguyện đóng góp ở các mức độ khác nhau và
trong các khía cạnh khác nhau của chu kỳ phát triển phần mềm, vì thế cũng có thể
những người sử dụng tạo thành một phần của dự án bằng việc đóng góp tài chính
trực tiếp với khả năng và mối quan tâm của họ.  

3.1.4. Sản phẩm tự do cộng với các dịch vụ có liên quan

Các công ty trong chủng loại này triển khai chiến lược dạng “tri thức tốt nhất ở
đây” và “mã tốt nhất ở đây”, phát triển một sản phẩm tự do và chào các dịch vụ
cho nó như là phương tiện tạo doanh thu. 

Các phần này bao quanh cả các chuyên gia sản phẩm và badgeware (PM mà giấy
phép yêu cầu đặt dấu thương hiệu gốc ở tất cả bản sao) trong nghiên cứu của
Daffara, vì chúng đều đại diện cho cùng một mô hình kinh doanh. Hơn nữa, dù
các giấy phép badgeware bao gồm ràng buộc chỉ định bổ sung, thì chúng vẫn duy
trì các đặc tính cơ bản của tính mở và quyền tự do về tri thức và có thể là sinh lợi
nhuận y hệt qua các cộng đồng phát triển của chúng như những người sử dụng các
giấy phép mà không có ràng buộc này. Các công ty tư vấn các ví dụ về badgeware
có lẽ cũng thấy phải tung ra vài dạng chiến lược thương hiệu, nên họ đặt tầm quan
trọng đặc biệt vào sự chỉ định đó khi phân phối các sản phẩm mà họ tạo ra. 

Mô hình này có một số vấn đề, như một ít rào cản lối vào đối với doanh nghiệp -
bất kỳ công ty nào cũng có thể có được tri thức về sản phẩm và chào các dịch vụ -
và các vấn đề giành các hợp đồng hỗ trợ khi các công ty khách hàng có thể thích
tiếp tục hơn với các công ty dịch vụ hoặc tư vấn thường lệ của họ hoặc thuê các
nhà cung cấp chào hỗ trợ cho toàn bộ hạ tầng công nghệ mới của họ và không chỉ
cho một sản phẩm đặc thù. 

Một vấn đề khác mà các mô hình đó đối mặt cho việc tạo doanh thu từ các dịch vụ
là từ các nhà đổi mới và những người nhiệt thành: khi một sản phẩm mới tới thị
trường, những người sử dụng nó sớm thường là những người với các kỹ năng kỹ
thuật mà sẽ không ký hợp đồng dịch vụ hỗ trợ cho nó, ưa thích hơn việc có được
tri thức cần thiết cho bản thân họ. Mô hình này sau đó sẽ cần đưa ra một sản phẩm
được mở rộng và truyền đi độ tin cậy để với tới được thị trường tiềm năng mà sẽ
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trả tiền cho các dịch vụ có liên quan tới sản phẩm đó. 

Thành công của dạng mô hình kinh doanh này là đáng ngờ đối với một số tác giả
(như Perens). Dù vậy, có nhiều công ty dựa vào mô hình này đã lôi cuốn được
lượng vốn đầu tư rủi ro lớn. Tuy nhiên, để có được mô hình kinh doanh bền vững
hơn, họ sẽ cần giải quyết các vấn đề được nêu ở trên. 

Các mô hình của các chuyên gia nhà cung cấp dịch vụ theo chiều dọc bao gồm
Alfresco (quản lý nội dung), Compiere (ERP, CRM), vTiger và Openbravo. 

Trường hợp của Openbravo

Tên công ty Openbravo, S.L.

Trụ sở chính Pamplona (Tây Ban Nha)

Website www.openbravo.com

Năm thành lập 2001

Số lượng nhân viên được thuê trong năm 2007 từ 26 tới 50

Doanh số năm 2007 Tới 300.000 €

Dữ liệu về Openbravo, Inc. (Có được từ http://www.camerdata.es) 

Openbravo là một ví dụ thú vị dạng mô hình này. Công ty được thành lập vào năm 2001, phát
triển 2 ứng dụng tự do cho các SME - OpenbravoERP (lên kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp) và
OpenbravoPOS (máy tính tiền) - nó tìm cách đáp ứng các nhu cầu quản lý và lên kế hoạch và các
điểm đầu cuối bán hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, một cách tương ứng. Mã đã được xuất
bản vào năm 2006 và hiện nằm trong số các dự án tích cực nhất theo xếp hạng của SourceForge. 

Công ty đã lôi cuốn được lượng vốn rủi ro đáng kể, với các nhà đầu tư như Amadeus, Gimv,
Adara, và SODENA (Sociedad de Desarrollo de Navarra), đơn vị đã đầu từ 5 triệu € vào công ty. 

Chiến lược kinh doanh của nó đặt trọng tâm vào việc trở thành sản phẩm hàng đầu trong nền công
nghiệp và làm cho OpenbravoERP trở thành chuẩn mực cho phần mềm quản lý giữa các SME. Để
đạt được điều này, công ty đang khai thác các khả năng của PMTD để tối đa hóa chúng thông qua
quản lý và ứng dụng thận trọng khái niệm cạnh tranh của cộng đồng. 

Như chúng ta đã thấy với Funambol, Openbravo đã quan sát thấy rằng, một mình, nó đã không có
được năng lực để phổ biến và phân phối sản phẩm của nó trong những người sử dụng tiềm năng.
Dù OpenbravoERP và OpenbravoPOS nhằm vào các SME hơn là các tập đoàn lớn, để đạt được
các mục tiêu chiến lược của công ty là trở thành người dẫn dắt trong lĩnh vực đó, thì sản phẩm
phải vươn tới được không đếm xuể các SME toàn thế giới.

Bổ sung thêm vào các yêu cầu kích cỡ cho việc tiến hành một chiến dịch tiếp thị qui mô này, công
ty cũng đã nhận thức được về các khó khăn tiềm tàng của việc cạnh tranh để cung cấp các dịch vụ
trực tiếp tới  những người  sử dụng đầu cuối,  những người có thể thích các doanh nghiệp địa
phương hơn hoặc các doanh nghiệp chào các các giải pháp tổng thể và không chỉ các công ty làm
việc với một sản phẩm duy nhất. 

Để vượt qua các rào cản đó, Openbravo đã định vị các công ty đó như là những người cộng tác
hơn là các đối thủ cạnh tranh. Vì thế, nó chấp nhận rằng, đơn giản vì nó đã phát triển sản phẩm,
điều này không nhất thiết có nghĩa đây là công ty tốt nhất cho việc cung cấp các dịch vụ có liên
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quan tới những người sử dụng đầu cuối. Nhiệm vụ của nó là tạo ra một sản phẩm tốt có thể mở
rộng các thị trường, tạo ra các cơ hội mới về doanh thu cho các công ty dịch vụ CNTT mà có thể
hoàn thành được chào mời với OpenbravoERP và OpenbravoPOS. 

Vì thế Openbravo xác định cung cấp các dịch vụ cho các công ty dịch vụ CNTT khác - người
trung gian giữa nó và những người sử dụng đầu cuối - như là bộ tạo doanh thu của công ty. Các
công ty đó tạo thành một mạng các đối tác tiến hành các nhiệm vụ triển khai OpenbravoERP và
OpenbravoPOS trong các SME. 

Openbravo chào cho các đối tác của nó các dịch vụ khác nhau (hỗ trợ, huấn luyện), bằng việc triển
khai một hệ thống hình chóp về tư vấn tương tự như với hệ thống được mô tả trong module 3 của
chủ đề này, cũng như truyền đạt độ tin cậy và lòng tin. Khi họ được các lập trình viên của sản
phẩm hỗ trợ, họ có thể khai thác chiến lược “tri thức tốt nhất ở đây” và “mã tốt nhất ở đây” trong
các thị trường của họ. 

Openbravo: Các cơ hội kinh doanh và các con đường phát triển (có được từ bài trình bày của
Openbravo tại WhyFLOSS Madrid 2008 “Openbravo: các chìa khóa tới thành công trong phát
triển ứng dụng PMTD” http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid08/getpdf/49). 

Openbravo vì thế vận hành một chiến lược cộng tác, trao cho các công ty dịch vụ cơ hội khai thác
Openbravo trong ngữ cảnh của các thị trường tự nhiên của họ trong khi thu lợi từ sự khuếch tán
được gia tăng sản phẩm của họ, và có được doanh thu trực tiếp từ các đối tác của nó. 

Cho tới nay, nó đã và đang được coi là thành công với chiến lược này và hiện có 85 đối tác khắp
trên thế giới. 

3.1.5. Phần mềm như một dịch vụ

Các công ty phát triển một sản phẩm cũng có thể khai thác nó qua hệ biến hóa
phần mềm như một dịch vụ. Thay vì chào các dịch vụ cài đặt và hỗ trợ, công ty có
trách nhiệm cho tất cả hạ tầng phần cứng và phần mềm, chào chức năng trực tiếp
qua Internet. Doanh thu theo định kỳ được sinh ra có dạng của các đăng ký thuê
bao dịch vụ. 
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Collabnet: phần mềm như một dịch vụ 

Một ví dụ tốt của dạng mô hình này có thể được thấy trong Collabnet, nó cung cấp
các dịch vụ cho sự phát triển phần mềm cộng tác (kiểm soát phiên bản, theo dõi lỗi,
giao tiếp, ...), được sinh ra, trong số những điều khác, qua nền tảng kiểm soát phiên
bản Subversion. Trong trường hợp này, bổ sung vào việc giữ cho mã nguồn là mở,
công ty bỏ nhiều nỗ lực vào duy trì cộng đồng, sao cho công việc của nó trong dự án
chỉ là sự đóng góp - dù sự đóng góp lớn - bên trong cộng đồng tự do. Các ví dụ khác
về các công ty thương mại hóa các sản phẩm của họ theo mô hình “phần mềm như
một dịch vụ” bao gồm SugarCRM, SocialText và JasperSoft. 

Với định dạng “phần mềm như một dịch vụ”, các công ty đó sẽ không đi qua bất
kỳ khó khăn nào ngoài việc tạo ra doanh thu hơn là những thứ tương đương sở
hữu độc quyền của họ, vì bán hàng trong trường hợp này không bắt nguồn từ bản
quyền đối với sản phẩm. Thực tế là việc một khách hàng có thể tải về, cài đặt,
thiết lập cấu hình, đặt chỗ (hosting) và duy trì ứng dụng đó sẽ là nhiều hơn cả một
công cụ tiếp thị và phân phối so với sự mất doanh số. Như được nêu trước đó, các
khách hàng tập đoàn có thiện chí trả tiền để các vấn đề của họ được giải quyết. 

Dù vậy, việc đưa ra tất cả mã tạo ra các vấn đề với sự khác biệt và các cơ hội cho
lối vào của các đối thủ cạnh tranh. Bất kỳ công ty nào với một năng lực và hạ tầng
kỹ thuật đủ cũng có thể chào dịch vụ tương tự nếu mã có sẵn. Để giải quyết vấn
đề này, công ty mà đã phát triển sản phẩm có thể đặt sự khác biệt của nó trong “tri
thức tốt nhất ở đây” và “mã tốt nhất ở đây” để giành được thiện cảm của cộng
đồng. Hơn nữa, nếu các đối thủ cạnh tranh của nó cũng chọn để đóng góp cho sự
phát triển, thì nó có thể thiết lập các cơ chế hợp tác, cộng tác để mở rộng thị
trường và phân khúc nó sau này theo sự chuyên môn hóa. 

Giống như các chiến lược pha trộn PMNM/sở hữu độc quyền mà chúng ta đã thấy
trước đó, vài công ty ở chủng loại này sẽ triển khai các giải pháp kết hợp vài dạng
hạn chế trong mã của họ, chủ yếu bằng việc giữ một phần nhỏ mã là đóng, điều sẽ
tạo thành cơ sở cho sự khác biệt của họ. 

3.2. Các dịch vụ có liên quan tới PMTD

Xem xét các dịch vụ có liên quan tới PMTD, có nhiều doanh nghiệp có khả năng
vì, nói chung, bất kỳ mô hình dịch vụ nào dựa vào phần mềm sở hữu độc quyền
(như các phần mềm được thảo luận trong module 3) cũng có thể được ngoại suy
về PMTD theo cách thức khá trực tiếp. Tất cả các bước được mô tả trong chuỗi
tạo và triển khai một giải pháp công nghệ là có khả năng trụ vững được trong ngữ
cảnh của các ứng dụng mở. Tuy nhiên, sử dụng PMTD mở rộng khả năng và các
yếu tố khác biệt của các mô hình kinh doanh đặt trọng tâm vào các dịch vụ. 

Một trong những nguyên tắc làm khác biệt cơ bản là không có các chi phí giấy
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phép, trao cho nó một ưu thế cạnh tranh rõ ràng so với các giải pháp sở hữu độc
quyền. Dù vậy, để tận dụng ưu thế của yếu tố này, là quan trọng cho giải pháp
được đề xuất sẽ phải là rẻ hơn về lâu dài (cân nhắc “tổng chi phí sở hữu”) và cung
cấp một tiêu chuẩn chất lượng ít nhất tương đương với các đối thủ cạnh tranh sở
hữu độc quyền của nó. Cũng là sống còn đối với các công ty chào các dịch vụ
PMTD để trở thành hấp dẫn hơn đối với các khách hàng bằng việc giảm khả năng
các tình huống khóa trói: các nhà cung cấp đó không thể dựa vào doanh số được
liên tục trong một tình huống với các khách hàng bị khóa trói; thay vào đó, chúng
phải dựa vào sự cung cấp liên tục các dịch vụ có chất lượng. 

Mặt khác, chỉ vì phần mềm là tự do, điều này không có nghĩa là nó sẽ được truy
cập tới bất kỳ ai. Thị trường cho các công ty dịch vụ sẽ không giảm bớt vì sự sẵn
sàng của các ứng dụng tự do hoặc các ứng dụng không mất chi phí, vì công việc
lựa chọn, cài đặt, huấn luyện và hỗ trợ sẽ luôn là cần thiết trong các môi trường
tập đoàn, và nó sẽ thú vị hơn nếu ngân sách cấp phép được bỏ vào trong việc cải
tiến dịch vụ. 

Như một quy tắc, các dạng công ty đó có liên quan trong các dự án khác nhau, dù
không sâu sắc trong bất kỳ dự án nào. Một vài công ty sẽ đóng góp, như trường
hợp các nhà phân phối nền tảng, với việc gỡ lỗi, đặc biệt trong các lĩnh vực khách
hàng quan tâm, và trong các công việc tích hợp và đảm bảo tương thích giữa các
ứng dụng khác nhau. Các công ty khác, như các công ty tập trung vào việc tư vấn
và lựa chọn (không có khả năng cho việc phát triển), sẽ không đóng góp cho các
dự án mà họ dựa vào, vì công việc của họ thường được giữ kín và công chúng sẽ
không nhìn thấy. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, sự bù đắp có thể có được
ở dạng thúc đẩy và áp dụng giải pháp mà họ làm việc trong đó. 

Có một dải rộng lớn các mô hình có khả năng trong chủng loại này (sự khác biệt ở
khía cạnh kích cỡ, phân khúc giải pháp - theo chiều ngang hoặc dọc - phân khúc
nền công nghiệp, chuyên môn hóa trong một dịch vụ đặc thù: phát triển tùy biến,
lựa chọn, tư vấn, tích hợp, huấn luyện, ...), và hầu hết các công ty sẽ chào một sự
kết hợp của các dịch vụ có khả năng đó. Trước hết, chúng ta sẽ xem xét các đặc
tính đặc thù của PMTD trong các giai đoạn khác nhau triển khai một giải pháp
công nghệ, trước khi quay sang hệ thống các loại hình mẫu đặc thù của các mô
hình kinh doanh, nhóm các dịch vụ nhất định theo một cách thức đặc biệt. 

Các phát triển tùy biến 

PMTD chào các công ty sự thỏa hiệp cho câu hỏi về “mua hay phát triển”. Các
công ty đó có thể bắt đầu bằng một sản phẩm tiêu chuẩn tự do và, hoặc trong nội
bộ hoặc qua một công ty phát triển, xây dựng các tùy biến thích nghi cần thiết cho
phù hợp với các nhu cầu của họ. Cả các công ty dịch vụ mà chúng ta sẽ xem xét
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bây giờ và các công ty hướng sản phẩm mà chúng ta đã thấy trước đó sẽ nhận
được các lời chào để thực hiện dạng tùy biến này. Tuy nhiên, làm cho các tùy biến
đó riêng tư, không có cố gắng để kết hợp chúng vào dự án chính, có thể là vấn đề
khi nói về việc duy trì tính tương thích giữa các tùy biến và các phiên bản tiếp
sau. Vì thế. làm việc với cộng đồng, thiết kế các tính năng mới sao cho chúng có
thể lôi cuốn được nhiều người hơn, và kết hợp chúng vào mã của dự án chính sẽ
tiết kiệm nhiều công việc và sự rắc rối phức tạp. 

Lựa chọn 

Sự hiện diện của một dải rộng lớn các ứng dụng trong phạm vi (nền kinh tế) của
bất kỳ công ty nào làm cho sự lựa chọn trở thành một nhiệm vụ sống còn. Sẽ
không chỉ là cần thiết để tìm ra các sản phẩm phù hợp tốt hơn cho các nhu cầu của
công ty khách hàng, mà họ còn phải đánh giá được sức khỏe của các dự án nhất
định, tốc độ gỡ lỗi và các phiên bản mới, và tính ổn định của chúng. Đối với các
môi trường tập đoàn, một dự án với nhiều sự chuyển động và tỷ lệ áp dụng các cải
tiến nhanh có thể không phải là tốt nhất, vì một sản phẩm ổn định sẽ không thay
đổi đáng kể qua thời gian có lẽ sẽ phù hợp hơn. 

Cài đặt và tích hợp 

Dù pha này cũng sinh ra các nhu cầu trong các môi trường thương mại, thì PMTD
có một cơ hội kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực này: sự thiếu phần mềm đóng
gói và sự hoàn thiện cuối cùng của nó. Trong PMNM đối với doanh nghiệp lớn,
Woods và Guliani ám chỉ tới khái niệm về “sản phẩm hóa” (productisation) như
một trong những nhược điểm chính của PMTD cho việc đạt được sự áp dụng rộng
khắp. Khái niệm đó tham chiếu tới mức độ ở đó ứng dụng đã được đóng gói và
được chuẩn bị cho những người sử dụng đầu cuối, với sự phát triển của các trình
cài đặt tự động, các giao diện cấu hình đồ họa, với tài liệu đủ chi tiết mà, ngắn
gọn, cho phép những người sử dụng không có kinh nghiệm cài đặt và sử dụng
được nó. 

Như một quy tắc chung, phần mềm thương mại được đóng gói và hoàn tất hơn so
với PMTD được phát triển trên cơ sở tự nguyện. Các script cài đặt, các giao diện
quản trị và tài liệu thường hoàn chỉnh hơn đối với một sản phẩm thương mại sở
hữu độc quyền so với cho một sản phẩm PMTD cùng niên đại. Trong khi sự thiếu
hoàn chỉnh sản phẩm này là không phù hợp cho những người nhiệt thành công
nghệ - quả thực, nó có thể thậm chí là hấp dẫn hơn vì sự tùy biến thích nghi và
quản trị có thể trực tiếp hơn và cá nhân hơn - để vượt qua khe nứt và với tới được
khách hàng tập đoàn, thì PMTD phải có mức độ đóng gói và hoàn thiện cao hơn.
Theo Woods và Guliani: 
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“Sự đơn giản hóa quá đáng của PMNM so với phần mềm thương mại là nguồn mở
trước hết đại diện cho sự đầu tư thời gian, còn phần mềm thương mại đại diện trước
hết cho sự đầu tư tiền. Bất kỳ tổ chức nào thiết lập để sử dụng nguồn mở đều phải
dành đôi chút thời gian để nghiên cứu và thí điểm”. 

Dan Woods và Gautam Guliani. “Nguồn mở cho doanh nghiệp lớn”

Sự đầu tư thời gian này cho việc hoàn chỉnh một ứng dụng hoặc chọn các ứng
dụng nguồn mở đưa ra một cơ hội kinh doanh quan trọng cho những người tích
hợp hệ thống và các lập trình viên. Vì thế, một sự cộng sinh tốt có thể được thiết
lập giữa các dự án PMTD của khu vực tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận theo
đó sự đầu tư có thể được bỏ ra trong công việc đơn điệu hơn, để lại công việc sáng
tạo và đổi mới hơn cho cộng đồng các tình nguyện viên trong khi cũng cho phép
cùng một lúc tạo ra nhiều sản phẩm chín muồi hơn có khả năng nhiều hơn để đạt
tới mức áp dụng cao. 

Hơn nữa, cả sự phân thành module của PMTD và sự cùng tồn tại của nó với các
hệ thống sở hữu độc quyền có thể sinh ra các vấn đề nghiêm trọng về tính tương
thích, đòi hỏi sự tích hợp cẩn thận. Sự tổng quát hóa các tiêu chuẩn sẽ là có lợi
cho việc tối thiểu hóa các hiệu ứng có hại của việc kết hợp các phần tử phần mềm
khác nhau. 

Chứng nhận kỹ thuật 

Các đặc tính vốn dĩ của sự hoàn thiện của PMTD cũng cho phép đối với khả năng
các nhà tích hợp và tư vấn bên ngoài cấp chứng nhận. Điều này có thể ở 2 dạng:
chứng nhận tuân thủ với các tiêu chuẩn quốc tế hoặc chứng nhận phù hợp cho các
môi trường công nghệ đặc thù. Người cấp chứng nhận cung cấp sự đảm bảo rằng
gói đó đáp ứng được một loạt các yêu cầu và có trách nhiệm về mặt pháp lý cho
sự tuân thủ của chúng. 

Vì thế, người cấp chứng nhận cung cấp trách nhiệm ngay lập tức cho một tập hợp
các giải pháp, một yếu tố cơ bản cho nhiều phòng công nghệ mới của các công ty
tiêu dùng phần mềm. Thường thì, khi một phòng công nghệ thông tin sắp xếp sự
hỗ trợ và duy trì, nó không chỉ thuê một phương pháp giải quyết các sự cố, mà
còn một người hoặc công ty theo đó nó có thể quy trách nhiệm cho các vấn đề
hoặc thất bại có thể xảy ra. Quyết định áp dụng một giải pháp PMTD đặc biệt nào
đó mà không có các trung gian để chào các đảm bảo thì sẽ đặt tất cả gánh nặng
của sự thành công hoặc thất bại lên bản thân phòng đó, điều có lẽ thích hơn cho
bên trung gian để gánh trách nhiệm này.  
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Huấn luyện

Huấn luyện có thể là nguồn doanh số dễ dàng. Bổ sung thêm vào thực tế rằng mô
hình phát triển mở làm cho thông tin về một sản phẩm sẵn sàng cho bất kỳ ai, nên
hầu hết các dự án PMTD thiếu các chương trình huấn luyện chính thống, nghĩa là
bất kỳ ai cũng có thể tham gia kinh doanh được. Nhiều công ty được thành lập mà
việc kinh doanh của chúng là huấn luyện đã bổ sung thêm vào các chương trình
PMTD vào chào hàng của họ. 

Hỗ trợ và duy trì

Chúng ta đã thấy rồi các dịch vụ hỗ trợ và duy trì là nguồn doanh thu quan trọng
như thế nào đối với các doanh nghiệp tham gia vào sự phát triển một sản phẩm tự
do, nhưng chúng cũng tạo thành một phần của chào hàng của các công ty chỉ cung
cấp các dịch vụ theo chiều ngang, như chúng ta sẽ thấy ở bên dưới. 

Như chúng ta đã nói trước đó, dải các công ty dịch vụ có khả năng là khổng lồ,
với các mô hình đang được phát triển trên cơ sở chuyên môn hóa trong các dịch
vụ nhất định, một dạng các ứng dụng, thị trường địa phương hoặc qui mô lớn, ...
Chúng ta sẽ nghiên cứu 3  hệ thống các loại hình mẫu một cách chi tiết. Trước
nhất, các nhà phân phối nền tảng, khi họ từng là những người của các mô hình
kinh doanh đầu tiên đã triển khai với PMTD và là đại diện không thiên vị của một
số công ty chính trong lĩnh vực đó. Thứ 2, chúng ta đã chọn 2 ví dụ ở 2 đầu của
phạm vi đó: các nhà tích hợp hệ thống lớn và các doanh nghiệp siêu nhỏ của
ngách nhỏ. Giữa 2 loại này, chúng ta có các mô hình kinh doanh có khả năng
khác, tập trung vào cung cấp các dịch vụ. 

3.2.1. Các công ty phân phối nền tảng

Hoạt động của dạng công ty này được tập trung vào tích hợp và chọn lựa các
thành phần để tạo ra một  giải pháp phần mềm toàn diện. Sự đa dạng của các
ứng dụng và các kết quả được mô hình phát triển PMTD sinh ra đòi hỏi các đội
tích hợp đưa ra sự gắn kết và đảm bảo tính tương thích của các thành phần đó.
Điều này làm nảy sinh sự cấp bách của các phân phối khác nhau được các tác
nhân khác nhau phát triển. Hoạt động này cũng là một mô hình kinh doanh tiềm
tàng rõ ràng. 

Các công ty phân phối nền tảng sử dụng một mô hình tương tự với các công ty
phát triển ứng dụng và các nhà cung cấp dịch vụ, nhưng sự lựa chọn và tích hợp
kho sản phẩm rộng lớn, đối nghịch với sự phát triển, nằm ở nút mấu chốt công
việc của nó. 
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Các công ty sử dụng mô hình này tạo ra và phân phối các gói phần mềm tích
hợp, chủ yếu cho các khách hàng tập đoàn. Nền tảng được sinh ra là sản phẩm
cốt lõi của công ty, nó tạo ra một vấn đề chủ chốt: sự khác biệt của sản phẩm là
rất khó vì nó có khả năng truy cập được tự do. 

Ngoài việc phân phối phần mềm theo một mô hình truyền thống qua bán các đĩa
CD được đóng gói, các công ty đó thường bổ sung cho bản chào hàng của họ với
các dịch vụ như cài đặt và hỗ trợ có chất lượng, thường qua một hệ thống đăng ký
thuê bao. Giá trị gia tăng dựa vào độ tin cậy và lòng tin, được thương hiệu đại
diện cho họ truyền đạt. Họ chào để làm giảm các khoảng cách mà một sản phẩm
PMTD có thể có đối với các môi trường tập đoàn, nó tìm kiếm một giải pháp đúng
phù hợp, ổn định và tin cậy - thậm chí ở chi phí của các tính năng và hiệu năng
(hy sinh tính năng và hiệu năng). 

Vì thế, các khách hàng tiềm năng của họ sẽ là các doanh nghiệp vừa và lớn, họ đòi
hỏi độ chín và sự ổn định, sự hỗ trợ chuyên nghiệp và hệ sinh thái có thể trụ vững
được của các giải pháp. Sự đầu tư trong phần mềm được hoàn trả dần qua 5 năm,
nên một công ty định sẽ đầu tư vào phần mềm sẽ cần biết rằng - ít nhất trong giai
đoạn này - nó sẽ có sự hỗ trợ từ các sản phẩm đó. Đưa ra các chi phí dư thêm có
liên quan tới việc chuyển từ giải pháp công nghệ này sang giải pháp công nghệ
khác, việc có sự hỗ trợ kéo dài vượt qua cả giai đoạn hoàn trả là điều được mong
đợi cao độ. 

Vì thế, việc tạo lòng tin là nền tảng cơ bản cho chiến lược kinh doanh của họ và
phải bao gồm sự phát triển thương hiệu mà truyền đạt được độ tin cậy tới một sản
phẩm PMTD. Biết rằng mô hình kinh doanh của chúng là dựa vào một sản phẩm
mà bất kỳ ai cũng có khả năng truy cập tới được, các công ty đó tìm cách phát
triển một thương hiệu mạnh như một yếu tố gây sự khác biệt mà sẽ cho phép họ
giành được các thị phần qua thời gian hoặc các sản phẩm rất tương tự. 

Dù các công ty đó không thường tập trung vào sự phát triển các ứng dụng đặc thù
nào, thì họ lại thường đóng góp cho các dự án mà họ được lôi kéo bằng việc gỡ
lỗi, và phát triển các sản phẩm mới chỉ khi cần thiết để mở rộng thị trường cho sản
phẩm của họ. 

Các nhà phân phối mới 

Các công ty phân phối mới gần đây đã nổi lên, chào các bó phần mềm chuyên dụng
hơn cho các thị  trường có giới  hạn hơn. SourceLabs, Spikesource và Wild Open
Source là những ví dụ của các sáng kiến như vậy. SourceLabs, ví dụ, chào các bộ sưu
tập có chứng thực của các phần mềm thường được sử dụng cùng nhau, như Linux,
Apache, PHP và MySQL. Wild Open Source, mặt khác, tùy biến các phát tán để sử
dụng trong các ngữ cảnh hiệu năng cao hoặc các hệ thống nhúng. Cùng với bó có
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chứng thực, các công ty chào các dịch vụ duy trì và hỗ trợ cho bộ sưu tập của họ, hệt
như các công ty đăng ký thuê bao truyền thống. 

Thách thức chính cho dạng công ty này sẽ là phải xác định các bộ sưu tập phần
mềm mà có dải đủ rộng để duy trì một lượng khách hàng đủ trong khi có khả năng
cung cấp sự hỗ trợ cho tất cả các thành phần trong bó đó. 

Trường hợp của Spikesource

Tên công ty Spikesource, Inc. 

Trụ sở chính Redwood City, CA. (Mỹ)

Website www.spikesource.com

Năm thành lập 2003

Số lượng nhân viên được thuê trong năm 2006 80

Doanh số năm 2007

Dữ liệu về Spikesource, Inc. Được chuẩn bị với các số liệu thống kê từ Hoovers 
(http://www.hoovers.com) 

Spikesource là ví dụ đại diện của tiềm năng kinh doanh được sinh ra từ sự thiếu hoàn thiện
của các sản phẩm PMTD. Được thành lập vào năm 2003 bởi một trong những hãng đầu tư rủi
ro quan trọng nhất của quả bóng Internet - Kleiner Perkins Caufield & Byers - Spikesource đã
tung ra các sản phẩm đầu tiên của mình vào tháng 04/2005. Vào tháng 10/2006, công ty đã
công bố sự mở rộng của nó ở châu Âu qua một mạng các nhà cung cấp giải pháp và các đối
tác công nghệ địa phương. 

Murugan Pal, người sáng lập, tóm tắt hoạt động của công ty như sau: 

“Mục tiêu của Spikesource là để tạo thuận lợi cho sự ứng dụng PMNM trong doanh nghiệp
thông qua các dịch vụ kiểm thử, chứng thực và hỗ trợ. Chúng tôi đổi mới, tự động hóa và tối
ưu hóa các kỹ thuật kiểm thử tiên tiến như một phần năng lực cốt lõi của chúng tôi”. 

(Murugan  Pal.  “Kiểm  thử  có  sự  tham  gia:  Tiếp  cận  của  Spikesource”.
http://www.oreillynet.com/pub/a/network/2005/04/07/spikesource.html) 

Các yếu tố khác biệt với các nhà phân phối giải pháp tích hợp kinh điển như Red Hat, công ty
nhấn mạnh các nỗ lực của mình để thúc đẩy tự động hóa kiểm thử và sự kết hợp các ứng dụng
đặc thù của nó mà có thể được cài đặt trên các nền tảng và các hệ điều hành khác nhau. Nó
bao gồm các phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau, cả tự do lẫn sở hữu độc quyền, và kết
hợp phần mềm đóng vào một vài sản phẩm. 

Bổ sung thêm vào các bó của mình, như SpikeWAMP-1.4, nó bao gồm các phiên bản mới
nhất của PHP, MySQL và Apache (cho cài đặt Windows), và “SuiteTwo”, nó tích hợp một dải
rộng lớn các ứng dụng cộng tác nhúng, và các tính năng của “Web 2.0”, nó gần đây đã tung ra
một nền tảng cho các lập trình viên trên đó họ có thể kiểm thử và tích hợp các ứng dụng của
họ, vì thế giành được chứng thực của Spikesource và kết quả là một sự hoàn thiện phần mềm
tốt hơn (sản phẩm hóa).

Công việc dạng này của công ty có thể rất tích cực trong tính minh bạch ngày một gia tăng và
thúc đẩy áp dụng các giải pháp PMTD, và Spikesource đã áp vào được điều này. 
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Công ty tiến hành các nỗ lực lớn để chỉ ra rằng công việc của mình có lợi cho cộng đồng
PMTD - và rằng nó không đơn giản khai thác PMTD - bằng việc đưa vào các tính năng nổi
tiếng trên thế giới của PMTD, như Brian Behlendorf và Larry Rosen, trong ban cố vấn của
công ty như những người xác nhận. Nó cũng đã phát triển một website cho các lập trình viên
(http://developer.spikesource.com), nơi mà nó chào các dịch vụ kiểm thử được tự động hóa
của mình cho sự tích hợp và tương thích trên các nền tảng khác nhau. 

Dù vậy, phần mềm tự động hóa được công ty sử dụng kết hợp các phần đã được phát hành
với các phần vẫn còn giữ là đóng. Trong trường hợp này, việc giữ lại một phần mã là một
chiến lược để bảo vệ sự khác biệt của nó và giữ cho sự cạnh tranh từ các dịch vụ có thể so
sánh được hoạt động. Quyết định này hé lộ rằng thay vì mất doanh thu từ việc cấp phép (mà,
như chúng ta đã thấy lặp đi lặp lại trong chủ đề này không phải là một trở ngại thực sự), sử
dụng PMTD ảnh hưởng tới các khả năng của công ty về sự khác biệt - và vì thế, ảnh hưởng
tới việc kinh doanh. Trong trường hợp của Spikesource, nỗ lực đó được đầu tư vào trong các
ứng dụng kiểm thử sẽ được tưởng thưởng không bằng bán các giấy phép cho phần mềm này,
mà bằng sự bảo vệ yếu tố tạo khác biệt của nó từ các công ty khác chào các dịch vụ tương tự. 

3.2.2. Các nhà tích hợp lớn

Các nhà tích hợp hệ thống hoặc các nhà tạo ra các giải pháp lớn là một trong các
dạng công ty đứng lên để giành lấy hầu hết bằng việc tựa việc kinh doanh của họ
vào PMTD, biết rằng những tiết kiệm chi phí trực tiếp, và khả năng sau đó với tới
được nhiều khách hàng hơn. 

Các khách hàng thường tìm kiếm các công ty có thể cung cấp các giải pháp cho
một vấn đề CNTT-TT và không quan tâm với các chi tiết triển khai. Một giải pháp
hoàn chỉnh sẽ kết hợp phần cứng, phần mềm và các dịch vụ, làm cho qui trình dễ
dàng hơn cho khách hàng, những người chỉ cần liên hệ với một công ty để giải
quyết các vấn đề CNTT-TT của mình và không lo về tính tương thích giữa các nhà
cung cấp. Vì thế, mọi điều mà công ty đó có thể tiết kiệm trong các chi phí phần
mềm bằng việc sử dụng PMTD có thể được truyền tới các chi phí của các dịch vụ,
điều sẽ cải thiện cho giải pháp đó. Công ty có thể hạ giá thành để tăng tiềm năng
số lượng các khách hàng của mình, hoặc đơn giản cải thiện khả năng lợi nhuận
của mình. Dạng nhà tích hợp lớn này thường làm việc trong các dự án phức tạp,
có thể duy trì các giá thành của mình vì các rào cản lối vào đối với các đối thủ
cạnh tranh khác. 

Hình bên dưới minh họa tình huống này, phác họa đường cong về cầu cho các giải
pháp tổng thể và các chi phí của nhà cung cấp. 
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Đường con về cầu của các dịch vụ máy tính tổng thể. Cận biên bán hàng và số khách hàng. Nguồn:
Dirk Riehle, “Động lực kinh tế của PMNM: Các triển vọng của các bên tham gia đóng góp” ("The
Economic  Motivation  of  Open  Source  Software:  Stakeholder  perspectives").
http://www.riehle.org/computer-science/research/2007/computer-2007-article.html)

Có  nhiều  hãng  tư  vấn  và  lựa  chọn,  bao  gồm  Ayamon,  Enomaly,  Navica,
OpenLogic, Optaros và X-tend. Các nhà tích hợp lớn bao gồm IBM, Sun và HP. 

Trường hợp của IBM

Tên công ty Spikesource, Inc. 

Trụ sở chính Armonk, NY (Mỹ)

Website www.ibm.com

Năm thành lập Năm thành lập gốc là 1898. Vào năm 1924, nó 
đã đổi tên thành IBM

Số lượng nhân viên được thuê trong năm 2006 394.540

Doanh số năm 2007 91.423 tỷ USD

Dữ liệu về IBM. Được chuẩn bị với các số liệu thống kê từ Software Magazine 
(www.softwaremag.com) và Wikipedia.

20 năm trước, IBM từng là một trong những người bảo vệ mạnh nhất các quyền sở hữu trí tuệ
cho phần mềm. Lý lẽ của nó từng là không có sự bảo vệ bản quyền mạnh, có thể sẽ không có
động lực cho các công ty để đầu tư vào phát triển phần mềm. 

Bây giờ, dù nó đã giữ lại phần lớn các phần mềm sở hữu độc quyền của mình, IBM cũng đã
tung ra các chiến dịch chính hỗ trợ cho PMTD, chào các đóng góp tài chính đáng kể cho sự
phát triển Linux và các ứng dụng khác, và phát hành các ứng dụng như nền tảng phát triển
Eclipse và một phần hệ điều hành AIX của nó như là nguồn mở. 

Mô hình kinh doanh của IBM hiện hành tập trung vào bán phần cứng cao cấp, phần mềm sở
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hữu độc quyền trên Linux và cung cấp các dịch vụ tích hợp cho các khách hàng tập đoàn.
Dù IBM từng là một trong các nhà sản xuất phần mềm hàng đầu thế giới, thì các chương trình
của nó thường được thương mại hóa như một giải pháp kết hợp với các phần cứng của riêng
nó. Kết quả là, hãng có ít để mất từ thiếu sự khác biệt trong phần mềm mà nó sử dụng: biết
rằng các rào cản cho lối vào của các đối thủ cạnh tranh trong các máy chủ lớn (mainframes),
sử dụng các phần mềm chi phí thấp cho phép hãng cắt giảm các chi phí và mở rộng dải các
khách hàng của nó mà không trải qua sự mất sự khác biệt, có thể làm gia tăng đáng kể sự cạnh
tranh của nó. 

Vì thế, sử dụng Linux của nó cho phép IBM chào toàn bộ giá thấp hơn cho phần cứng và các
dịch vụ của nó, trong khi cũng cung cấp một nền tảng chung trên đó để xây dựng và bán các
ứng dụng và các dịch vụ đặc biệt. Theo các con đường này, chúng ta cũng có thể lưu ý tới các
tiết kiệm được công ty thực hiện thông qua sử dụng một hệ điều hành với sự áp dụng trước
rộng rãi - trong tiếp thị, phân phối và bán hàng - cũng như giảm rủi ro và đầu tư vào sự phát
triển. Hơn nữa, các lợi ích về hình ảnh trước công chúng có được cũng là đáng kể. 

Một cách tự nhiên, hoạt động về PMTD của IBM có liên quan tới một chiến lược phức tạp
hơn mà tạo cho nó vị thế cạnh tranh tốt hơn trong vài mặt trận. Từ các chiến lược dựa vào sử
dụng PMTD tới cải thiện tiếp thị các sản phẩm sở hữu độc quyền của mình (như là “người
dẫn dắt thua thiệt” và nhân tự do cộng với các phụ kiện sở hữu độc quyền) cho việc giành lấy
vị thế tốt hơn so với các nhà cung cấp phần mềm lớn khác. 

Sử dụng PMTD đã trao cho IBM sự độc lập hơn so với các công ty lớn khác, như Microsoft,
và vị thế tốt hơn đối với các đối thủ cạnh tranh như Sun. Sun từ lâu đã tựa chiến lược kinh
doanh của hãng vào kết hợp bán phần cứng cộng với các hệ điều hành “tốt hơn trung bình” và
có thể vì thế có nhiều điều để mất trong trường hợp cắt giảm chi phí và sự hiện diện của các
phần mềm tương đương với chi phí thấp. 

3.2.3. Các dịch vụ phần mềm: các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Một hiện tượng cơ bản khác bùng lên từ PMTD là sự chuyển giao tri thức và
công nghệ. Các đầu tư vào huấn luyện, phát triển và công nghệ, cả ở mức độ các
công ty lớn và từng cá nhân, là sẵn sàng thông qua sự phát triển mà là mở cho
bất kỳ ai với một kết nối Internet và một tri thức nhất định. 

Hiện tượng này có thể có tác động chính lên sự chuyển giao công nghệ giữa các
nước ít hoặc nhiều đã phát triển, và trong nội bộ, giữa các doanh nghiệp lớn đa
quốc gia và các doanh nghiệp siêu nhỏ (micro-enterprise) địa phương. 

Khả năng truy cập tự do tới cả mã và các quyết định về thiết kế và phát triển đưa
ra tiềm năng lớn cho các công ty công nghệ nhỏ, điều có thể là trong mối liên hệ
với và áp dụng công nghệ đổi mới nhất được các đầu tư tài chính lớn hỗ trợ. 

Đưa ra kích cỡ của họ, các công ty đó thường tựa các hoạt động của họ vào các
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ngách đặc thù và chỉ đòi hỏi một ít các khách hàng để tiếp tục kinh doanh. Các
khả năng phân đoạn thị trường là bất tận, nhưng yếu tố chung là về sự chú ý sát
sao và cá nhân hóa hơn (nhiều khách hàng thích là khách hàng lớn của một doanh
nghiệp nhỏ hơn là một khách hàng nhỏ của một doanh nghiệp lớn đa quốc gia). 

Các công ty phù hợp hơn về bản chất tự nhiên này bao gồm các công ty mà tựa sự
khác biệt của họ vào sử dụng PMTD không chỉ vì các lợi ích chúng ta đã nhắc đến
cho tới nay, mà như một tuyên bố có ý định, vâng là một yếu tố khác của qui trình
nghiệp vụ mà không tìm cách để tích cóp lợi nhuận mà để sinh ra kế sinh nhai tự
bền vững thông qua sự cung cấp các dịch vụ đóng góp cho sự phát triển và phúc
lợi xã hội. 

Sự làm việc bên trong các công ty đó cũng thường phản ánh triết lý và tiếp cận
này đối với việc kinh doanh, dựa theo hàng ngang và sự minh bạch. Thú vị là,
khung pháp lý của Tây Ban Nha đưa ra một khái niệm về kinh doanh về cơ bản
phù hợp với những gì  chúng ta  đã mô tả:  các hợp tác xã công nhân (worker
cooperatives), trong đó không có những người giúp đỡ về tài chính và bản thân
các công nhân quản lý và kiểm soát công ty. 

Một lần nữa, khái niệm đạo đức kinh doanh không là mới cũng không duy nhất
cho PMTD mà lấy một ý nghĩa đặc biệt trong dạng công ty này. Thường thì, các
doanh nghiệp nhỏ đó tạo thành các nhóm thông qua các dạng mạng khác nhau,
đây là một chiến lược mấu chốt cho việc khuyến khích sự hỗ trợ và cộng tác giữa
họ, phù hợp với các nguyên lý đạo đức và chính trị mà họ dựa vào đó. 

Một tỷ lệ đáng kể các khách hàng tiềm năng là các công ty khác với các nguyên
tắc vận hành tương tự, các tổ chức với các động lực xã hội hoặc chính trị, và các
cơ quan chính phủ. 

Các ví dụ của mô hình này bao gồm các công ty Tây Ban Nha với dạng vận hành
tương  tự,  điều  đã  được  nhất  thể  hóa  trong  nhóm  Ikusnet
(http://www.grupoikusnet.com/) theo các nguyên tắc sau: 

“Phương pháp luận của chúng tôi dựa vào sự cộng tác và theo 'chiều ngang' trong
việc ra và triển khai các quyết định, ở mức độ mà phương thức cộng tác bản thân nó
trở thành một lực lượng sản xuất tìm cách phân phối các hiệu quả của nó trong khung
công việc của xã hội thông tin và tri thức”. 

Chúng  ta  cũng  có  thể  nhắc  tới  hợp  tác  xã  Xsto.info  có  trụ  sở  ở  Madrid
(http://xsto.info), một doanh nghiệp siêu nhỏ với ít hơn 10 công nhân. Sinh ra
trong trái tim của các phong trào xã hội, nó đã được thành lập như một hợp tác xã
công nhân vào năm 2003. Sự lựa chọn dạng pháp lý này là, giống như sử dụng
PMTD, một tuyên bố về ý định lưu ý tới các nguyên tắc vận hành của nó, điều
được website bổ sung, phù hợp với khẩu hiệu sau: 

“Vẫn còn thời gian để tham gia vào sự biến đổi xã hội này để đảm bảo rằng nó xảy ra

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 123/228



Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do. FTA xuất bản, 09/2010

theo một cách thức có sự tham gia, mở, tự do và dân chủ”. 

Trong số các khách hàng của nó chúng tôi thấy các nhà chức trách địa phương
như Hội đồng Thành phố Parla, và các dạng hiệp hội khác nhau, bao gồm cả Liên
đoàn  các  Hiệp  hội  Hàng  xóm  Vùng  Madrid  (Regional  Federation  of
Neighbourhood Associations of Madrid). 

Ví dụ rất có tính đại diện khác, đặc biệt thú vị đã đưa ra tuổi của nó, là Easter-
eggs, mà chúng tôi bây giờ sẽ thảo luận chi tiết. 

Trường hợp của Easter-eggs

Tên công ty Easter-eggs

Trụ sở chính Paris, Pháp

Website www.easter-eggs.com

Năm thành lập 1997

Số lượng nhân viên được thuê trong năm 2006 15

Doanh số năm 2007 800.000 €

Dữ liệu về Easter-eggs. Lấy từ website của công ty (http://www.easter-eggs.com) 

Easter-eggs, một công ty SME của Pháp với hồ sơ theo dõi chắc chắn, cung cấp các dịch vụ
cho PMTD. Được thành lập năm 1997, nó chào một dải rộng các dịch vụ, từ cài đặt, quản trị
và an toàn của các hệ thống GNU/Linux cho sự thích nghi các ứng dụng và các phát triển tùy
biến và tư vấn, kiểm toán và huấn luyện. Công ty chào các dịch vụ cho các PMTD cũ hơn - và
vẫn còn khỏe mạnh: có lợi nhuận từ thời điểm nó được tạo ra, bây giờ nó thuê 15 người và có
được doanh số 800.000 € vào năm 2006. Các khách hàng của nó bao gồm Đại học René
Descartes ở Paris (http://www.univ-paris5.fr/) và Europcar, nó đã triển khai cho khách hàng
đó một chương trình chuyển đổi sang GNU/Linux cho 3.500 cơ quan của khách hàng đó. 

Đối với công ty, quyết định cung cấp các dịch vụ cho PMTD đã dựa vào các nguyên lý đạo
đức hơn là tài chính, và các nguyên tắc đó cũng là những gì đã dẫn nó tới xác định một
phương pháp vận hành doanh nghiệp độc nhất. Theo một cách thức tương tự với những cách
hoạt động của các hợp tác xã công nhân, Easter-eggs hoàn toàn và chỉ được các nhân viên của
nó kiểm soát. Không có các nhà đầu tư rủi ro hoặc đầu tư nước ngoài bất kỳ dạng nào. Một
hiệp hội đã được thiết lập để triển khai hệ thống tổ chức này, Hiệp hội các Nhân viên của
Easter-eggs (Association of Easter-eggs Employees - http://www.easter-eggs.org), nó nắm giữ
99.8% cổ phần trong công ty đó. 

Đó là các nền tảng mà Easter-eggs dựa vào đó đã xây dựng sự khác biệt kinh doanh của mình,
tự xác định mình như là một “công ty xã hội” với sự quan tâm tập trung vào việc tạo ra một
“công ty dựa vào công dân” mà đáp ứng các nguyện vọng ngày một gia tăng của các công dân
đang bắt đầu nhận thức được những hạn chế của chủ nghĩa tiêu dùng (comsumerism) và yêu
cầu rằng các công ty hành động có mục tiêu. Các nguyên tắc vận hành của nó bao gồm sự
minh bạch tài  chính (các hồ sơ kế toán của nó là  sẵn sàng để tải  về từ website  của nó
http://www.easter-eggs.org/rubrique_10_Comptabilite.html), trả tiền ngang bằng nhau và các
cơ chế tham gia và đồng trách nhiệm đối với các nhân viên của nó. 
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Như một phần của chiến lược của nó để tạo ra các mạng và mang các doanh nghiệp nhỏ, có
trách nhiệm xã hội vào cùng nhau để cung cấp các dịch vụ trong một phạm vi rộng lớn hơn và
như một phương pháp cùng thúc đẩy, vào năm 2002, hiệp hội Easter-eggs đã tạo ra mạng các
doanh nghiệp tự do (http://www.libreentreprise.org), bao gồm khoảng 16 công ty Pháp chào
các dịch vụ dựa vào PMTD, tất cả với các mô hình kinh doanh tương tự. 

3.3. Các thị trường phụ thêm: phần cứng

Một trong những mô hình kinh doanh đầu tiên được Hecker mô tả, “Rắc widget”
vẫn còn khả thi ngày nay như nó đã từng. Đối với các nhà sản xuất phần cứng, sự
phát triển của phần mềm là phí tổn cần thiết nếu chúng là để bán các sản phẩm
của họ, nên bất kỳ chiến lược nào mà sẽ hạ thấp các giá thành có liên quan đều là
mong muốn. Hơn nữa, tuân theo mô hình phát triển PMTD mở rộng các khả năng
của tính khả chuyển sang các nền tảng khác, vì thế làm gia tăng sự phân khúc thị
trường. Chúng ta đã thấy trước đó cách mà các nhà cung cấp chính đưa phần cứng
vào bản chào hàng của họ, đang kết hợp các hệ điều hành tự do như một cách thức
làm giảm các chi phí cuối cùng của dịch vụ, vì thế làm gia tăng lượng khách hàng
tiềm năng của họ. 

Về điểm này, là thú vị để lưu ý rằng Linux đang chơi trong một thế hệ mới các
thiết bị nhúng. Chúng ta đang chứng kiến một sự trở lại kết hợp bán phần cứng và
phần mềm trong dạng này của thiết bị, đều phải đi với chức năng đặc thù của nó
được xây dựng sẵn, thường với các hệ điều hành với chức năng bị hạn chế. Dù
vậy, khả năng sử dụng Linux nhúng đã gia tăng các cơ hội kinh doanh cho dạng
này của phần cứng. 

Sử dụng PMTD đưa ra các ưu điểm đáng kể về tiết kiệm chi phí, các chu kỳ phát
triển ngắn hơn (cơ bản trong một thị trường được điều tiết bằng các chu kỳ sống
ngắn), dễ phát triển các hợp đồng phụ (vì mức độ module hóa cao đối với cơ sở
đang tồn tại) và các khả năng cho đổi mới được đưa ra bằng việc thiết lập cộng
đồng xung quanh sản phẩm. Hơn nữa, sử dụng PMTD trao cho các nhà sản xuất
sự độc lập đáng kể đối với các nền tảng Windows Mobile và Symbian và vì thế
độc lập đáng kể với các chương trình nghị sự của Microsoft và Nokia.  

Hiện hành, các hệ điều hành dựa vào Linux là phổ biến nhất trong các hệ thống
nhúng và sự áp dụng nó của các công ty cứng cỏi trong lĩnh vực này, như Wind
River, định hướng liên tục cho xu thế này. Trong thị trường điện thoại thông minh,
Linux đã gia tăng từ 3.4% vào năm 2004 lên 14.3% vào năm 2005, trong khi
Windows nhúng chỉ tăng trưởng từ 2.9% lên 4.5% trong cùng thời kỳ. 

Hơn nữa, sự tồn tại của phần mềm ở cái giá chấp nhận được cho một khán thính
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phòng lớn cũng tạo ra một hệ sinh thái các nhu cầu xung quanh nó, điều mà phần
cứng thường tạo thành một phần của nó. Nền tảng tiếng nói qua Internet (VoIP)
Asterisk, ví dụ, cho phép nhiều doanh nghiệp sử dụng các bảng điều khiển, với
một sự giảm chi phí đáng kể. Tuy nhiên, nó đòi hỏi những người sử dụng phải
mua các  thành phần phần cứng nhất  định,  như các  máy IP đầu cuối,  các thẻ
Asterisk, các bộ định tuyến router, các hệ thống ghi, ... 

Các nhà sản xuất các sản phẩm đó có thể hưởng lợi từ sự lan truyền rộng các phần
mềm như Asterisk, nên họ sẽ có nhiều thứ để giành được từ việc tham gia trong và
đóng góp cho sự phát triển của nó. Tương tự, các công ty phát triển phần mềm có
thể kiếm tiềm bằng việc bán phần cứng và các dịch vụ có liên quan, như trường
hợp của Digium, công ty chủ yếu có trách nhiệm cho sự phát triển của Asterisk. 

Cũng có các khoảng trống và các ngách khác có thể được khai thác thông qua
công nghệ này, như các chỗ mà Avanzada7 áp vào. Công ty có trụ sở ở Málaga
này bán phần cứng cần thiết  để triển khai Asterisk,  nhưng thừa nhận rằng nó
không là nhà sản xuất và cũng không là nhà phân phối chính. Sự khác biệt của nó
xuất  phát  từ  sự cung cấp  các  dịch  vụ hỗ trợ  tự  do sau  khi  bán  các  thiết  bị.
Avanzada7 cũng đã thiết lập mối quan hệ với Digium, công ty có trách nhiệm về
sự phát triển của phần mềm, tạo ra một mạng tin cậy mở rộng sang các công ty
khác có mong muốn triển khai Asterisk cho các khách hàng đầu cuối. Vì thế, nó
đã thiết lập một mạng hình chóp dạng được mô tả ở trên dựa vào các nhu cầu
được PMTD tạo ra, nó khai thác thông qua các chiến lược hợp tác. 

Trường hợp của Chumby

Tên công ty Chumby Industries, Inc.

Trụ sở chính San Diego, CA (Mỹ)

Website www.chumby.com

Năm thành lập 2005

Số lượng nhân viên được thuê trong năm 2006

Doanh số năm 2007

Dữ liệu về Chumby Industries, Inc. 

Chumby Industries được thành lập với mục đích tạo và tiếp thị cho “Chumby” được khởi
xướng vào tháng 08/2006. Thiết bị không dây (Wifi) này đã được thiết kế để thay thế cho
đồng hồ radio và có thể kết nối tới “Mạng Chumby”, nơi mà nó có thể tải về các dạng thông
tin khác nhau. Nó có thể chơi podcasts, radio Internet, và vài video. Thiết bị chạy Linux và
Flash Lite, một chương trình của Adobe với các ứng dụng tương tác nhỏ hoặc “widget”. Nó
không có trình duyệt và nội dung chỉ có thể được tải về qua các widget, mỗi trong số đó có
chức năng đặc thù của riêng nó: đọc tin mới nhất từ 1 blog, tải về các ảnh mới nhất từ 1 phòng
trưng bày..
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Phần cứng và phần mềm Chumby là tự do và cả sơ đồ của nó lẫn các bảng mạch in - và thậm
chí mã nguồn của nó - có thể tải về được. Hoạt động tiếp thị của công ty dựa vào tính mở của
nó: Chumby có thể được tùy biến ở bất kỳ mức độ nào bằng việc thay đổi vỏ ngoài và (theo
nghĩa đen) khâu các mở rộng theo ý muốn, tạo ra các widget mới hoặc vọc phần cứng. Vì thế,
thiết bị không chỉ được bán như là “thân thiện với người sử dụng”, nó còn mở cửa cho sự mở
rộng các tính năng của nó vượt ra khỏi sự kiểm soát và tài chính của công ty, để nó tiến hóa
trong những gì mỗi người sử dụng muốn nó trở thành. 

Dù vậy, mô hình kinh doanh của Chumby không nhằm vào việc giành được doanh thu từ phần
cứng, và giá thành thiết bị là khá thấp. Steve Tomlin, người sáng lập và CEO của công ty viện
lý rằng vài mô hình kinh doanh là có khả năng với Chumby: họ có thể đã lấy tiền nhiều hơn
và đi theo mô hình nhà bán hàng phần cứng truyền thống, với các vấn đề về doanh thu định
kỳ mà điều này có thể tạo ra, hoặc họ có thể lấy ít tiền hơn cho thiết bị, nhưng sau đó lấy tiền
đăng ký thuê bao nội dung. Tuy nhiên, công ty đã thích hơn cách thứ 3: có doanh thu cần thiết
chỉ để bao được các chi phí bán hàng và tạo ra lợi nhuận của nó thông qua quảng cáo. 

Để đảm bảo an toàn cho lĩnh vực kinh doanh mới này, Chumby là không mở 100% và có các
ràng buộc về sử dụng nó, cả trong phần cứng và trong “Mạng Chumby”, vì thế đảm bảo cho
mô hình kinh doanh. 

Truy cập “mạng Chumby”

Sau khi mua một Chumby, người sử dụng phải đăng ký vào website công ty để truy cập các
widget, chấp nhận các điều khoản sử dụng của họ. Các điều khoản đó cho phép bất kỳ ai thêm
các widget mới với bất kỳ dạng thông tin nào họ muốn, trao sự cho phép của họ để phân phối
thông tin này tới bất kỳ thiết bị nào được kết nối tới mạng. Tuy nhiên, các hạn chế được đặt ra
trong nội dung được cho phép, và nội dung không phù hợp (phân biệt chủng tộc, khiêu dâm,
spam...) bị cấm, như các nội dung thương mại làm: 

“Nội dung bị cấm bao gồm nội dung mà: (...) ngoại trừ được Chumby rõ ràng phê chuẩn, bao
gồm các hoạt động thương mại và/hoặc các khuyến mãi như, không có hạn chế, các nội dung,
rút  thăm  trúng  thưởng,  trao  đổi  hàng  hóa,  quảng  cáo,  hoặc  các  sơ  đồ  hình  chóp”.
(http://www.chumby.com/pages/terms) 

Thanh toán vì thế phải được thực hiện để có quyền cho nội dung quảng cáo. Các điều khoản
và điều kiện cũng cảnh báo rằng người sử dụng sẽ nhận được quảng cáo khi anh/chị ta kết nối
tới mạng Chumby. 

Dù các widget về mặt kỹ thuật có thể được kết hợp bên ngoài mạng Chumby bằng việc sử
dụng các thiết bị USB, thì công ty chắc chắn rằng hầu hết các đóng góp sẽ nằm lại bên trong
mạng, vì thế hấp dẫn đủ nội dung để tạo ra giá trị từ số lượng người và các đóng góp trong nó.

 

Thiết bị 

Chumby cho phép truy cập tới các sơ đồ và các PCB các thiết bị của nó. Tuy nhiên, các nhà
sản xuất đang tìm cách sử dụng các thiết kế của nó và kết hợp chúng vào các sản phẩm của
riêng họ phải trả tiền cho công ty để cấp phép cho sản phẩm mới của họ. Hơn nữa, họ phải
chấp nhận điều đó, ngoài ra bất kỳ mạng nào khác mà họ kết nối tới chúng, họ cũng sẽ kết
hợp với Mạng Chumby. 
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Để tóm tắt, Chumby thừa nhận rằng giá trị thiết bị của nó nằm ở nội dung, theo một cách thức
tương tự với O'Reilly trong “Sự chuyển dịch Hệ biến hóa Nguồn Mở” và các cách khác. Chiến
lược của nó, ngoài việc đặc trưng sản phẩm bằng tính mở của nó, là thu hút càng nhiều người
càng tốt đến với mạng trong một nỗ lực để biến nó thành mạng chuẩn mực cho các thiết bị di
động nhỏ dạng này. Tuy nhiên, thay vì việc bán nội dung qua đăng ký thuê bao, nó đã quyết
định thương mại hóa theo giá trị này qua quảng cáo. 

Đối với công ty, sử dụng cả phần cứng nguồn mở và phần mềm nguồn mở là chiến lược chủ
chốt để lan truyền và áp dụng không chỉ thiết bị của nó mà của cả mạng mà nó đã tạo ra để
cung cấp nội dung. Hơn nữa, tính mở của nó trao cho nó một sự khác biệt rõ rằng và ưu thế
thương mại đối với các sản phẩm tương tự như iPod Touch và iPhone của Apple. 

3.4. Các thị trường phụ thêm khác

Sự lan truyền gia tăng của PMTD, cả vì dạng phát triển và sử dụng của nó, tạo ra
các thị trường có liên quan khác mà đã được các công ty khác nhau khai thác: 

• Cộng đồng và sự phát triển: có lẽ các ví dụ rõ ràng nhất là các ví dụ cung

cấp các dịch vụ đặt chỗ hosting và các công tụ cộng tác cho các dự án
phần mềm, như SourceForge, Collabnet hoặc Freshmeat. Cũng đã có một
sự nở rộ các máy tìm kiếm mã, bao gồm Google Code, Koders, Krugle và
Codase. 

• Chứng thực pháp lý: các công ty chào dạng chứng thực này cũng đang

bắt đầu trở nên phù hợp dần. Họ đảm bảo rằng một phần mềm hoặc sự kết
hợp đặc biệt là có khả năng hợp pháp và là quen thuộc với các vấn đề cấp
phép mà nó có thể có. Dịch vụ này được các công ty mà chúng ta đã thấy
trước đó cung cấp,  như các nhà sáng tạo các nền tảng và các bó,  như
Spikesource, nhưng các công ty khác đã bung ra mà tập trung toàn bộ vào
các vấn đề pháp lý, như Black Duck và Palamida. 

• Bán sách: O'Reilly và các cuốn sách của ông là một trong những ví dụ

được trích dẫn thường xuyên nhất trong chủng loại này. 

• Buôn bán (Merchandising): chúng ta không nên bỏ qua tầm quan trọng

của việc buôn bán như một sự phụ thêm hoặc thậm chí dạng cấp vốn
chính.  Các  ví  dụ  bao  gồm  ThinkGeek,  một  đơn  vị  trực  thuộc  của
SourceForge,  nó đóng góp doanh thu qua bán các dạng sản phẩm trên
Internet cho các “cao thủ máy tính” (geek): từ các áo T-shirt và các cái
chén cho tới một dải các gadget. 
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Tóm tắt 

Module này đã xem xét chi tiết trong các mô hình kinh doanh khả thi đa dạng và
có khả năng trụ vững dựa vào PMTD. Sự gia tăng của các công ty tập trung hoàn
toàn vào khai thác nó và sự tái định hướng chiến lược của các công ty phần mềm
đa quốc gia là bằng chứng quyết định. 

Ban đầu, chúng tôi đã mô tả các phân loại khác nhau do một loạt các tác giả đề
xuất qua thời gian:

• Các phân loại của Hecker và Raymond, dựa vào sự quan sát các công ty đã

sử dụng PMTD như một phần các mô hình kinh doanh của họ. 

• Phân loại của Nhóm Làm việc châu Âu về PMTD, dựa vào mô hình cấp

vốn kinh doanh. 

• Phân loại của Daffara, dựa vào các nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn. 

Cuối cùng, chúng tôi đã đề xuất và phát triển đề xuất các mô hình kinh doanh của
riêng chúng tôi: 

• Các chuyên gia/theo chiều dọc, tập trung trước hết vào sản phẩm PMTD

và sản phẩm có thể áp dụng các mô hình cấp phép đôi pha trộn, các phụ
kiện sở hữu độc quyền, các mô hình cung cấp dịch vụ hoặc bán các sản
phẩm được phân phối cho sản phẩm đó, như phần mềm như một dịch vụ. 

• Các dịch vụ có liên quan như các phát triển tùy biến, lựa chọn sản phẩm,

cài đặt, tích hợp, cấp chứng thực kỹ thuật, huấn luyện, hỗ trợ và duy trì,
chúng có thể được định hướng phân phối các nền tảng, tích hợp qui mô
lớn hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 

• Các thị trường phần cứng phụ thêm, chúng sử dụng PMTD để bổ sung cho

việc kinh doanh chính của  chúng:  bán  các sản phẩm vật  lý  hoặc kinh
doanh nội dung truy cập được từ một phần cứng đặc biệt. 

• Các thị trường phụ thêm khác, như các công cụ cộng tác, chứng thực pháp

lý, bán sách hoặc buôn bán. 
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Giới thiệu

Module này, chúng ta đi sâu vào thế giới sản xuất PMTD và các đặc tính phù hợp
nhất của nó cho sản phẩm, công ty và cộng đồng người sử dụng. 

Để bắt đầu, chúng ta thảo luận về sự phát triển của PMTD từ quan điểm của dự
án, cân nhắc các khía cạnh chính có ảnh hưởng tới số lượng người tham gia và
quản lý của dự án, và sự tham gia của cộng đồng người sử dụng trong các khía
cạnh khác nhau. 

Một dự án PMTD chính thức hóa mối quan hệ giữa công ty và cộng đồng người
sử dụng. Sự tùy biến thích nghi các tính năng đặc thù của mối quan hệ này là cơ
bản để đạt được các mục tiêu dự án.

Chúng ta sau đó đi tiếp để mô tả các tính năng đặc thù đó của cộng đồng người sử
dụng PMTD và cách mà công ty quản lý cộng đồng đó. Sự quản lý này bổ sung
cho phương pháp luận sản xuất và triển khai chiến lược quan hệ được thảo luận
trước đó. 

Cuối cùng, module này kết luận với một trường hợp điển hình của một công ty có
thực đang sản xuất PMTD. 

Module này có cấu trúc như một chỉ dẫn cho việc đọc bên ngoài, mục tiêu của nó
là cung cấp thêm chi tiết về các đặt tính của các khía cạnh khác nhau đang nổi lên
và chúng là phù hợp với sự sản xuất kinh doanh PMTD. 
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Các mục tiêu

Sau khi hoàn tất module này, các học viên sẽ nắm được các mục tiêu sau: 

1. Làm quen với phương pháp luận sản xuất PMTD. 

2. Hiểu được tầm quan trọng của cộng đồng người sử dụng vì sự phát triển
các sản phẩm dựa vào PMTD. 

3. Nhận diện và phân tích các yếu tố phù hợp có ảnh hưởng tới sự thành công
trong sản xuất PMTD. 

4. Hiểu được tầm quan trọng của việc chính thức hóa phương pháp luận để
bổ sung các nỗ lực của công ty và cộng đồng người sử dụng. 

5. Có được sự hiểu biết sâu hơn các tác động trực tiếp và gián tiếp của việc
triển khai dự án phát triển dựa vào PMTD. 
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1. Sản xuất PMTD

Trong phần đầu này, chúng ta sẽ tập trung vào sản xuất PMTD từ các mô hình
kinh doanh có khả năng khai thác nó vì lợi nhuận. 

Vài chủ đề của bằng thạc sỹ này, đặc biệt là các chủ đề về sản xuất phần mềm 1,
thảo luận về qui trình công nghệ đặc trưng cho sự phát triển PMTD theo chiều dài.

Quy trình công nghệ này bổ sung các phương pháp luận cho phép chúng ta chính
thức hóa dự án hợp tác có khả năng trụ vững được mà sẽ kéo dài qua thời gian.
Theo nghĩa này, sự hợp tác của cộng đồng người sử dụng trong dự án PMTD là
sống còn cho việc có được đại chúng sống còn những người sử dụng để xúc tác
cho dự án trở thành có khả năng trụ vững được. 

Hệ quả là, nhiều phương pháp luận và hành động đó được thiết kế để chào sự hỗ
trợ và các đảm bảo cho các mối quan hệ giữa dự án và cộng đồng người sử dụng.
Để hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ này, chúng ta có thể đơn giản tới
thăm các tài nguyên được các dự án PMTD phổ biến nhất chào cho cộng đồng
người sử dụng. 

Để phát triển các khái niệm đó, qua ít phần tiếp sau, chúng ta sẽ mô tả 3 quan
điểm bổ sung. Trước hết, chúng ta sẽ xem xét vài ý tưởng cơ bản của sản xuất
PMTD. Chúng ta sau đó sẽ ngắn gọn chi tiết hóa các bước chính để tiến hành triển
khai dự án dựa vào PMTD. Cuối cùng, chúng ta sẽ chi tiết hóa các khía cạnh
chính về quản lý dự án PMTD. 

1.1. Sản xuất PMTD

Sản xuất PMTD, giống như sản xuất bất kỳ phần mềm nào, đáp ứng nhu cầu giải
quyết một vấn đề công nghệ đặc thù2.

Dù quy trình công nghệ để tinh chỉnh và phát triển ứng dụng PMTD có thể chia sẻ
nhiều nét tương đồng với ứng dụng dựa vào phần mềm sở hữu độc quyền, thì sự
khác biệt được đánh dấu bằng tính mở của mô hình trao cho nó một dạng vận
hành đặc biệt. Nói cách khác, bản chất tự nhiên mở và hợp tác trong sản xuất của
nó ảnh hưởng tới cấu trúc tiến hóa có tính định tính và định lượng xuống tới các
phiên bản. 
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(1)Giới thiệu sự phát triển 
phần mềm. Kỹ thuật phần 
mềm trong các môi trường 
PMTD và Các khái niệm tiên 
tiến về phát triển phần mềm.  

Các dự án phổ biến

Ví dụ, OpenOffice.org 
(http://contributing.openoffic
e.org/) và Mozilla 
(http://www.mozilla.org/cont
ribute/).

Lề 3: (2) Ví dụ, để thêm chức 
năng cho một ứng dụng hoặc 
để sửa các chức năng sai.
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Nhiều tác giả đã viết về các đặc thù của việc sản xuất PMTD. Vì đây không phải
là mục đích của module này để chi tiết hóa hoặc mô tả các tính năng đó, biết rằng
chúng sẽ được đề cập tới trong các chủ đề khác, chúng ta ở đây sẽ tập trung vào
việc chỉ ra vài chủ đề thú vị hơn trong trường hợp của chúng ta. 

Để làm thế, chúng ta sẽ xem xét vài khái niệm trong tài liệu 'Nhà thờ lớn và cái
chợ' (The Cathedral and the Bazaar) của Eric S. Raymond, nó phân tích các đặc
tính đặc thù của PMTD, đặc biệt là GNU/Linux. 

• Gốc gác của sự sản xuất 

Nói rộng ra, sản xuất PMTD nổi lên từ các nhu cầu đặc biệt của người sử
dụng hoặc lập trình viên trong hoạt động thường ngày của anh hoặc chị ta.
Nói cách khác, sự cộng tác trong phát triển phần mềm bắt đầu khi mà
chúng ta tìm kiếm và tìm ra rằng chúng ta muốn hoặc cần phải giải quyết. 

• Cộng đồng người sử dụng 

Cộng đồng người sử dụng PMTD, bao gồm cả những người sử dụng đầu
cuối và các lập trình viên và những người phát triển, là trụ cột mà trao ý
nghĩa cho định nghĩa về sự phát triển PMTD. 

Việc ứng xử với những người sử dụng như là các đối tác trong dự án sản
xuất là cách dễ dàng nhất để gỡ lỗi và cải thiện mã nhanh chóng (nếu
lượng những người cộng tác đủ lớn). Vì thế, những người cộng tác là một
trong những tài nguyên quý giá nhất cho sự phát triển ứng dụng, vì cũng là
hữu ích để nhận biết các ý tưởng và các giải pháp tốt mà họ đưa ra.

• Các phiên bản của một ứng dụng

Một trong những tính năng của sản xuất PMTD là sử dụng lại và viết lại
mã gốc ban đầu để tạo một mã mới hoặc không có lỗi hoặc mã có những
tính năng mới hoặc hiệu năng được cải thiện (trong số các khía cạnh khác).

Hơn nữa, các dự án phát triển PMTD khuyến khích phát hành mã nhanh
và thường xuyên, điều có nghĩa là hoạt động của dự án là năng động và
liên tục. 

• Phối hợp sản xuất 

(Các) cá nhân - (những) người điều phối dự án phải có khả năng quản lý
tiềm năng toàn cầu cộng đồng người sử dụng, dẫn dắt sự tiến hóa của dự
án một cách không ép buộc và tận dụng ưu thế về các tài nguyên và sự
đồng vận được các mạng như Internet cung cấp. Quản lý sự phối hợp và
mã di sản của ứng dụng là quan trọng đối với dự án phát triển PMTD trong
tương lai. Sự lựa chọn người tiếp sau để kiểm soát và quản lý sản xuất
không nên được để lại cho cơ hội. 
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Website được khuyến cáo

E. Raymond (1997). Nhà 
thờ lớn và cái chợ 
(http://www.catb.org/~esr/wr
itings/cathedral-bazaar/) 

Các giai đoạn mới sản xuất 

Nhiều quỹ PMTD dựa vào 
sự xuất bản và các tùy biến 
thích nghi đặc thù hoặc các 
phát triển được các nhân 
viên thực hiện trong công 
việc thường ngày của họ. 
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1.2. Dự án PMTD

Bổ sung thêm vào những xem xét công nghệ và chức năng của các ứng dụng dựa
vào PMTD, một trong những mục tiêu ban đầu của bất kỳ dự án PMTD nào là để
phổ biến ứng dụng đó hoặc có được đại chúng số đông người sử dụng. 

Nói cách khác, là rất không hữu dụng cho tương lai một dự án nếu mã được sinh
ra là không được biết tới và không được những người sử dụng tiềm năng áp dụng,
thậm chí nếu các vấn đề đặc biệt hoặc các nhược điểm đã từng được giải quyết.
Điều này cũng là mục tiêu cần thiết cho sự duy trì và tiến hóa sau này của nó qua
thời gian. Trong trường hợp của PMTD, thỏa mãn khía cạnh này là cơ bản cho sự
tạo ra một cộng đồng người sử dụng ổn định và kéo dài. 

Vài chỉ dẫn đã được viết rằng, ở mức độ ít hơn hay nhiều hơn, hãy đóng góp các
khái niệm cần thiết để tạo ra và quản lý các dự án dựa vào PMTD. Trong phần
này, chúng ta sẽ phát triển vấn đề này bằng việc sử dụng bài báo của Benjamin
Mako về  Quản lý Dự án Phần mềm Tự do THẾ NÀO (Free Software Project
Management HOW TO), nó rà soát lại các tính năng chính của dự án từ góc nhìn
thực tế. 

Khởi xướng dự án

Trước khi khởi xướng một dự án dựa vào PMTD, là rất quan trọng để thiết kế một
cấu trúc vững chắc mà sẽ chịu được quy trình phát triển sau đó với đủ sự đảm bảo.

Nói chung, cấu trúc cơ bản của dự án phải tính tới những điều sau: 

• Nhu cầu tạo ra một dự án mới, hoặc với các ý tưởng và các mục tiêu của

riêng nó hoặc thông qua các dự án đang tồn tại, có liên quan. 

• Xác định các tính năng chính của ứng dụng (chức năng, việc cấp phép,

việc đánh số, ...).

• Hạ tầng cơ bản để hỗ trợ phổ biến dự án mới và sự cộng tác trong phát

triển của nó (website, thư điện tử liên hệ, ...). 

Các lập trình viên 

Một khi dự án đã được khởi xướng, mục tiêu tiếp sau sẽ là sự tích hợp và củng cố
những người sử dụng và các lập trình viên của ứng dụng. Chúng ta phải tạo ra các
chính sách và các chiến lược cho phép chúng ta định nghĩa và xây dựng sự cộng
tác của các lập trình viên. 
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B. Mako (2001). Quản lý Dự 
án PMTD THẾ NÀO  
(http://mako.cc/projects/how
to) 
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Các chính sách cộng tác phải đáp ứng 2 mục đích chính: 

• Sự phối hợp sản xuất bên trong và bên ngoài, bao gồm đoàn các đại diện

và các giao thức (thủ tục) phê chuẩn đối với các đóng góp. 

• Quản lý sản xuất, như xây dựng các nhánh phát triển và các kho có liên

quan của chúng. 

Những người sử dụng 

Với các sản phẩm dựa vào PMTD, những người sử dụng cũng thường là các lập
trình viên (và ngược lại). Một trong những mục đích chính phải tính tới sau đó là
các kiểm thử ứng dụng, chúng là chức năng, sự vận hành, chất lượng, ... 

Hạ tầng hỗ trợ

Hoạt động thường ngày của dự án dựa vào PMTD có thể không được triển khai
mà không có sự hỗ trợ của hạ tầng được áp dụng cho các mục đích hợp tác của nó.

Các hành động chính ở khía cạnh này là triển khai trong quá trình khởi xướng dự
án. Tuy nhiên, một khi nó được dựng lên và chạy, thì chúng ta sẽ cần phải tùy biến
thích nghi, cải tiến và bổ sung cho các tài nguyên đang tồn tại cho phù hợp với
diễn biến của dự án. 

Ứng dụng 

Không nghi ngờ là thành phần quan trọng nhất của dự án là ứng dụng, trên đó
phần còn lại của các khía cạnh được xem xét sẽ được dựa vào. Một trong các tính
năng chính được ứng dụng yêu cầu là đối với người sử dụng phải có các đảm bảo
đủ về hiệu năng của từng phiên bản được phát hành. 

Phát hành các phiên bản là một vấn đề nhạy cảm đòi hỏi suy nghĩ thận trọng. Nói
rộng ra, chúng ta cần cân nhắc những điều sau đây: 

• Kiểm soát các phiên bản về chức năng và việc gỡ lỗi (các phiên bản alpha

và beta, các phát hành ứng viên, …)

• Khi tung ra phiên bản đầy đủ, thì mã là sẵn sàng để chào các đảm bảo mà

chúng ta và những người sử dụng kỳ vọng. 

• Phát hành phiên bản như thế nào (đóng gói, mã nguồn, nhị phân, ...). 

Phổ biến dự án 

Cuối cùng, như chúng tôi ban đầu đã giải thích, việc nâng cao nhận thức của dự
án là quan trọng, nhưng nhiệm vụ này nên được triển khai có tính tới việc liệu
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Tài nguyên thường dùng 

Vài tài nguyên phổ biến nhất 
trong các dự án PMTD là: tài 
liệu, các danh sách thư, các 
hệ thống theo dõi lỗi và các 
phiên bản, các diễn đàn, 
chat, wiki, ... 
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chúng ta có muốn tăng cường các quỹ của nó qua thời gian hay không. 

Khi dự án tiến triển, chúng ta cần nghĩ về việc công khai hóa nó trong các danh
sách thư PMTD hoặc trên Usenet, bao gồm cả dự án trên các cổng công khai khác
(như Freshmeat hoặc SourceForge), hoặc quảng cáo các phiên bản mới của ứng
dụng trong các danh sách thư của riêng dự án. 

1.3. Quản lý dự án

Trong phần này, chúng ta sẽ mô tả chi tiết các khía cạnh quản lý dự án mà, như
các sáng lập viên các dự án đó, chúng ta nhớ trong đầu để đảm bảo thành công. 

Các khái niệm chúng ta mô tả trong phần này bổ sung cho những khái niệm của
các phần ở trên, vì thế chúng cho phép chúng ta chỉ định và cải tiến các hành động
được xem xét khác nhau. Vì thế, là có khả năng để tìm những trùng khớp trực tiếp
và gián tiếp với các lý lẽ đó. 

Để chỉ ra những điều cơ bản trong quản lý các dự án dựa vào PMTD, chúng ta sẽ
tính tới những cân nhắc được đặt ra trong tài liệu của Karl Fogel 'Sản xuất PMNM'
(Producing Open Source Software), đặc biệt là Chương 5, có đầu đề 'Tiền'. 

Cấp vốn 

Các tính năng đặc biệt của các dự án PMTD có nghĩa là nhiều đóng góp sẽ được
bao cấp không chính thức (ví dụ, khi nhân viên công ty xuất bản các tùy biến
thích nghi đã được làm cho mã trong các hoạt động của anh/chị ta). 

Tiền quyên góp và tiền tài trợ cũng được thực hiện, đóng góp cho doanh số trực
tiếp để giữ cho dự án hoạt động, nhưng chúng ta phải tính tới sự quản lý các quỹ
tiền đó, vì nhiều hỗ trợ được cấp cho dự án PMTD là dựa vào sự tín nhiệm của
những người tham gia dự án. 

Các dạng tham gia 

Có nhiều dạng - và các kết hợp có khả năng - của sự tham gia tài chính trong một
dự án PMTD. Mô hình cấp vốn này cũng ảnh hưởng tới các khía cạnh phụ thuộc
không chỉ vào dự án, mà còn vào môi trường và ngữ cảnh hành động của nó. 

Nói rộng ra, tham gia trong một dự án PMTD có liên quan tới sự cộng tác của
những người tham gia dự án, mô hình kinh doanh được công ty khai thác mà thúc
đẩy nó (ở những nơi áp dụng được), các hoạt động tiếp thị (marketing) được tiến
hành, việc cấp phép các sản phẩm có liên quan với tiền quyên góp được. 
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Website được khuyến cáo

K. Fogel (2005). Sản xuất 
PMNM: Làm thế nào để 
quản lý một dự án PMTD 
thành công (Chương 5 
“Tiền”). 
(http://producingoss.com/en/
money.html). 
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Các hợp đồng có cái kết mở 

Đội các lập trình viên ứng dụng là rất quan trọng cho sự phát triển của dự án và sự
tiến hóa của nó trong tương lai. Tính ổn định và hiệu năng của những người tham
gia ở các vị trí trách nhiệm của họ sẽ tăng cường cho các quỹ và sự tín nhiệm của
dự án mặt đối mặt với cộng đồng người sử dụng. 

Phân cấp

Một trong những tính năng phù hợp nhất - và mong muốn nhất - của các cộng
đồng người sử dụng PMTD là sự phân phối và phân cấp các quyết định được đưa
ra trong dự án. 

Vì thế, đơn vị tổ chức dự án nên cân nhắc cấu trúc này như một cách để động viên
và tăng cường cho cộng đồng những người sử dụng ứng dụng, đảm bảo rằng sự
đồng thuận nổi lên từ sự tương tác giữa các thành viên của nó. 

Sự minh bạch 

Khía cạnh phân cấp ở trên trao cho chúng ta ý tưởng dường như sự minh bạch và
sự chứng minh là đúng nên tồn tại trong mối quan hệ giữa dự án và cộng đồng. 

Cả 2 mục đích của dự án và con đường tiến hóa của ứng dụng phải là rõ ràng và
minh bạch đối với tất cả những ai có liên quan trong dự án. Ảnh hưởng của người
sáng lập về hành vi trong tương lai phải được thực hiện theo cách thức chân thành
và minh bạch để đảm bảo sự tín nhiệm của dự án3.

Sự tín nhiệm 

Sự tín nhiệm của dự án (cả toàn bộ và từng thành viên cá nhân của nó) được nảy
sinh trong một số vấn đề mà chúng ta đã thảo luận rồi. Sự phù hợp của nó có liên
quan chặt chẽ tới cộng đồng người sử dụng PMTD và đây là một điều kiện tiên
quyết quan trọng cho sự duy trì dự án qua thời gian. 

Tiền hoặc một vị trí theo tôn ti trật tự không thể sinh ra sự tín nhiệm cần thiết
trong các hành động của các thành viên cá nhân ở bất kỳ thời điểm nào được đưa
ra. Nói cách khác, phương pháp luận, các thủ tục hoặc giao thức, hoặc sự hoạt
động hoặc vận hành được thiết lập phải là hệt như nhau cho mỗi người, không có
ngoại lệ. 

Các hợp đồng

Việc thuê nhân viên là một khía cạnh khác phải tính tới, đặc biệt trong các dự án
PMTD, vì ảnh hưởng của nó tới cấu trúc và sự vận hành. Chúng ta cần đảm bảo
rằng tất cả các chi tiết và quy trình hoặc sự tuyển mộ là mở và minh bạch. 
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(3)Một ví dụ là bản tuyên 
ngôn của Openbravo 
(http://www.openbravo.com/
es/about-us/openbravo-
manifesto/)  

Một dự án ổn định

Sự tín nhiệm là cơ bản cho 
tất cả các tác nhân có liên 
quan trực tiếp hoặc gián tiếp 
trong dự án, vì điều này 
không thể được truyền sang 
những người thay thế. Hơn 
nữa, sự thiếu tín nhiệm có 
thể ảnh hưởng tới tương lai 
của ứng dụng và dự án ở các 
mức độ khác nhau, nên 
chúng ta cần có các biện 
pháp phù hợp để tích cực 
giám sát và quản lý dự án. 
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Trên thực tế, là quan trọng để rà soát lại và phê chuẩn những thay đổi đó với sự
cộng tác của cộng đồng người sử dụng, ở mức độ mà, trong một số trường hợp, có
thể được ưu tiên hoặc mong muốn ký hợp đồng trực tiếp với các lập trình viên từ
cộng  đồng  với  các  quyền  viết  vào  kho  chính  thức  (những  người  đệ  trình  -
committers). 

Các tài nguyên 

Các dự án PMTD dựa vào không chỉ sự tiến hóa và duy trì mã của ứng dụng dựa
vào PMTD; chúng cũng phải cân nhắc các khía cạnh hỗ trợ bổ sung. 

Các tài nguyên bổ sung 

Đây là trường hợp quản lý chất lượng của mã được sản xuất, bảo vệ những người
đóng góp về pháp lý, tài liệu và tiện ích của ứng dụng, và cung cấp các tài nguyên hạ
tầng cho cộng đồng PMTD (các website, các hệ thống kiểm soát phiên bản, ...). 

Các tài nguyên có thể sinh ra những khác biệt đáng kể khi phổ biến và đại chúng
hóa cả ứng dụng và dự án trong cộng đồng những người sử dụng PMTD. 

Tiếp thị (marketing)

Cuối cùng, dù chúng ta đang làm việc với một dự án dựa vào PMTD, chúng ta
nên triển khai các biện pháp tiếp thị để phổ biến và đại chúng hóa ứng dụng và dự
án như một tổng thể. 

Vì thế, chúng ta phải nhớ rằng toàn bộ các công việc hoạt động của dự án là trong
con mắt của công chúng và từng trong số các tuyên bố được thực hiện có thể dễ
dàng được bày tỏ hoặc chứng minh là sai. Sự thiết lập các biện pháp kiểm soát
hình ảnh và hoạt động của dự án phải xúc tác cho nó để giành được sự tín nhiệm,
sự minh bạch và sự kiểm chứng. 

Các biện pháp đó bao gồm tầm quan trọng của việc duy trì một chính sách mở,
trung thực và khách quan về các dự án của các đối thủ cạnh tranh. Trước nhất, vì
nó khuyến khích giá trị nhất định cho cộng đồng người sử dụng, và thứ 2, vì nó
thúc đẩy sự phát triển các chiến lược hợp tác với các dự án song song tồn tại. 
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2. Cộng đồng người sử dụng
Như được giải thích trong phần đầu của module này, vai trò của cộng đồng người
sử dụng PMTD là rất quan trọng trong hệ biến đổi của sự phát triển PMTD. 

Cả những người sử dụng và các lập trình viên tạo thành một phần của cộng đồng
cộng tác trong việc duy trì, hỗ trợ và tiến hóa của ứng dụng qua thời gian, vì thế
đảm bảo sự gắn kết và ổn định của dự án. 

Hệ quả là, sự tham gia của họ là cơ bản cho việc đảm bảo an toàn cho các mục
đích của dự án và sẽ được xem như với bất kỳ tổ chức kiếm tiền nào đang tìm
cách khai thác một cơ hội kinh doanh dựa vào sản xuất PMTD. 

Theo nghĩa này, mối quan hệ giữa cộng đồng và doanh nghiệp sẽ được thiết lập
trong sự tín nhiệm và sự minh bạch của tất cả các hành động và quyết định được
đưa ra, sao cho cả 2 bên có thể hưởng lợi từ mối quan hệ đó. Không ngạc nhiên, vị
thế của công ty với sự tôn trọng các sản phẩm dựa vào PMTD phải được xác định
và được cấu trúc tốt để khuyến khích tạo ra một cộng đồng những người cộng tác
xung quanh nó. 

Lưu ý rằng cộng đồng người sử dụng là một tổ chức năng động mà tiến hóa qua
thời gian, nên sẽ là cần thiết để thiết lập các phương pháp luận quản lý để duy trì
một mối quan hệ tối ưu. Sự quản lý này bao gồm sự thiết lập các thủ tục để nhận
diện hiện trạng của cộng đồng, để đánh giá chất lượng các đóng góp cho dự án từ
các thành viên, và để xác định các khía cạnh pháp lý có ảnh hưởng tới những
đóng góp đó. 

Các phần sau sẽ nghiên cứu từng trong số các khía cạnh đó. 

2.1. Quản lý cộng đồng

Để đảm bảo an toàn cho các mục đích của dự án, công ty triển khai dự án phát
triển PMTD phải tổ chức mối quan hệ của nó với cộng đồng những người sử
dụng một cách cẩn thận. 

Trong phần đầu của module này, chúng ta đã xem các khía cạnh chính chống trụ
cho dự án PMTD. Nếu công ty hành động như một nhà sáng lập dự án, thì nó sẽ
cần thiết lập và tổ chức một chiến lược để phù hợp với các mục đích kinh doanh,
dù mang trong đầu rằng nó phải cân bằng vì sự cộng tác mà nó hy vọng có được
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từ cộng đồng người sử dụng. 

Vì thế, như với bất kỳ dự án PMTD nào khác, các vấn đề như sự tín nhiệm và sự
minh bạch, cùng với những điều khác, có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra
một cộng đồng những người sử dụng xung quanh dự án. 

Ben Collins-Sussman và Brian Fitzpatrick đã nhận diện và phân loại các chiến
lược Nguồn Mở khác nhau mà công ty có thể áp dụng dựa vào sự phát triển
PMTD tại hội nghị OSCON 2007 với bài trình bày có đầu đề “Đối với tôi, cái gì
có trong đó?” (What's in it for me?). 

Phân loại này đặc trưng cho 2 thành phần chính của mối quan hệ giữa công ty và
cộng đồng: 

• Một mặt, đường hướng, cấu trúc và vận hành chung của dự án, và trách

nhiệm của công ty trong việc này. 

• Mặt khác, các lợi ích và trở ngại đối với công ty và cộng đồng người sử

dụng nảy sinh ra từ sự lựa chọn chiến lược đặc thù để triển khai dự án. 

Vì thế, tác phẩm của Collins-Sussman và Fitzpatrick là một chỉ dẫn cho các thực
tiễn tốt nhất trong việc chính thức hóa mối quan hệ lành mạnh giữa công ty và
cộng đồng những người sử dụng. 

Trong các phần tiếp sau, chúng ta sẽ ngắn gọn giới thiệu các tính năng chính của
sự phân loại chiến lược Nguồn Mở này. 

Nguồn Mở rởm (giả)

Chiến lược này dựa vào việc mở ra hoặc phát hành mã nguồn của ứng dụng theo
một giấy phép không được OSI phê chuẩn.

 

Đây không thực sự là một chiến lược Nguồn Mở vì không chỉ là mất lợi nhuận4,
mà một số thành viên của cộng đồng thậm chí có thể tẩy chay dự án. 

Dù vậy, dự án có thể có được sự quảng bá qua các phương tiện truyền thông và lôi
cuốn sự chú ý với nỗ lực và chí phí khá thấp.

 

Ném mã qua cửa sổ

Chiến lược này là tương tự với chiến lược ở trên, ngoại trừ là lần này công ty mở
hoặc phát hành mã theo một giấy phép do OSI phê chuẩn, dù nó vẫn không quan
tâm hoặc không nhận trách nhiệm về tương lai của dự án. 

Nói cách khác, bằng việc mở mã ra và quên nó đi, công ty mô tả hình ảnh của sự
tín nhiệm tồi, vì nó phát hành một ứng dụng mà không có cộng đồng người sử
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Website được khuyến cáo 

Sáng kiến Nguồn Mở (Open 
Source Initiative, 
http://www.opensource.org/

Website được khuyến cáo

B. Collins-Sussman; B. 
Fitzpatrick (2007). “Đối với 
tôi, cái gì có trong đó?” 
(http://www.youtube.com/wa
tch?v=ZtYJoatnHb8) 

(4)Ví dụ, cải tiến phần mềm, 
sự tín nhiệm hoặc các mối 
quan hệ tốt giữa các công ty 
và những người sử dụng. 
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dụng cho ứng dụng đó để giữ cho dự án sống được. Trong trường hợp này, các
cộng đồng lựa chọn thay thế có thể tập hợp lại để phát triển phần mềm đó bên
ngoài các mục tiêu kinh doanh. 

Phát triển trong nội bộ, sau đó đưa ra bên ngoài

Chiến lược này dựa vào việc phát triển ứng dụng trong nội bộ bên trong công ty
và xuất bản sự tiến bộ trong một kho công khai.

Lần này, công ty cải thiện được cả các mối quan hệ công khai của nó với cộng
đồng người sử dụng và sự tín nhiệm của nó trong thế giới PMTD. Về phần mình,
cộng đồng có thể cộng tác trong dự án theo thời gian. Dù vậy, sự phát triển hoàn
toàn trong nội bộ sẽ khuyến khích sự phát triển các cộng đồng song song mà
không tuân theo lịch của doanh nghiệp (nó sinh ra yếu tố không tin cậy). 

Chế độ quân chủ mở 

Chiến lược này dựa vào việc làm cho các thảo luận và kho ứng dụng đều công
khai, dù những người sử dụng với các quyền đối với nó là từ công ty đó. 

Trong trường hợp này, sự tín nhiệm và sự minh bạch của các công ty và đầu vào
từ cộng đồng được cải thiện (nó làm cho mã tốt hơn) nhưng công ty vẫn có lời nói
cuối cùng trong tất cả các quyết định được đưa ra. Điều này tạo ra rủi ro cho sự
duy trì cộng đồng về lâu dài, bao gồm cả khả năng rẽ nhánh trong dự án. 

Phát triển dựa vào sự đồng thuận 

Chiến lược này khai thác được hầu như tất cả các mối quan hệ có khả năng giữa
công ty và cộng đồng, khi hầu hết mọi điều được thực hiện công khai.

Trong trường hợp này, dự án dựa vào cả việc ra quyết định phân tán và phân cấp
cùng với các hệ thống công việc do người tài lãnh đạo giữa những người cộng tác.

Các đặc tính đó tạo ra một mô hình với những người tình nguyện chất lượng cao
là bền vững về lâu dài, vì công ty có được trong sự tín nhiệm, sự minh bạch và sự
tin cậy trong con mắt của cộng đồng và các công ty PMTD khác. 

Dù vậy, các lợi ích trong ngắn hạn là có giới hạn và tải công việc là đáng kể.
Trong trường hợp này, vai trò của những người dẫn dắt dự án là phù hợp cho hoạt
động chiến lược của toàn bộ tổ chức. 
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2.2. Các đặc tính của cộng đồng

Cộng đồng những người sử dụng PMTD là một tổ chức năng động và tiến hóa
theo nghĩa là có vài yếu tố ảnh hưởng và định hình vị thế và các xu hướng tương
lai của nó tới các mức độ khác nhau. 

Khi cân nhắc một dự án PMTD, là mong muốn để tạo ra một cộng đồng người sử
dụng sớm và mạnh xung quanh ứng dụng đó, biết rằng một phần thành công và
các mục tiêu của dự án phụ thuộc vào nó. 

Một khi cộng đồng đã được tạo ra, là quan trọng để lập lịch cho các hoạt động sẽ
không chỉ giữ cho nó ổn định, mà còn mở rộng và tiến hóa nó, ít nhất với cùng tốc
độ như của sản phẩm đó. Trước khi chúng ta tiến hành bất kỳ hành động nào theo
khía cạnh này, chúng ta cần làm sáng tỏ hiện trạng của cộng đồng người sử dụng
và xu thế tiến hóa gần đây của nó trong mối quan hệ với dự án. 

Việc nhận diện chính xác hiện trạng cộng đồng người sử dụng có thể là tương đối
phức tạp trong thực tế, chủ yếu vì sự định lượng của nó đối với sự phân phối và
phân cấp5. 

Dù vậy, chúng ta có thể tính tới một loạt các chỉ số sẽ cho phép chúng ta thiết lập
một tiếp cận đủ thực tế cho việc ra các quyết định về chủ đề này. 

Bài  báo  “Đánh  giá  Sức  khỏe  của  cộng  đồng  PMTDNM”  của  Crowston  và
Howison mô tả một chỉ dẫn đơn giản nhưng hiệu quả cho việc nhận diện và đánh
giá hiện trạng cộng đồng những người sử dụng PMTD. Chỉ dẫn này cân nhắc các
chỉ số chính sẽ được tính tới khi đánh giá sức khỏe của cộng đồng và, ở mức độ
nào đó, của dự án PMTD đó. 

Website được khuyến cáo 

K. Crowston; J. Howison (2006). “Đánh giá sức khỏe của cộng đồng PMTDNM”
(Assessing  the  health  of  a  FLOSS  Community)
(http://floss.syr.edu/publications/Crowston2006Assessing_the_health_of_open_sourc
e_communities.pdf) 

Các phần sau sẽ giới thiệu ngắn gọn vài phát hiện về chúng. 

Vòng đời và các động lực 

Các tác giả khác nhau nhất trí rằng các dự án được một nhóm nhỏ những người
sáng lập khởi tạo trước khi được cấu trúc và được phát triển công khai. 

Một khi dự án đã được khởi xướng, pha thứ 2 sẽ bắt đầu cho phép tinh chỉnh tiến
lên cho khái niệm ban đầu. Nói cách khác, việc chia sẻ các ý tưởng, các đề xuất
gợi ý và tri thức phải cách mạng hóa khái niệm gốc ban đầu. Quy trình này không
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(5)Vấn đề này có thể được 
truyền đạt và minh họa với 
hệ thống được phân tán và 
phân cấp vào thời điểm được 
đưa ra đúng lúc (hình chụp). 
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thể được hoàn thành mà không có sự hợp tác của cộng đồng PMTD. 

Hơn nữa, sự tham gia của các thành viên cộng đồng trong dự án phần lớn được
thúc đẩy bằng sự phát triển trí tuệ, việc chia sẻ tri thức, sự quan tâm trong ứng
dụng, lý tưởng hoặc triết lý đằng sau dự án hoặc phần mềm tự do, uy tín và bổn
phận cộng đồng. 

Cấu trúc và kích cỡ cộng đồng 

Cộng đồng người sử dụng của một ứng dụng dựa vào PMTD có thể được cấu trúc
theo nhiều cách thức, có tính tới các hành động và các quyết định của các nhà
sáng lập dự án và các đặc điểm của ứng dụng và/hoặc sự sản xuất của nó. 

Nói chung, chúng ta có thể coi cộng đồng người sử dụng một ứng dụng là lành
mạnh nếu nó có cấu trúc chức năng có tôn ti trật tự với các mục tiêu của nó bao
quanh cái lõi tích cực các lập trình viên. 

Nói rộng ra, chúng ta có thể nhận diện các dạng thành viên sau đây trong dự án: 

• Các lập  trình viên nhân cốt  lõi  ứng dụng,  với  các  quyền ghi  vào kho

(repository) và lịch sử đáng kể các đóng góp cho dự án. 

• Các lãnh đạo dự án, những người tạo động lực và dẫn dắt dự án và cộng

đồng người sử dụng của nó tới độ chín và ổn định. 

• Các lập trình viên nói chung, những người đóng góp mã nhưng không có

các quyền ghi vào kho. Họ thường thực hiện các tác vụ rà soát lại. 

• Những người sử dụng tích cực, họ kiểm thử ứng dụng, báo cáo các lỗi,

phác thảo tài liệu và liên kết dự án với những người sử dụng thụ động, và
các hoạt động khác. 

Quy trình phát triển 

Quy trình phát triển PMTD thường có thể được chính thức hóa không thỏa đáng
trong các dự án, chủ yếu vì thiếu lộ trình, sự chỉ định công việc rõ ràng hoặc thiếu
sự ưu tiên hóa trong các tính năng của ứng dụng. 

Tổ chức dự án là phù hợp cho việc hoạt động và phối hợp sản xuất, dù ở mức độ
nhất định sự đúp bản nỗ lực có thể được coi là một dấu hiệu tích cực của mối quan
hệ và sự liên can của cộng đồng với dự án. 

Tương tự, chu kỳ đánh giá và phê chuẩn tiếp sau đối với các đóng góp từ các
thành viên cộng đồng cho dự án cung cấp thông tin chính xác về sức khỏe của nó.
Ví dụ, sự từ chối một đóng góp có thể tiết lộ sự mường tượng về sự gắn kết và
định lượng của dự án về lâu dài. 
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Cấu trúc có tôn ti trật tự 

Khái niệm này có thể được 
so sánh với cấu trúc của các 
lớp của củ hành (hình củ 
hành), nơi mà các thành viên 
tích cực nhất của dự án nằm 
trong lõi và các thành viên 
tham gia ít hơn nằm ở các 
lớp ngoài cùng nhất. 

Lưu ý

Phân loại ban đầu này của hệ 
thống các hình mẫu không 
phải là một cấu trúc đóng, vì 
từng dự án sẽ áp dụng nó để 
phù hợp với các đặc tính cụ 
thể của nó. 
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2.3. Quản lý chất lượng

Chất lượng của PMTD đôi khi làm bùng lên tranh luận giữa những người bảo vệ
và những người gièm pha của nó, đặc biệt có liên quan tới các khía cạnh như tính
mở của mô hình phát triển hoặc các mức kỹ năng của những người cộng tác đóng
góp cho dự án, ví dụ thế. 

Như với bất kỳ dự án phần mềm nào, sản xuất PMTD nên thiết lập các biện pháp
đo đếm để kiểm tra chất lượng thông qua vòng đời của nó. Nói cách khác, chúng
ta phải có khả năng đánh giá chất lượng của nó và so sánh nó với các mức được
kỳ vọng ở bất kỳ giai đoạn sản xuất hoặc khai thác nào và từ bất kỳ góc độ nào
(những người sáng lập, những người sử dụng hoặc cộng đồng). 

Trong khi tính mở và sự phân tầng của mô hình phát triển PMTD cho phép đối
với các cơ chế quản lý và kiểm tra chất lượng, thì chúng không phải là giải pháp
tự thân có sẵn và việc lên kế hoạch không nên bị bỏ qua vì các tính năng đó.

Để phát triển các khía cạnh chất lượng của sản xuất PMTD, chúng ta sẽ nghiên
cứu bài báo của Dhruv Mohindra “Quản lý Chất lượng trong PMNM”, nó tiến
hành một phân tích chi tiết về kiểm tra chất lượng trong các môi trường PMTD.
Trong các phần tiếp sau, chúng ta sẽ rà soát lại các ý tưởng chính của bài báo này. 

Chất lượng trong PMTD

Nói chung, chất lượng của giải pháp phần mềm có thể được đánh giá cả bằng kiến
trúc hoặc thiết kế bên trong của nó và bằng chức năng mà nó cung cấp cho người
sử dụng. 

Các tính năng đặc thù của tính mở và sự phân cấp của mô hình phát triển PMTD
tạo ra một hạ tầng cho phép các chính sách quản lý chất lượng sẽ được thiết lập
thông qua các vấn đề nhận diện và quyết định, trong số các khía cạnh khác. Hơn
nữa, sự thiếu rõ ràng và/hoặc cấu trúc trong các qui trình sản xuất có thể đôi lúc
tạo ra các kết quả không như mong muốn. 

Đánh giá chất lượng 

Có vài phương pháp luận và sự đo đếm chính thống cho việc đánh giá chất lượng
về chức năng của một ứng dụng. Các đo đếm định lượng phụ thuộc chủ yếu vào
các loại hình của bản thân phần mềm đó, nên chúng phải được chọn phù hợp với
các tính năng và mục tiêu của ứng dụng. 

Cộng đồng PMTD đóng một vai trò quan trọng trong số lượng không định lượng
được: trước nhất, trong các kiểm thử được đội đảm bảo chất lượng thực hiện, và
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Website được khuyến cáo 

D.Mohindra (2008). “Quản 
lý Chất lượng trong PMNM” 
(Managing Quality in Open 
Source Software) 
(http://www1.webng.com/dh
ruv/material/managing_quali
ty_in_oo.pdf).
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thứ 2, trong hoạt động của những người sử dụng ứng dụng đó, họ báo cáo bằng
chứng của các trục trặc hoặc để cải tiến sản phẩm. 

Theo nghĩa này, bản chất tự nhiên và sự vận hành được phân cấp và phân tán của
cộng đồng người sử dụng là quan trọng cho việc gia tăng các đảm bảo chất lượng
của quy trình sản xuất. 

Kiểm soát và rà soát lại 

Một yếu tố quan trọng trong chất lượng sản phẩm cuối cùng là kiểm soát và rà
soát lại toàn bộ quy trình phát triển. Nói chung, các dự án sản xuất PMTD sử dụng
các hệ thống kiểm soát phiên bản để hỗ trợ có hiệu lực và có hiệu quả sự tiến hóa
của các thành phần đa dạng của dự án. 

Có các cách thức khác nhau để tổ chức kiểm tra và rà soát lại sự tiến hóa của phần
mềm và các nhánh của sự phát triển và các kho của nó, cùng với các khía cạnh
khác. Dù trong tất cả các trường hợp, là ý tưởng tốt để thích nghi phương pháp
luận và các hệ thống sản xuất cho sự kiểm tra và rà soát lại các thay đổi đối với
các tính năng đặc thù của dự án và sản phẩm đang được tạo ra. 

Các câu chuyện hoang đường về PMTD

Bất chấp thời gian trôi đi, vẫn còn có vài chuyện hoang đường, cả tích cực lẫn tiêu
cực, có liên quan tới PMTD mà có thể ảnh hưởng tới sự đánh giá của nó ở các
mức độ khác nhau. 

Các chuyện hoang đường đó không có cơ sở vững chắc để đưa sự quản lý chất
lượng gắn kết và bền vững dựa vào đó, vì thế chúng ta phải nhận diện và đánh giá
từng câu chuyện hoang đường đó một cách riêng rẽ. 

Chúng ta sau đây thảo luận vài câu chuyện hoang đường có liên quan tới chất
lượng của PMTD. 

• Thực tế mã nguồn là công khai không đảm bảo rằng nó là an toàn và/hoặc

có chất lượng tốt, vì điều này phụ thuộc vào sự quan tâm và rà soát lại của
cộng đồng. 

• Việc đóng băng tính năng không làm gia tăng tính ổn định của ứng dụng

trong bản thân nó, vì điều quan trọng là phải viết mã tốt từ đầu. 

• Cách tốt nhất để hiểu một dự án không phải là sửa cho đúng các nhược

điểm có khả năng của nó, khi mà làm tài liệu là tốt hơn đáng kể cho mục
đích này. 

• Thông thường, những người sử dụng không có phiên bản mới nhất của

kho với các sửa lỗi được cập nhật. 
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Nó rộng ra, các quy trình kiểm thử và rà soát lại, và các thảo luận công khai và
văn hóa các cao thủ máy tính (hacker) là đặc trưng cho cộng đồng người sử dụng
phải được việc lên kế hoạch và quản lý chất lượng sản xuất một cách tích cực bổ
sung thêm. 

Sự quản lý này sẽ tìm cách để lấp đầy các khoảng trống trong một hoặc nhiều hơn
các khía cạnh của sản phẩm, như việc lên kế hoạch sản xuất, phát triển các tính
năng hoặc làm tài liệu cho ứng dụng. 

Xem xét thêm về chất lượng 

Nói chung, cả sự phát hành mã nguồn lẫn sự kết hợp của các hệ thống xử lý lỗi và
việc chia sẻ trách nhiệm đối với sản phẩm giữa tất cả những người có liên quan là
các khía cạnh chủ chốt của quản lý chất lượng. 

Vì thế, cũng là quan trọng đối với toàn bộ chất lượng của dự án phải xem xét sự
minh bạch trong tất cả các hành động, tin tưởng đội phát triển, rà soát lại và kiểm
thử tất cả các phần của mã nguồn và thúc đẩy cả triết lý ngang hàng điểm - điểm
và tầm quan trọng của việc làm những điều tốt từ đầu. 

2.4. Tính hợp pháp và những đóng góp

Trong một dự án dựa vào PMTD với sự tham gia từ cộng đồng những người sử
dụng, quản lý về pháp lý những đóng góp của từng thành viên có liên quan là đặc
biệt quan trọng. 

Sự quản lý này là sống còn cả cho những người sáng lập ra dự án và các thành
viên cộng đồng, khi mà nó thiết lập các chức năng về tác giả và quyền sở hữu
của các quyền đối với mã kết quả. Sự phù hợp của nó cũng có ảnh hưởng mạnh
bằng sự liên can dính líu khi kết hợp các mã từ các tác giả khác nhau có thể có
trong một sản phẩm duy nhất. 

Để phát triển các khái niệm đó, chúng ta sẽ tham chiếu tới phần 2.4 “các tác giả và
những người nắm giữ các quyền” của các tư liệu dạy học cho chủ đề  Các khía
cạnh pháp lý và các tính năng khai thác PMTD (Legal aspects and the features of
exploitation of free software). 

Tác giả 

Tác giả của một tác phẩm là thực thể tự nhiên hoặc hợp pháp tạo ra tác phẩm đó,
vì thế nguồn gốc tác giả của sáng tạo gốc ban đầu được chỉ định không thể hủy
bỏ đối với người này. 
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Với các tác phẩm là vài cá nhân, thì có thể có một số tình huống sau: 

• Tác phẩm cộng tác là kết quả cuả một tác phẩm có các phần khác nhau có

thể được khai thác một cách độc lập.  

• Tác phẩm hợp tác là một bộ sưu tập các đóng góp đa dạng mà không thể

khai thác một cách độc lập được. 

• Với một tác phẩm được ủy quyền (hoặc một sự đền bù tài chính), gốc tác

giả nằm lại với người hoặc thực thể mà triển khai sự ủy quyền đó. 

Trong PMTD, gốc tác giả phụ thuộc chủ yếu vào các cân nhắc ở trên, có tính tới
rằng sự chuyển giao quyền sở hữu đôi khi có thể là hữu dụng và thực tế. 

Hơn nữa, các điều kiện theo đó các tác phẩm phái sinh được tạo ra (nội dung tồn
tại sẵn trước rồi) có thể khác nhau về mặt vật chất vì cả tác giả và bản thân tác
phẩm đó. Trong tất cả các trường hợp, các giấy phép tự do phải chỉ định các điều
kiện phái sinh và sự phân phối lại của các tác phẩm. 

Chủ sở hữu gốc ban đầu và chủ sở hữu phái sinh 

Chủ sở hữu gốc ban đầu của tác phẩm luôn là tác giả. Tuy nhiên, vài quyền đối
với tác phẩm đó có thể được truyền tới các cá nhân hoặc thực thể khác. 

Trong trường hợp này, người nhận chuyển giao một phần các quyền tới một tác
phẩm trở thành người nắm giữ phái sinh của tác phẩm đó. Lưu ý rằng chỉ người
nắm giữ một quyền cụ thể có thể cấp phép quyền đó. 

Nhận diện người nắm giữ 

Để thực hiện các quyền ở trên, chúng ta phải có khả năng nhận diện tác giả của
từng tác phẩm. Điều này có thể là khó trong PMTD vì những người đóng góp cho
dự án có thể là nhiều và đa dạng. 

Để giải quyết các vấn đề đó, các dự án dựa vào PMTD giữ các danh sách các tác
giả đã đóng góp cho các dự án đó. Đôi khi, các dự án đó có thể yêu cầu chuyển
giao tất cả hoặc một phần các quyền trước khi sự đóng góp có thể được chấp
nhận. 
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3. Trường hợp điển hình
Trong các phần trước, chúng ta đã xem xét cả các dự án PMTD và sự quản lý các
cộng đồng những người sử dụng. Cả 2 phần mô tả các khía cạnh chủ chốt của sản
xuất PMTD từ quan điểm quản lý dự án. 

Để hoàn thiện module, phần này sẽ đi vào chi tiết hơn về nhiều ý tưởng và đề xuất
được mô tả ở trên trước khi chuyển sang nghiên cứu một trường hợp đặc biệt của
một công ty dựa vào PMTD. 

Các phần sau đây có ý định phục vụ như một chỉ dẫn cho việc nhận diện và làm rõ
cách thức một công ty dựa vào sản xuất PMTD triển khai phương pháp luận đặc
thù của nó, chính thức hóa và quản lý mối quan hệ của nó với cộng đồng người sử
dụng và giải quyết nhiều quyết định cần phải được tiến hành trong thời gian tới. 

Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu trường hợp của Openbravo, S.L. 

3.1. Công ty

Openbravo, S.L. là công ty phát triển các giải pháp chuyên nghiệp dựa vào PMTD
để kinh doanh. 

Mô hình kinh doanh 

Mô hình kinh doanh được công ty này khai thác là cung cấp các dịch vụ cho các
sản phẩm công ty phát triển. Như chúng tôi đã giải thích trong các module khác,
chiến lược kinh doanh của nó dựa vào thuyết liên tưởng (Associationism) và sự
hợp tác giữa các công ty để khai thác cơ hội kinh doanh y hệt. 

Chiến lược kinh doanh

Mô hình kinh doanh được các đối tác triển khai cung cấp các dịch vụ cho các
khách hàng đầu cuối (như tùy biến và hỗ trợ). Theo một nghĩa, tôn ti trật tự đặc
biệt này giữa nhà sản xuất, nhà phân phối (hoặc đối tác) và khách hàng thiết lập
nên một môi trường chủ nghĩa hợp tác (Cooperativism) với các mục tiêu chung. 

Để hoàn thiện chiến lược này, công ty xuất bản một bản tuyên ngôn như một dạng
tuyên bố ý định, nó kết hợp các khía cạnh của PMTD (ví dụ, sự minh bạch, tính
mở và sự cộng tác) với các cam kết của bên thứ 3 của công ty (như truy cập tự do
hoặc quản lý các đóng góp). 

Quản lý và lãnh đạo

Sự quản lý của công ty kết hợp các nhiệm vụ từ bên trong và bên ngoài đối với tổ
chức, cả đội quản lý của nó và Ban giám đốc của nó, đó là kết quả của sự đầu tư
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nước ngoài được bơm vào công ty có kết hợp với phương pháp luận đặc biệt của
nó dựa vào PMTD. 

3.2. Các sản phẩm

Openbravo sản xuất 2 giải pháp PMTD có thể làm việc độc lập hoặc kết hợp với
nhau. Cả 2 sản phẩm đều được phân phối theo các giấy phép tự do và có thể được
tải về trực tiếp từ Internet. 

Các sản phẩm được Openbravo chào là: 

• OpenbravoERP

OpenbravoERP là hệ thống lên kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp trong
môi  trường web mà tích  hợp các  hàm khác  nhau,  như cung ứng,  kho
(warehousing), sản xuất và kiểm toán, theo các module. 

Sản phẩm được cấp phép theo MPL1.1 và có thể vận hành trong các môi
trường và các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau và được tích hợp với
OpenbravoPOS. 

Một trong những điểm nhấn của lượng thông tin khổng lồ được cung cấp
về sản phẩm là lộ trình sự phát triển của dự án. 

• OpenbravoPOS

OpenbravoPOS là hệ thống máy tính tiền đầu cuối mà có thể được tích
hợp với OpenbravoERP. 

Sản phẩm được cấp phép theo giấy phép GNU/GPL và có thể chạy trong
các môi trường khác nhau và với các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau. Nó
đã được thiết kế đặc biệt cho các máy đầu cuối với các màn hình cảm ứng
(touch-screen). 

Thông tin sản phẩm có sẵn bao gồm lộ trình sự phát triển của dự án. 

3.3. Cộng đồng người sử dụng

Cộng đồng người sử dụng PMTD đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược
kinh doanh của Openbravo. Các phần sau đây xem xét các khía cạnh chính của nó.

Chiến lược nguồn mở 

Để nhận diện chiến lược Nguồn Mở của Openbravo, chúng ta cần xem xét các
tính năng đặc thù của phương pháp luận phát triển sản phẩm và cấu trúc doanh
nghiệp được sử dụng để khai thác chúng. 
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Cốt lõi nhân của cả 2 sản phẩm ngay từ đầu được phát triển nội bộ bên trong công
ty và các kho công khai và một cộng đồng tích cực những người sử dụng được
duy trì xung quanh nó. Cả cộng đồng người sử dụng và các đối tác là một phần
của sự phát triển các bổ sung, các tùy biến và mở rộng cho sản phẩm gốc ban đầu.

Các đối tác phải được kiểm tra riêng rẽ vì họ phù hợp tương xứng với sự khai thác
cơ hội của một tổ chức khác. 

Dù vậy, Openbravo sử dụng một chiến lược Nguồn Mở kết hợp các đường hướng
khác nhau: 

• Trong sự phát triển và rà soát lại sản phẩm của mình, chiến lược được sử

dụng là tương tự với Chế độ quân chủ Mở (Open Monarchy), chủ yếu vì
sự phát triển nội bộ của cốt lõi nhân của sản phẩm, các kho công khai mã
nguồn, sự phê chuẩn cuối cùng của công ty đối với các thay đổi tới cốt lõi
nhân và kế hoạch phát triển sản phẩm (ví dụ, thiết lập các lộ trình). 

• Trong phát triển các bổ sung (tài liệu, ...), chiến lược đó là giống với sự

phát triển dựa vào sự đồng thuận hơn, chủ yếu vì sự phát triển của nó bên
trong cộng đồng người sử dụng. 

• Và cuối cùng, chiến lược cho sự phát triển các mở rộng và các tùy biến

phụ thuộc vào lập trình viên triển khai chúng. Nếu chúng là các dự án
được  triển  khai  bên  trong  cộng  đồng  (sử  dụng  các  tài  nguyên  được
Openbravo chào), thì chúng có khả năng giống nhiều hơn với mô hình
phát triển dựa vào sự đồng thuận, trong khi nếu chúng được các đối tác
triển khai, thì chúng sẽ phụ thuộc vào cả chiến lược theo yêu cầu và các
đặc tính của sự phát triển. 

Chiến lược đối tác

Nếu đối tác phát triển các mở rộng của sản phẩm gốc ban đầu, thì chiến lược Nguồn
Mở sẽ phụ thuộc nhiều vào triết lý kinh doanh của nó như trong các tính năng của sản
phẩm (ví dụ, MPL là mềm dẻo hơn với các module sở hữu độc quyền so với GPL). 

Cấu trúc cộng đồng 

Cộng đồng người sử dụng OpenbravoERP được xác định và cấu trúc như một hệ
thống người tài lãnh đạo: có vài mức cộng tác và từng mức được xác định bằng tri
thức theo yêu cầu cho mức này, lượng các đóng góp được thực hiện, các trách
nhiệm và các quyền ưu tiên. 

Đối với OpenbravoERP, có 3 hồ sơ cộng tác khác nhau (các lập trình viên, các
chuyên gia chức năng và các nhân viên kiểm thử), trong khi trong trường hợp của
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OpenbravoPOS, chỉ có các lập trình viên. Các thành viên của cộng đồng người sử
dụng tự họ tổ chức và được phân bổ vào các dự án tích cực trong cộng đồng. 

Các tài nguyên sẵn sàng cho cộng đồng 

Openbravo đưa ra một dải các tài nguyên (một số có trong nhiều hơn một ngôn
ngữ) cho cộng đồng và cho các đối tác của nó hoặc những người sử dụng thông
thường. Chúng bao gồm: 

• Website tập đoàn 

• Khu vực của các đối tác 

• Wiki dự án

• Cổng (portal) cho cộng đồng người sử dụng Openbravo 

• Các blog của nhân viên 

• Xưởng cho các sản phẩm (OpenbravoERP và OpenbravoPOS) 

• Trình theo dõi lỗi 

• Đại học 

• Các danh sách thư 

• Kho mã của Openbravo

• Dịch vụ tin tức Openbravo 

Cộng đồng người sử dụng có thể tham chiếu chung tới một chỉ dẫn đặc biệt trong
wiki giải thích cách cộng tác với dự án. Nó cũng có một danh sách toàn diện các
kênh truyền thông có thể truy cập. Các lộ trình của từng sản phẩm hoàn tất chỉ dẫn
tài nguyên cho cộng đồng người sử dụng. 

3.4. Định vị và tiến hóa

Công ty đã được thành lập như là Tecnicia vào năm 2001. Trong năm 2006, nó đã
giành được cấp vốn hơn 6 triệu USD, khi đó nó đã đổi tên thành Openbravo. Cùng
năm đó, nó đã phát hành mã nguồn của các sản phẩm nó phát triển theo các giấy
phép tự do. 

Vào tháng 05/2008, vốn cấp đã tăng lên hơn 12 triệu USD, với các nhà đầu tư bao
gồm Sodena, GIMV, Adara và Amadeus Capital Partners. 

Qua các năm, Openbravo đã giành vài giải thưởng PMTD và kinh doanh và đã
nhận được tiền tài trợ từ chương trình PROFIT của Bộ Công nghiệp, Du lịch và
Thương mại để thúc đẩy nghiên cứu kỹ thuật. 
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Website được khuyến cáo 

Tất cả các tài nguyên được 
nhắc tới có thể truy cập được 
từ website của công ty, 
http://www.openbravo.com/
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Cả công ty và cộng đồng người sử dụng thể hiện xu thế tích cực trong phát triển,
biết rằng dự án hiện là một trong 12 dự án tích cực nhất trên SourceForge với hơn
1 triệu bản tải về cộng dồn vào đầu năm 2009. 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN. Trang 157/228

Website được khuyến cáo 

Về các dự án tích cực nhất 
trên SourceForge: 
http://sourceforge.net/top/mo
stactive.php?type=week.
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Tóm tắt 

Trong module này, chúng ta đã mô tả các đặc điểm chính của sự tạo ra, quản lý và
duy trì các dự án phát triển PMTD, tính tới sự tham gia của cộng đồng người sử
dụng. 

Theo một nghĩa, các quỹ sản xuất PMTD không khác nhiều với các phương pháp
luận của sự phát triển phần mềm truyền thống. Tuy nhiên, các đặc tính của mã mở
và sự hiện diện của cộng đồng người sử dụng định hình sự vận hành của nó, làm
cho nó là độc nhất vô nhị trong nhiều khía cạnh. 

Đối với từng dự án, chúng ta phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận diện,
xác định và cấu trúc cả các khía cạnh về chức năng của dự án (hạ tầng, quản lý
phiên bản và các biện pháp phối hợp) lẫn các khía cạnh có liên quan tới PMTD
(sự tín nhiệm, sự minh bạch hoặc loại hình tham gia). 

Bổ sung thêm vào các khía cạnh đó, có các yếu tố có liên quan tới cộng đồng
PMTD, như chiến lược của công ty đối với sự quản lý cộng đồng (chiến lược
Nguồn Mở), phương pháp luận và vòng đời sản phẩm, quản lý chất lượng và các
khía cạnh pháp lý những đóng góp của người sử dụng. 

Cuối cùng, chúng tôi đã mô tả một trường hợp điển hình là đại diện của nhiều
khía cạnh mà chúng tôi đã thấy trong các phần khác nhau. 
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© 2009. FUOC. Đảm bảo được phép sao chép, phân phối và sửa đổi tài liệu này theo những điều
khoản của Giấy phép tài liệu tự do GNU, phiên bản 1.2 hoặc các phiên bản mới hơn của Quỹ Phần
mềm Tự do (Free Software Foundation), các văn bản bìa trước và bìa sau không được sửa đổi. Có
một bản sao giấy phép của “Giấy phép Tài liệu Tự do GNU” đi với tài liệu này. 

© 2009, FUOC. Se garantiza permiso para copiar, distribuir y modificar este documento según los
términos de la GNU Free Documentation License, Version 1.2 o cualquiera posterior publicada por
la Free Software Foundation, sin secciones invariantes ni textos de cubierta delantera o trasera. Se
dispone de una copia de la licencia en el apartado "GNU Free Documentation License" de este
documento.
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Giới thiệu 

Trong kinh doanh PMTD, thường giống như với bất kỳ việc kinh doanh nào dựa
vào công nghệ, vô số các yếu tố tham gia vào cuộc chơi có thể ảnh hưởng tới sự
thành công của dự án ở các mức độ khác nhau. Nhiều trong số các yếu tố đó, như
các đặc tính của thị trường phần mềm, các mô hình kinh doanh hoặc các đặc điểm
đặc biệt của sản xuất PMTD, sẽ được đề cập tới trong các module khác. 

Một loạt các hành động cho phép chúng ta thiết lập cơ hội kinh doanh là khả thi
và có khả năng trụ vững được trong thực tiễn phải được tinh chỉnh tinh vi nếu
chúng ta muốn đảm bảo an toàn cho các mục đích của chúng ta. Nói cách khác, là
cơ bản để truyền các đặc tính của PMTD như một việc kinh doanh tới thị trường
đích trong thực tiễn để triển khai một chiến lược kinh doanh đặc thù và phù hợp
có thể khai thác các ưu điểm của PMTD và kiểm soát các nhược điểm của nó. 

Chiến lược này phải phản ánh thực tế môi trường và ngữ cảnh kinh doanh, nhận
diện và phân tích các quan điểm của từng tay chơi trong thị trường, để tối đa hóa
các đảm bảo thành công càng nhiều có thể càng tốt. 

Trong module này, chúng tôi sẽ mô tả các đặc tính chính ảnh hưởng tới chiến lược
kinh doanh dựa vào PMTD, định rõ đặc điểm các yếu tố khác nhau như các ưu và
nhược điểm cho việc kinh doanh. 
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Các mục tiêu

Sau khi hoàn tất module này, các học viên sẽ nắm được các mục tiêu sau: 

1. Hiểu được tầm quan trọng của chiến lược trong các doanh nghiệp dựa vào
PMTD. 

2. Nhận diện và đánh giá các ưu điểm của việc khai thác PMTD như một
việc kinh doanh.

3. Nhận diện và đánh giá các nhược điểm có liên quan tới kinh doanh PMTD.

4. Có được một tri thức hoàn hảo về và có liên quan tới các chiến lược đối
với các mô hình kinh doanh PMTD. 
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1. Tính cạnh tranh của PMTD

Ngày nay, PMTD là một lựa chọn thay thế khả thi cho phần mềm sở hữu độc
quyền và có khả năng trụ vững được. Các đặc tính như tính module hóa của sự
phát triển và cài đặt của nó, sự vận hành dựa vào các tiêu chuẩn và sự tiến hóa
liên tục của các ứng dụng tạo thành một cơ sở phù hợp cho tính cạnh tranh của
PMTD.

 

Dù vậy, tính cạnh tranh này sẽ là không đủ cho kinh doanh PMTD nếu chúng và
các đặc tính khác không được điều chuyển đúng cách. Nói cách khác, để tạo ra
một dự án sẽ là ổn định và tin cậy qua thời gian, chúng ta phải xác định chiến lược
kinh doanh để thống nhất và phối hợp các ưu điểm trong khi quản lý và kiểm soát
được các nhược điểm. 

Trong phần đầu tiên này, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn các đặc tính chính làm cho
PMTD trở thành một lựa chọn thay thế có tính cạnh tranh cho phần mềm sở hữu
độc quyền. 

Website được khuyến cáo 

M. Boyer; J. Robert (2006). Nền kinh tế PMTDNM: Những đóng góp cho chính sách
của  chính  phủ  về  PMNM (Chương  3,  “Những  ưu  điểm  và  nhược  kiểm  của
PMTDNM”). <http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2006RP-03.pdf>

Chi phí 

Nói chung, các ứng dụng dựa vào PMTD là sẵn sàng tự do miễn phí từ Internet.
Triết lý của sự phân phối này là đối lập hoàn toàn với mô hình sở hữu độc quyền,
nơi mà sự thanh toán thường được yêu cầu cho sử dụng hạn chế ứng dụng ở định
dạng nhị phân. 

Hệ quả là, chi phí là một ưu thế cạnh tranh đáng kể cho sự áp dụng PMTD hơn là
các lựa chọn thay thế sở hữu độc quyền, biết rằng nó có thể giảm đáng kể sự đầu
tư được yêu cầu cho triển khai công nghệ (dù được tạo từ không có gì hay từ sự
đại tu một hệ thống chủ chốt). 

Sự giảm chi phí cũng có thể là đáng kể trong sự tiến hóa hoặc chuyên môn hóa
một ứng dụng đặc biệt vì trong khi PMTD đảm bảo khả năng điều chỉnh ứng dụng
với các mối quan tâm đặc thù qua sự truy cập tự do tới mã nguồn, thì điều tương
đương sở hữu độc quyền có thể đòi hỏi một sự phát triển mới hoàn toàn. 
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Phát triển, tính mềm dẻo và tính (khả năng) module hóa

Trong khi sự phát triển một giải pháp công nghệ dựa vào PMTD có thể đôi khi chỉ
hơi khác với điều tương đương sở hữu độc quyền, thì các phương pháp luận dựa
vào sự cộng tác và cùng tiến hóa giữa công ty và cộng đồng người sử dụng có ưu
thế của các hợp tác qui mô lớn. 

Các đặc tính đó đưa ra số lượng các khả năng, trải từ sự khai thác các nền kinh tế
qui mô lớn và tạo ra các thị trường được phân khúc với sự mềm dẻo và khả năng
module hóa cải thiện cả cho tính tương hợp và sự tích hợp giữa các ứng dụng và
sự mở rộng và tiến hóa của chúng. Ngắn gọn, các đặc tính đó khuyến khích sự
sinh ra các cơ hội kinh doanh đặc thù. 

Rủi ro công nghệ 

Nói chung, các rủi ro có liên quan tới áp dụng công nghệ ảnh hưởng tới PMTD và
sở hữu độc quyền là ngang bằng nhau, ít nhất từ quan điểm công nghệ khắt khe. 

Kết quả là, trong trường hợp các ứng dụng hoặc giải pháp đặc thù, thì rủi ro có
liên quan nhiều hơn tới các khả năng và năng lực đặc thù của trường hợp sau hơn
là tới công nghệ hoặc phương pháp luận được sử dụng trong sự phát triển chúng. 

An toàn, độ tin cậy và vòng đời 

Qua thời gian, sự tiến hóa trong các phương pháp luận phát triển phần mềm đã
dẫn tới sự kiểm soát lớn hơn và tốt hơn về chất lượng các phần mềm được sản
xuất, đặc biệt trong các lĩnh vực như tùy biến thích nghi và sửa lỗi. 

Trong trường hợp này, sự mở ra quy trình phát triển PMTD và sự cộng tác của
cộng đồng người sử dụng trong trường hợp tùy biến thích nghi và sửa lỗi tạo ra sự
khác biệt đáng kể so với mô hình sở hữu độc quyền. Nói cách khác, sẽ là khó
khăn đối với một công ty sản xuất phần mềm sở hữu độc quyền đấu chọi được với
các nguồn nhân lực và thời gian được sử dụng trong các dự án PMTD.

Đặc tính độc nhất vô nhị của PMTD bổ sung thêm vào tính cạnh tranh và độ tin
cậy của các giải pháp, cả đối với các công ty và cho các khách hàng của chúng. 

Hỗ trợ và tài liệu 

Một cách ngẫu nhiên, các ứng dụng dựa vào PMTD có thể thiếu việc đóng gói mà
chúng ta thường được các ứng dụng phần mềm sở hữu độc quyền tương đương
với chúng chào. Từ quan điểm bán hàng, tình huống này là một nguồn của các cơ
hội kinh doanh ở vài mức độ, với các lợi ích bổ sung mà sự chuyên môn hóa và sự
tiệm cận khách hàng có thể mang lại. 
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Quản lý thay đổi 

PMTD khuyến khích việc tái cấu trúc các giá trị được tích hợp trong thị trường
truyền thống: nó đưa ra sự độc lập, tự do, các chi phí thấp hơn và hiệu quả về đầu
tư, nhiều trong số đó đã bị xem nhẹ trong kinh doanh phần mềm truyền thống.

Nó cũng cho phép các công ty tinh chỉnh cấu trúc chi phí và thiết lập các chiến
lược cộng tác với các nhà cung cấp có liên quan hoặc phụ thêm. Tình huống này
là có ưu thế hơn, cạnh tranh và có hiệu quả - và ít rủi ro hơn - cho những người
tham gia so với các nhóm tương đương sở hữu độc quyền của chúng.
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2. Triển vọng của khách hàng

Đối với các khách hàng của các sản phẩm và dịch vụ dựa vào PMTD, rất quan
trọng để nhận diện các ưu điểm và nhược điểm của mô hình PMTD khi so sánh
với các định dạng sở hữu độc quyền, đặc biệt nếu trường hợp sau diễn ra trong
ngữ cảnh của một thị trường truyền thống vững chắc. 

Từ quan điểm của các khách hàng sản phẩm phần mềm, các vấn đề kinh tế có thể
phù hợp hơn cho sự triển khai công nghệ cuối cùng hơn là sự khác biệt công nghệ
trong kiến trúc sản phẩm. Các đặc tính đó cần phải được tính tới trong các chiến
lược của công ty nếu chúng ta định khai thác thị trường thành công. 

Trong các phần dưới đây, chúng ta sẽ mô tả chi tiết các ưu điểm và nhược điểm
của các doanh nghiệp dựa vào PMTD từ quan điểm của một khách hàng. 

2.1. Các ưu điểm

Các ưu điểm của PMTD đối với các khách hàng gồm một phần quan trọng của cơ
hội kinh doanh của công ty vì chúng ảnh hưởng tới vị thế thị trường của công ty. 

Các hiệu ứng kinh tế 

PMTD trao cho khách hàng sự độc lập với các nhà cung cấp công nghệ, các lựa
chọn thay thế cho các sản phẩm và dịch vụ sở hữu độc quyền (hoặc có khả năng là
các giải pháp tự do khác), sử dụng một dải ngày càng gia tăng các phần mềm
được kết nối với các tiêu chuẩn và các phụ kiện bổ sung tiếp sau, và các tình
huống phần mềm có khả năng trao đổi lẫn được (hàng hóa hóa). 

Các chi phí 

Hiệu quả và hiệu lực được gia tăng trong quản lý các chi phí công nghệ có thể là
rất đáng kể cho các khách hàng đầu cuối, dù là các cá nhân hay các công ty bất kể
kích cỡ nào. 

Vì sự quản lý có hiệu quả và hiệu lực hơn của nó, PMTD khuyến khích đưa ra các
thay đổi trong cấu trúc chi phí và các đầu tư công nghệ của các khách hàng. 

Các thay đổi trong chi phí 

Chúng ta có thể cắt giảm được các chi phí triển khai bằng việc sử dụng PMTD được
phân phối không mất tiền hoặc bằng việc giảm việc nâng cấp bắt buộc đối với các
thiết bị trong các giai đoạn thời gian rất ngắn. Các khoản tiết kiệm đó có thể sau đó
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được sử dụng để cấp tiền cho các dịch vụ hoặc các đầu tư công nghệ dài hạn (như các
chi phí thấp hơn để duy trì hệ thống). 

Hơn nữa, sự truy cập tự do tới mã nguồn khuyến khích sự chuyên môn hóa và sự
mở rộng các ứng dụng dựa vào PMTD của các khách hàng - bằng một công ty với
các chuyên gia. 

Các giá trị đạo đức 

Trong một số trường hợp, các giá trị đạo đức có liên quan tới phong trào PMTD,
như sự minh bạch, độc lập, bình đẳng và cộng tác, có thể là phù hợp với các mục
đích và mục tiêu của khách hàng - hoặc hình ảnh mà nó cố gắng truyền đạt. 

2.2. Các nhược điểm

Bất chấp các lợi ích rõ rằng của PMTD đối với các khách hàng, nó cũng có các
nhược điểm cần phải được các công ty kiểm soát và giảm thiểu bằng việc tìm cách
khai thác các cơ hội kinh doanh có liên quan. 

Các hiệu ứng kinh tế 

Các khách hàng có thể miễn cưỡng ôm lấy PMTD vì việc chuyển các chi phí hoặc
tính tương thích với các giải pháp mà nó sử dụng. Sự đánh giá các lựa chọn thay
thế có thể đôi khi có thiên vị bằng sự tìm kiếm các kết quả hoặc lợi ích ngắn hạn,
các câu chuyện hoang đường về công nghệ có liên quan tới PMTD hoặc sự liên
quan có tính lịch sử của các khách hàng với các phần mềm họ sử dụng.

Quản lý rủi ro 

Bất kỳ sự triển khai công nghệ nào trong một tổ chức cũng sẽ có mức độ rủi ro có
liên quan (thậm chí đối với các khách hàng tư nhân), có thể so sánh được một
cách rộng rãi trong PMTD và sở hữu độc quyền. Đối với khách hàng, các sắc thái
có khả năng giữa 2 giải pháp có thể là không thể khắc phục được trong các điều
kiện nhất định, như khi khách hàng có một lịch sử của một hoặc nhiều hơn những
cố gắng chuyển đổi thất bại. 

Khách hàng có thể đôi lúc không có thiện chí chấp nhận các rủi ro với các phần
mềm mới mà có thể ảnh hưởng tới hoạt động thường nhật của các quy trình, công
nghệ và các nhân viên, tránh xa nhu cầu áp dụng chúng để cải thiện hiệu quả của
tổ chức sau khi triển khai công nghệ phù hợp. Điều này cũng có thể là nguồn xa
hơn của các vấn đề về hoạt động nếu không được lên kế hoạch cẩn thận. 
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Quản lý chi phí 

Một vài chi phí của một triển khai có thể là phổ biến bất kể là PMTD hay sở hữu
độc quyền được sử dụng. Các khách hàng đôi khi tin tưởng rằng các thay đổi về
nền tảng không thể tránh khỏi có liên quan tới nhiều chi phí hơn vì việc huấn
luyện, hỗ trợ và động lực của các nhân viên, hoặc vì sự mất đi năng suất của công
ty, ví dụ thế. Có thể là khó khăn phải tính tới các lý lẽ đó, chủ yếu vì chúng là khó
để đo đếm và định lượng về kinh tế. 
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3. Chiến lược kinh doanh
Tầm nhìn của khách hàng và, mở rộng ra, thị trường đích là cơ bản cho việc xác
định một chiến lược kinh doanh đúng đắn cho công ty. Dù vậy, công ty phải hoàn
thiện chiến lược của mình bằng việc tính tới các ưu và nhược điểm của mô hình
PMTD và, cụ thể hơn, mô hình kinh doanh đặc biệt mà công ty khai thác. 

Các công ty mà khai thác thương mại PMTD nên nhận thức được về và thực tế
về môi trường trong đó họ vận hành. Tất cả các đặc tính đặc thù của PMTD, các
khách hàng và mô hình kinh doanh được khai thác cần phải được xác định và
phân tích trước khi nó có thể chính thức hóa chiến lược hiện thực và phù hợp để
đảm bảo an toàn cho các mục tiêu của nó. 

Trong phần này, chúng ta ban đầu sẽ xem xét các ưu và nhược điểm của mô hình
PMTD cho doanh nghiệp trước khi phân tích các chiến lược có liên quan tới các
mô hình kinh doanh dựa vào PMTD.

3.1. Mô hình PMTD

Như trường hợp với các khách hàng, các đặc tính đặc thù của mô hình PMTD ảnh
hưởng tới cả sự xác định việc kinh doanh và các khả năng thành lập công ty trong
thị trường và các triển vọng dài hạn của sự phát triển kinh doanh.

Các ưu điểm 

Bây giờ chúng ta sẽ làm việc với các ưu điểm chính đối với nhà cung cấp hoặc
công ty khai thác PMTD vì lợi nhuận. 

• Định vị và sự khác biệt 

Các công ty khai thác PMTD có thể áp dụng một vị thế tốt cho việc tiếp
thị tích cực và sự công khai của thị trường theo nghĩa là sự khuếch tán của
PMTD có thể thúc đẩy các mục tiêu tăng cường, lòng tin, tính bền vững và
tính đại chúng được gia tăng của công ty. 

• Thị trường 

Trong thị trường phần mềm truyền thống, có thể là khó khăn để nhận diện
và khai thác các cơ hội kinh doanh mới vì ảnh hưởng kinh tế của các chính
sách kinh doanh truyền thống. Vì thế, để lặp lại những gì chúng ta đã giải
thích ở trên, PMTD khuyến khích đưa ra các công nghệ đổi mới (phá hủy)
cho phép một sự thiên vị khác biệt có thể được khai thác cho các cơ hội
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kinh doanh mới. 

Vì thế, PMTD có thiện ý với sự thâm nhập của các công ty mới trong thị
trường truyền thống bằng việc phá hủy các hiệu ứng kinh tế làm bất động
các tay chơi của thị trường. 

• Sự phát triển và phân phối 

Sự tự do, dễ dàng và chi phí thấp của PMTD (thường bằng cách tự do và
trực tiếp tải về từ Internet), kết hợp với sự hợp tác, sự tham gia và động
lực của cộng đồng người sử dụng trong sự phát triển, sẽ khuyến khích cả
sự lan truyền rộng và áp dụng các ứng dụng. Nói cách khác, cả phương
pháp luận pháp triển và các đặc tính đặc trưng của sự phân phối các giải
pháp thúc đẩy hiệu quả và hiệu lực của dự án. 

• Các chi phí và rủi ro 

Gánh nặng và cấu trúc các chi phí và các rủi ro của các công ty dựa vào
PMTD có thể là thuận lợi hơn và có tính cạnh tranh hơn so với các mô
hình dựa vào phần mềm sở hữu độc quyền vì sự phân phối và phân cấp
của vài trong số các quy trình giữa các tay chơi khác nhau có liên quan.  

• Sự hàng hóa hóa 

Sự hàng hóa hóa phần mềm là có lợi cho tất cả các tay chơi vì nó làm giảm
các rào cản lối vào cho các nhà sản xuất phần mềm mới và làm gia tăng
tính cạnh tranh của khu vực này, vì thế cho phép sản xuất các hàng hóa y
hệt có hiệu quả hơn. Ngoài việc tìm cách chuyên môn hóa và sự khác biệt
để khai thác các cơ hội kinh doanh, là có khả năng kinh doanh trong một
thị trường được hàng hóa hóa hoàn toàn. 

• Giá trị đổi mới và sáng tạo 

Các phương pháp luận phát triển và sản xuất mở và hợp tác tạo ra tính hiệu
quả và hiệu lực lớn hơn, cả trong quy trình sáng tạo đổi mới và trong sự
tạo ra và nắm bắt giá trị của công ty. Nói cách khác, bằng việc mở ra các
quy trình sản xuất của mình, công ty chấm dứt dựa chỉ vào các nhân viên
trong nội bộ cho sự đổi mới (điều bị hạn chế về thời gian và mục đích) và
bắt đầu hưởng lợi từ các ý tưởng và sự hiểu thấu của những người tình
nguyện, những người sử dụng và các khách hàng (sự mềm dẻo và động lực
của họ khích lệ sự nổi lên của các đổi mới thú vị). 

Điều này khép lại vòng lặp phản hồi giữa công ty và các khách hàng hoặc
những người sử dụng (được ứng xử như những người cùng phát triển), vì
thế giảm thiểu rủi ro của dự án và tối đa hóa các đảm bảo thành công. 
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Các nhược điểm 

Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận vài vấn đề có thể nảy sinh trong các công ty dựa
vào PMTD. 

• Các hiệu ứng kinh tế 

Vài hiệu ứng kinh tế thuận lợi cho sự giới thiệu một công ty mới vào thị
trường cũng có thể hạn chế chất lượng và số lượng các hoạt động của nó. 

• Các kết quả 

Một hệ quả của điều trên là có thể là khó để kiếm lợi nhuận lớn (ít nhất ở
mức độ mà các tập đoàn phần mềm sở hữu độc quyền làm cho tới nay)
hoặc lợi nhuận mà có thể được duy trì qua một thời gian dài. 

• Hàng hóa hóa 

Sự hàng hóa hóa phần mềm cũng có thể có hiệu ứng tiêu cực lên các công
ty dựa vào PMTD nếu họ không nhận diện được đúng và có kế hoạch cho
sự khác biệt các sản phẩm, dịch vụ và thậm chí các chính sách tiếp thị của
họ. Nói cách khác, tình huống các hàng hóa trao đổi được lẫn nhau có thể
ảnh hưởng tới vị thế và sự phân phối của thị trường nếu các sản phẩm
không cung cấp được sự khác biệt đáng kể qua thời gian. 

Hơn nữa, việc kinh doanh trong một thị trường hàng hóa hóa là không có
khả năng để có được cận biên lợi nhuận lớn vì khá dễ dàng đối với các
khách hàng để thay đổi nhà cung cấp công nghệ. Vì thế, một doanh nghiệp
phải thực sự tốt hơn hoặc ít nhất là tốt như các đối thủ cạnh tranh của mình
trong nền công nghiệp để giữ được vị thế của mình, ví dụ bằng việc tập
trung vào thời gian đáp ứng và khả năng tùy biến thích nghi. 

• Chuyện hoang đường

Bất chấp nhiều năm trôi qua, vẫn có thể có vài chuyện hoang đường về
PMTD trong các thị trường nhất định làm phức tạp sự triển khai và thực
hiện của nó. sự khó khăn trong việc lật tẩy các câu chuyện hoang đường
đó sẽ phụ thuộc vào các đặc tính thị trường như mức độ triển khai các
phần mềm sở hữu độc quyền hoặc các nỗ lực thất bại trong chuyển đổi
sang PMTD. 

3.2. Sản xuất PMTD

Nói chung, nếu ứng dụng được phát triển là thành công trong các khách hàng tiềm
năng, thì chúng ta có được các ưu điểm trong việc lôi cuốn các cải tiến và bổ
sung, thiện cảm của khán thính phòng và cộng đồng, và các chi phí duy trì thấp
hơn cho sự tham gia cộng đồng. 
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Ngược lại, có thể là khó khăn trong phát triển PMTD để hoàn lại được đầu tư ban
đầu, điều đôi khi có thể là hoàn toàn đáng kể. Trong khi là vấn đề chung trong cả
PMTD và sở hữu độc quyền, là khó khăn để bán các bản sao PMTD hơn các mô
hình khác. 

Các mô hình lai (pha trộn)

Các mô hình cấp phép đôi hoặc pha trộn (thường một phiên bản công khai và một
phiên bản thương mại) có lợi cho sự áp dụng và khuếch tán ứng dụng nhưng cũng
có vài nhược điểm, như hạn chế sự tham gia của cộng đồng trong các mục tiêu
kinh doanh hoặc cần phải duy trì sản phẩm thương mại thú vị qua thời gian. 

Khía cạnh này trong trường hợp sau có thể làm sinh ra các vấn đề khác nếu sự
quản lý cộng đồng người sử dụng của công ty là không phù hợp. Ví dụ, cộng đồng
bản thân nó có thể phát triển các mở rộng sở hữu độc quyền cho phiên bản thương
mại - và công khai. 

Phần mềm và các dịch vụ 

Đối với việc cung cấp các dịch vụ có liên quan tới một ứng dụng tự do, là có khả
năng phát triển các chiến lược cạnh tranh để mở rộng thị trường đích, sau đó phân
khúc thông qua sự khác biệt. Nếu các chiến lược cạnh tranh không thể được thiết
lập, thì mô hình đó đưa ra một ít rào cản lối vào cho các đối thủ cạnh tranh mà,
nhưng vì họ truy cập được tới mã nguồn, nên họ có khả năng tự trang bị cho mình
hạ tầng cần thiết để cạnh tranh giống như khi họ có thể làm trong các thị trường
truyền thống. 

Hơn nữa, việc có được doanh số đáng kể chỉ từ các dịch vụ có liên quan có thể là
khó trong các thị trường với sự hiện diện mạnh mẽ của những người đổi mới và
những người nhiệt thành công nghệ. 

3.3. Cung cấp các dịch vụ có liên quan tới PMTD

Cung cấp các dịch vụ có vài ưu điểm so với thứ tương đương của phần mềm sở
hữu độc quyền, như sự thiếu vắng các chi phí cấp phép đáng kể, chất lượng sản
phẩm và sự truy cập tới mã nguồn. Các đặc tính đó cho phép cung cấp có hiệu lực
và hiệu quả các dịch vụ, tạo ra giá trị gia tăng đáng kể cho khách hàng. 

Dù vậy, có thể là khó khăn để giữ các khách hàng trong thời gian dài do sự dễ
dàng thâm nhập thị trường và khó cho các nhà cung cấp để tạo khác biệt cho các
dịch vụ của họ. 
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Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

Các cơ hội kinh doanh chính liên quan tới sự thiếu đóng gói và phân phối các ứng
dụng dựa vào PMTD (cài đặt, hỗ trợ, tùy biến hoặc huấn luyện...), với sự khai
thác các thị trường ngách đặc thù. 

Ngược lại, những phát triển tùy biến trong các ứng dụng đặc thù có thể gặp các
khó khăn với sự tích hợp và tính tương thích với các phiên bản sau. Sự nổi lên của
các đối thủ cạnh tranh trong vài nền công nghiệp cũng có thể có vấn đề vì phạm vi
bị hạn chế cho sự hợp tác. 

Các công ty lớn 

Sự tham gia của các công ty lớn trong các dự án dựa vào PMTD có thể khá thẳng
thắn vì sự hiện diện của hạ tầng và tổ chức từ trước rồi. Sử dụng PMTD cũng cắt
giảm các chi phí và cải thiện hình ảnh thương hiệu ở các lĩnh vực như sự tin cậy,
sức mạnh, lòng tin, ổn định và hỗ trợ chuyên nghiệp. 

Dù vậy, việc chính thức hóa hình ảnh thương hiệu là không dễ trong ngắn hạn. Sự
áp đảo của các tập đoàn phần mềm lớn sở hữu độc quyền trên thị trường làm phức
tạp cho việc định vị, và rủi ro có liên quan tới các dự án lớn cũng là lớn hơn. 

3.4. Các thị trường phụ thêm

Nói chung, các mô hình kinh doanh có liên quan tới các thị trường phụ thêm có
thể phục vụ để bổ sung cho các chiến lược chính. Tuy nhiên, chúng có thể là phù
hợp và trụ vững được như là một chiến lược cơ bản trong các thị trường với ít sự
cạnh tranh hoặc với sự khác biệt hoặc các yều cầu chuyên nghiệp hóa. 

Phần cứng 

Thị trường phần cứng phụ thêm có thể chứng minh là có căn cứ cho việc khai thác
các thị trường đòi hỏi sự chuyên nghiệp hóa sản phẩm, như các dịch vụ tích hợp,
hiệu năng cao hoặc các chi phí mua sắm thấp hơn đối với các khách hàng, nghĩa là
các thị trường trong đó các hệ thống sở hữu độc quyền có thể không có hứng thú
và PMTD có thể là sự khác biệt đáng kể cho các khách hàng. 

Các nhược điểm chính có liên quan tới khả năng chịu các chi phí sản xuất và phát
triển nếu thị trường đích bị hạn chế hoặc có sự cạnh tranh mạnh về giá. 

Khó khăn trong việc hoàn lại được sự đầu tư ban đầu có thể đôi khi làm cho thị
trường này không phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
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Các thị trường khác 

Các thị trường phụ thêm như là bán sách hoặc buôn bán có thể là có tính cạnh
tranh tương đương với các đối tác phần mềm sở hữu độc quyền của chúng nhờ có
những đặc tính đặc biệt của PMTD, như những thứ bổ sung với sản phẩm gốc ban
đầu hoặc sự phổ biến các giá trị đạo đức. 
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Tóm tắt 

Mô hình PMTD là lựa chọn thay thế khả thi và có khả năng trụ vững được so với
phần mềm sở hữu độc quyền, chính thức hóa các đặc tính cạnh tranh trong triển
khai của nó với các mục tiêu rất khác nhau, như chi phí và tính mềm dẻo. 

Các đặc tính đó là các ưu và nhược điểm cho các tay chơi chính trong thị trường
phần mềm. Đôi khi, các khía cạnh đó có thể là một ưu điểm cho vài thị trường và
là một nhược điểm cho các thị trường khác, điều nhấn mạnh nhu cầu chính thức
hóa một chiến lược kinh doanh thực tế mà có thể đảm bảo cho các mục tiêu một
cách có hiệu lực và hiệu quả. 

Để phát triển chiến lược này, các công ty dựa vào PMTD nên cân nhắc các ảnh
hưởng của mô hình PMTD cả cho khách hàng lẫn cho hoạt động của riêng nó: 

• PMTD cho phép các khách hàng đấu tranh với hiệu quả kinh tế của thị

trường truyền thống và quản lý chi phí triển khai tốt hơn, ở chi phí có giả
định một mức độ rủi ro. 

• Đối với công ty, đây là một cơ hội kinh doanh dựa vào sự khác biệt và

quản lý có hiệu quả các chi phí và rủi ro, với chi phí hạn chế vị thế thị
trường của nó và các kết quả mà nó có thể có được. 

Sự chính thức hóa chiến lược kinh doanh của nó sẽ cho phép công ty khai thác
được nhiều hơn và tốt hơn các ưu điểm của PMTD trong ngữ cảnh hoạt động của
công ty, trong khi cũng cho phép quản lý được và giảm nhẹ được các nhược điểm
có thể hạn chế các đảm bảo thành công của nó. 
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Giới thiệu 

Module này sẽ xem xét hệ biến hóa của PMTD từ quan điểm một mô hình kinh tế.
Nói cách khác, chúng tôi sẽ nghiên cứu sự phù hợp và khả thi cua PMTD như một
mô hình hoạt động kinh tế có thể là bền vững về lâu dài. 

Trong nghiên cứu PMTD như một mô hình kinh tế, chúng tôi có hạn chế vì các
doanh nghiệp dựa vào PMTD là khá trẻ. Tuy nhiên, việc xem xét các quy luật
kinh tế thị trường thường là hệt như nhau, chúng tôi sẽ đưa nghiên cứu của chúng
tôi dựa vào sự khác biệt được doanh nghiệp PMTD đưa ra với các lưu ý đối với
các thị trường truyền thống. Quan điểm này sẽ cho chúng tôi một tiếp cận thực tế
ban đầu đối với sự định lượng PMTD như một mô hình kinh tế. 

Trước hết, chúng tôi sẽ khai thác các nền tảng của hệ biến hóa của PMTD và, vì
thế, cả hoạt động và các khả năng của nó. Đặc biệt hơn, chúng tôi sẽ mô tả các đặc
tính mang tính khái niệm của triết lý hoạt động nằm bên dưới mô hình đó, như sự
sản xuất mang tính xã hội của nó. 

Chúng tôi sau đó sẽ khai thác các hệ quả của mô hình dựa vào PMTD từ các quan
điểm khác nhau, tính tới các khác biệt với các mô hình truyền thống của sản xuất
và kinh doanh phần mềm. Sự đưa ra các khái niệm đó sẽ cho chúng tôi sự hiểu
biết tốt hơn về cách thức mà mô hình PMTD có thể phù hợp trong thị trường
trong tương lai gần. 

Cuối cùng, chúng tôi sẽ nghiên cứu cách thức mà mô hình PMTD có liên quan tới
tính khả thi và khả năng trụ vững của các công ty dựa vào nó, giải thích tầm quan
trọng của việc kết hợp chiến lược với cơ hội. 
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Các mục tiêu 

Sau khi hoàn tất module này, các học viên sẽ nắm được các mục tiêu sau: 

1. Quen với nền kinh tế có mô hình dựa vào PMTD. 

2. Hiểu được những điều cơ bản và các ảnh hưởng của mô hình PMTD mặt
đối mặt với mô hình truyền thống. 

3. Hiểu được sự khác biệt được mô hình PMTD đưa ra và đánh giá tính bền
vững của nó cho sự tạo ra giá trị cho thị trường. 

4. Khai thác tính khả thi và khả năng trụ vững của mô hình PMTD và các mô
hình kinh doanh có khả năng khai thác được. 
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1. Cơ bản về mô hình

Chúng ta quen với nhiều đặc tính công nghệ của PMTD mà tương tự với các đặc
tính của phần mềm sở hữu độc quyền ở các mức độ khác nhau. Nói cách khác,
những khác biệt cơ bản - nếu có - giữa PMTD và sở hữu độc quyền là không dựa
vào các khía cạnh bên trong và bên ngoài của sản phẩm. 

Nói rộng ra, công nghệ được áp dụng cho một sản phẩm (ví dụ, thiết kế, kiến trúc
hoặc sự triển khai đặc thù) trong bản thân nó không tạo ra một sự khác biệt đáng
kể giữa các mô hình tự do và sở hữu độc quyền, ít nhất từ quan điểm nghiêm túc
của sản phẩm hoàn thiện.

Các khác biệt giữa PMTD và các hệ biến hóa khác của sản xuất phần mềm (đặc
biệt là sở hữu độc quyền) chủ yếu liên quan tới các đặc tính của mô hình phát
triển, cộng đồng người sử dụng và sự khác biệt về giá trị gia tăng của sản phẩm. 

Những khác biệt đó không nằm trong các khía cạnh công nghệ độc nhất cho sự
phát triển của ứng dụng hoặc phần mềm, mà trong các đặc trưng và các tác động
nằm bên dưới sự sản xuất của chúng. Nói cách khác, PMTD tổng kết một định
hướng cụ thể để tạo ra giá trị trong các sản phẩm và dịch vụ khác với quan điểm
truyền thống. 

Như được giải thích trong các module trước, các mô hình kinh doanh mà khai thác
các đặc tính đặc biệt dễ phân biệt trong một thị trường truyền thống đã bị ảnh
hưởng trong những năm gần đây. Trong tất cả các trường hợp, giá trị mấu chốt
nằm không phải trong bản thân phần mềm mà trong vốn (the capital) có được khi
nó được áp dụng. 

Vốn này chính thức hóa các nền tảng của PMTD. Nói cách khác, PMTD dựa vào
sự sản xuất xã hội và văn hóa mạng mà không chỉ cho phép, mà còn thúc đẩy các
khả năng và hiệu quả của nó. 

Các phần sau đây sẽ phát triển cô đọng 2 khái niệm này. Chúng tôi trước hết sẽ
xem xét các đặc tính chính của sản xuất xã hội trước khi chuyển sang mô tả đặc
điểm văn hóa mạng và ảnh hưởng của nó lên nền kinh tế mà PMTD dựa vào. 

1.1. Sản xuất xã hội

Các tiến bộ trong truyền thông toàn cầu và sự dân chủ hóa công nghệ trong các
thập kỷ gần đây có thể đã ảnh hưởng tới những gì bây giờ chúng ta coi là PMTD
theo các cách thức khác nhau. 
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Đó là, sự dễ dàng truy cập tới thông tin và thiện chí hợp tác không còn là các đặc
tính duy nhất của PMTD nữa; chúng tạo thành cơ sở cho sự phát triển của các lựa
chọn thay thế khả thi và có khả năng trụ vững được trong nhiều lĩnh vực. 

Trong khi bây giờ có nhiều sáng kiến có liên quan ở các mức độ khác nhau với sự
sản xuất xã hội, thì trong mô hình này, các tổ chức kinh doanh phát hiện ra một
cách thức để khuyến khích tạo ra và lôi cuốn giá trị cho các mô hình kinh doanh
của họ.

Trong Sự giàu có của các Mạng (The Wealth of Networks), Yochai Benkler khai
thác vấn đề này một cách chi tiết. Bên dưới, chúng tôi sẽ thảo luận vài trong số
những khía cạnh phù hợp nhất đặc trưng cho sản xuất xã hội. 

Nền kinh tế thông tin 

Thông tin là một hàng hóa công khai với các tác động kinh tế ở các mức khác
nhau như là kết quả của sử dụng các công nghệ thông tin. 

Sự đổi mới, như sự tạo ra thông tin mới, có thể bị ảnh hưởng bất lợi bằng các tình
huống với sự hạn chế hoặc kiểm soát, và được tạo thuận lợi bằng tính mở và sự
cộng tác trong sản xuất thông tin, tri thức và văn hóa. 

Vì thế, sản xuất hoặc đổi mới trong các mạng ngang hàng điểm - điểm hoặc sinh
ra một vòng xoắn ốc các cơ hội được đặc trưng bằng động lực và sự hiệu quả với
sự hỗ trợ của công nghệ. 

Sự phát triển và phân phối thông tin 

Sự phát triển và phân phối thông tin có thể tuân theo các kiểu mẫu khác nhau, phụ
thuộc vào cách mà sự tự do được phân phối giữa những người sản xuất và những
người tiêu dùng. Nói chung, sự tự do được trao cho các nhà sản xuất càng nhiều
bao nhiêu, thì những người tiêu dùng sẽ có càng ít bấy nhiêu. 

Các kênh phân phối thông tin ảnh hưởng tới cách mà trường hợp sau được chia sẻ.
Đường hướng chuyển giao và các mục tiêu của nó cũng ảnh hưởng tới cách mà
thông tin được chia sẻ. 

Trong tất cả các trường hợp, việc cấp phép và các bằng sáng chế có thể hạn chế
dòng chảy của thông tin, trong khi sự tăng trưởng về số lượng mạng cần không
phân khúc hoặc hạn chế nó. 

Tác động của sản xuất xã hội 

Benkler bảo vệ rằng cách mà chúng ta thấy cấu trúc vận hành của thế giới xung
quanh chúng ta đang thay đổi, đặc biệt về cách mà tất cả chúng ta cộng tác và
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tương tác với sự tích hợp các ý tưởng và tri thức để tạo ra tri thức mới. 

1.2. Kinh tế và văn hóa được kết nối mạng

Các tác động của sản xuất xã hội đã trở nên rõ ràng trong nhiều lĩnh vực trong
thời gian gần đây, đặc biệt trong PMTD. Tác động của tri thức và sự tinh lọc các ý
tưởng bây giờ là cách thức tốt để khuyến khích và phát triển tiếp một khái niệm. 

Quan điểm sản xuất này như một sự cộng tác để định tính đạt được mục tiêu
được đưa ra trái ngược với quan điểm truyền thống hơn về thị trường các ý tưởng
và tri thức, nơi mà tầm quan trọng nằm nhiều hơn với sự áp dụng sản phẩm cuối
cùng hơn là với sự đồng thuận, phù hợp hoặc chất lượng. 

David Bollier1 với  Khi mà Đẩy biến thành Kéo: Nền kinh tế Mới và Văn hóa
Công nghệ kết nối Mạng  (When Push Comes to Pull:  The New Economy and
Culture of Networking Technology) nghiên cứu cách mà sự tiến hóa của công nghệ
thông tin đã cho phép một quan điểm mới nổi lên mà ngược lại với sự tập trung và
tôn ti trật tự của mô hình truyền thống. 

Bây giờ các phần sau đây sẽ xẽ xét ngắn gọn các đặc tính chính về kinh tế và văn
hóa của văn hóa được kết nối mạng mà Bollier đã cân nhắc.

Các mô hình đẩy và kéo 

Mô hình đẩy dựa vào sản xuất đại chúng, biết trước yêu cầu người tiêu dùng và
quản lý động thời gian và địa điểm các tài nguyên sản xuất. 

Mô hình kéo dựa vào tính mở và tính mềm dẻo của các nền tảng sản xuất được sử
dụng như các tài nguyên. Mô hình này không biết trước yêu cầu của người tiêu
dùng, mà thay vào đó tùy biến các sản phẩm theo yêu cầu sử dụng các quy trình
nhanh và động. 

Các mạng tạo giá trị 

Trong các mô hình kéo, việc chia sẻ thông tin và các thực tiễn tốt nhất cải thiện
đáng kể các tập hợp tri thức của tất cả các thành viên của mạng đó. 

Mạng này thúc đẩy và tích hợp các mô hình kinh doanh mở dựa vào sự tạo ra giá
trị và sự tùy biến hoặc khác biệt của sản phẩm. 

Vì thế, các nền tảng mô hình kéo chính thức hóa, cải tiến và gia tăng tính mềm
dẻo của đổi mới và tiến hóa thông qua cộng đồng, không gánh chịu các chi phí
triển khai tương tự như trong mô hình đẩy. 
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Thị trường đích 

Các mô hình đẩy là thành công trong các lĩnh vực nơi mà những người tiêu dùng
không thật rõ về những gì họ muốn và thích hơn để làm cho sự lựa chọn của họ
dựa vào các hình mẫu được xác định trước rồi. 

Ngược lại, trong mô hình kéo, người tiêu dùng muốn tạo thành một phần của quy
trình sản xuất và lựa chọn, theo nghĩa là họ có thể không biết chính xác những gì
họ muốn, nhưng họ chắc chắn rằng họ muốn tham gia và tạo thành một phần của
quy trình đó. 

Sự sản xuất

Các mô hình đẩy có xu hướng tìm các dạng sản xuất lựa chọn thay thế có thể là
cạnh tranh hơn về mặt kinh tế (ví dụ, các chi phí sản xuất thấp hơn), trong khi các
mô hình kéo có xu hướng chủ yếu tìm các cách thức tốt nhất để gia tăng giá trị
cho mạng sản xuất. 

Sự định hướng đặc biệt này của các mô hình kéo có lợi cho khả năng thay đổi qui
mô của mạng sản xuất và sự kết hợp của những người tham gia tốt nhất cho sự
chuyên môn hóa sản xuất. 

Hợp tác 

Các mô hình kéo có lợi cho sự tạo ra các mối quan hệ dựa vào lòng tin, việc chia
sẻ tri thức và sự hợp tác giữa các thành viên của mạng, vì lợi ích của mỗi người. 

Nét đặc biệt này thường được biến thành một hệ thống chính phủ hợp tác vì sự
quản lý bền vững và công bằng các tài nguyên được chia sẻ. 

Theo nghĩa này, các công ty dựa vào các mô hình kéo sẽ cung cấp các đảm bảo
cho sự thừa nhận các thành viên của mạng, vì mô hình đó dựa vào lòng tin và sự
tạo ra giá trị. 

Giáo dục 

Với các mô hình đẩy, hoạt động của các học viên được tập trung vào sự xây dựng
tri thức tĩnh như việc huấn luyện trước cho một xã hội có tôn ti trật tự sau này. 

Các mô hình kéo thúc đẩy các dạng lựa chọn thay thế giáo dục trong đó các công
nghệ thông tin cho phép các học viên đi vào dòng chảy động của hoạt động với sự
truy cập tới nhiều tài nguyên độc lập cho việc tạo ra các tập tri thức của riêng họ
(và chia sẻ nó). 
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2. Các đặc tính đặc trưng của mô hình 
PMTD

Các nền tảng của PMTD chính thức hóa một cấu trúc trong đó sự hợp tác và chia
sẻ tri thức giữa các thành viên cho phép sự đổi mới, sản xuất và tiến hóa tri thức
toàn cầu. 

Sự tạo ra giá trị không nghi ngờ gì là một mục tiêu quan trọng cho tất cả các thành
viên cộng đồng (họ là những người sử dụng, các lập trình viên, ...) và cho bản
thân mô hình đó. Vì thế, sự phân cấp, tự do và độc lập là dấu hiệu của cộng đồng
đưa ra các đảm bảo cho sự thống nhất và gắn kết sản xuất và vốn xã hội. 

Mô hình PMTD dựa vào sự khác biệt trong mối quan hệ với các giá trị mà điều
chỉnh thị trường truyền thống, cả từ quan điểm phát triển phần mềm và sự đánh
giá về giá trị được tạo ra. 

Trong khi đúng là, từ quan điểm truyền thống, vài tính năng của mô hình PMTD
cũng có khả năng áp dụng được cho các hệ biến hóa khác của sự phát triển và sự
tạo ra giá trị, thì mô hình PMTD đưa ra các tính năng mới cho sự nhận thức và
đánh giá cao các giá trị có liên quan với thị trường truyền thống đó. 

Trong phần này của module, chúng tôi sẽ xác định các tính năng của mô hình
PMTD bằng việc so sánh chúng với các tính năng của mô hình truyền thống, với
mục đích đánh giá sự khác biệt thực tế được mô hình đó đưa ra trong thực tiễn
hàng ngày. 

Trước hết, chúng tôi sẽ thảo luận mô hình đó từ quan điểm của phát triển phần
mềm, trước khi chuyển sang phân tích các ảnh hưởng của sự khác biệt như một hệ
biến hóa dựa vào sản xuất xã hội. 

2.1. Phát triển phần mềm

Phương pháp luận của phát triển PMTD có khả năng là một trong những yếu tố
được cân nhắc phổ biến như một sự khác biệt được so sánh với các hệ biến hóa
phát triển phần mềm khác, như mô hình sở hữu độc quyền. Nhưng liệu điều này
có đúng là như vậy không?

Từ quan điểm sản xuất phần mềm, có các điểm trong phát triển PMTD rõ ràng
chồng lấn với các mô hình phát triển khác, như sở hữu độc quyền, vì các phương
pháp luận sản xuất có sự độc lập nhất định với các triển khai đặc thù. 

Tuy nhiên, thực tế là sản xuất phần mềm có thể là ít hay nhiều ổn định hơn so với
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các mô hình khác hoặc là vài yêu cầu cho sự tự do của mã là nhiều hay ít cần thiết
hơn trong thực tế, thì điều này không có nghĩa là không thể có các khác biệt đáng
kể trong các khía cạnh khác dẫn chúng ta tới đánh giá toàn bộ như là đổi mới.

Bài báo của Fuggetta PMTDNM: một mô hình mới cho sự phát triển phần mềm?
(Software libre y  de código abierto:  ¿un nuevo modelo  para el  desarrollo  de
software?) nghiên cứu các khía cạnh này và khác của những khác biệt giữa mô
hình phát triển của PMTD và mô hình phát triển của phần mềm sở hữu độc quyền.
Các phần sau đây sẽ phác họa ngắn gọn vài phát hiện của nó. 

Ngữ cảnh

Sự thành công của PMTD có thể được ghi công cho một dải các khía cạnh công
nghệ và kinh tế có ảnh hưởng tới sự đổi mới và sản xuất của nó. 

Sự phân cấp, sự hợp tác và sự tự do sử dụng và khai thác của nó đã làm cho
PMTD trở thành người mang tiêu chuẩn của một triết lý mới cho việc đề cập và
giải quyết một loạt các vấn đề. 

Theo Fuggetta, nhiều đức tin vào PMTD cũng có thể áp dụng được cho phần mềm
sở hữu độc quyền, nên là ý tưởng tốt để khai thác chủ đề này hết mức. 

Quy trình phát triển 

Từ quan điểm công nghệ, sự phát triển của PMTD không phải là một hệ biến hóa
mới, vì hầu hết các dự án có số lượng các cộng tác viên hạn chế. Hơn nữa, các
phương pháp luận phát triển tiến hóa dần từng chút một không phải là duy nhất
cho PMTD. 

Dù vậy, PMTD đã xử trí để động viên được cả các lập trình viên và những người
sử dụng để tham gia vào trong dự án, chia sẻ và kết hợp sự phát triển và tiến hóa
của phần mềm với các nhu cầu của cộng đồng. 

Bảo vệ các quyền của người tiêu dùng  

Các vấn đề có liên quan tới bảo vệ người tiêu dùng nảy sinh chủ yếu trong tham
chiếu tới các gói phần mềm, vì các khách hàng sở hữu mã rồi trong các phát triển
tùy biến. 

Đối với các gói phần mềm, có thể là đủ để có khả năng truy cập tới mã nguồn mà
không có việc sửa đổi hoặc phân phối lại nó sau đó. Sự hỗ trợ người sử dụng của
công ty cũng sẽ kéo dài với các quy tắc tạo thuận lợi cho việc bàn giao mã trong
trường hợp công ty không thể duy trì được nó. 
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Phổ biến tri thức 

Sự lan truyền tri thức thông qua sự truy cập tới mã nguồn là không đủ, vì các chủ
đề về kỹ thuật phần mềm hé lộ rằng các tài liệu mô tả kiến trúc phần mềm cũng là
cần thiết. 

Hơn nữa, trong trường hợp tri thức này có thể được phổ biến, thì nó có thể chỉ là
cần thiết để xuất bản mã nguồn của nó (không có quyền sao chép và phân phối lại
phần mềm). 

Chi phí 

Thực tế là phần mềm được phát hành theo một giấy phép tự do không có nghĩa là
nó không thể được thương mại hóa hoặc là sự phát triển của nó không có chi phí
liên quan (dù chúng ta không biết mức độ này). 

Hơn nữa, chỉ vì chúng ta không thể định lượng hoặc quy về một mối chi phí của
nó, thì điều này không có nghĩa là nó không được phân bổ giữa những người cộng
tác, thậm chí gián tiếp bởi các công ty với ít hoặc không có gì chung với thế giới
phần mềm. 

Tính hiệu quả của mô hình kinh doanh 

Các mô hình kinh doanh chính thực sự khai thác sự hứa hẹn của PMTD trong sự
phát triển và phân phối các gói nguồn mở thuần túy hoặc các nền tảng phần mềm
tự do hoặc sở hữu độc quyền. Các dạng kinh doanh khác có thể được thiết lập ở
mức độ nhiều hơn hoặc ít hơn với cả các phần mềm tự do và sở hữu độc quyền.

Hơn nữa, hiện không có bằng chứng để gợi ý rằng một công ty chỉ dựa vào các
dịch vụ sẽ có lợi nhuận qua thời gian. 

Nền công nghiệp phần mềm 

Châu Âu không có chiến lược công nghiệp để thống nhất các hành động của các
công ty khác nhau có liên quan. Vì thế, việc chào hỗ trợ cho PMTD không phải là
một chiến lược trong sự so sánh với sự tạo ra các sản phẩm có tính đổi mới. 

2.2. Hệ biến hóa hợp tác

Trong khi một vài tính năng của mô hình PMTD không có tính đổi mới từ quan
điểm kinh điển, thì như chúng ta đã thấy ở trên, những tính năng khác có động cơ
thay đổi trong thị trường lại có triển vọng có tính đổi mới. 
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Để phân tích chi tiết sự khác biệt được mô hình PMTD đưa ra khi so sánh với
các mô hình truyền thống khác, chúng ta sẽ cần đánh giá các khía cạnh sản xuất
và tạo ra giá trị và tri thức đang chống trụ cho mô hình đó. 

Trong bài báo Sự dịch chuyển của hệ biến hóa nguồn mở (Open Source Paradigm
Shift), Tim O'Reilly nhận diện các tính năng đó và khác của PMTD mà đang tạo ra
sự khác biệt và tạo ưu thế cạnh tranh có thể được khai thác vì lợi nhuận. Các đoạn
sau đây sẽ ngắn gọn phác họa vài trong số các phát hiện của ông. 

Sự thay đổi 

PMTD đã biến đổi sâu sắc cấu trúc của thị trường chuẩn mực, thường với các tác
động mở rộng vượt ra khỏi ảnh hưởng mà người sáng tạo ra nó tưởng tượng được.

Các thay đổi đó là dựa vào chất lượng sản phẩm, các chi phí sản xuất thấp hơn và
sử dụng các tiêu chuẩn, bổ sung thêm vào sự khác biệt trong tiếp thị, phân phối và
hậu cần. 

Phần mềm như một hàng hóa 

Trong ngữ cảnh của truyền thông được tiêu chuẩn hóa vĩnh viễn như hiện hành,
tất cả các ứng dụng truyền thông có thể trao đổi được lẫn cho nhau (một trình
duyệt web, ví dụ thế). Nói cách khác, sử dụng các tiêu chuẩn có nghĩa là phần
mềm có thể được coi là hàng hóa. 

Vì thế, khi tiềm năng sinh doanh thu của một ứng dụng bị suy giảm vì quy trình
hàng hóa hóa, thì một thị trường mới sẽ nổi lên đối với các sản phẩm sở hữu độc
quyền, đặc biệt nếu chúng khai thác được mạng truyền thông toàn cầu. 

Hơn nữa, PMTD vẫn là một mô hình có khả năng trụ vững cho các công ty cung
cấp các dịch vụ, dù chúng ta không thể kỳ vọng các cận biên lợi nhuận tương tự
như của những người khổng lồ phần mềm hiện đại. 

Sự cộng tác của mạng 

Văn hóa của việc chia sẻ phần mềm đã phát triển như gốc gác ban đầu của nó ở
tốc độ y hệt như Internet, kiến trúc có sự tham gia của nó là hiện diện trong hầu
hết tất cả các chức năng của nó. 

PMTD là ngôn ngữ tự nhiên của cộng đồng được kết nối mạng, tạo ra một kiểu
cộng tác và tham gia độc nhất vô nhị đối với các thành viên của nó. Sự cộng tác
này là  sống còn cho thành công và sự khác biệt  của các ứng dụng hàng đầu
Internet, vì nó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng xử với những người sử
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dụng như những người đồng phát triển (đồng lập trình viên) của phần mềm đó. 

Tùy biến và phần mềm như một dịch vụ 

Ngày nay, chúng ta quen coi các ứng dụng như các chế tác hơn là các quy trình
tĩnh. Các chương trình đòi hỏi kỹ thuật cho sự sáng tạo của nó nhưng các ngôn
ngữ động cho phép sự gắn kết các thành phần (như các script quản lý dữ liệu) đưa
ra triển vọng của một quy trình tiến hóa và động của ứng dụng đó. 

Nhiều dịch vụ được chào trực tuyến (như các máy tìm kiếm) đòi hỏi các bản sửa
lại và các bản cập nhật thường xuyên để thực hiện được các chức năng của chúng
đúng phù hợp. Điều này sinh ra một hệ biến hóa kinh doanh mới cho các máy tính
và công nghệ thông tin nói chung, và cho sự khai thác phần mềm như một dịch vụ
nói riêng. 

Hệ điều hành Internet 

Chúng ta có thể coi Internet như một chiếc máy tính ảo duy nhất mà xây dựng một
hệ điều hành từ sự kết nối vài mẩu nhỏ và cho phép bất kỳ ai tham gia vào sự tạo
ra giá trị. 

Các giá trị của cộng đồng người sử dụng PMTD là quan trọng cho hệ biến hóa đó
khi mà chúng thúc đẩy tinh thần tìm tòi và chia sẻ tri thức. 

Việc hàng hóa hóa công nghệ là một phần của quy trình mà cho phép nền công
nghiệp tiến lên để tạo nhiều giá trị hơn cho mọi người. Đối với giới công nghiệp,
là cơ bản để tác động vào sự cân bằng mà sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn so với sự cân
bằng đã có được với các cá nhân tham gia. 
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3. Sự hiệu lực và khả thi của mô hình PMTD
Trong các phần trước, chúng ta đã xem các nền tảng của mô hình PMTD và các
tính năng mà phân biệt nó với các mô hình truyền thống hơn. 

Để đánh giá tính bền vững dài hạn của mô hình PMTD, chúng ta cần nhiều dữ
liệu hơn là chúng ta hiện đang có, nghĩa là khoảng thời gian rộng hơn nhiều cho
sự so sánh chính xác hơn với các mô hình truyền thống. 

Thời gian sẽ nói liệu PMTD có là một mô hình kinh tế mới và các tính năng và
điều kiện nào sẽ cho phép nó trở thành như vậy. 

Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra vài kết luận. Dù, khi viết tài liệu này, sự kinh doanh
dựa vào PMTD vẫn còn là khá mới, chúng ta đã nhấn mạnh những khác biệt cho
phép áp dụng sự kinh doanh mới có triển vọng ban đầu dựa vào việc thúc đẩy sản
xuất tri thức một cách hợp tác. 

Các ứng dụng dựa vào PMTD

Sản xuất xã hội của một ứng dụng hoặc giải pháp đặc thù khuyến khích sự tạo ra
giá trị bên trên và vượt ra khỏi chi phí sản xuất của nó, ban cho nó một ưu thế
cạnh tranh hơn các lựa chọn thay thế khác của thị trường. 

Các ứng dụng dựa vào PMTD, cùng với các tiêu chuẩn mở, có thể bù đắp cho vài
hiệu ứng kinh tế mà tăng cường cho các sản phẩm dựa vào mô hình truyền thống.
Vì thế, ngoài việc đưa vào sự khác biệt đáng kể so với các ứng dụng truyền thống,
chúng cho phép các chiến lược và các chính sách hợp tác giữa các công ty trong
một hệ biến hóa cùng thắng (win - win).

Thị trường 

Sản xuất xã hội đã quấy rầy Internet bằng các sáng kiến lựa chọn thay thế cho các
mô hình truyền thống. Qua thời gian, vốn xã hội đã trở thành một giá trị đáng kể
cho sự đổi mới và phát triển trong các môi trường mở. Chúng ta bây giờ có các
mô hình kinh doanh có lãi mà trả tiền cho sự sản xuất tri thức. 

Kinh doanh tri thức 

Innocentive  (http://www.innocentive.com/)  chỉ  là  một  website  thưởng  cho  các  ý
tưởng mà giải quyết các vấn đề đặc biệt. Trên đó, có những người sử dụng đặt ra các
câu hỏi (những người tìm kiếm) và những người khác giải quyết chúng (những người
giải quyết) trong sự trao đổi một phần thưởng tài chính. 

Điều này và các ví dụ khác đã dẫn tới sự tạo ra logic thị trường mới, được tham
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chiếu  tới  trong  vài  ngữ  cảnh  như  là  Wikinomics  và  nguồn  đám  đông
(crowdsourcing). Logic này dựa vào mô hình kéo mà chúng ta đã thấy ở trên,
nghĩa là lôi cuốn các ý tưởng và nỗ lực ngược lại với mô hình đẩy truyền thống. 

Đúng lúc, chúng ta sẽ phát hiện liệu thị trường có triển vọng này có cho phép các
hình mẫu áp dụng công nghệ điển hình đối với thị trường truyền thống để tiến hóa
hướng tới một tình huống mới được hay không. 

Việc kinh doanh 

Thị trường mới triển vọng có thể đưa ra các cơ hội kinh doanh mới có liên quan
tới sự khai thác các ý tưởng, các khái niệm và tri thức vì lợi nhuận mà không sở
hữu cái sau. Nói cách khác, giá trị của một ứng dụng dựa vào PMTD không nằm
trong bản thân giải pháp, mà trong vốn có được và sinh ra được với nó. 

Dù vậy, tính khả thi và có khả năng trụ vững được của PMTD như một mô hình
cũng phụ thuộc vào các tính năng thiết kế đặc biệt của công ty khai thác nó. Đó là,
là cơ bản để thiết kế công ty xung quanh cơ hội kinh doanh vững chắc và dài lâu. 

Các rủi ro 

Không nghi ngờ gì, các rủi ro chính cho mô hình dựa vào PMTD là việc có được
một đại chúng sống còn những người sử dụng để đảm bảo tính có thể trụ vững
được của dự án và đưa ra các nền tảng cho một mô hình kinh doanh mà sẽ chứng
minh là ổn định qua thời gian. Chúng ta cũng phải tính tới mối quan hệ giữa đầu
tư ban đầu và các lợi ích được kỳ vọng.

Nghiên cứu khả năng trụ vững của việc kinh doanh 

Việc phân tích, thiết kế và chính thức hóa một cách toàn diện công ty sẽ làm gia
tăng các đảm bảo thành công cho doang nghiệp dựa vào PMTD của chúng ta. Để
tối đa hóa các đảm bảo đó, khả năng trụ vững của công ty phải được nghiên cứu
trước khi khởi xướng và nó được chính thức hóa trong một kế hoạch kinh doanh. 

Các công ty dựa vào PMTD phải bổ sung các khía cạnh ở trên với các tính năng
của các mô hình kinh doanh dựa vào PMTD được thấy trong module 4, tạo sự kết
hợp để chính thức hóa một nền tảng vững chắc trên đó sẽ thiếp lập một việc kinh
doanh bền vững. 

Công ty PMTD

Như với bất kỳ mô hình kinh doanh nào, một công ty dựa vào PMTD cũng sẽ yêu
cầu việc lên kế hoạch chi tiết và thiết kế trước khi khởi nghiệp. Trong các phần
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Xem thêm 

Trong module 3 của chủ đề 
này, chúng ta đã lấy một tiếp 
cận ban đầu cho các đặc tính 
chính có ảnh hưởng tới khả 
năng trụ vững của doanh 
nghiệp đối với doanh nghiệp 
phần mềm truyền thống, ấy 
là các khía cạnh bán hàng và 
tiếp thị, cùng với các sản 
phẩm và dịch vụ mà việc 
kinh doanh đó bao trùm. 
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trước, chúng ta đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích thận trọng các
nền tảng kinh doanh của công ty như một điều kiện cho việc đánh giá khả năng trụ
vững và tính khả thi của nó. 

Cả các đặc tính cơ bản của PMTD và các tác động mà chúng ta đã mô tả qua
module này có thể sử dụng những ảnh hưởng khác nhau phụ thuộc vào mẫu hình
của cơ hội kinh doanh và ngữ cảnh mà chúng ta tìm cách khai thác. 

Vì thế, chiến lược của một công ty dựa vào PMTD có thể và nên đặc trưng cho
các hành động của nó trong sự khác biệt của việc kinh doanh và các hiệu ứng kinh
tế của nó đối với môi trường của nó, cũng như trong vốn và sản xuất xã hội, bổ
sung thêm vào sự hợp tác của nó. 
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Tóm tắt 

Qua module này, chúng ta đã khai thác các tính năng của PMTD như một mô hình
kinh tế, thậm chí cân nhắc tới các ràng buộc của sự hạn chế về dữ liệu khi mà
trong thực tế thì các mô hình kinh doanh dựa vào PMTD là khá mới. 

Trước nhất, các nền tảng cơ bản về vốn xã hội và hợp tác sản xuất tri thức và các
ý tưởng không phải là duy nhất đối với PMTD. Hiện hành có vài sáng kiến thể
hiện sự hợp tác và cộng tác có thể là khả thi như thế nào trong sự đổi mới và sản
xuất tri thức. 

Các nền tảng cơ bản đó hé lộ tầm quan trọng của mạng những người cộng tác và
sự liên can và động lực của họ trong tiến trình toàn cầu và cá nhân của các thành
viên cộng đồng. Chúng cũng đưa ra một lựa chọn thay thế có khả năng trụ vững
so với các mô hình sản xuất truyền thống. 

Các tác động của triết học về sản xuất xã hội cũng có thể được khai thác từ các
quan điểm khác nhau. Trong khi các đặc tính nhất định của PMTD không hé lộ
những khác biệt chính với các mô hình khác, thì cũng có vài đặc tính có thể dẫn
tới những khác biệt quan trọng. 

Trong kinh doanh PMTD, là cơ bản để tăng cường và khai thác các nền tảng khác
biệt của PMTD để cung cấp các lựa chọn thay thế khả thi và có khả năng trự vững
được so với các mô hình truyền thống. Các hành động đó không thể tránh khỏi
phải được bổ sung bằng sự nghiên cứu và lên kế hoạch chi tiết về cơ hội kinh
doanh để đảm bảo khả năng trụ vững và tương lai của các công ty PMTD. 
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Phụ lục 

GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG CHUNG GNU, PHIÊN BẢN 3, 

NGÀY 29/06/2007, BẢN GỐC TIẾNG ANH

(CÓ GIÁ TRỊ HIỆU LỰC PHÁP LÝ TOÀN CẦU)

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone  is  permitted  to  copy  and  distribute  verbatim  copies  of  this  license
document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other
kinds of works.

The licenses for most software and other  practical  works are  designed to take
away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General
Public  License is  intended to guarantee your freedom to share and change all
versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We,
the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of
our software; it applies also to any other work released this way by its authors.
You can apply it to your programs, too.

When we speak of  free software,  we are referring to  freedom, not  price.  Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies  of  free software (and charge for them if  you wish),  that  you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these
things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or
asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if
you  distribute  copies  of  the  software,  or  if  you  modify  it:  responsibilities  to
respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You
must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must
show them these terms so they know their rights.
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Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert
copyright  on  the  software,  and  (2)  offer  you  this  License  giving  you  legal
permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is
no warranty for this  free software.  For both users'  and authors'  sake,  the GPL
requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will
not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions
of  the  software  inside  them,  although  the  manufacturer  can  do  so.  This  is
fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change
the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products
for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore,
we  have  designed  this  version  of  the  GPL to  prohibit  the  practice  for  those
products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to
extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to
protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should
not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose
computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents
applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this,
the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The  precise  terms  and  conditions  for  copying,  distribution  and  modification
follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works,
such as semiconductor masks.

“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each
licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or
organizations.

To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a
fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy.
The resulting work is called a “modified version” of the earlier work or a work
“based on” the earlier work.

A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the
Program.
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To “propagate” a work means to do anything with it  that, without permission,
would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable
copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy.
Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making
available to the public, and in some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to
make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network,
with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent
that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an
appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the
work  (except  to  the  extent  that  warranties  are  provided),  that  licensees  may
convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the
interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent
item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work.

A “Standard  Interface”  means  an  interface  that  either  is  an  official  standard
defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a
particular  programming  language,  one  that  is  widely  used  among  developers
working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the
work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major
Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to
enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard
Interface for which an implementation is available to the public in source code
form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component
(kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on
which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an
object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source
code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code
and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it
does  not  include  the  work's  System  Libraries,  or  general-purpose  tools  or
generally available free programs which are used unmodified in performing those
activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source
includes interface definition files associated with source files for the work, and the
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source  code  for  shared  libraries  and  dynamically  linked  subprograms  that  the
work is specifically designed to require, such as by intimate data communication
or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate
automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the
Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License
explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The
output from running a covered work is covered by this License only if the output,
given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your
rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without
conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey
covered works to others for the sole purpose of having them make modifications
exclusively  for  you,  or  provide  you  with  facilities  for  running  those  works,
provided that you comply with the terms of this License in conveying all material
for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered
works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and
control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted
material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions
stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered  work  shall  be  deemed part  of  an  effective  technological  measure
under  any  applicable  law  fulfilling  obligations  under  article  11  of  the  WIPO
copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or
restricting circumvention of such measures.

When  you  convey  a  covered  work,  you  waive  any  legal  power  to  forbid
circumvention  of  technological  measures  to  the  extent  such  circumvention  is
effected by exercising rights under this License with respect to the covered work,
and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a
means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to
forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it,
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in  any medium, provided that  you conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this
License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the
code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients
a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may
offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it
from the  Program,  in  the  form of  source  code  under  the  terms  of  section  4,
provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and
giving a relevant date. 

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this
License  and  any  conditions  added  under  section  7.  This  requirement
modifies the requirement in section 4 to “keep intact all notices”. 

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone
who comes into possession of a copy. This License will therefore apply,
along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the
work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License
gives no permission to license the work in any other way, but it does not
invalidate such permission if you have separately received it. 

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate
Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do
not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do
so. 

A compilation  of  a  covered work with other  separate  and independent  works,
which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not
combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage
or  distribution  medium,  is  called  an  “aggregate”  if  the  compilation  and  its
resulting  copyright  are  not  used  to  limit  the  access  or  legal  rights  of  the
compilation's  users  beyond  what  the  individual  works  permit.  Inclusion  of  a
covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other
parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4
and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source
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under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a
physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source
fixed  on  a  durable  physical  medium  customarily  used  for  software
interchange. 

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a
physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at
least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer
support for that product model, to give anyone who possesses the object
code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in
the product that is covered by this License, on a durable physical medium
customarily used for software interchange, for a price no more than your
reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2)
access  to  copy the  Corresponding Source  from a  network  server  at  no
charge. 

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written
offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only
occasionally and noncommercially, and only if  you received the object
code with such an offer, in accord with subsection 6b. 

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis
or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source
in the same way through the same place at no further charge. You need not
require recipients to copy the Corresponding Source along with the object
code.  If  the  place  to  copy  the  object  code  is  a  network  server,  the
Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a
third  party)  that  supports  equivalent  copying  facilities,  provided  you
maintain clear directions next to the object code saying where to find the
Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding
Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as
needed to satisfy these requirements. 

e) Convey  the  object  code  using  peer-to-peer  transmission,  provided  you
inform other peers where the object code and Corresponding Source of the
work are being offered to the general public at no charge under subsection
6d. 

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the
Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the
object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible
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personal  property  which  is  normally  used  for  personal,  family,  or  household
purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In
determining whether  a product  is  a  consumer product,  doubtful  cases  shall  be
resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular
user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product,
regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular
user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a
consumer product regardless of whether the product has substantial commercial,
industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant
mode of use of the product.

“Installation Information” for a  User Product  means any methods,  procedures,
authorization keys, or other information required to install and execute modified
versions of a covered work in that User Product from a modified version of its
Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued
functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with
solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically
for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in
which the right of possession and use of the User Product is transferred to the
recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is
characterized),  the Corresponding Source conveyed under this  section must be
accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply
if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code
on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The  requirement  to  provide  Installation  Information  does  not  include  a
requirement  to  continue to provide support  service,  warranty, or updates  for  a
work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product
in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied
when the modification itself materially and adversely affects the operation of the
network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord
with this section must be in a format that is publicly documented (and with an
implementation available to the public in source code form), and must require no
special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by
making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that
are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included
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in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional
permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately
under those permissions, but the entire Program remains governed by this License
without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any
additional  permissions  from  that  copy,  or  from  any  part  of  it.  (Additional
permissions may be written to require their own removal in certain cases when
you modify the work.) You may place additional permissions on material, added
by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright
permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a
covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material)
supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty  or  limiting  liability  differently  from the  terms of
sections 15 and 16 of this License; or 

b) Requiring  preservation  of  specified  reasonable  legal  notices  or  author
attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed
by works containing it; or 

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material,  or requiring
that modified versions of such material be marked in reasonable ways as
different from the original version; or 

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of
the material; or 

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names,
trademarks, or service marks; or 

f) Requiring  indemnification  of  licensors  and  authors  of  that  material  by
anyone  who  conveys  the  material  (or  modified  versions  of  it)  with
contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that
these  contractual  assumptions  directly  impose  on  those  licensors  and
authors. 

All  other  non-permissive  additional  terms  are  considered  “further  restrictions”
within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of
it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term
that  is  a  further  restriction,  you may remove that  term.  If  a  license document
contains  a  further  restriction  but  permits  relicensing  or  conveying  under  this
License, you may add to a covered work material governed by the terms of that
license  document,  provided  that  the  further  restriction  does  not  survive  such
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relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in
the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those
files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a
separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply
either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and
will automatically terminate your rights under this License (including any patent
licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if  you cease  all  violation  of  this  License,  then  your  license  from a
particular  copyright  holder  is  reinstated  (a)  provisionally, unless  and until  the
copyright  holder  explicitly  and  finally  terminates  your  license,  and  (b)
permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some
reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover,  your  license  from  a  particular  copyright  holder  is  reinstated
permanently  if  the  copyright  holder  notifies  you  of  the  violation  by  some
reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of
this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation
prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of
parties who have received copies or rights from you under this License. If your
rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to
receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the
Program.  Ancillary  propagation  of  a  covered  work  occurring  solely  as  a
consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does
not  require  acceptance.  However,  nothing  other  than  this  License  grants  you
permission  to  propagate  or  modify  any  covered  work.  These  actions  infringe
copyright  if  you  do  not  accept  this  License.  Therefore,  by  modifying  or
propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do
so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a  covered  work,  the  recipient  automatically  receives  a
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license  from  the  original  licensors,  to  run,  modify  and  propagate  that  work,
subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or
substantially  all  assets  of  one,  or  subdividing  an  organization,  or  merging
organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction,
each party  to  that  transaction  who receives  a  copy of  the  work  also  receives
whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give
under  the previous paragraph,  plus a right to possession of the Corresponding
Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or
can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted
or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee,
royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you
may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for
sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the
Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is
called the contributor's “contributor version”.

A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled
by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be
infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling
its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a
consequence of further modification of the contributor version. For purposes of
this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner
consistent with the requirements of this License.

Each  contributor  grants  you  a  non-exclusive,  worldwide,  royalty-free  patent
license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for
sale,  import  and  otherwise  run,  modify  and  propagate  the  contents  of  its
contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or
commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express
permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To
“grant” such a  patent  license to a party means to  make such an agreement or
commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the
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Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of
charge and under the terms of this License, through a publicly available network
server  or  other  readily  accessible  means,  then  you  must  either  (1)  cause  the
Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the
benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner
consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to
downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge
that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or
your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more
identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If,  pursuant  to or  in  connection with a  single transaction or  arrangement,  you
convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a
patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them
to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the
patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered
work and works based on it.

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its
coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or
more of the rights that are specifically granted under this License. You may not
convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that
is in the business of distributing software, under which you make payment to the
third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under
which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered
work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of
the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b)
primarily for and in connection with specific products or compilations that contain
the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license
was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied
license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you
under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If  conditions  are  imposed  on  you  (whether  by  court  order,  agreement  or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to
satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if
you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying
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from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both
those  terms  and this  License  would be to  refrain entirely from conveying the
Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link
or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU
Affero General Public License into a single combined work, and to convey the
resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which
is the covered work,  but  the special  requirements of the GNU Affero General
Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to
the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
that a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later
version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions
either  of that  numbered version or of  any later  version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the
GNU General Public License, you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU
General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of
a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However,
no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result
of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE  IS  NO  WARRANTY  FOR  THE  PROGRAM,  TO  THE  EXTENT
PERMITTED  BY  APPLICABLE  LAW.  EXCEPT  WHEN  OTHERWISE
STATED  IN  WRITING  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND/OR  OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE
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QUALITY  AND  PERFORMANCE  OF  THE  PROGRAM  IS  WITH  YOU.
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO  IN  WRITING  WILL  ANY  COPYRIGHT  HOLDER,  OR  ANY  OTHER
PARTY  WHO  MODIFIES  AND/OR  CONVEYS  THE  PROGRAM  AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY  GENERAL,  SPECIAL,  INCIDENTAL  OR  CONSEQUENTIAL
DAMAGES  ARISING  OUT  OF  THE  USE  OR  INABILITY  TO  USE  THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH
ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be
given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local
law that  most  closely approximates  an absolute  waiver  of  all  civil  liability  in
connection  with  the  Program,  unless  a  warranty  or  assumption  of  liability
accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to
the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone
can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to
the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and
each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full
notice is found.

    <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

    Copyright (C) <year>  <name of author>

    This program is free software: you can redistribute it and/or modify

    it under the terms of the GNU General Public License as published by
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    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or

    (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,

    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See
the

    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License

    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this
when it starts in an interactive mode:

    <program>  Copyright (C) <year>  <name of author>

    This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type
`show w'.

    This is free software, and you are welcome to redistribute it

    under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, your program's commands might
be different; for a GUI interface, you would use an “about box”.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if
any, to  sign  a  “copyright  disclaimer”  for  the  program,  if  necessary. For  more
information  on  this,  and  how  to  apply  and  follow  the  GNU  GPL,  see
<http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program
into  proprietary  programs.  If  your  program  is  a  subroutine  library,  you  may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library.
If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead
of this License. But first,  please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-
lgpl.html>.
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GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG CHUNG GNU, PHIÊN BẢN 3, NGÀY 29/06/2007,

BẢN DỊCH SANG TIẾNG VIỆT (KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ TOÀN CẦU,

CHỈ SỬ DỤNG ĐỂ THAM KHẢO)

http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl.html 

Mỗi người đều được phép sao chép và phân phối bản sao nguyên bản của tài liệu
giấy phép này, những việc thay đổi nó là không được phép.

Lời nói đầu 

Giấy phép GNU General Public License là một giấy phép tự do, copyleft cho phần
mềm và các dạng công việc khác. 

Các giấy phép cho hầu hết các phần mềm và các công việc khác được thiết kế để
lấy đi sự tự do của bạn để chia sẻ và thay đổi các công việc. Ngược lại, GNU
General Public License có dụng ý để đảm bảo sự tự do của bạn để chia sẻ và thay
đổi tất cả các phiên bản của một chương trình – đảm bảo nó giữ nguyên là phần
mềm tự do cho tất cả những người sủ dụng nó. Chúng tôi, Quỹ Phần mềm Tự do
(Free Software Foundation), sử dụng  GNU General Public License cho hầu hết
các phần mềm của chúng tôi; nó cũng áp dụng cho bất kỳ công việc nào khác
được đưa ra theo cách này bởi các tác giả của nó. Bạn cũng có thể áp dụng nó cho
các chương trình của bạn.

Khi chúng ta nói về phần mềm tự do, chúng ta tham chiếu tới sự tự do, chứ không
phải giá thành.  Giấy phép General Public License của chúng ta được thiết kể ra
để chắc chắn rằng bạn có quyền tự do để phân phối các bản sao của phần mềm tự
do (và thay đổi cho chúng nếu bạn muốn), mà bạn nhận được mã nguồn hoặc có
được nó nếu bạn muốn, rằng bạn có thể thay đổi phần mềm hoặc sử dụng các mẩu
của phần mềm trong các chương trình tự do mới, và rằng bạn biết bạn có thể làm
những thứ này.

Để bảo vệ các quyền của bạn, chúng tôi cần ngăn cản những người khác khỏi việc
từ chối bạn những quyền này hoặc yêu cầu bạn đầu hàng các quyền này. Vì thế,
bạn chắc chắn có các trách nhiệm nếu bạn phân phối các bản sao của phần mềm
này, hoặc nếu bạn sửa đổi nó: các trách nhiệm tôn trọng sự tự do của những người
khác.

Ví dụ, nếu bạn phân phối các bản sao của một chương trình như vậy, hoặc cho
tặng hoặc có một chi phí, thì bạn phải truyền qua những người nhận cùng những
quyền tự do y như khi bạn đã nhận được. Bạn phải chắc chắn là họ, cũng vậy,
nhận được hoặc có thể có được mã nguồn. Và bạn phải chỉ cho họ những điều
khoản này sao cho họ biết được các quyền này của họ.

Các lập trình viên mà sử dụng GNU GPL để bảo vệ các quyền của bạn với 2
bước: (1) đòi bản quyền về phần mềm, và (2) chào cho bạn Giấy phép này bằng
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việc trao cho bạn quyền hợp pháp để sao chép, phân phối và/hoặc sửa đổi nó.

Để bảo vệ 'các lập trình viên' và 'các tác giả', GPL rõ rã giải thích rằng không có
đảm bảo đối với phần mềm tự do này. Vì quyền lợi của cả những người sử dụng
lẫn 'các tác giả', GPL yêu cầu rằng những phiên bản đã được sử đổi sẽ được đánh
dấu là đã được thay đổi, sao cho các vấn đề của chúng sẽ không bị cho là sai sót
đối với các tác giả của các phiên bản trước đó.

Một số thiết bị được thiết kế để từ chối người sử dụng truy cập để cài đặt hoặc
chạy các phiên bản đã được sửa đổi của phần mềm bên trong chúng, dù các nhà
sản xuất có thể làm như vậy. Đây là tính không tương thích cơ bản với mục đích
của việc bảo vệ sự tự do của người sử dụng để thay đổi phần mềm. Bằng sáng chế
có hệ thống của sự lạm dụng như thế này xảy ra trong lĩnh vực các sản phẩm dành
cho các cá nhân độc lập để sử dụng, mà là chính xác ở những nơi mà nó không
được chấp nhận nhất. Vì thế, chúng tôi đã thiết kế ra phiên bản GPL này để cấm
chỉ việc thực hiện đối với các sản phẩm như vậy. Nếu những vấn đề như thế này
nổi lên một cách đáng kể trong các lĩnh vực khác, thì chúng ta sẵn sàng đấu tranh
để mở rộng đề xuất này cho những lĩnh vực đó trong các phiên bản trong tương lai
của GPL, khi cần thiết để bảo vệ sự tự do của những người sử dụng.

Cuối cùng, mỗi chương trình thường xuyên bị đe doạ bởi các bằng sáng chế về
phần mềm. Các bang phải không cho phép các bằng sáng chế làm hạnchees sự
phát triển và sử dụng của phần mềm trên các máy tính với các mục đích chung
thông thường, mà trong đó, chúng tôi mong muốn tránh mối hiểm hoạ đặc biệt mà
các bằng sáng chế đã áp dụng cho một chương trình tự do có thể làm cho nó thành
sở hữu độc quyền một cách có hiệu quả. Để tránh thứ này, GPL đảm bảo rằng các
bằng sáng chế không thể được sử dụng để trả về cho chương trình không tự do.

Các điều khoản và điều kiện chính xác này cho việc sao chép, phân phối và sửa
đổi như sau.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

0. Các định nghĩa.

“Giấy phép này” tham chiếu tới phiên bản 3 của GNU General Public License.

“Bản quyền” cũng có nghĩa là các luật về bản quyền mà áp dụng cho các dạng
khác của công việc, như các mặt nạ của bán dẫn.

“Chương trình” tham chiếu tới bất kỳ công việc có thể trao bản quyền được cấp
phép theo Giấy phép này. Mỗi người được cấp phép được gọi là “Bạn”. “Những
người được cấp phép” và “những người nhận” có thể là những cá nhân hoặc tổ
chức.

Để “sửa đổi” một công việc có nghĩa để sao chép từ hoặc áp dụng tất cả hoặc một
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phần của công việc này theo một cách thức đòi hỏi quyền có bản quyền, khác với
việc làm ra từ một bản sao chính xác nào đó. Kết quả của công việc được gọi là
một “phiên bản đã được sửa đổi” của một công việc trước đó hoặc một công việc
“được dựa trên” công việc trước đó.

Một “công việc bao trùm” có nghĩa hoặc Chương trình chưa bị sửa đổi hoặc một
công việc dựa trên Chương trình này.

Để “nhân giống” một công việc có nghĩa làm bất kỳ thứ gì với nó mà, nếu không
có quyền, có thể làm cho bạn có trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp đối
với việc vi phạm theo luật bản quyền được áp dụng, ngoại trừ việc thực hiện nó
trên một máy tính hoặc việc sửa đổi một bản sao cá nhân. Việc nhân giống bao
gồm việc sao chép, phân phối (với hoặc không với sự sửa đổi), làm cho sẵn sàng
đối với công chúng, và trong một số quốc gia cả một số hoạt động khác nữa.

Để “truyền” một công việc có nghĩa là bất kỳ dạng nhân giống nào mà cho phép
những bên khác làm ra hoặc nhận các bản sao. Chỉ sự tương tác với một người sử
dụng thông qua một mạng máy tính, mà không có sự truyền một bản sao nào, là
không phải việc truyền.

Một giao diện người sử dụng tương tác hiển thị “Những lưu ý Pháp lý Thích hợp”
cho sự mở rộng mà nó bao gồm sự tiện lợi và tính năng có thể nhìn thấy được một
cách nổi bật mà (1) hiển thị một lưu ý về bản quyền thích hợp, và (2) nói cho
người sử dụng rằng không có đảm bảo cho công việc này (ngoại trừ đối với sự mở
rộng mà những đảm bảo đó sẽ được cung cấp), rằng những người được cấp phép
có thể truyền đi công việc theo Giấy phép này, và cách để xem một bản sao của
Giấy phép này. Nếu giao điện trình bày một danh sách các lệnh hoặc lựa chọn của
người sử dụng, như một thực đơn, thì một khoản nổi bật trong danh sách này sẽ
đáp ứng được tiêu chí này.

1. Mã nguồn.

“Mã nguồn” cho một công việc có nghĩa là dạng được ưa thích của công việc cho
việc tiến hành những sửa đổi cho nó. “Mã vật thế” có nghĩa là bất kỳ dạng không
phải mã nguồn nào của một công việc.

Một “Giao diện Tiêu chuẩn” có nghĩa là một giao diện mà nó hoặc là một tiêu
chuẩn chính thức được xác định bởi một cơ quan tiêu chuẩn được thừa nhận,
hoặc, trong trường hợp của các giao diện được chỉ định cho một ngôn ngữ lập
trình cụ thể nào đó, một thứ mà nó là được sử dụng rộng rãi giữa các lập trình
viên làm việc trong ngôn ngữ đó.

“Các thư viện hệ thống” của một công việc thực thi được bao gồm mọi thứ, khác
với công việc một cách tổng thể, mà (a) được đưa vào trong dạng thông thường
của việc đóng gói một Thành phần Chính, nhưng nó không phải là một phần của
Thành phần Chính đó, và (b) chỉ phục vụ để cho phép sử dụng công việc với
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Thành phần Chính đó, hoặc để triển khai một Giao diện Tiêu chuẩn mà đối với nó
một triển khai cài đặt là sẵn sàng cho công chúng ở dạng mã nguồn. Một “Thành
phần Chính”, theo ngữ cảnh này, có nghĩa là một thành phần chính cơ bản  (nhân,
hệ thống cửa sổ, vân vân) của hệ điều hành cụ thể (nếu có) trên đó công việc thực
hành được này chạy, hoặc một trình biên dịch được sử dụngu để sản xuất ra công
việc này hoặcc một trình biên dịch đối tượng được sử dụng để chạy nó.

“Nguồn Tương ứng” cho một công việc ở dạng mã nguồn của vật thể có nghĩa là
tất cả mã nguồn cần để tạo ra, cài đặt, và (để cho một công việc thi hành được)
chạy mã nguồn vật thể và để sửa đổi công việc, bao gồm các script để kiểm soát
các hoạt động đó. Tuy nhiên, nó không bao gồm các Thư viện Hệ thống của công
việc,  hoặc các công cụ cho các mục đích chung hoặc các chương trình tự do
thường có sẵn mà sẽ được sử dụng không bị sửa đổi trong việc thực hiện các hoạt
động này nhưng nó không là một phần của công việc. Ví dụ, Nguồn Tương ứng
bao gồm các tệp định nghĩa giao diện có liên quan với các tệp nguồn cho công
việc, và mã nguồn cho các thư viện được chia sẻ và được kết nối một cách năng
động với các chương trình phụ mà công việc này được thiết kế một cách đặc biệt
để yêu cầu, như bằng việc giao tiếp các dữ liệu riêng tư hoặc kiểm soát tiến trình
giữa các chương trình phụ này và các phần khác của công việc.

Nguồn tương ứng cần không bao gồm bất kể thứ gì mà những người sử dụng có
thể tự động tạo ra từ các phần khác của Nguồn Tương ứng.

Nguồn Tương ứng đối với một công việc ở dạng mã nguồn chính là công việc đó.

2. Các quyền cơ bản

Tất cả các quyền được đảm bảo theo Giấy phép này sẽ được đảm bảo về bản
quyền về Chương trình, và được cung cấp một cách không thể bãi bỏ được mà các
điều kiện được nêu ra được đáp ứng. Giấy phép này rõ ràng khẳng định quyền
không hạn chế của bạn để chạy Chương trình chưa được sửa đổi. Đầu ra từ việc
chạy một công việc bao trùm được bao trùm bởi Giấy phép này chỉ nếu đầu ra đó,
nội dung của nó, được coi là một công việc được bao trùm. Giấy phép này nhận
thức được các quyền sử dụng hợp pháp của bạn hoặc những quyền tương đương
khác, như được cung cấp bởi luật bản quyền.

Bạn có thể làm, chạy và truyền giống các công việc được bao trùm mà bạn không
truyền, không có những điều kiện miễn là nếu khác đi thì giấy phép của bạn vẫn
còn có hiệu lực. Bạn có thể truyền các công việc bao trùm cho những người khác
chỉ vì mục đích duy nhất để nhờ họ thực hiện những sủa đổi cho riêng bạn, hoặc
cung cấp cho bạn với những điều kiện thuận lợi cho việc chạy những công việc
này, miễn là bạn tuân thủ với những điều khoản của Giấy phép này trong việc
truyền tất cả tư liệu mà đối với chúng bạn không kiểm soát bản quyền. Những
người vì thế mà tiến hành hoặc chạy các công việc bao trùm cho bạn phải làm quá
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chuyên biệt  nhân danh bạn, theo đường hướng và sự kiểm soát của bạn, theo
những điều khoản mà chúng cấm họ thực hiện bất kỳ bản sao nào của tư liệu có
bản quyền của bạn ngoài mối quan hệ của họ với bạn.

Việc truyền theo bất kỳ hoàn cảnh nào khác chỉ được phép theo những điều kiện
được nêu dưới đây.

Việc cấp phép phụ là không được phép; phần 10 làm cho nó không cần thiết nữa.

3. Việc bảo vệ các Quyền Hợp pháp của Ngưới sử dụng Khỏi Luật Chống Phá vỡ.

Không công việc bao trùm nào sẽ được coi là một phần của một biện pháp công
nghệ hiệu quả theo bất kỳ luật được áp dụng nào làm tròn được nghĩa vụ theo điều
11 của hiệp ước bản quyền của WIPO được áp dụng vào ngày 20/12/1996, hoặc
các luật tương tự cấm hoặc hạn chế sự phá vỡ các biện pháp như thế này.

Khi bạn truyền một công việc bao trùm, bạn từ bỏ bất kỳ sức mạnh pháp lý nào
đối với sự phá vỡ bị cấm của các biện pháp công nghệ đối với việc mở rộng sự
phá vỡ như vậy là có hiệu lực bởi việc thi hành các quyền theo Giấy phép này với
sự tôn trọng đối với công việc bao trùm, và bạn từ bỏ bất kỳ dự định nào để hạn
chế sự hoạt động hoặc sửa đổi công việc này như một phương tiện để ép, chống
lại những người sử dụng công việc này, các quyền của bạn hoặc của bên thứ 3 đối
với sự phá vỡ bị cấm đối với các biện pháp công nghệ.

4. Việc truyền các bản sao đúng nguyên bản

Bạn có thể truyền các bản sao đúng nguyên bản của mã nguồn Chương trình như
bạn nhận nó, ở bất kỳ vật chung chuyển nào, miễn là bạn xuất bản một cách dễ
dàng đập ngay vào mắt và thích đáng trên mỗi bản sao một lưu ý về bản quyền
thích đáng; hãy giữ nguyên tất cả mọi lưu ý nói rằng Giấy phép này và bất kỳ
những điều khoản không cho phép nào được bổ sung tuân thủ phần 7 áp dụng cho
mã nguồn; hãy giữ nguyên tất cả những lưu ý về sự vắng mặt của bất kỳ sự đảm
bảo nào; và trao cho tất cả những người nhận một bản sao của Giấy phép này
cùng với Chương trình.

Bạn có thể lấy tiền bất kỳ giá nào hoặc không lấy tiền cho mỗi bản sao mà bạn
truyền, và bạn có thể đưa ra sự hỗ trợ hoặc bảo vệ đảm bảo với một chi phí nào
đó.

5. Việc truyền các phiên bản nguồn đã được sửa đổi

Bạn có thể truyền một công việc dựa vào Chương trình này, hoặc những sửa đổi
để sản xuất nó từ Chương trình này, ở dạng mã nguồn theo những điều khoản của
phần 4, miễn là bạn cũng đáp ứng được tất cả những điều kiện sau:

a) Công việc phải mang những lưu ý nổi bật nói rằng bạn đã sửa đổi nó, và
đưa ra ngày tháng thích hợp.

b) Công việc phải mang những lưu ý nổi bật nói rằng thứ này được tung ra
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theo Giấy phép này và bất kỳ những điều kiện nào được bổ sung theo phần
7. Yêu cầu này sửa đổi yêu cầu trong phần 4 về “giữ nguyên tất cả các lưu
ý”.

c) Bạn phải cấp phép cho toàn bộ công việc, một cách tổng thể, theo Giấy
phép này cho bất kỳ ai mà sẽ sở hữu một bản sao. Giấy phép này vì thế sẽ
áp dụng, cùng với bất kỳ điều khoản bổ sung nào được áp dụng cho phần
7, đối với toàn bộ công việc, và tất cả các phần, bất chấp cách mà chúng
được đóng gói như thế nào. Giấy phép này không trao quyền để cấp phép
cho công việc này theo bất kỳ cách nào khác, nhưng nó không làm mất
hiệu lực các quyền như vậy nếu bạn đã nhận được nó một cách riêng rẽ.

d) Nếu công việc này có những giao diện tương tác với người sử dụng, thì
mỗi giao diện phải hiển thị những Lưu ý về Pháp lý Phù hợp; tuy nhiên,
nếu Chương trình có các giao diện tương tác mà chúng không hiển thị
những Lưu ý về Pháp lý Phù hợp, thì công việc của bạn không cần làm
cho chúng làm như thế.

Việc biên soạn một công việc bao trùm với các công việc độc lập và riêng rẽ khác,
mà chúng về bản chất tự nhiên không phải là những mở rộng của công việc bao
trùm này, và chúng không được kết hợp với nó như để hình thành nên một chương
trình lớn hơn, theo hoặc trên một số lượng của một vật chứa hoặc phân phối trung
gian, sẽ được gọi là một “sự kết hợp” nếu việc biên soạn này và bản quyền kết quả
của nó không được sử dụng để hạn chế sự truy cập hoặc các quyền pháp lý của
những người sử dụng sự biên soạn này vượt ra ngoài những gì mà các công việc
riêng rẽ cá nhân cho phép. Việc đưa vào của một công việc bao trùm trong một sự
kết hợp không làm cho Giấy phép này phải áp dụng đối với các phần khác của sư
kết hợp này.

6. Việc truyền các mẫu không phải là nguồn

Bạn có thể truyền một công việc bao trùm ở dạng mã nguồn vật thể theo những
điều khoản của các phần 4 và 5, miễn là bạn cũng truyền Nguồn Tương ứng máy
có thể đọc được theo các điều khoản của Giấy phép này, theo một trong những
cách sau đây:

a) Truyền mã nguồn vật thể, hoặc được nhúng, trong một sản phẩm vật lý
(bao gồm một vật trung gian phân phối một cách vật lý được), cùng với
Nguồn Tương ứng được định vị trong một vật trung gian vật lý bền lâu
được sử dụng một cách thông thường cho việc trao đổi các phần mềm.

b) Truyền mã nguồn vật thể, hoặc được nhúng,, trong một sản phẩm vật lý
(bao gồm một vật trung gian phân phối một cách vật lý được), cùng với sự
chào được viết ra, hợp lệ cho ít nhất là 3 năm và hợp lệ miễn là bạn đưa ra
được các linh kiện thay thế hoặc sự hỗ trợ khách hàng cho mẫu sản phẩm
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đó, để trao cho bất kỳ ai, những người sở hữu mã nguồn vật thể đó hoặc
(1) một bản sao của Nguồn Tương ứng cho tất cả các phần mềm trong sản
phẩm mà được bao trùm bởi Giấy phép này, trong một vật trung gian vật
lý bền lâu được sử dụng một cách thông thường cho việc trao đổi các phần
mềm, với một giá thành không lớn hơn giá chấp nhận được của bạn đối
với việc thực hiện một cách vật lý việc truyền nguồn này, hoặc (2) truy cập
để sao chép Nguồn Tương ứng từ một máy chủ mạng một cách miễn phí

c) Truyền các bản sao riêng rẽ của mã nguồn vật thể này với một bản sao của
lời chào được viết ra để cung cấp Nguồn Tương ứng này. Giải pháp thay
thế này chỉ được phép một cách thỉnh thoảng và phi thương mại, và chỉ
được phép nếu bạn đã nhận được mã nguồn vật thể với một sự chào như
vậy, phù hợp với tiểu phần 6b.

d) Truyền mã nguồn vật thể bằng việc đưa ra sự truy cập từ một nơi được chỉ
định (trao tặng hoặc có chi phí), và đưa ra sự truy cập tương đương với
Nguồn Tương ứng theo cùng cách thức thông qua cùng địa điểm mà không
lấy  thêm tiền.  Bạn cần  không đòi  hỏi  những người  nhận để sao  chép
Nguồn Tương ứng cùng với mã nguồn vật thể. Nếu nơi để sao chép nguồn
vật thể là một máy chủ mạng, thì Nguồn Tương ứng có thể trên một máy
chủ khác (được vận hành bởi bạn hoặc một bên thứ 3) mà nó hỗ trợ những
phương tiện sao chép tương đương,  miễn là  bạn duy trì  những đường
hướng rõ ràng bên cạnh mã nguồn vật  thể,  nói  lên nơi  để tìm Nguồn
Tương ứng này. Bất kể máy chủ nào chứa Nguồn Tương ứng, thì bạn vẫn
có trách nhiệm phải đảm bảo rằng nó sẵn sàng miẽn là cần thiết để thoả
mãn những yêu cầu này.

e) Truyền mã nguồn vật thế bằng việc sử dụng sự truyền tải điểm – điểm,
miễn là  bạn thông báo cho những người ngang hàng khác nơi  mà mã
nguồn vật thể và Nguồn Tương ứng của công việc này đang được chào cho
công chúng nói chung một cách miễn phí theo tiểu phần 6d.

Phần có thể phân tách được của mã nguồn vật thể, mà mã nguồn của nó được trích
ra từ Nguồn Tương ứng như một Thư viện Hệ thống, cần không được đưa vào
trong việc truyền công việc mã nguồn vật thể.

Một “Sản phẩm cho Người sử dụng” hoặc là (1) một “sản phẩm cho người tiêu
dùng”, mà có nghĩa là bất kỳ tài sản cá nhân hữu hình có thể sờ mó được nào mà
nó được sử dụng một cách thông thường cho cá nhân, gia đình, hoặc các mục đích
hộ gia đình, hoặc (2) bất kỳ thứ gì được thiết kế hoặc bán vì tổ chức trong một nơi
nào đó. Trong việc xác định liệu một sản phẩm có là một sản phẩm cho người tiêu
dùng hay không, những trường hợp nghi vấn sẽ được giải quyết có lợi cho việc
theo dõi tin tức. Đối với một sản phẩm cụ thể nào đó được nhận bởi một người sử
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dụng cụ thể nào đó, thì “được sử dụng một cách thông thường” hiểu là một sự sử
dụng thông thường hoặc chung chung của lớp sản phẩm đó, bất chấp tình trạng
của người sử dụng cụ thể đó hoặc cách mà theo đó người sử dụng cụ t6heer đó
thực sử sử dụng, hoặc mong đợi hoặc được mong đợi sử dụng, sản phẩm này. Một
sản phẩm là một sản phẩm cho người tiêu dùng bất chấp việc liệu sản phẩm có sự
sử dụng một cách tiềm tàng theo kiểu thương mại, công nghiệp hoặc không theo
cách của người tiêu dùng hay không, trừ phi sự sử dung như vậy đại diện chỉ cho
dạng thức đáng kể của việc sử dụng sản phẩm đó.

“Các thông tin cài đặt” cho một Sản phẩm cho Người sử dụng có nghĩa là bất kỳ
phương thức nào, thủ tục nào, khoá xác thực nào, hoặc các thông tin khác được
yêu cầu để cài đặt và thực thi những phiên bản được sửa đổi của một công việc
bao trùm theo đó Sản phẩm cho Người sử dụng từ một phiên bản được sửa đổi của
Nguồn Tương ứng của nó. Thông tin này phải đủ để đảm bảo rằng việc vận hành
chức năng tiếp tục của mã nguồn vật thể được sửa đổi đó không khi nào bị cản trở
hoặc bị can thiệp chỉ vì sự thay đổi đã được thực hiện.

Nếu bạn truyền một công việc với mã nguồn vật thể theo phần này theo, hoặc với,
hoặc đặc biệt để sử dụng trong, một Sản phẩm cho Người sử dụng, và việc truyền
xảy ra như một phần của một giao dịch trong đó quyền sở hữu và sử dụng của Sản
phẩm cho Người sử dụng được truyền cho người nhận vĩnh viễn hoặc theo một
khoảng thời gian được cố định nào đó (bất chấp cách mà giao dịch này được tiến
hành thế nào), ghì Nguồn Tương ứng được truyền theo phần này phải được đi kèm
bởi các Thông tin Cài đặt. Nhưng yêu cầu này không áp dụng nếu bạn hoặc bất kỳ
bên thứ 3 nào không giữ lại khả năng cài đặt mã nguồn vật thể đã được sửa đổi
trong Sản phẩm cho Người sử dụng (ví dụ, công việc này được cài đặt trong bộ
nhớ chỉ đọc ROM).

Yêu cầu cung cấp Thông tin Cài đặt không bao gồm một yêu cầu để tiếp tục cung
cấp dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo, hoặc cập nhật cho một công việc mà đã được sửa đổi
hoặc được cài đặt bởi người nhận, hoặc đối với Sản phẩm cho Người sử dụng
trong đó nó đã được sửa đổi hoặc được cài đặt. Việc truy cập tới một mạng có thể
bị từ chối khi bản thân sự sửa đổi ảnh hưởng một cách hữu hình cụ thể và bất lợi
cho hoạt động của mạng hoặc vi phạm các điều luật và giao thức cho việc giao
tiếp qua mạng.

Nguồn Tương ứng được truyền, và Thông tin Cài đặt được cung cấp, tuân thủ với
phần này phải ở trong một định dạng mà nó được viết thành tài liệu một cách công
khai (và với một triển khai cài đặt sẵn sàng cho công chúng ở dạng mã nguồn), và
phải yêu cầu không có mật khẩu hoặc khoá đặc biệt cho việc mở gói, đọc hoặc sao
chép.

7. Các điều khoản bổ sung.
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“Những quyền bổ sung” là những điều khoản mà bổ sung cho các điều khoản của
Giấy phép này bằng việc tạo ra những ngoại lệ từ một hoặc nhiều điều kiện của
nó. Những quyền bổ sung mà áp dụng được cho toàn bộ Chương trình sẽ được đối
xử như chúng đã được đưa vào trong Giấy phép này, với sự mở rộng thêm rằng
chúng sẽ có hiệu lực theo luật được áp dụng. Nếu những quyền bổ sung chỉ áp
dụng cho một phần của Chương trình này, thì phần đó có thể được sử dụng một
cách tách biệt theo những quyền đó, nhưng toàn bộ Chương trình vẫn sẽ được
quản lý bởi Giấy phép này mà không đề cập tơi những quyền bổ sung.

Khi bạn truyền một bản sao của công việc bao trùm, bạn có thể có lựa chọn loại
bỏ bất kỳ quyền bổ sung nào từ bản sao đó, hoặc từ bất kỳ phần nào của nó.
(Những quyền bổ sung có thể được viết để yêu cầu sự loại bỏ của riêng chúng
trong những trường hợp cụ thể khi bạn sửa đổi công việc này). Bạn có thể đặt các
quyền bổ sung vào tư liệu, được bạn bổ sung vào một công việc bao trùm, mà đối
với nó bạn có hoặc có thể trao quyền bản quyền thích hợp.

Tuy nhiên bất kỳ sự cung cấp ào khác Giấy phép này, đối với tư liệu mà bạn bổ
sung thêm vào một công việc bao trùm, thì bạn có thể (nếu được phép bởi những
người giữ bản quyền của tư liệu đó) bổ sung những điều khoản của Giấy phép này
với các điều khoản:

a) Việc từ bỏ sự đảm bảo hoặc việc hạn chế trách nhệm một cách khác biệt
với các điều khoản của phần 15 và 16 của Giấy phép này; hoặc

b) Việc đòi hỏi giữ l ại những lưu ý hoặc thẩm quyền của tác giả về pháp lý
chấp nhận được được chỉ định theo dó tư liệu hoặc trong những Lưu ý về
Pháp lý Phù hợp được hiển thị bởi các công việc có chứa nó; hoặc

c) Việc cấm trình bày sai về gốc của tư liệu, hoặc việc đòi hỏi rằng các phiên
bản được sửa đổi của tư liệu như vậy phải được đánh dấu theo các cách
thức chấp nhận được như khác với phiên bản gốc; hoặc

d) Việc hạn chế sử dụng đối với những mục đích công khai tên của những
người cấp phép hoặc tác giả của tư liệu; hoặc

e) Việc từ chối trao các quyền theo luật về thương hiệu cho việc sử dụng một
số tên thương hiệu, hoặc các dấu hiệu dịch vụ; hoặc

f) Việc yêu cầu bồi thường của những người cấp phép và tác giả của tư liệu
đó bởi bất kỳ ai mà truyền tư liệu này (hoặc các phiên bản đã được sửa đổi
của nó) vơi những giả thiết bằng hợp đồng về trách nhiệm đối với người
nhận, vì bất kỳ trách nhiệm nào mà những giả thiết bằng hợp đồng này gây
ảnh hưởng một cách trực tiếp tới những người cấp phép hoặc tác giả này.

Tất cả các điều khoản bổ sung không cho phép được xem là “những hạn chế xa
hơn” trong nghĩa của phần 10. Nếu Chương trình như khi bạn đã nhận nó, hoặc
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bất kỳ phần nào của nó, có chứa một lưu ý nói rằng điều này được quản lý bởi
Giấy phép này cùng với một điều khoản mà nó là một hạn chế xa hơn, thì bạn có
thể loại bỏ điều khoản đó. Nếu một tài liệu giấy phép chứa một hạn chế xa hơn
nhưng cho phép việc cấp phép lại hoặc truyền theo Giấy phép này, thì bạn có thể
bổ sung thêm vào một tư liệu của công việc bao trùm được quản lý bởi những
điều khoản của tài liệu giấy phép đó, miễn là hạn chế xa hơn này không qua được
việc cấp phép lại hoặc việc truyền như vậy.

Nếu bạn bổ sung thêm các điều khoản cho một công việc bao trùm tuân thủ với
phần này, thì bạn phải đặt, trong các tệp nguồn phù hợp, một tuyên bố về những
điều khoản bổ sung thêm mà chúng áp dụng cho các tệp này, hoặc một lưu ý chỉ ra
nơi tìm kiếm những điều khoản được áp dụng này.

Các điều khoản bổ sung, cho phép hoặc không cho phép, có thể được tuyên bố
dưới dạng một giấy phép được viết ra một cách riêng rẽ, hoặc được tuyên bố như
những ngoại lệ; những yêu cầu ở trên áp dụng hoặc theo các cách này.

8. Kết thúc

Bạn có thể không truyền bá hoặc sửa đổi một công việc bao trùm được ngoại trừ
đã cung cấp nhanh chóng theo Giấy phép này. Bất kỳ dự định nào khác để truyền
bá hoặc sửa đổi nó đều không có hiệu lực, và sẽ tự động chấm dứt các quyền của
bạn theo Giấy phép này (bao gồm mọi giấy phép về bằng sáng chế được trao theo
đoạn thứ 3 của phần 11).

Tuy nhiên, nếu bạn chấm dứt tất cả sự vi phạm Giấy phép này, thì giấy phép của
bạn từ một người nắm giữ bản quyền cụ thể nào đó lại được phục hồi (a) một cách
tạm thời, trừ phi và cho tới khi người giữ bản quyền dứt khoát và cuối cùng sẽ
chấm dứt giấy phép của bạn, và (b) một cách vĩnh viễn, nếu người nắm giữ bản
quyền không lưu ý cho bạn về sự vi phạm bởi một số phương tiện hợp lý nào đó
trước 60 ngày sau sự chấm dứt này.

Hơn nữa, giấy phép của bạn từ một người giữ bản quyền đặc biệt nào đó sẽ được
phục hồi một cách vĩnh viễn nếu người giữ bản quyền lưu ý cho bạn về sự vi
phạm bởi một số phương tiện hợp lý, mà đây là lần đầu tiên bạn đã nhận được lưu
ý về sự vi phạm Giấy phép này (cho bất kỳ công việc nào) từ người nắm giữ bản
quyền đó, và bạn sửa chữa sự vi phạm đó trước 30 ngày sau khi nhận được lưu ý
đó.

Việc chấm dứt các quyền của bạn theo phần này khôgn chấm dứt được các giấy
phép của các bên mà đã nhận được các bản sao hoặc các quyền từ bạn theo Giấy
phép ày. Nếu các quyền của bạn đã từng bị chấm dứt và không được phục hồi
vĩnh viễn, thì bạn không đủ tư cách để nhận các giấy phép mới cho cùng một tư
liệu theo phần 10. 

9. Chấp nhận Không Yêu cầu Có các Bản sao.
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Bạn sẽ không bị yêu cầu phải chấp nhận Giấy phép này để nhận hoặc chạy một
bản sao của Chương trình. Sự truyền bá một cách phụ thuộc đối với một công việc
bao trùm chỉ xảy ra như một hậu quả của việc sử dụng sự truyền điểm – điểm để
nhận một bản sao cũng không yêu cầu sự chấp thuận. Tuy nhiên, không có gì khác
ngoài việc Giấy phép này trao cho bạn quyền để truyền bá hoặc sửa đổi bất kỳ
công việc bao trùm nào. Những hành động này vi phạm bản quyền nếu bạn không
chấp nhận Giấy phép này. Vì thế, bằng việc sửa đổi hoặc truyền bá một công việc
bao trùm, bạn chỉ ra sự chấp thuận của bạn đối với Giấy phép này để làm như vậy.

10. Việc cấp phép tự động của những người nhận xuôi dòng xuống dưới

Mỗi lần bạn truyền một công việc bao trùm, thì người nhận sẽ tự động nhận được
một giấy phép từ những người cấp phép gốc ban đầu, để chạy, sửa đổi hoặc truyền
bá công việc đó, tuân thủ theo Giấy phép này. Bạn không có trách nhiệm đối với
việc thúc ép tuân thủ bởi bên thứ 3 với Giấy phép này. 

Một “giao dịch của thực thể” là một giao dịch truyền sự kiểm soát của một tổ
chức, hoặc tất cả tài sản một cách đáng kể của một, hoặc phân nhỏ một tổ chức,
hoặc sát nhập các tổ chức. Nếu sự tuyên truyền của một công việc bao trùm tạo ra
kết quả từ một giao dịch của một thực thể, thì mỗi bên đối với giao dịch đó mà
nhận được một bản sao của công việc này dù thế nào cũng nhận được các giấy
phép đối với công việc mà người đi trước của các bên có quan tâm này đã có hoặc
có thể trao theo đoạn trước, cộng với một quyền để sở hữu Nguồn Tương ứng của
công việc này từ người đi trước có quan tâm, nếu người đi trước này có nó hoặc
có thể có được nó bằng những nỗ lực hợp lý.

Bạn có thể không bắt ép bất kỳ hạn chế nào xa hơn trong sự thi hành các quyền
được trao hoặc được khẳng định theo Giấy phép này. Ví dụ, bạn có thể không ép
buộc một phí giấy phép, phí bản quyền, hoặc những phí khác cho việc thi hành
các quyền được trao theo Giấy phép này, và bạn có thể không khởi phát vụ tranh
chấp (bao gồm một khiếu nại chéo hoặc chống khiếu nại trong một vụ kiện) viện
lý rằng bất kỳ khiếu nại nào về bằng sáng chế cũng là bị vi phạm bởi việc tạo ra,
sử dụng, bán, chào bán, hoặc nhập Chương trình này hoặc bất kỳ phần nào của nó.

11. Các bằng sáng chế.

Một “người đóng góp” là một người nắm giữ bản quyền, người mà cho phép sử
dụng theo Giấy phép này của Chương trình hoặc một công việc trong đó Chương
trình này được dựa vào. Công việc này vì thế được cấp phép được gọi là “phiên
bản của người đóng góp” của người đóng góp.

“Những khiếu nại về bằng sáng chế cơ bản” của một người đóng góp là tất cả các
khiếu nại về bằng sáng chế được sở hữu hoặc được kiểm soát bởi người đóng góp,
bất kể đã giành được hoặc sau này giành được, thì có thể bị vi phạm theo một số
cách nào đó, được phép bởi Giấy phép này, về việc tạo ra, sử dụng, hoặc bán
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phiên bản của người đóng góp, nhưng không bao gồm các khiếu nại mà chúng có
thể chỉ bị vi phạm như một hậu quả của sự sửa đổi tiếp xa hơn của của phiên bản
của người đóng góp. Vì các mục đích của định nghĩa này, “sự kiểm soát” bao gồm
quyền để trao các giấy phép phụ về bằng sáng chế theo cách phù hợp với những
yêu cầu của Giấy phép này.

Mỗi một người đóng góp sẽ trao cho bạn một giấy phép về bằng sáng chế không
độc quyền, mang tính toàn cầu, không có chi phí bản quyền theo những tuyên bố
về bằng sáng chế cơ bản của người đóng góp, để tạo ra, sử dụng, bán, chào bán,
nhập và nếu không thì chạy, sửa đổi và truyền bá các nội dung của phiên bản của
người đóng góp của nó.

Trong 3 đoạn sau, một “giấy phép về bằng sáng chế” là bất kỳ thoả thuận hoặc
cam kết rõ ràng nào, tuy nhiên được cho là, không ép buộc một bằng sáng chế
(như một quyền rõ ràng để thực thi một bằng sáng chế hoặc thoả thuận không kiện
về vi phạm bằng sáng chế). Đẻ “ban” một giấy phép về bằng sáng chế như vậy
cho một bên có nghĩa là làm ra một thoả thuận hoặc cam kết như vậy không ép
buộc một bằng sáng chế chống lại bên đó.

Nếu bạn truyền một công việc bao trùm, một cách có chủ ý dựa vào một giấy
phép về bằng sáng chế, và Nguồn Tương ứng của công việc là không sẵn sàng cho
bất kỳ ai để sao chép, miễn phí và theo các điều khoản của Giấy phép này, thông
qua một máy chủ mạng sẵn sàng một cách công khai hoặc các phương tiện có thể
truy cập được một cách sẵn sàng khác, thì sau đó bạn phải hoặc là (1) làm cho
Nguồn Tương ứng sẽ được sẵn sàng, hoặc (2) dàn xếp để tự tước đi của bạn lợi
ích về giấy phép về bằng sáng chế cho công việc cụ thể này, hoặc (3) dàn xếp,
theo một cách rõ ràng với những yêu cầu của Giấy phép này, để mở rộng giấy
phép về bằng sáng chế đối với những người nhận xuôi dòng xuống dưới. “Việc
dựa vào một cách có chủ ý” những phương tiện mà bạn có tri thức thực sự mà,
nhưng đối với giấy phép về bằng sáng chế, việc truyền của bạn công việc bao
trùm trong một quốc gia, hoặc sự sử dụng của người nhận của bạn của công việc
bao trùm trong một quốc gia, có thể vi phạm một hoặc nhiều bằng sáng chế có thể
xác định được tại quốc gia đó mà bạn có lý do để tin tưởng là hợp lệ.

Nếu, chiểu theo hoặc theo sự kết nối với một giao dịch hoặc sự dàn xếp duy nhất,
bạn truyền, hoặc tuyên truyền bằng việc giành được sự truyền của, một công việc
bao trùm, và trao một giấy phép về bằng sáng chế cho một số bên nhận công việc
bao trùm này qua việc trao quyền cho họ để sử dụng, truyền bá, sửa đổi hoặc
truyền một bản sao cụ thể nào đó của công việc bao trùm, thì giấy phép về bằng
sáng chế mà bạn trao sẽ tự động được mở rộng cho tất cả những người nhận công
việc bao trùm này và các công việc dựa trên nó.

Một giấy phép về bằng sáng chế “không phân biệt đối xử” nếu nó không đưa vào
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trong phạm vi của sự bao trùm của nó, cấm đoán việc thực hành của, hoặc đặt
điều kiện về sự không thực hành được của một hoặc nhiều hơn các quyền mà
chúng được trao một cách đặc biệt theo Giấy phép này. Bạn có thể không truyền
một công việc bao trùm nếu bạn là một bên đối với một sự sắp xếp với một bên
thứ 3 mà nó là trong việc kinh doanh về phân phối phần mềm, theo đó bạn kiếm
tiền cho bên thứ 3 dựa trên sự mở rộng hoạt động của bạn về việc truyền công
việc này, và theo đó bên thứ 3 trao, cho bất kỳ bên nào mà có thể nhận công việc
bao trùm từ bạn, một giấy phép về bằng sáng chế phân biệt đối xử (a) trong liên
hệ với các bản sao của công việc bao trùm được truyền bởi bạn (hoặc các bản sao
được làm ra từ các bản sao đó), hoặc (b) ban đầu vì và trong sự liên hệ với các sản
phẩm hoặc những tài liệu biên tập cụ thể nào đó mà chứa đựng công việc bao
trùm, trừ phi bạn tham gia vào sự dàn xếp đó, hoặc là giấy phép về bằng sáng chế
đó đã được trao quyền, trước ngày 28/03/2007.

Không có gì trong Giấy phép này có thể phân tích được như việc loại trừ hoặc hạn
chế bất kỳ giấy phép mặc nhiên nào hoặc như những sự bảo vệ nào khác cho sự vi
phạm mà nếu khác đi có thể sẽ sẵn sàng cho bạn theo luật về bằng sáng chế được
áp dụng.

12. Không đầu hàng đối với sự Tự do của những người khác

Nếu những điều kiện được áp đặt lên bạn (bất kể là do lệnh của toà án, thoả thuận
hoặc cái gì khác) mà đối nghịch với các điều kiện của Giấy phép này, thì chúng
không thực thi cho bạn được từ những điều kiện của Giấy phép này. Nếu bạn
không thể truyền một công việc bao trùm sao cho làm thoả mãn được cùng một
lúc những bổn phận của bạn theo Giấy phép này và bất kỳ những bổn phận thích
đáng nào khác, thì như là hậu quả bạn có thể không truyền nó hoàn toàn thế thôi.
Ví dụ, nếu bạn đồng ý với những điều khoản mà chúng bắt bạn phải thu thập một
phí bản quyền cho việc truyền tiếp theo từ những người mà vì họ bạn truyền
Chương trình này, cách duy nhất bạn có thể thoả mãn cả những điều khoản và
Giấy phép này có thể sẽ phải kìm lại toàn bộ khỏi việc truyền Chương trình này.

13. Sử dụng với Giấy phép Công cộng Chung GNU Affero (GNU Affero General
Public License)

Dù sự chuẩn bị bất kỳ nào khác của Giấy phép này, thì bạn cũng có quyền liên kết
hoặc kết hợp bấ kỳ công việc bao trùm nào với một công việc được cấp phép theo
phiên bản 3 của giấy phép GNU Affero General Public License trong một công
việc kết hợp duy nhất, và để truyền công việc kết quả. Những điều khoản của
Giấy phép này sẽ tiếp tục áp dụng cho phần mà nó là công việc bao trùm, nhưng
những yêu cầu đặc biệt của GNU Affero General Public License, phần 13, liên
quan tới sự tương tác qua một mạng sẽ áp dụng cho sự phối kết hợp như thế này.

14. Các phiên bản được duyệt lại của Giấy phép này
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Quỹ Phần mềm Tự do (FSF) có thể xuất bản các phiên bản mới và/hoặc được xét
duyệt lại của GNU General Public License theo thời gian. Những phiên bản mới
như thế này sẽ là tương tự theo tinh thần đối với phiên bản hiện hành, nhưng có
thể khác về chi tiết để giải quyết những vấn đề hoặc những mối quan tâm mới.

Mỗi phiên bản được đưa ra một số phiên bản phân biệt duy nhất. Nếu Chương
trình này chỉ định rằng một phiên bản được đánh số nào đó của giấy phép GNU
General Public License “hoặc bất kỳ phiên bản nào sau đó” áp dụng cho nó, thì
bạn có sự lựa chọn tuân thủ những điều khoản và điều kiện hoặc của phiên bản
được đánh số đó hoặc của bất kỳ phiên bản mới hơn nào được xuất bản bởi FSF.
Nếu Chương trình này không chỉ định một số phiên bản của GNU General Public
License, thì bạn có thể chọn bất kỳ phiên bản được xuất bản nào của FSF.

Nếu Chương trình này chỉ ra rằng một sự uỷ nhiệm có thể quyết định các phiên
bản nào trong tuơng lai của GNU General Public License có thể được sử dụng, thì
tuyên bố công khai của sự uỷ quyền đó về sự chấp nhận của một phiên bản sẽ uỷ
quyền một cách vĩnh viễn cho bạn chọn phiên bản đó cho Chương trình này.

Những phiên bản sau này có thể trao cho bạn những quyền bổ sung hoặc khác.
Tuy nhiên, không bổn phận bổ sung nào sẽ ép buộc lên bất kỳ tác giả hoặc người
nắm giữ bản quyền nào như là kết quả của việc bạn chọn tuân thủ một phiên bản
sau này.

15. Khước từ đảm bảo

Không có đảm bảo cho Chương trình này, đối với việc mở rộng được phép bởi
luật áp dụng, ngoại trừ nếu khác đi khi được tuyên bố bằng việc viết cho những
người nắm giữ bản quyền và/hoặc các bên khác miễn là Chương trình này “là như
vậy” không có sự đảm bảo cho bất kỳ dạng nào, hoặc được diễn đạt hoặc được ám
chỉ, bao gồm nhưng không hạn chế đối với, những đảm bảo mặc nhiên viề tính có
thể thương mại hoá được và tính thích hợp được cho một mục đích cụ thể. Toàn
bộ rủi ro như đối với chất lượng và tốc độ thực thi của Chương trình là đi cùng
với bạn. Chương trình có tỏ ra sai sót hay không, thì bạn hãy cho rằng giá thành
của tất cả việc phục vụ, sửa chữa hoặc hiệu chỉnh cần thiết.

16. Hạn chế về trách nhiệm

Không trong sự kiện nào trừ phi được yêu cầu bởi luật được áp dụng hoặc được sự
đồng ý bằng văn bản bất kỳ người nắm giữ bản quyền nào, hoặc bất kỳ bên nào
khác mà sửa đổi và/hoặc truyền Chương trình này như được phép ở trên, sẽ có
trách nhiệm đối với bạn về những tổn hại, bao gồm cả những tổn hại chung, đặc
biệt, ngẫu nhiên hoặc là hậu quả nảy sinh ngoài việc sử dụng hoặc sự bất lực để sử
dụng Chương trình (bao gồm những không bị hạn chế đối với những thiệt hại về
dữ liệu hoặc dữ liệu được trả về không chính xác hoặc những thiệt hại được duy
trì bởi bạn hoặc các bên thứ 3 hoặc một sự hỏng của Chương trình khi hoạt động
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với bất kỳ chương trình nào khác), ngay cả nếu người nắm giữ hoặc bên thứ 3
khác đã tư vấn về khả năng của những thiệt hại như vậy.

17 Giải thích về các phần 15 và 16.

Nếu sự từ chối đảm bảo và hạn chế về trách nhiệm được đưa ra ở trên không thể
đuợc coi là có hiệu quả pháp lý của địa phương theo các điều khoản của chúng, thì
các toà án xem xét lại sẽ áp dụng luật của địa phương mà tiếp cận được gần nhất
về sự khước từ tuyệt đối của tất cả trách nhiệm dân sự có liên quan với Chương
trình này, trừ phi một đảm bảo hoặc giả thiết về trách nhiệm đi theo một bản sao
của Chương trình trả về có phí.

KẾT THÚC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Làm thế nào để áp dụng các điều khoản và điều kiện

Nếu bạn phát triển một chương trình mới, và bạn muốn nó sẽ được sử dụng nhiều
nhất có thể, thì cách tốt nhất để đạt được điều này là làm cho nó thành phần mềm
tự do mà bất kỳ ai cũng có thể phân phối lại và thay đổi theo các điều khoản này.

Để làm được thế, hãy gắn những lưu ý sau vào chương trình. Nó là các an toàn
nhất để gắn chúng tới chỗ bắt đầu của mỗi tệp nguồn đẻ tuyên bố một cách có
hiệu quả nhất  việc mở rộng về sự đảm bảo; và mỗi tệp phải có ít  nhất  dòng
“copyright” (bản quyền) và con trỏ tới nơi mà lưu ý đầy đủ được tìm thấy.

<một dòng đưa ra tên của chương trình và ý tưởng ngắn gọn về những gì
nó làm>

Copyright © <năm> <tên tác giả>

Chương trình này là phần mềm tự do: bạn có thể phân phối lại nó và/hoặc sửa đổi
nó theo các điều khoản của giấy phép GNU General Public License như được xuất
bản bởi Quỹ Phần mềm Tự do (FSF), hoặc phiên bản 3 của Giấy phép này, hoặc
(theo lựa chọn của bạn) bất kỳ phiên bản nào sau này.

Chương trình này được phân phối với hy vọng là nó sẽ hữu dụng, nhưng KHÔNG
CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; không có ngay cả đảm bảo được ám chỉ về TÍNH
CÓ THỂ THƯƠNG MẠI HOÁ ĐƯỢC hoặc tÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC
ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ. Xem giấy phép GNU General Public License để biết
chi tiết hơn.

Bạn phải nhận được một bản sao của     GNU General Public License cùng với
chương trình này. Nếu không, hãy xem <http://www.gnu.org/licenses>

Cũng bổ sung thông tin về cách liên hệ với bạn bằng thư điện tử và thư giấy.

Nếu chương trình không tương tác đầu cuối, hãy là cho nó đưa ra một lưu ý ngắn
gọn như thế này khi nó bắt đầu trong một chế độ tương tác: 

<chương trình> Copyright © <năm> <tên tác giả>
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Chương trình này tuyệt đối không có đảm bảo; để có các chi tiết, hãy gõ
'show w'.

Đây là phần mềm tự do, và bạn được chào đón để phân phối lại nó theo
những điều kiện chắc chắn, hãy gõ 'show c' để có các chi tiết.

Các lệnh có tính giả thiết 'show w' và 'show c' phải chỉ ra các phần phù hợp của
GNU General Public License. Tất nhiên, các lệnh chương trình của bạn có thể
khác; đối với một giao diện đồ hoạ cho người sử dụng GUI, bạn có thể sử dụng
một “about box” (về cái hộp).

Bạn cũng phải để nhân viên của bạn (nếu bạn làm việc như một lập trình viên)
hoặc trường học, nếu có, ký một “sự khước từ bản quyền” cho chương trình, nếu
cần thiết. Để có thêm thông tin về điều này, và cách áp dụng và tuân thủ GNU
GPL, hãy xem <http://www.gnu.org/licenses/>.

GNU General Public License không cho phép việc kết hợp chương trình của bạn
trong các chương trình sở hữu độc quyền. Nếu chương trình của bạn là một thư
viện thủ tục con, thì bạn có thể xem xét nó hữu dụng hơn để cho phép việc liên kết
các ứng dụng sở hữu độc quyền với thư viện này. Nếu điều này là những gì bạn
muốn làm, thì hãy sử dụng GNU General Lesser Public License (LGPL) thay vì
giấy  phép  này.  Nhưng  trước  hết,  xin  hãy  đọc
<http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.
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